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KALLADE ATT BÄRA BÖRDOR. 
Utdrag ur iUb. Lundes anförande vid Dm'bo under årsