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H I M M E L S K A S Y N E R. 
Apg. 16: 6-10. 

.\\' Erik Folke. 

II. 

Det hur ntrit mig givel att under tre 
ars tid äter och atcr El se himmclska 
syner. .Jag skallar dct som en stor 
förm:ln aU fa stå hiir ibland mina egna 
htndsmiin, att fa tala mitt eget tungo
m:H och försö~~a på något sätt tolka 
s:idana ting som dessa. Mcn jng mitste 
siiga, att det kiindes lIiindligt mycket 
Ijuvarc och rikare aU f:l stå bland mi
na kinesiska briidl!r, samladc inri.il· 
(;lIds ansiktc, alt [:-t tala Guds ord till 
dem och höra dl'rHS vittncshörd . 0, 
vilket under. all f:t se dem sarniade 
diirlltl', hundraden oeh Mer hundra
den, lusenden och itll~r tusenden, att ra 
höra dem sjunga sina kin<'siska s:tng
I'r och bedja }>:1 sitt kinesiska spr:'\k , 
alt fii sc deras ansikten lysa nv gliid
je, niir de hckiillde: "Vi hava ocks{t 
f:1\t del av <kn hilllmelsl,a sym'Il', ·..U 
f:i \'ara med vid deras viUncshörds
möten och h('lI":l dem tala om hur Gml 
i S\':II" niid och lidande miift dem och 
riiddat dem, ingripit med sin egen 
hand. .Ta. dc hava sel I honom, St, alt 
cle till oc.h med kllnnat siiga: »Vi sågo 
hans ansikle.» srl niira var han dem 
i den himmelska synen . D<'t var n{lgot 
underhart stort i detta . 

Tiink, älskade \'iinner. att vi [:Ht 
föra evangelium till dessa vitra bröder 
och systrar, vi som s{t m{mga gånger 
ntrit samlade här. och talat med var
andra om, Kinas folk , som så m:lI1g:l 
giingcr huva undrat, vad vi simIle gii
ra för att sända dem evangelium. 

I denna tid kommer det kinesiska 
folket och beder, beder mer än någon
sin, innerligare iin någonsin. Det iir, 

som ville det taga oss i hauden Ilch 
siiga: "Vi sliippa dig icke , vi släppa 
dig icke . Yi vilja hava mcr av evan 
gelium. Vi vilja hava eU{/lIf/clilllll. I~' 

dpt iir det enda som kan riidda o"s. 
Det Wir en fruktan och hiiynn gcnom 
den stora uationen diir horta i öst!'r. 
Det mr s:"t ljust :tr 1glI. nHr re \'\1 

lutiont'n bröl ut, niir tyranniets ok 
hlev brutet. KilH'serna kiindt' sig da sa 

. fria och menade: »Vi iiro eli friH 
folk .), .Ja, chi nu' det ljust. men eld 

yar en ljusning hlott för ett ögon
hlide Snart drogo dc svarla skyarn:1 
:itcr iin'r fästet, och det hlev miir
kare iin ntlgonsin . Kineserna kiin 
11a, nit allt deras hopp, deras framlids· 
hopp, allt nId de hade drömt om och 
liinglat efler, iiI' ohjiilpligt grusat. 
GrynlIna soldalhopal' och rövarch()!'
dpr draga omkring i landet. oeh i 
mi-'nga trakl<~I' iir ingen siil,er till li\' 
och lem . P[I kvällarna v{tga dc icke 
liigga sig all sovn pit sina kangar, sina 
hårda , ka11a stenhiiddnr, lilan m:lsll' 
hegiva sig ni i vildmarkpIl för alt söka 
skydd och vila . .Just om niiltel'l1a kom
ma niimiigen oftast dpssa riivarehor
dpr och hryla sig in. ~liirtlH'n tagas 
som gisslan. och allt, som iiI" av \'iink. 
rövas. Och k vinn!)r och ],:II:n få Iifl:t 
oulsiigligt und<,r allt della. Man h:lr 
ingen fristacl. Ingen vpt pil aftoncn. 
hur det iir, niir morgoncn gryr. Det ii .. 
en biiv:ln och villlda, som har gripit dl'! 
kinesiska folket. Och ofta höl' lIlall ut
talanden s:ldana SOI11 dessa: "Vi kiinll:t, 
att det finns ingen viig för oss pfl jor
dPll. Vi måste viincla vöm blickar al 
annal håll, söka n:''tgot som iir faslat'l' 
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och säkrare fin det. som jorden har». 
Och vi se, hur dc gli till templen och 
söka hpälp hos sina gl!dttr, hur dc bliva 
munkar och präster. »Vi måste », liin
ka de, . iigna oss lit religionen ~ . Och 
den enda religion dc kiinna, som talar 
(lm ett liv efter detta , iiI' buddismen . 
Diirför siitIa m:luga, m:inga sitt hopp 
t iII denna religion. 

~fcn kineserna gripa bland andra 
efler våra hiinder. Dc se dig och mig 
in l ogol1l'n, in i hjiirtat, och fråga: 
) YiII icke du komma över och hjiilpa 
oss"? Det har aldrig funnits en tid, 
dä evangelium haft en sildan ing:ln;..: 
i Killa som nu . . lJnder mina rl'sor des
sa ar har jag funnit , att kinest'rIla ha
va endast gott att siiga 0111 evangelium, 
och om missioniirerna. ~fed öppell 
hlick och redligt sinne siiga dl' ofta : 
. EvangeliulI1 iir dd hiista , som finlls. 
Ett allIlat vitlncshörd, som iiven ofta 
avgavs, var delta: "De kristna hava 
(".Hl IHl got, som ii\" drt att taga vara 
p:i." Den gamla misstron iiI' horla. 
Den tvekan, som fanns 1'ii1T, finns icke 
mer. Det var sii olika i Killa nl1 Ullll 
fiirr, och det kiindes sa underligt att 
SI' denna föriindring. 

Men fienden är id~p overksam. Ud 
sprids i denna tid iiver hela Kina ota
liga skrifter, siirskilt i Shensi, 150 km. 
fr:lll Peking. Till denIla provins siiJl
das massor av tryckalster. Dl' spri~ 

das, och kineserna liisa dem . Och 
dessa skrifter siiga: "Det finns ingen 
Gud. Ni 11I:"lst(! söka reda er s:. gott 
ni kunna hiir pli jorden." D('t finns 
alla möjliga yilsl'k!lallrlp Iii 1'01' i rles<;u 
höcker: spiritism oeh annat dylikt . 
S:idana läror spridas hland folket, och 
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folket Iiiser med begärlighet dessa 
böcker. De läsa , Yiinta och längta. 

0, yur iiro de stora sändningarna 
med evaIlgelier'! Var finnas de, som 
sprida de heliga skrifterna bland det 
kinesiska folket? Varje gång jag 
kom till Pil ny station, frågade jag 
missioniirerna : "Ha ni 11ttgrn böcker 
att sprida?" Och svaret hlev alltid 
detsamma: "Nej, vi kunna icke skaf
fa nilgra böckel'. Vllr kassa är tom, 
och v;'\ra möjligheter iiro slut. » 0, "iin
ner, IM oss bedja Glid om att kunna 
sprida evangelium bland det kinesiska 
folket i d('nna tid, (h, de äro sil villiga 
alt taga cmot del! Det var S[I gripandl' 
höra detta deras vithH'shörd: "Evan
ge/il/lll ar det biista av allt," .Jag vill 
viidja till 1'1', iiIskade viinl1er. Given 
dd killl'siska foll,;et i denna kritiska 
tid (?l/rlI1fjclilllll! Det kan snart v:ll'a 
mr SCH t. 

Niir vi Iiinlllade landet, val' det in
vecklat i ett inhiirdl's luig, ett krig 
myekL'l sväran~ iin n:'lgonsin förut. 
Sl'dan den tiden - det iiI' llU td. 111:1
na<kr sedan - lUI\'a inga underriit
telspr ing:llt p~i lelegrafisk viig, och \ i 
wla r. \1. ingPlltillg 0111 sliillningpn . 
Vid min resa genolll London sökte jag 
giira mig Ilnderriittnd om hur dd slod 
till, men ieke helkr dit had(~ H:lgra 
un(krriiltelser illgillt. Jag tiinker mig 
dessa slora folkmassor S:I att siiga i 
rovf[lgplns hand, fyllda av fruktan och 
biivan vid lanken pli vad som skall 
kOlllllla. under förJ,::iinslan av att denIla 
tid har ingenling aU bjuda dem och 
:JU rll'nna världsordning löper mot sitt 
slut. De bedja sil entriigct: "Kom
mell hit över och hjälppn oss! » 1\11'11 
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det är sil ra, som i likhet med Lukas 
och Paulus hörsamma den himmelska 
synen och fara över till Macedonien. 

Under mitt besök i Kina såg jag 
manga kineser, som buro Jesu Kristi 
miirken pil sina kroppar. Jag minns 
siirskilt en man, som man hade hun
dit och pil det grymmaste torterat. 
Man hade skurit djupa skåror i hans 
kött, gjutit olja i saren, lagt in vekar 
och så tänt dd pfl dem. Och under 
de olidliga smiirlor, som den arme 
manucn utstod, hade hans plågoandar 
sökt tvinga honom att lämna ut de 
pengar, de trodde honom ha. Men han 
nlr icke en förmögcn man, hlngl där
ifrfm. Efter denna torlyr hade han 
legat över en mii.nad i de olidligaste 
smi.irtor på golvet utan att kunna gå 
IIpp för alt UI ens litet vatten. I den!le 
mans hem voro vi samlade till en bö
neSllII1<.l. Hela familjen var med. Det 
var ett hem, där man hade lidit oänd
ligt föl' Jesu namns skull. 

Vänner, även från sådana hem upp
stiger det macedoniska ropet: ),Kom
men hit över och hjälpen oss!» Skola 
vi hjiilpa dem? Vi hava balsam från 
Gilead, tröst och hugsvalelse, rikedom 
och nåd. 0, mä vi vara redo! Må 
vi, så många som blivit delaktiga av 
den himmelska synen, vara den synen 
o<:h den kallelsen hörsamma! Gud 
hjiilpe oss därtill i Jesu namn! Amen. 

Från redaktion och expedition. 
Svåra tider i Kina. 
De sisla undcrrällelserna från Kina gi

va vid handen, att de svåra tider, som 
länge varit rådande, nu blivit än svårare. 
Den gångna sommaren har varit den he
taste våra äldsta missionärer kunna min-
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nas och inlet regn har fallit. Följaktligen 
hotas vissa delar, särskilt vårt Hilt, av 
hungersnöd . Fröken MaJia Pellerssoll 
skriver fr:'tn Sinall: »Priset på säden är 
nu fördubblat och någon höslskörd blir 
det ej. Rätt stora barn strypas <lV sina 
föräldrar till döds. Jag vet om tre sfldana 
fall. Barn, som utkastats att stekas ihjäl 
av solen, är en daglig syn. Men varför 
da inte rädda dem? Ack, vi h<l ju knap
past mat för dem, vi redan tagit in! Det 
är rysligt. Herren hjälpe oss!» 

En förändring synes även börja inträda 
i fr'aga om rövares och soldaters hallning 
gentemot de kristna . Missionär Martin 
Linden r<lpporterar från Hoyang: »1 byar'
Ile SV om I-IoY<lng bortfördes i slutet av 
m<lj :~ församlingsmedlemmar och 3 kate
kumener. De ha nu blivit uLlösta mot en 
summa av 450 dollar, men iiro sjuka efter 
den misshandel, de haft all utstfl. Rövarne 
synas nu gå mer bröstgänges UH väga mol 
dc ],ristna, oeh man fruktar, alt de kOlll

ma att upprepa sina utprcssningsförsök.)) 
I S. L. n:r 17, d. 1 sept., omnämndes, atl 

~ildste Chullg i Yungning Jlade blivit bort
förd av rövare. Nu meddelas, alt även hall 
blivit igenlöst mot cn summa av 650 dol
lars. 

1 samband med det inbördeskrig, SO!1l 

med ny fart blossade upp helt nyligen. 
ha heta strider stått i IIonanIu. Många 
toga då sin tillflykt till missionsstationen 
av Iruktan för soldaterna. De trupper, som 
höllo Honanfu, blevo slagna och spridde 
sig ut över landsbygden, däJ' de plundrade 
oeh skövlade. >lPå söndagen», berättar 
missionär Bergkvist, lldå striderna vore 
över, kommo de tr-oende in från byarne 
till staden till gudstjänst, fyllda av lad: 
och lov till Gud, som icke blott bevarat 
dem och deras hem utan t. o. m. bevarat 
alla platser där troende flInnos, under det 
andra byar runt omkr'ing blivit hemsökta.» 

Allt dctta manar oss till uthållig förbön 
liksom ock till tacksägelse . 

Fr~ken Ingeborg AekzelJ, 
som enligt tidigare meddelande (se S. L. 

n:r 17) av läkare ordinerats fullständi: 
vila, har BU blivit tillrådd alt :Hervända 
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till hemlandet för all sö);a a tervillna hälsa 
oeh kl·arter. lIolI s\;river, att missions
kommillcn beslutat följa detta doktorns 
r:ld, oeh simIle hOIl i frökn arna Forsberg 
ueh lljörklunds sä llskap fri :mlräda. hem
r esan. M,l vi ihftgkomma dessa vtira prii 
vade systrar i förhönen! 

Försäljning. 
Syföreningarna i Stockholm ämn a an

ordna en försäljning i lleLlemskyrkan d. 
:: der. Niirmare Ilnderriitt elSl' r framdeles. 

Bönemötena. 
P;'t grund ay p~lgileIHll' r eparation i 

Bctesdakyrkan, h a l' de t blivit nödvändig t 
0111 t . v. framflylla tiden för S. ~I. K:s tis
dngshönemötell diirstiides till Id. tl.:m e.lI1. 

Nyantagna missionärskandidater. 
KOlllllli IIcn ha r till mi ssioniirskand ida

ttT antagit fil. kand. A. E. ~Icllq\li s t, Eds
In·n. IlälsingJand, s tlHlcnten Carl Sjöberg, 
I':keniis, lTagelsl"ulll. Smiliancl, twh Iiiru
riBna lJ Ilanua \Vall g, Gcnvalln . .Jiimlland . 
\ ' i illnesluta dessa va ra syskun i lllissiolJ s
\" ii nlJeruas förböner. T.ittolll oss hedja, alt 
(;Ild m,l heIdiida dem med helig .\nd e 
och ],rafl. dra ga försorg olll delll nch 
hana deras viig ut till Killa . 

Vänner som fåll hembud. 
1': 11 vann "iin till v<l r mi ssio n. h'ciken 

.I/aria Wcl/crl/wrk. Björköby, har eHe r 
l'1I fler:"Il'i g t, sdrL lidand e, vii kel hOll 1:", 

li;.:1 burit, r,ll! ga hem lill sin Friilsarcs 
"ila. lhir p ~t jurden i\gde hon inleL hcm, 
SOIlJ hon kU!lde 1(3 II n sitt eget. ]Jos dem , 
nll'd vilk a llOn kOIll i herörin g liill111ade 
hon e ll djupt intryck. Omkring (' II hun
dratal ay hennes viinnrr följd r hennt' till 
g ' ·<\ YC\I . En HY cl ('ssa skrin'r: ""lIon har 
varit ell il" de ssa hrd jande s.iiilar som 
nlangcn gilng i t':' Jl S;l lllhe tcn utfört ['n s tOl' 
mi ssioll .l> Till S. ~I. K. h ,ll" hon tesla
Illclltl'rat all sin !öspgellllom. 

.\.111111 ell Yi\ n, fröken 1l0l11l11 SilSSOll . 

:-\iin~ l sjii, har llerren tag it till sig, ehuru 
de t för st nu kOlllmit till red. kiiulIedolll. 

.\vcn~;l h,l/' liirarillnall (;('rrla SUI/cl/lcry 

i SkeIJdtd, en brinnande oc h lIppoffran
dl' lllissioJlsYiin S01l1 [";', kallat s hem. Frid 
ii yer dessa "iiJlllerS minlI e ! 
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Läget på de Svenska missions
fälten i Kina. 

Förcclro6" \-itl AlIm. Sv. Mission~k(>nf\'rl'n ~t'n. 

Av Erik Folke. 

Svellsk missonsn'rksumh('l i Killa 
iir, som Yi veta, ej gammal. Om yi 
borlse fr~1I1 ett försök ay LUllds ~1is
sionssiillskap i mitten av fiirm :U'hllll
dradet att upptaga vcrksa mlwt i södra 
Kina, har den bedrivits under endast 
en mansald('r dler noga riiknat. under 
ej fulll ;14 ar. 

Under denna ji-imförelseyis korla lid 
har den emellertid haft P il oallat kraf
tig utveckling. För 34 ar sedan fanns 
hlott en svellsk missioniir i Kina o("h 
hloLt en missionsstation. Nu ycrka in
om del kinesiska y~ildf'ts grii nSl'r nio 
SVPllska l11issionssällknp , 209 Illissio
Iliirer pa 42 stationer. lUikna Yi dl' 
svenska missionssiillskap , som ulgalL 
fran .-\mcrikn , bli siillskapl'l1s :lI1lnl II, 
missioniil'ernas 332 och stationl'l"\l:rs 
68. Liiggn vi cIiirtill de danska , fillsl,:r. 

norska och norsk-amerikanska . SOIll 


:rlla sia oss Il ~im i tro och missitlll~ 


praxis, ffi vi 24 sknndjnayiska mis

siullssiillskap, 679 missioniirer 0(" h 

12fi <.,lalioner. 01111 tillkommet 11I!!"'r 

In~ltin rlrs tid . 


Skandinavisk mission i Kina iir ~:r


ledes ganska omfattande och dell ill

sats i det kines iska folk(·ts nndlig:r 

livsllln~ckling , <kn g<,nolll Glids nad 

iir kallad alt göra. av stor bety<ll'l~t" 


Denna bClvdclsc blir ännu slö\T<' . cia 
Yi laga llLbr~dningeIl av sk:mdin:lYisk 
mission i betraktande. Om Yi ulga 
frim norr, finna Yl sft!('(\es sYI'Ilsk l1l is
s ioll i yttre och inre \rongoliel , dallsk 
i Malldschuriet, sYCllsk i norra Shansi. 
i norra och mellersla Shensi samt i 
södra Shansi. sv<,nsk-anH'rikansk i "" 
mellers ta Shcnsi och Iliirgl'iinsande d['
InI' :n' KanSli , nursk i mellersta Shellsi. 
och snmsk i iislra Shantung. I Honall 
ha Yi sV<'>l1sk, sn~nsk-ame rikansk . 
norsk och norsk-amerikansk miss ion . 
i Humm svensk, norsk och finsk. I 
J\i:rngsi arhelar pit finskt siillsk:r)) o("h 
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i Kiangsu ett norskt-amerikanskt. I 
Sichuan arbeta iin'n svenska missio
niirer i samhand med ml'todistmissio
111'11. Slutligen finna vi svensk mis
sion i avliigsna Ostturkestan. 

För trettio :tl" sedan fanns i dessa 
trakter lih'lI eller illgl'll lIlissionsn~rk
samhet. Vid milt första besök i Shen
sis huvudstad Sianfu rör trettiotv:! :'\r 
sedan fanns ingen missionsstation pa 
50 s\"('nska mils omkrets. Illonan 
fanns hlott tnt stationer. llllll:ln ,"ar 
iinnu tillstiingt för cvallgl'iilll11. Nu iir 
norsk mission dcn starkaste i Ilunan, 
llorsk och svensk i Honan, s\"('nsk i 
mellersta Shpnsi samt södra och norra 
Shansi. Över 70 millioner miinniskor 
sIn U1tder inflylandl' av skandin:n"isk 
mission. 

Gm"es <Id tid, skulle det l'j sakna 
sil t intn'ssl' aU lIiirmarc n'dogiira för 
folkkaraktiircn i de prO\"inser. där "i 
:lrhda. Genom 1'11 sadan n'dogiir('\s!' 
skulle vi finna, att i de ddar, som be
ri:ras av skandiw,,"isk mission. Yi ha 
alt giira med ett folk, som besitter siir
skitt stora fiirnhiillningar rör aU hli 
('n andlig makt i siLL lwmland och i 
hela Yiirldl'n. 

Det finnes iillnll ell sak, som ger 
ökad betydelse at SV('l1sk mission i 
Kiwl. Som vi vela . ha kineserIla ay 
gammalt hetraktat all,l utliinningar 
som politiska agl'nl<'r, vilka under vis
sa fiireyiindningar, sasom Iwdrivunde 
ay at"fiirs- eller missionsverksamhet, 
kommit för att hespeja landet. l:ndc]" 
SI'Ilare ar - siirskill lIndl'!" och efter 
viiridskriget -lw (k l'mellertid liirt sig 
skilja nwllan de olika nationcma. Det 
har blivit klart fiir (km, alt Sn~rige 
ute i världen ej nrkar i sjiih"iska poli
tisk:l syftcn, all diirfiir vara missionii
rer iiro, vad de ge sig ut för alt vara. 
att (k am"i.inda enelast andliga medel 
fiil" att n:'l fram till andliga IllBI. 1)C' 

möta dem diirför med odpla t !"iirt ro
ende. I denna tid, da nationalkiinslan 
bland alla saIIlhiillsklasser i K"ina yak
nat och nlxit sig ov:mligt stark , iir 

dCllna var stiillning anmds,"ärd, mell 
dcn ökar ocksa V~lr kallclsps ansvar. 

Dc förhallanden, under vilka vi f. n. 
arbcta, iiru lllyckct olika mot förr. Da 
var det dct ga'mla Kina, Konfutscs och 
:\fengfulses Kina, nu iiI' det ett nytt 
Kina. För den ytligc hetraktaren sy
nes kanske - si.irskilt i det inre av 
landet - allt yara som förr. Vid niil"
marc skiirskitdande skola vi dock fin
na, att cn stor förändring iigt rUIll, 
ickc hlott bland de ledan tie lItan iiwn 
bland massorna, ick e hlott vid kusten 
utan ii\"('n i det inre ay landet. 

Genom revolutionen ar ] 911 hen'd
des mark en \"iir de nya ideerna. Gl'
nom dd nyss m'slutade viirldskrigd 
med dess efterspel har omdaningcn i 
folkets tiinkesiiIL i hög grad paskyn
dats. 

Tyyiirr iim dl' fiirstiirnnde kraftem<l 
mcs! Yl'rkS<lllll11:l. Dell inlt' llsiva pro
pagandan av dl' krigförande mak ll' r 
na under sjiilva viirIdskriget har liiIll
Ila! djupa miirkeJ1 dtn sig: det poli
tiska intrigspelet med ,"itId och tryck 
cfter detsamm:l har i stignrHle grad 
upprört SiIlIH'na. 

l\:incsl'rn<l hysa l'j samma hiiga tall
ke om l:uropel'rIw och den europeiska 
odlingen som fiin' kriget. De ha fatt 
blicken öppnad !"lir yar svaghet och 
för hrisll'ma i yal" ciyilisation. De 1)('
trakta oss l~ .i liingre som iiverliigsna 
och ;n"oghden mot friimlingarnn har 
snarare till- iiu :n"tagit. 

Fr:ln Europa och ;\merika har t'Il 
flod av fördiiry bnttit in iiYl'r landet. 
som hotar att förclriinka först och 
friimst elen stulkrande ungdomen, lllt'n 
som redan striickcr silla verkningar till 
hela folket. Utiiindska agl'nter spara 
inga :ln5trii. ngningar Mt leda folket i 
dalig riktning. 

Tyetydig litteratur - samma farIn 
som yara 2;)-örcsböeker - dctektino
111:l Il PI", ofroslilh'l'atur ll1pd vPlel1ska])
lig etikett öyersyiimma marknaden 
Dryckenskap, cignrrPltrökning, opil'
oeh lllorfinförhrukning la öVl'rhand. 

,. 
ProstitutioIll'1l iiI" [('dall IH'I1111wstadd i 
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dt' stönc städ('rna m en äwn i mindrc 
~nl11hiillcn. Scdcslösa tcnterförcsHiIl
lIingar gh·as. Siirsldlt Idagas det över 
nit dcn sItHkrande ungdomen för cll 
tygl'lIiist Ii\'. 

~[al('rialisl1l, agnosticism och ateism 
spridas frim högskolol'lla. Slalslllliwr
~itl'td i Peking gal' hiir i spelsen. Den 
stlldcrand,~ ungdomcn i landsortcn föl
jer dc nya striill1ningarna med största 
iniressI'. Spiritisml'n yillIwr ingang 
iiwrallt . 

Pil grund ;ty dl'n slarka llt\'l~cklillg

I'n ay intrrssl'l för politilH'1I lltgiir 
samhiiIls Iii ra l'1t ra \'ori b;l.ucl i t1m . m en 
~orgligt alt siiga \'inna pa dcn \'iigl'lI 
kommunism ,)('h holsje"ism allt flera 
anhiingan'. :\fan fimwr nltml'ra spar 
:1'.' dl'ssa riklningar iiwn i dd inre 
landd. Sa t. ex. I'rhiill n~r ligl'n högsLa 
iiltlJII'Isltlanlll'n i siidra Shausi ett hre\' 
rrall 1'11 student. \'ari de tIl II' nll'ddl'!a
dl' honol\l all :t1la d lllylLiga ;· sam
hiillsmedhorgan'. sasom iimlH'lsmiin, 
jlriislpr m . fl., sludll' komma :ltt Ilt
ro las, 

Dcn l\Io(Jl'l'Ila arlH'Ian'riin'Is,'u har 
!'I'dan \'llllniL illsLl'g lIndpr h'dning a\' 
d(~ 1'J'H1l Frankrikc all'rYiinda militiirar
IlPlal'lla, Strejk , föruL pj okiilHl i Kina, 
kOlllml'r siik,'rligen alt hiidalll'i'L('r taga 
langL allyarligal'e fornwr iin förr . 

Heligion allltliinlwl riikllas ay 
lIlanga som mind,'rYiirdig, kallsl,1' ('II 

I'iiljd <lY l'egl'rillg"lI s pahlld atL n'lIsa 
1I'lIIpll'l1 fran ;I\'gudar. I~illas gamla 
tro pa ('Il Iwrsolllig (;u<l, Shanti . iiI' uL
diillld a,' det unga "ina . }[an förgri
PI'I' sig t. o. \Il. pa ankultt'll. :\falericn 
iiI' alll, sjiilt-ns odöJlighl't, \'I'dcrgiill
l1ing O('!J dom I,all ingl'll upplyst miilI
lliska nH'ra 11'0 pa. proklanH'nls ay 
sall1llla unga Killa . 

HdL nyligl'n har I'llwJll'rtid rege
rillgC'n mcdgi\'it tC'mpll'lls rl'stall('('rillg, 
och till följd diin\\' hal' pa Yissn orlpr 
l'örllliirkts l'n ),raftig iltcrgang lill a" 
glidadyrk all. 

Disciplill('n i skolan o('h arhetPl för
~,'illlll'l'. H"1I11ll1'1 l'örlol'or sill hl'lgd. 

Manggiftct tilltar. Dcn gamla föriildrn
yördnaden hör snart till det förgtlngna. 

~Jissllöjet bland folket tilltar och ger 
anlednillg till sliilldiga resningar . 
\'issa delar :lY landet, 5:lsom i pro\'. 
Shensi, rilder anarld. Rövarbanden 
husera dter hehag. 

Gpnom aU all makt samlats i mili
liirgu\'ernörernas hand, ol:h dessa tii"la 
nll'd nrandra. i att uppriittn stora ar
nl(~pr för alt med dessa }wkriga '-nr
amira , hlir landet utarmat av soldater
na. ])Pssa iiro "anligen sammanrafsad,' 
hopar ay rövare och dpras ledare forna 
rö,-arhönlingar. Dcras underhillI skaf
fas genom utpressning och plundring. 
Ett IIl1llanlag från regeln utgör pro\'in
sl'n Shansi, \':1I'S gu,-el'lliir \'erkligen 
JJl'f1itar sig 0111 alt friimja folkets biisbl. 

\'l'rk:1n a\' allt deLLa , d_ Y . s. ay dl' 
ylll'l' och inre Wrh,lllaudclla, samt :1\' 

omgeslaltningen HY folkets ~;t'dliga Ii,'. 
iiI' iinnu syar att l)('sliill1l11a. S:i 111\'( '

kpt kUllIla \'i siiga, alt Kinas folk -JIII 
hiirjar första tidC'n hiiltre. De hörja 
falla, alt det iiI' en skillnad mellan 
Glids rik(' och \"ii r1dsrikcl. nI' biil'ja 
skilja n1l'II311 kristl'ndolll ()ch kuUm. 
])"n dyrkan <lY den I'urupeiskn k ultlt
1'1'11, soUl \'ar alJmiin hland dem fiin' 
Yiirldskl'iget. iiI' nu borla. De inse IIU. 
alt il'kl' pns den högsla k ull III' kan Ipda 
dl folk riit\. DI' ha niimIigl'II lIlIdl'l' 
krigpt sett alltfiir mLlnga prov )la "inst
h"giil', hämndlusta, högmod och bar
hari hos de högt kllltiwrade folken . 

J)e inse "idal'l', aU yarlwlI deras ur
gamla filosofi eller deras ncdiil'vda 1'1' 

ligioIl kan riidda dl'Ul. 
:\fen dc Iiiggn llliirlH~ lill sanningens 

omskapande mal,t hos den sallt I,rist
na miinlliskan och att i Jl'Sll relit-:ioll 
finn es kraft Lill etl heligt li\', De börja 
förstil, aU I'ndast evangplillll1 har be
stt\('ndc " iird,' föl' dl'n enskilde och föl' 
s:lmhälll'l. Diinn- onHHiIlH't - nume
ra allmiiIII - : ;, enll1geliulll iiI' dct biistn 
a,' allb. 

Fiirhallandl't mellan dc icke-kristna 
kincserna och rll'l'US landsmiin har un
(h'l' SPIJan' ar fiiriilHlrals till d(,t hiitlrt', 
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:VIan wl nu, att dc, som hpkälllla sig 
till den kristna religionen, blivit krisl
na av fritt val och ej köpla eller för
häxade, S0111 man förr trodde. Man 
ser, att de äro goda miinniskor och 
nyttiga medborgare. Framför allt till
talas m:lJlga bland hedningarna a,' dl' 
kristnas gudsgemenskap. 

I trakter, diir uppror o('h röveri höra 
till ordningen för dagen, har Guds in
gripande som svar pfi de kristnas bö
Iler om hj::ilp verkat kraftigt överty
gande. Hos m{lllga viieker det faldulI1 , 
alt rövarna i regel liilllna de kristna i 
fred, undran och leder dem till den 
slutledningen, all <id m:ls\e "ara de 
kl'islnas Gud, som Iwskyddar sitt folk. 

De ick e-kristna religionernas aJI
hiingare visa i allmiinhet ingen fi('nd
skap mol de krislrw. I buddistkloslrell 
synes tviil'tom cn rörelse hiin 1Il0t kris
tendomen ha uppst:llt. En ung priist 
a y hög rang fran ett ~'" lallflPts mest 
hl'rÖnH!a buddistklost(')· llH'ddelade mig, 
alt hiheln lIUIlH:, ra flitigt liisps i klost
ren , och att priistl'J'J1a hörja lindra , Olll 

Jesus "crkligen \'on' d('n BlIdda. som 
skulle konlJna lo , 

Anstriingningarn:t alt ra I",nfusianis
IIlcn erkiind sasolll statsJ'{'ligion ha 
hiUiIIs misslyckats. T . (J . m . i SIJ:lllsi . 
diir det konfllsiansk:t siillskapcl Si 
IIsin sJU/(' ( " IIjiirtdyagningsfiin'ning
('n · ) han dl storl jll f1ytallde, biil'jal' 
intresset alt. aytaga. ])nas SnJlIlIlan
komster pa siindagarna iil'O numcra 
myckf't fataligt l)('sökt:1. Dr. ehcn och 
Kallg Yu-\\'ei, konfllsianisnll'lIs ini
gask förkiimpar , \'inna t'.i Jiingn' g(' 
hör. 

Mohallllllcdalll'l'IJ:1 i Tllrkesl:1II och 
mongolerna göm iinnll <,Il kraftigt 
lIlolst t'md. Anm::irknings\'iirt iiI' dock. 
att bland llIohnmmedan('J'na pa grund 
ay krigets IItgang l'n betydlig H\'I11atl
ning i eleras fanatism rörmiirkes. FlE'r
stiidt·s finn el' inHIl I. u. 111. btalld dem 
('n liingtan l·fin den r eligion , SOIl1 kan 
skapa kiirll'ksli\' hos sina b eldillnare. 
Brisl<'n pii l'nllt'l hlHnd dp kristna H'r

kar dock a"skriiekande, och 1Il0tslun
darna fröjdas ö" er \,:11' s\'aghet i ddta 
stycke . 

TidelIs lIöd och oro, som haft liIl 
följd, att miinniskorna förlorat tron )Ja 
detla lh'e\ och börjat viinda sina blic 
kar mot det tillkommande, har visser 
ligen lell stora skaror alt sluta sig till 
buddismen , men man \' llgar iindii pa
sitt , all e \'angelium har den störs!:l 
dragningskraften . Alla iiro samstiilll
miga diiri , att \'illigheten alt l~r ssn:l till 
den krislna förkunnelscn hal' aldrig 
\'arit sil stor som nu. Man hiir <,j )la 

sanlIna siitt som förr. Det iiI' ej a\' ny
fikenhet ulan i e tt spörjande, \'iilltand( ' 
sinnc lilan lyssnar. Möjligen kan d<'lta 
hero diirpa alt den Ijllsa framtidshiid . 
som m :tlades fiir folket \'id re \"olutio
Ilen, aldrig blivit fiiJ'\'crkligad. ' Yi 
mi'l1I t' le\'a pH vii ridens yll('rsta tid. 
yttrad(' ('n hedning. och ('n annan . som 
liis! bilwln , sa(1<- : )··Malte i 24 kap. hal
h'r )Ja att IIppf~' lIas. · 

De \'(·rksnI1l11<'Issiitl. \'i :11I\' iillda , iiro 
des:llllma som fii ..... fastiin lidsfiirhal
lnnd('IJn föranleda oss alt giva del1l ( ' Il 

lIilgot olika tilliimpning . 
(;('nol1l " lIra 1Il issionii r('rs och iII I'i',rl 

(1:1 lIwdarhC' tnrl's millJllt'dn'tll:l OC'lI 

k raft iga ('\'angel isnt ions\'Crksa 11111<'1 ha r 
kllllskap('n om sanningen sprills ihl:llltl 
:tlln samltiillsklassC'J' sa \'ida. alt r!t'1 

"lIl1llWra ('j IOJ'(k finnas manga trakkr. 
diir .T('SIIS1WIllII('t ('j iiI' kiilll. 

(Forts . 'I 

"w·i.· /iilit' i l;/11/s 0/'11 al' SIJIlI t'lI vackel' 
IIlsiU,SfJ"II,/ 1'(/I'i{I'l lIl vi ru st' i/l i /l i te/ eliS 

I(//ld . 

* 
.f/l lIl e l' pi [ i l S!J" 1)11 Gillis f/iil'/lillgw' . .iII 

mcr kUli GIIIl yii/'ll sill yiil'lIill!l YCllom fiSS . 

Om dill lIl;ss;o/ls/, ilrll'l.: iiI' iik/o. skf/ Il 
dell ],-OI11J1!l1 di!! al/ bed.ia 0/11 /låd ul/ le P " 

.~ii . all (;lId .~ .biir/i{/ltel 11111 IIppenbu/'l/s i 
dill /iv . 

l'r j'j;rc<lrag :lY C. SI; ov!I(lu/'d-l ' t'
/t' l' s t' /l vMI .\l1m. SY. ~liss i o ll S kolll. 
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Tältpredikan. 

Yillga ut" plal"!'1l lör ditt tjäll , 
Jal .</liiJlna lit lii/tet , lIuder \"i1ket 
<111 hor, oeh ~»ar icke: föl"l<1ng 
dill//. lij./.t .~t-rc(Jk, och g,ir dina 
j ,j Jt.pl ligga r fustare . Ty dl1 "kall 
nt.hn'da dig bild e :1(-. hjigl'r odl 
'-,t \"i" "t .. r. och din s,id 8ko/l taga 
It cdll aIii lille r . bcsitlni"" or']' 
,,1,,1' !wiolka jirlelagda ·.<t:idcr. 

. r('~..l+: ~. !"L 

Tiiltd iir ing!'1I modlTn upprinning. 
J)1'1 fanlls n'(\all i 'Ioas dag:lr . . \Iml-

IlIf. IIINlor/w/u/'(' !III III 1)/1 /iillll/'('rlil,wl. 

hal\l och alla paLriarkt'rna hoddl' i 
liil\. S. ~1. J\.:s försIa tiill riiknar "ina 
allor fr~\1I allno 1892. :\fissioniir E . 
Folk!> skrc\' niil11llda ar d. 16 juni lill 
1II1dl'rll'l"kllad : FmllsoIl har siiul trI' 
liilt . Det ella 2.tX48 fol, ('tt 18X30 
och ett 15X2.t för tiJlsall1malls 170 
dollar. - Vill dll ha 1'11 och \'ilkl'l') 1)(> 

I..\ N D. 21)1 

finnas i H:mkow. Eli iir hesliiml riir 
oss. » 

<Ji'I\'an mottogs med tacksamhet och 
blev till stor nytta. Herren alle Jla 
kiinner muttet rliirp[1. Om jag pj mis..; 
minner mig, sattes tiiItd Wrsta gang
en upp i Chiehchoy (Ha idlOW "id 
1'11 studentex·nmen. Sedan alternerade 

. det mellan Chiehchow och Puchow, 
men iiven andra platser Iwsöktes. Var
lill det användes, behöwr viii knappast 
p:lpekas. Diirinnc rrambnrs !'\':lngplii 
hudskap till hög och lag, liird o("h 
oliird, oeh mänga hörde diir enlJlW~ 
lillln för första gtlllgen . Bland dem. 
~orn anammad!' ordet och lroddt'. vill 
jag blott lI:il11l1:1 Li Tl'lIg-iiin (dell 
helhjiirladc I'araherden), KilO Ta
ch'cng (mangarig nwdhjiilpm'l' och 
ri;r~.-diakon) och !'\'angclist!'n Kling 
SlllwlI-lao. som iillllll vprkar ~in J-]('r 
r!'~ \'I'rk Lill \'iilsigllelse. [2;-, ar hii\! 
dd ul i alla viider. i regn oc h ~ol

~kl'll. \'11 liggpr det pa YindC'll. siin 
derri\"l'l och od ugl ig\. Ett lIyt t. ry Ill

ligan' o('h pr~'clligan' har intagit dl'~" 
plals. \!issiolliin'rna ra göra ~amlll;l 
erhtr<'nlll'\. "i hli skröpliga Ilwe! an'n , 
och .\·lIgn' krafter komma i "Iiilkl. 
(;011 iiI' all wla . al\. Olll \'ilrt jonli,,"a 
Iii l! hu~ IH'dbrylt's. ha \' i 1'11 hygl-{nad 
ay (;lId. I'It hus. icke gjort Illl'd hiill 
d('r. ('\·igl. i hilllllll'len . 

\'11 \' i\l jag J)criilla IIIelom dl' sisla 
\'('('kornas lällk:unpanj. SistlidIle' hii,,1 
hi'dlo Yi lill bland PI\("howl)l'rgclI. i 
yar 11:1 vi raril omkrillg i ChiphC'\w\\' 
"dl r ' siungs omradclI. 

,.a n'lls ri)rsln liigerpla b \ ' ,11' K ua 11 

(' hia Ch 11:1 IIg. CIl slor b~' ml'd lIiira 
:WO familj!'r. .H) Ii (20 km.1 mol ":'>i'". 
Dii r sIw III' hallas :I\'gudaproeession. 
Il'al!'r och kan1l'ntlsupptilg . Som vall
ligL viiniades hl'la dell omkringliggan
dl' IlI'jO('IIS befolkning dil. 

"ar l'xp('oition :lJIliinde full! \'ii\( 
IItrw;tatl Jlled 2 liiH d. ::l mars pa ('. 111. 

Da jag siign ll/llI läll/ltr/lstad.. lJH'lIar 
jag lIalurl. relativt, ty det fattas brHle 
dl (wh :lI1n:lt. siirskilt a"kildllingsnl:l
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I('rid, och dd lilla ti.iItet, SalU iiI' hem
magjort, sytt ay dc kinesiska kyinnor
1Ia för flera ar sedan, hörjar bli illa 
iltg:'mget, sa att jag fruktar, det sIlart 
far göra det andra siilIskap uppe p:i 
yindpI1. ~Jin hustru Yill giirna ha en 
('Ilskild plats för kyinnorna, (b hon 
i-il' nwd pa marknaden. Dc fa da hiitt
re hehalllling, tycker hon, och kunna 
()tnlllgd fraga o('h want. }Jiirför 
samlar hon dpm i <Id lill:! tiiItet. 

Framkomna till malet ato Yi först 
middag - <kn lallga fiirdl'll hadl~ för
11inat oss god aptit - o('h str:lX diir
pa yidtog uppsiitt:lI1dl't av det stora 
IiiIteL Detta iiI' ganska arbetsamt och 
gi)n's l~j i l'n haIldYiindning. .\Ilt gick 
dock hra . lad, yare fleres hjiilp. 

Sam ma a flon hörjade vi predika 
Hnrells ord och fortsrtlte sedan diir
ll1l'd dl' 4- efterföljande dagarna friin 
r. 111. till sent p:l kYiillen. Dil Yi l'j yoro 
.sa manga talarp, IIHiste var och CIl 

pJ'('dika flera ganger under dagens 
lopp, ihlaIld iinda till 6 gangl'r. Pastor 
Ching, SOlll yar med. hörjaI' bli gam
Illa l och orkar ej som fiirr, yarför yi 
andm m:l sLe spara honom n:lgot. 

l1ada Liilll'n voro ofta i.iverl"ulla ay 
llppmiirksamt lyssnaIHI!' miinniskor. 
Elldast da (k· olika proc('ssionerna 
skrl'do förhi, skyndade manga ut för 
at! se fia den tomma gr:lIlnlall'n. t. ex. 
da avguden llwd [dia n'galipr fördes 
:1\" mer iill lOO man gl'llom gatorna 
linder pit öronhedövande skramnH'1 nv 
trlll1llllOr. c:\"lllhale)' och gonggongar_ 
En afton avhriillcks ett fVrYcrkeri 
utanför hYll. Da var tiiltet" tomt en 
oitund nWIl fylldl's igen. d:1 miinnisko
strömmen hrusad(' tillbaka. 

I kvinnornns liiH fiin'visade och för
klarade min hustru och hihclkvinlIan 
);i Dching (IOara) cn spril' hilder. 
handmiIlade av kineserua, fiirl'sliillall
dl' llliinniskohjiirLat fiin' och dtl'r Olll

viin(kJsI'Il_ DpLta viicktl' allmiint ill
lrI'SSl'. K vinllOrll:l sLodo som fastnag
Ja(k vid marl"'lI - det fanns ej rum 
för :llla att sitta. Kanske försbl dl' 
hiioanl't'tC'r biilln'. vao synd iir. spd:lIl 

de se tt den under hildC'1l ay huggorm, 
tiger, svin , pafagel, sköldpadda dc. 
Teckningarna av dl't allseende ögat. 
duvan, l'iclstungorna, Kristus p å kor
set, iing('ln, den gudfruktiges och dl'll 
ogudaktiges diidsbiidd m. -m. glömma 
de nog inte heller sa liilt. 

Pil söndagen - den sis!.a dagen 
hade utslationp!l i Chingko ehen sitt 
l11ilIladsmiite i tiiltl'l . Som vanligt h:l
de vi hirst söndagsskola. Sedan tala
de CIWllY CJwllysiIl, preclikant fran 
Dsinng och avliinad av församlingen 
diirstiidf's. Han iiI' l'1l ung, gudfruktig 
man. mill f. d. skolgosse' och systerson 
till jJastor ChiIlg. Chang har geuolll
galt dell lY:t:lriga kurspn i Kina In
lalldmissiolH'llS Bihplinstitllt i Hong
IOIl(/

EJ'terat hadp vi llallyardsgang. Avell 
hedningar SIlIlo omkring oss, stilla och 
:t1lvarliga, och sOlllliga av ((Pm föllo 
]>a knii lIJldl,], hi.ilH'11. Flera persolH'J' i 
dellll:l hy liira vara ]>avprkade :IV kris
tendollll 'll. Eli a\· dpl11 kiiple pn 111'1
hihI'! och iiI' heliilIkt ]>a att siillda sina 
gossar till ll1issiOlWns skola. Hiir fin
nas lya döpta kristna: Li Til'll-pei. 
Ililisk för J I I'ITl' Il och l'Il hl'lrodd mall 
i kOllllllllll:da iin'ndl'll , ~al\lt ('n hond
hustru Hll (utt. lIo), som /"iirra arl'l 
genoll\gick ('Il svar opl'ratioll ]>:1 sjuk
hllSl'l i [\Ui/CIlY 0(']1 riiddadl's I'r:ln dö
(kn liksom ge'llom dl lllHlPr -- svar 
pa hiiIl. 

'ledall vi voro i hYll. dogo pa sam
m:1 dag ovallniill1llda 111'1'1' Lis 82-ariga 
moder och hallS iildl'l' broder. Modern 
l)('grovs pa mill1dags f. Ill., den första 
krisLlign hegravning. som diir luHlits. 
Eli lang procession fiiljde kistan till 
grawn: omkring dt ()O-tal helt vit
kliidda personer utOIll manga andra. 
som huro l'!Hlast vita hindiar. Allt till
gick stilla 0(']1 viirdigl. Fru Li hack 
varit 1' 11 frolll kvinlla i alla sina dar 
och hade giinw givit :It dl' fattiga. Ef
ler sonens om viind(']se fick hon höra 
om Jesus och trodck. Sjiilv bad hon 
ii VPII. 

Da )wgravnillgPIl var iin'r, logs tiil
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tet ned, paclwdes i sina hldor och fors
lades P:l en slor vagn, dragpn a\' 3 
llIUltlsnor, den cn s\'cnsk mil langa 
\'iigen södprul till köpingen Kli-si, där 
niista besöl, skulle göras. lnder \'aren 
firas u\'gudafesler i lur och ordning 
pa en hel del slörn~ platscr, och da 
passa \'i p:1 att kasla ut c\'~llIgelie not. 
Om vi fiingade ntlgot i Ku-si, "pt jag 
ej. Ihland klaga \'i med liirjllngarna: 
;~Iiistnre, "i ha\'a arbelat hela ualll'n 
(dagl'u) och fatt intet. " Manga hiink 
doek ordet, och \'i hoppas <lP! skall 
hiira migon frukt. 

Plalsen n:o 3 i \'ar marschrula ,'al' 
kiipillgcn Sichallfl. en s\'. mil "iislprut 
I'ran Chiehcho",. I Sic!tW1fl kiin<lps 
det siirskilt gott alt \'anl. Badp miill 
och kvinnor lyssnade likt tiirsfandc 
sjiilar. En afton, da e"angelislen OCI1 

t'ill!lsiall!l i sitt tal helllölh~ dd sa YHII
liga p:ishwndd, att dl' krislna glömma 
sina fiirfii<!pr och ej he'dra faekr och 
moder. bleyo 6 :1 7 lIliin kraftigt he
riirda . D" hade cflerat dt langt sam
tal mpd honom och safk da hlund :ln
nal, alt de nu insågo det falska i till
hedjandet av fiiderneLavlol'lla och ville 
slllta Hpp diirllll'<l. (;1Id gi\'e, alt <kl 
V()('l' sa vtil. Just i den punkten synes 
det vam som allra svarasl föl' kinl'sen 
a lt Wmna hedendomen. 

:\'ästa h'till komlllo 2 andra IIltin
s~'ssloll1iil\ - /\(/0 1'si'-I/ClI och Ula /b
S((II Odl slogo sig i salllspnik l1\ed 
l'vangelisten. Dc sadp, ult de i II('Jlllig
hpt troddp ,JrSlI liira och inliinlIlade 
sina namn som :,siikare ', men tillade. 
aU de ej hade mod aU ofrl~lItligt fram
triida iinnu, En hel,allt till dem \'id 
Ilamn Li kom ock tillsWdcs, r,n annan 
~ikodell1us. Hans h:"lda viinner "il\(,. 
att han ock skulle hHa anteckna sitt 
namn pil samma gilllg som dl', mell 
han vill!' viilIta litet Iii ngrc, sade hall. 
;'i.yen nagra k\'innor syntC's Yilliga nft 
Lörja ett nytt Ii,' i Guds SOIlS lro. Sko
la vi illlp gpnl('nsamt hedja föl' dl'ssa 
sjiilar? 

Da marklladpn "ar slnl o('h tiden 
iJllw för uppbrott. fiirsökh' f11~rn ]lt'r-
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soner Imlla oss kvar. Vi hade gärna 
stannat, om ej tiillprcdilwn P:I förhand 
yurit hestiimd i en annan by, Uallf/
lSllen, pastor Chings fiidernehy. Diir 
uppsaltl's liilld pa en tröskplan lite i 
dl't fria. sa alt man frim fyra niirlig
gande byar kunde se den viiIdiga fu
nan nll'd dl' omkring en meter höga 
skrifUecklll'Jt: Ic-SIl ehill rl'lI = .JI'SIlS 

friilsar. 
Pa denna plats hal' folket i ett 20

tal ar hört evangelium, och mill1ga 1111 
en viss kllnskapslro. De konlIllo fiir
sedda meu Bibeln och siingböeker ol'h 
förslorIo hiittre iin vara förra ithöral'l'. 
\'ad som lalades. Varje kviill, d:i da
gens görolllal \'01'0 ön'r. infunl10 sig 
I,vinnorna i sl()!'1 antal, glada att hi;r:t, 

Diirifr~lII sliilldl's fiirden till Tony
ISllcn. en slor, rik by, diir vi ej varil 
förr. Vi kiindl' nH'r iin nagonsin 111'
hO\'l~ l HV l~ll )· [)(if/brytare :, och ballo i,'
rigt, aU IIC'l'ren ville draga framför ()~S 
IIU som fordom, da han gick i spelsl'lI 
för Israel. 

En rörmiigclI man , u\'liigsen sliik 
ting lill pa~lor Ching mell buddist, ha
de fiirst efter mycken tvekan lovut la 
emol oss i silt hem. Som Yiird lwvisa
de ha n sig emellertid som sjiih'a ii Is k
YiirdhetclI . Han ahiirde iivCII vill' PI'I ' 
dikan och tog emol v:lra höcker. Da
gell dter v:lr ankumst föddes ett hnm· 
bum i familjen - \'i tyddes ju föra 
lycka lIled oss. 

Avgudamarklladcll i TOllutSIlCII iiI' 
myckl't populiir, oeh hit kOl\una miili 
niskor langa \'iigal' för aU åse teakr 
och ,>Iwotai » (karncyalsuppWg), utgi;
I'Ullde 10 il 20 höga stiHlnillgar, blll'lIu 
n\' 8 mnn vardera, plI vilka utkliidda 
personer, förestiillande olika stånd och 
:lldrar, forntid och nutid m. m., iiro 
placerade. S:I t. ex. siigs en ulIgcrsvl'll. 
kliidd som fOl'lllida riddan'. sta hn'd
vid en blommandl' rosenbuske. Högl 
ö\'Cr sitt hu\'ud, lilet lit sidan, höll han 
pil spetsen a\' sin lalls en fager ung
mö, klädd i lysande driil,;!. Pa CII an 
lIall stiillning' syntl's flickan diiruppl' i 
luflpn stfl pa ell fill gUlIgandp gren. 
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men i verkligheten stod hon pa Cn 
stark .i~irnstiillning, fintligt dold :IV 

kläderna. 
I tre dagars tid hade vi viiIdiga ska

ror av intresserade åhörare. Tiiltet var 
fullkomligt packat av människor. 

P:'i ett möte g:l vo 4 :'1 [) m~lIl tillkän
Jla, att de beslutat Iro pil d"Il sanne 
Guden. Följande dag "ner en predi
kan över Rom. 3: 9-26 kOllllno tven
Ile miin direkt fram till oss och I,öpte 
Biblar, siigande sig vilja följa .Tesus. 
Ett par trc iildrc, viiIklädda kvinnor 
förklarade också, att de vid hem
komsten skulle riva Iler sina köks
gudar och ta hart fiidernetavlorna. M:t 
Herren i nåd, sitt namn till iira. full
borda varje gott uppsiH och Irons 
verk! 

F. n.. den 28 april, Pl.ig:'Il' sedan 
lIagra dagar e\'allgelip pr('dikun i en 
allnan folkrik by. Hiir behönles ej 
tiiltet, ly i ett stort :tygudatempel, )'('JI

sat fran alla :I\'gudar, ha vi ell priiktig 
lokal, rymmande ungefiir 300 perso
IWJ'. I-I:iira \'iinner, meddclaktiga i Her
n'lIs ,/I'SH uppdrag: , (jim ut och görclI 
alla folk till Hirjllngar ». IMam oss 
samfiilIt hedja för tiiltmissiOIwn. bet/ja 
S01ll aldrig tÖIT, alt stora slutror Illa 
liiggas som segcrbytl' vid Friilsnn'ns 
fiitter. Glöm1l1en ej heller att fram
lIiir:\. taclwl'fcr och filrstlingsoffer pl.l 
detta HCITPns nltarc. 

;,· Och somt föll i den goda jorucll 
01'11 har frukt · , \fatt. 13:8. 

l/f'nrik Tjiitlt',.. 

Skuggor och dagrar i Shensi. 

Sedan resoma i distriktet tiJlsalll
lI\:tns med s\'slwn(,1I Folke fullbor
dats, fick jag' kallPlse alt [tler hcgiva 
mig till Pei-shui, diir :JO ka\'allerister 
kastat sig ö\'er hyn Cho-·ts·i, och hUII

dit och bortfört 5 av dc troende !Jrii
rlernn. De h:ld~ \'issprligl'n :1\' l"f'hplI
ehefell frigivits, mell dt par nv dl'ras 
k\'innor (icke döpla) ha(le dc dld
fört, och en stor summa penllingar 
skulle piUäggns (\l'm som rxtra ;, skatt " . 
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Högste befälha,",1l"l~n låtsade sig vid 
min anmiilan av saken mycket he
stört och hemödade sig om att noga 
taga reda på förhiiIlandeI. Han kiinde 
dock nu sin oförmilga alt styra dcssa 
officerare', f. d. fribrytare eller rövftl"l" 
då han ej kan giva delll 1'1111 sold. Slu
tet ble\', att hela byn blc\' ansvarig för 
»skattel»:' ; därp:l rådde jag de troen
de att icke undandraga sig \'ar sin del. 
Från skyldighden alt (,1l1ollaga opie
frö till salu lyckadcs jag dock gPllOIII 
Herrens nild rädda de våm. 

Den själnitiindiga församlingcns n'
presentant i Pei-shui hade varit i hyn. 
då nödelt var som störst, och erbjudiL 
sin hjiilp inför myndighclcrJl:t milt 
del, alt församlingen pil platsen skull(' 
inga i hans fi">rsnmliltg. Halts kol
leger hiir i stad('1I hade nyss föruL h()~ 
mig bl'tl 01\1 ursiikt för dpt förskillg
ringsarhell'. de i 1t('lIllighel III fiirt gCllt 
(~Iltot vill' fiirsfllllling ..Tag förs'tod, all 
delta skedcJe prIortIeI' f6111 hiigrc ort. 
diir del kiillllL'~ svarl. nit lIIissiOllt'1I 
hiir ('j vill gl' dell lIi'lgot l'rkiinllnll(\l' 
si\som ell kristen församlillg. DI' sko
la nu bild-a l'n organisation förl'lIt1ntll' 
atla sina fiirsamlingar landet rItlIt 1111

der Pli cl'nlralslyrl'lsl' i Sltanghai. ])1' 

iiga ["lera goda krafkr. dock ha de :111 
mäll!. aktade kinesiska ledarrw. S:"tSOIll 

Ting Li Mei. Li .Tohall. Chcng Cltingl, 
icke sllltit sig- till rÖrelSl'n. Pastor I.i 
sade i stället .'\ig vara ('mot dClIlIa rii
relse. som vallligctl viixl'!" fral\l såsoll\ 
resultat uv h'ister och ol'lIighet inoll\ 
församlingarlla. Ch:ullliinlllrla miill 
iiro ense med oss i bl'miicI-a 11<1<'1 :1 IL 
föra hela t11'1l kri!-itna fiirs:t1nlillgl'll 
utnn schism till sj~ih·stiilldighl't. s,i(iIIJ
llnuerlulll. s;ällJslyrl'/se och s,it"illlul
bredning. 

SIrax därp:\ t'örl'log jag ('II resa till 
Siallsliillcn dels filr all söl,a tallrl,Ji-j
karl' och dels fiir at t studera \"l:'rks:tlll
I!ptpll i dp.~sn IraklPI", r1iir SH' IlSk
amerikaIlska aJliansrnissiollclI har sill 
fiilt. I fr:lga om styrelseform s!:'lr (jptta 
siillsknp lållgl efler många :Indra. 11\1'11 

niil' d(,t giill('l" framgftng i el!'\. fCir \il
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kl't ett missionssiilJsknp existerar, iiro 
dessa missionärer långt före dc flesta. 
Det fir siilIan, mall får se ett sf\ fris.kt 
(wh kraftigt trosliv SOI11 det, som rör 
sig i församlingarna i denna trakt. 
Bönen har blivit en hjärtesak och ett 
b('hoy, och hönhörelscr äro i propor
tion chirmed. .Jag visste redan därom 
genom evan!!clister diirifrån, som he
"fikt oss o("h förv~l nat· Yåra egna tro
ende genom sin tro p:\ höncn och sto
ra uLhfllligbet i all. bedja. 

I staden Hu hsicn Wrde jag känna 
('Il troende, som , ehuru niistan blind, 
g('nom all a\lYiinda ett stort försto
ringsglas lyckats skaffa sig en förvå
llande Idnnedom om en miingd yik
tiga skriftsLiillen . Ej underligt, då han 
yar den n-ktbare f. (l. lmddistledaren 
lll ed omk.:. 800 Iiirjungar! 

Oistriktet IIsillg-Ping är ett ena
"taende distrikt. Diir finnas omkring 
1,000 döpta kristlla och en församling 
i livlig \"Crksmnhf't, ledd a\' den luaf
figl' missioniiren medtillhjiilp av tren
ne infödda pastorer, iildste, diakoner 
och predikanter, lblanu begiva de sig 
nt p rt lältpredikokampanj. Det stora 
tältet med hiinkar, ett bord, lampor 
m . m. kriiver fem stora vagmlr för 
forsling. Dc predika ej mindre iin 10 
dagar i ('n by, ofla 15, och sköta den
na verksamh et Plt ett förståndigt sätt. 
De tillIJringa morgonen med bön och 
bibelstudium, gå under dagen 0111

kring bland folket i byarna och kalla 
till möten... Först på c. m. börja de 
predika och fo.-lsätta sedan vid lamp
ljus. De erhålla också vanl. 10-20 
verkligt omviinda såsom frukt aven 
s:'idan kampanj. Medel till denna verk
samhet mde från en person i U. S. A. 

Missioniirern'u i denna trakt bo i 
sunda, utländska hus, som byggts of
tast med stora personliga I,Ippoffring
ar. De äro vanligen må<;tare i konsten 
aU sköta en ko, så alt hon för kine
siska förhållanden ger rikligt med 
mjölk, därmed möjliggörande en god 
nHring åt familjen. De ha enJ. sin 

konstitution m~'cken frihet, men jUSJt 
detta, säga de, gör dem hågade alt 
även medelst extra personliga an
strängningar söka främja missionens 
sak. Grannarna väster ut, tillhörande 
Kina Inlandsmissionen, i vilken en 
mera byr[t1uatisk äskådning gör sig 
gällande, synas ej alls k unna följa med 
i ·en sådan utyeckling, oc.h detta ehuru 
deras stationer grundlades tidigare. 
Man kan ej undgå alt göra jämförelsen . 

Under resan i dessa trakter tyckte 
jag mig i den aktningsfulla hållning. 
befolkningen visade gent emot rese
nären, kunna spåra de vålgiiran(jp 
verkningarna av engelska baplislmis
sionens storarIade sjllkhuS\'crksamhcl 
i Sianfu . 

På återviigen kUllde jag något litet 
Yistas i vårt Hua-chow-distrikl. Diir 
hade jag glädjen att sammanviga ell 
av dl' unga evangelister, som genom 
gäLL C. 1. M:s Bihc1skola i Shansi, med 
en av elt~\"erna från min hustrus fli(:k
skola. Det iiI' gliidjande alt se dd unga 
"läktet triida fram i församlingen. 

Vi behöva nu en bibelskola föl' at! 
kunna utbilda folkliga predikanter. 
De ynglingar, SOI11 genomga den ena 
skolan efter den andra. bli, niir de 
kommit till toppen , siilIan annat än 
skollärare, och golt tir ju ntl kunna 
få goda troende si'ldana. Skol1iirarcns 
plats i församlingsliYe\ tir viktig, blott 
han förstår, all han skall tjäna för
samlillg'en. Vi h ~ir i Pucheng ha det 
nu gott i dd :I\'seendet och tacka in
nerligt Herren. Av skolans 26 elever 
äro 13 döpta och dc övrig;a exempla
riska. Det är en glädje att ha dem 
med ibland vid gatupredikan, då de 
med sin sång samla myeket foll<. Dl' 
fröjdade sig mycket, då rl~ vid den 
marknad, som nyss stått, pä hemvågen 
drogo sjungande igenom tempelgår
darn.a och gatan . Välsigne Henen allt 
fort våra skolor. Arbetet i flickskolan 
är också till stor uppmuntran för min 
hustru. Flera av eleverna äro '(roende. 
De äro villiga att t. o. m. laga sin egen 
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mat utan hjälp av kock, och detta 
göra de, fastän några .iiro fr:"m hiittre 
lll'm. 

V:"lrmötena ha nyss h:illits i PlI
chcng och Hsiao-i , varvid vi genom 
dopet fingo intaga i församlingen 17 
olllvånda hedningar, en ringa skörd. 
Iyoka vi. Det iir de SV[lfU tiderna, som 
sa gott som fijrlamat de troendes för
måga att vittna om Herren. Man Iiing
tar och hoppas p:l fred, men den nal
kas ej. SkiirdeuLsiklerna iiro ej hiir 
ljusa, och prisen pil fiidoiimnen liksom 
arhetslönerna hftlla sig höga. Rövarna 
tilil-o filer. Men Gud iir en Lillflyld för 
oss och "fira kristna. Till sist ett 
varmt lack fr:1I\ min hnstru och mig 
sjiilv till alla, som ihiigkommit oss 
lIJed jul- och andra gii\"(lr. 

Puchcng, lIlaj 1920. 
L. Hugo UJl([(~r. 

Missionsnotiser från skilda 
länder. 

Del! lIya katedralen i Kampa/a, 
Ugallda, sannolikt ,\fri kas slön;ta 
kyrka, invigdes sistlidne september 
linder livligt deltagallllc fran de krist
nas sida. ~Ian beriiknar, att tillstriim
ningen var s[\ slor, all 20,000 miinni
skor . miiste stanna utanför. Sangen 
I('ddes aven kör av afrikanska gossar. 
I nattvardsgången söndagen ('fler del
togo 864 kommunikanler. 

::: 

Ett cngelskt .w'illskap medd('lnr, alt 
\"allllasvihigheterna IInd('r det f.(ill\gna 
aret kostnt siillskapet ('j mindre ån 
40,000 pund (700,000 kronor). 

* 
Rritliska bibelsällskapet kunde un

der sitt sista nrbctsår (1 april 1919
31 mars 1920) i Kina distribuera ej 
mindre än 3,274,000 ex. av dc heliga 
skrifterna. Försäljningen skulle ha 
blivit än större, om mim haft större 
förråd tillgängliga. 

* 

L A N D. 15 Oktober 1920. 

Kina-lnlcllIdsmissionen, meddelar 
:mg:"l('nde missionens utveckling föl
jande siffror. För 30 ar sedan voro de 
arliga hednadopen mindre iin 500, för 
20 ar sedan omkring 1,200, för 10 ar 
sedan högst 3,000, nll'dnn antalet 1918 
uppgick till 6,079 och 1919 till 6,500. 
Hela nnl.nlet (liipla ulgjordp 1890: 
5,000, 1900: 13000, UHO: :i6,nOO och 
1919: 76,000. 

DCll hC];Ullll' tyskt, missiollskänlla
ren, dr J. \Varneck, SOIl1 i 17 iir ver
kade som missioniir P~I Sumatru, innan 
han i hemlandet övertog ett arbete för 
missionens hefriimjande, har nu Mt'r 
utrest till delta fii.lt föl' all siäIla sig i 
spets('n för det HhC'nska missionssiill
skapets hlomstrande mission, en av dc 
fa, som :\ters!a för den tyska mis
sionen. 

JlisS;U1/.wclclISkoprIl i 'f!!sk/aJl(I. 
Till docent i missions\"Ctenskap vid 
uniwrsitd!'t i Tiibingen har utniimnls 
doktor Wilh. Oelder. Ophler har ny
ligen alcniint fn'l\l Kina och iiI' kiind 
rör sina uppsalser rörande detla land. 

Det iir den 8:dc liiroslolen i evan
gelisk missiOJ)sYdpnskap i Tyskland , 
som hiirnwd inriittnts. Dvlika finnas 
förut i IIalIt" Berlin , (;öningen, Lpip
zig, IIamhurg, Ki('1 och BnsC' 1. 

Dc lIorr/iska missiuIIs.w"ill.dmj)/'lls ill
komster. ~orska ~Iissionssiillsknpet ha
de iir 1914 i inkomstC'r 1 miljon kro
nor, 1918 stl'go dl' till 1 ~!:I miljon, 
1919 utgjorde dc iiwl' 2 miljoner. 

DI' s \'pnska missionssilllskapcn-;;;n
komster ntgjordp H114 1,730,000 kr., 
;Ir 191X 3,037 ,000 kr. 

Danska J\fissionssiillskapds inkoms
ter sll'g<l under saulIna lid fmll -1-95.000 
kr. till 80~,OOO kr. 

Norska JlIissiollssiillskapei hnr i Hu
Ilall i Kina 60 missioniirer och 6,000 
kristna. 
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under september

månad 1920. 

AllmÄnna MisslonsnJl'tI,,1. 179L L. O.. Elfsbyn, till R Sjö5lröm~ 
uudcrh. .'i: 

l j!:? J. T. B., ol·ferk'l\·c rt. g'lIl .\. .L . 1,9'1. :M. O., 1nncn·ik. till d:o 10: 
AUn!:,~äs l O: ._. Ii!)!) . OniilllnLl. rör H errens rikssak . 10: 

17J>I. Obs.! ~Jla radc lohal; s~ lall l:lI' Hl. m. :12 :  l ~tJO. J~oll. i ~öd~rliilje kyrka 1(;/9 liO : 7& 
l'iJli. Lill ,h'rås ~:a )[1'l:' i ]{ "lll'l" :10:  l Sill. J~. ~\' .. ;B.orås.. . 5: 
)'il!)' l.. 1'., ~lhlrll ](tu: - 18M. C. S., :-;odcl'talJc ~: -
ljt O. Boda S:a ~fi ,;s . - ri;,·s., Ov"nmyr:l l On: - 180:1. ~ . H., Siivs jö LO: 
1724. O. A .. ~Jljllt : hYl:',1 :! ~) : - 18114 . "\. ],.• Skiilderh n<, l L'"II·. ::: l:l :!Il : 
17"1;-" E. \V., Södorhulllu :,U: -- IHUj. .T., )10talu, g-m U. u. l:; : 
17:W. K. P., gm (', ~\ .. \'utl~ tt'lIa lRU~ . O. A .• Kri s tianstad 50: 
1'7:!7. :>Gud är kii"kk l , Il!) . Olliillllld, l:'1Il A. W., Skara 111: 
1728. ».Annic» :,:  lS lO. A .. ,·ndc f Hr föredrag. 1-:'lJl t.l:o JU: 
li'.W. P s . Hj: 16, lj :\(1: -. 18 11 . l Tioudc, Ps. 100. . g-1Il d:u J9 : 91 
l";,;~O. (J. h, ofred,u \·Cl·l. gill 11. II .. lIo"" H: - 1." 1~. A. G- tl, njur holm ~O: -
Jj:l1. E. L., ~ Kröu. J;. : j )('111 ~1. Ph. T .. J~l:l. A. A., ~nrrköpiug'. orfcrku\'crt ~: 

I",illkönillg ,,: - l~I;o . J. n. S .. K v idi,,!:,c 300: 
J.'i:\2. lh'c"ko!t fl il ~. L ., /XIII ,I:u 1:  ISIG. .\f. S .• arre rkn verl. gom S.•T.. örebro 2:',, 
] j:\:\. A. ,I., Uis\'!Ju jU: _. 1 '17. .T.•\., d:o g-m d :a lO: 80 
\7:\(;. S. ,J. T., E k,jö :!:l:  l 18, A. K - n, ) e n blomma piL )[ia Wet· 
\0:17. Ohrvikcns )Lrg ]00: - t~rll1ark s b,h-. 10: 
17:18. . Gädcho 211: - J 19. A. C., B.iiirk('r~· ,I, ' taekorfar till 
n;l!). iM .•1.• O. KOl'shc l'g-a :?:- l[crrcn lHl ;,O-~ l'stla~c Jl 100: - . 
1741). ]~oll. i l.iilllnhuit ~/!I :!I: :1:1 IS20. Kiune VudllUlS :\liss.-fö r .,u mlinA' ~:ri: ~,o 
1741. ]):0 i Sliitl:\l<t-a 4r,) W: 04 182 1. ",'1'ack t i Il 1Lt· t" r c II för y iilsigucls(' 
1(j4~. (J . S ...\!sh eua 10: - nnder Illi. ..., iUII Sk ol1 r(~ I' cn s(' J1 ) 5U: 
\7-t1. J(obby ,\tr l:' 21111:  E- a H- g-. taclwr r,'r g-1I1 M. Ph. 

17-1-1. Koll. i lI"b;l .y :oI!1 -IS: r,s 
 rr., ].illköpinL!' :;; . 

174: •. D:o i .\I:ll11r,·I IIHd :,f.' :;;,: o;' >- - - rör lIIilt lHllJllh .~I\1t1J· , 

IWL D:o i I';k d, ull 6r.' 11;: :l";' 
 .\l)l!, ~J: lli. J.rlll tl:u J:!: 
Ifjol 7. E ..T.. E k"ku \) 
 FI'CJII skulharn i J~jllllc:=;kolatl. l,iJl 
I7~R. 1'011. i IW. a ,,~I 
 köpi ng', 1-;' 111 tI:u J: OS 

J 049. GÖsa i Il" ctlnnda ~9'.'. "i,l O. II. K. 1 n2:J . S. H., Ulbg- :.00: 
r - d "r- miitp lS2r:. Il . 1'..1.. XOl'l'köpiuA' JOO: 

17;.0. Koll. i Hv\' Uanda Sr.' 1 :'!7, ~'\. K., t:thg- :,0: 
t7:,1. .~f"d biiu OU l. atl (;,,,1 villl' tag-" lb~~ . f;. K .o ( ah~ . ... t ackoffer)) !,tJ: 

denna g-.l\' " I si ll halld oeh \ 'ii l- l~:!!'. Oniimntl T ra uås , A'Ul K. 13. .1>1: -
s i~lIa d (, Jl ti ll s itt JHl1Hn~ j'i,rh:il"- 1'1:1:1. F'r.Hl v:inlll'T"llil i SldiJ". tad, cn 
Ii gal"lc ' 1.111111 : - hlomma pa )[aria \\'ctlerlnarks 

l'j:)~. ll- ViI. 4: J9 :111: -· ~1" i:l V lt\: 
17:~I . Drc"sc l'YIh; S yfÖI"l-lIiI1~ 11111 : - lX:14 • , Ok ii nll. ell liirto till TI"rl·cu . 111: -
17:14. • \ . ~ .. )Iiir"'l'u lll, , (.tt. (al'k till 18:1~.. .\. II., " k .. l\ el·lea, till B. Sjö~l röJll ' 

Guu rHr d l' ;,11 Htell 2:) : - unt.lpl'h. JOO: 
J,. S. och H. S.. ~k" 1':1 ~,O: - lS:j(i• B. J L. \. rsv iken. , lacl,nrrel' VI: - 
..K tL.gr a nli..:si on s v U.lIll(' l" i Al c lI1 :!II: - 1~:17 . Il. II. , jjprl,[sbYII . d: o lO: 
.. F'rå n fln J1f' ITPIlS v ii ll lII 'h J\..illil~ l~:)f. Orrpl'k llVrl'L ~kcll erteå 11): 

, -Ull , till dc hUlI g l'alldl' i Kif)a :>011: - J8:J9. OU iitHI ICI, ~kc ll e fteå, till E . Rjii. 
1',:,9. Askehy ~I fg- 411: - stri;1I1 5 llntl c rh. ':0: 
l"7fill. Z"J1 a Ilam i~ ... i[) II P Il. }\sl'l,I IY 1:,:  l ~ tO. 1-:• • \. , HU l'd. till d :o 111: 
17(j] . A. N .. K ,L1u' " ,. ·1: 40 IS~l. A. T... Skrlkft.·u. orrc rl,lIverL 111 : 
176~. A. R. ~I.. ::\01"I'1,(;pil1;': JOU : - l J~ . SI, ~ lI e rt l'a InIlCI ' (öl': alllliug-s ) [fA' , 
I·jf,:l. H. L. :10: - ti ll E. ~.ili, tröLLlS lI11derh . lUO: 
l r7G-t . Jo'ritll sk öl·,l d l' .<t i l .ona Hill 1 /;(1:  lS~I. )1. .\., Kiillin g' ]0: 
l'i';;). E. F Kal III:' I ' ;' : 20 1S-1r.. Från siilHJHg~"kolharn i Snlrtsjii 411: . 
\71if.. . 'l'"cl, 111: - J84'. Koll. inotl. n. r. F ., U e jdc, vid 
liGi. '1' 1\0_ an'k otl,miij,· föl' )l. ]3. 19: - 
l7 (öS. ~L K .. ()rr~rl, Il" prt 1~4S . E. O .. S(la rb.- Illl 'de! 7: - 
1;;0. , 'l'aelwrfl' l' till 1I1'1'1'"n fiir allg- . :!: - 1>!4!I. H. JT.. njurs holm a/HI: 
1771. Kull. i Bcles(lakyrka u J~'!l 1!120. :!;)(i: I'J l ~j!l. JL ooh n. B- l:' , i stulI d föl' blom· 
177'l . ,~1. .1 .. I1nd pl! ]flll: - 1110'· på rri~k. L. Jlap:<.'lin ... Io!l"a" . ]0 : 
J77:1. :tA g" flC S I 20: -  »ElI bloJllma på frök. llagclill~ J.rrnv~ r,: 
177-1. Ouämnd i n"lc. rink yrkan .- : RO S. :::I .. ~Inlmii ~;" 
1";'7:" H. II .. till r e parationorna p,; Dllrhn, Oll iimnd , g-m E. W., }'ins(loug 20: 

g-1Il N. H - I! 500: . C. W. K. . 100: 
ljjfi. Oui.llIurl till d:o, mr lI rrt'('n.< T nl mi", inn sdinner. Filips latl ' t:,II: 

tjiina re ". 1-:'111 ,1 :0 ~,no: . Orrcl'l",,·cl·t era n Fridhcm, g-1Il Jr. J. H: -
17";'7 . lI. B.• . ~lltltu :,U: -  »1'iondc:t. gill d :o :!fi: 
liiR. K H .. ~(;,I p rtiil.j.o ~:): - A . A . , till ( 'n r)(;ns underh .. gom d:o 10: 
liHo. ~f. L:!'oÖ barn"'yl"t;rt'niJlJ,r Ii LUlItl · F.. W., Spang-a HJO: 

hollllf'lI a:!: 50 K H- A'. • i ~tii ll~t för bh.OIlllor på 

1781. ~Ii,~ion smedcl fr:'tu )Iorn. gill ~r. S. 1011: 
 frök . L. Hageli ns grav lO: .. 
liR~. I,. J•.• Uppsa la ;'11: - Kinne VNlutHS )fissi onsWrsaml. 4~: ;'0 
1'i1\4. H. J•. , }"'eUa IIIln -'I i ·s ion . vä nnC'r i Olrns tau. lIäJ:r3 

jiK" H csebidrag- fr. lilriksd"l, K. r. J.... ö" cl' blivna blolllJllor på \. Sven;; -


Jolf!l :!U: - SOIlS i Ryr! hår. 90: 
ti~G. K Jr.. . !'iir sålda krllk\'ii xt",. ~): - .M. 13.. . ti o u<le av lön . J:! : 50 
1787. Koll. i NäsllY 10/9 41: 6j .1 ställct fii r blommor till friik . J •. 
ljAA. J):u i Nag-I!'T!' lct/9 jl):  lIugcl ins h u r ' !!i: 
1'j~'!I. n:o i Boda 1:$/9 aj :3'2 
l;'!IU. Oh.".! Sparade t oba kssJillllar' 111. III. :111: - Krullor R.6~n: ~4 

http:Ulbg-:.00


- -----

S I ~ I :\1 S L.\ ~ D. 	 1.) Oktober 1920. 

Siirskilda ändamal. GåVior in natura 
Eli. 'PnL ~ystr[lr~ )'ölh,IScdogsgån.1 ' . till 

'I. Xylill, att all". i verks. eftcr till Dll\'lrohemru~n 3:dje kvurtalet 19;18. 
~ottr 100 : 

S. IL. Sthlm: 2 st. ragollt,kNlur. Lilltolllta 

portvakt 10(1: --- ",iunl' r: " ' inhnvnd, köttriirs. kaffe, socker, ost. 


1~ 17. E . F. A .. Sthlm, till h.iiilp för en I, . n .. Sthlm: madrn's·s loppning. G. S., Duvbo: 

hibell,,':~ IIl1dPrh. ~j : - 1·l:lL iit· oolt körsbiil' . Dcl c r~' rl"'ilnncr : ostkaka 

l "~. L. U .. sthllll. till .\nna Erikssons 

O. L. 	 oeh ~. )1.. till Carlcn för 

och hill'. Lilltollllaviinncr: s\'iuhu\'lld . II. .J. Hå

iJihclk,·. ]00 : - lahnlt: blåbiir. II. och A. D.. Sthlm: dh·. 

Olliilllllll ~ . lfnlltafol'.'. till T. .\ck möuler och hU~gl' rflll. ~r. A .. Klockclnud: sm';r. 

zeIt.... v (' I"\: $. li(l: - '\'. L., Djörkeryd: SIll ör. U ll'ik~dals lln;:d.-fiir . 


1~ . oeh ,,\. S., II. ,,,,h .\. .J.. Häl  " lJJU~ : 1 n,t. A ...ch A l. K.. lIjiirkl'ryd: ("I 

:-- iuguol'g". fi;r l'\' ang-. rrllll~ 1.'ao-Yll<.'n 1:)(1:  och <ls tI,nka. ll. G .. Espebl'illla: torkad frukl. 


l,:.!;:. 	 ~ Il llli ~s iollsvHn :) , bidrag- till iJlL limpa. Ch..\ .. Vadstl'ua: l ' fial' skol'. .J. 1' .. 
lIru:, llll<lcrh .. gill S . S .. Lyckå , I:hctlnlllla: J o,t. K . H. N.• Sii" 'j ii : div. hl eck 
Gård 11)1!:-· och emaljkiil'l. K. )f.. Sala: l pHr sandalOI·. 

Insaml. ,-id Kina-aftnll i Ak erHII~. .\. lC. lIjiir lw r)'d: Viilkoll1:tkntr" 11'r.1 . A . (; .. 
till l. ~\"kzl'II, fiir ,k,·irt"pridning'. IlH \'bo: karre. .J. H ., Dn"h,, : the. Lilltomta· 
gom JT. \V. :!:, : ..-- \ iinul'r: kHttfHr:o'. l"lIIör. is lorflott. blommo!". 

H. S .. Sthln, Wl' ,["ta:;a o i YIIII('.hcng lU: -  .hH O .. Sala: lärft till ett Pill' lakan. Viinn/', ' 
B . K .. llllSaLy. till M. l'eUel'sson, l H,llahnlt: lingoll. A. G .. lJlIdJO: kufr/'. Lill 

att Ull\'. en er goUr. 10 : - tOl11la ,· ,lt~ne'·: "niit'. k;;ttfiil's. kOl'\'. flolt. s ill. 
1 7tj ~I . O. P., JIylta. till BarnlJ. i S inan 1: - IL H ., iJ,b~' : sock~J'. kaffc. th". ('aeao, torka!{ 
J77!1. P . E. W., Djnr6holm. för PVIIllg. f"ul", sal't . 11I 1l l'lllldad, kl'x. karalJlell"t·. \V . ocl< 

Snll;; H : i-lien 	 41) : - I. J ., Löd~en: hUllnuJ,r, äppll'u, potatismjöl. 
B. 	 S. , Xiis,HlIldet, til! S""II " ka Skn· socker.•r. S., Malmö: choklad "ch ea cau. A. (' .. 

lall på Chikuug :!:.: - Slhlm: lite. .T. G .. Vadste na: \'id ' lieknill!:, a,· 
1'..\... )[allllii, g ill .J. S.. till )1. J~J I'at' !'\truIHpor. P. J., N~i 8. j(): .. siin gil l", 

l.'dtc rsso n. att am'. e[(er gott!'. 100: - . 
1794. H. 1\., )[allllö. gill .J. s. till llarnh. \'art "arIlla tack till var uch en, sum kiir 

i Silltlll ~O: - l"ksrnllt kUlllmlt Ihåg _Barnens Hem. och dess 
Fr. 1'., 'Ialtnö. ~n, (1 :0 till ,1:11 ~: - ]who\'! Ut'rren lön,,! 
J. 	 S .. "almö, lill g'osscn . Fjiit·de 

rna ll.-ii ldern o' hos M. Pettcrsson .12;;: -- I IlI' :: BIll/illy.
S. 	 S .• ,)Ialmö, lill lille . Olle' , hos 

Axel Ha bne 1'25 : 
1j~':-I . ~. L .• Kr is ti nehamn. t.ill inr. arb :s 

1111Ilerh . ]W: -
JSif.,. K ~. Il., Sthlm, till bokspl'idnilll! ;)0: - 
l~. Hl'dufiviiuIlcrnas Alliatl~ . rnr Loh För S. M. K:s bedjande vänner. 

'rch-tao. Cllillg-Yli~hwa ."alllt en 

evallg'. till ~OO: ..  Röne- och tacksägelseämnen.

]Sl~. Ps. :,~: lO, 11. till knpcllbygge t i 
Chi clwhow. J,rlll M. Ph. T ., Lillköll . 3:; : ;11 

'S:IO. ~ nllii T11 11l1. till Jiiknrenli ss iollf'TI j Fik dl' öppna dör]'anw i Kina, s.Kin u l) ],000: 
J831. V. L .. Chicago, föl' e vang. i 'rllng- 2i">;). Dl'Il hotande niidtiden i Kina, s. 

"bl"" 	 144: 30 
183tl. 1-;. L .. ('hiengo. rör cyang. j I shih HI: 30 256. Vilra sjuka systrar, s. 2:>7. Dl' 
J84:!. Ollälllll!l, Skellcrtea. rÖt· "vang. nyantagna . missioJ\~irskandidat('rna, s. rlO: _. 
] 84:). S. F., Sthlm. rör en evaug. undcrh. 5(KI : - 2!)7. För vara helllgilllgna vilnncr, s. 

lllldcrh. 

u,,">6. 1J. TI., 'rrcllelJol"g. till ]\:Villlll. Senl . ;;0:
fil&!. Fnllösa Kri stna Fngd.-rörco. till 2i">7 . Föl' Swrigcs och de sk:mdina


O. Cnr lcll att anv. i vprks. efter viska folkens insats i Kinumissionen.J,rult r. :!;): 

D :o, till R. Andersson. tör d:o 25: - s. 527-560. För tiillmissionen. s. 261. 
Kl'ouor 3,;,76::J0 Arbcl<'l i Slwl\sl, s . 264. 

Allmänna missionsmedel Kr. 8,&88: 94 

Särskilda ändamAl 3,576: 3e 


Summa under sept. man. 1'28 Kr 12,!&7: 24 (;lId ler sitt faderIi!JII II'l'llde över den 
själen. som icke kan le över sig själu. Med varmt lack /iII vW'je givare! 

F 1'. Il (l In m a r :I t e n. Ha ns händers vcrk äro trofasthet.> Ps. ID1: 7. 
'VV" .,.rv., ~~"---",,""""''''''''-A._''''''''''_ ~_ 

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

Telefon; Riks 44 59. AlIm. 22473. 


INNEHÅLL: 
111. - Himmelska syner. II. - Frän redaktioll oeh expedition. - Läget på de 
.• venslw missionsfälten i Kina. - Brevavdelningen. - Missiollsnotiser från skilda 

länder. - Redovisning. - För S. M. K:s hedjande vänner. 

~..-.~."",."N""''''''."N'''''''' 

Stoekholm, Svenska Tryckeri-A .· D., 1920. 


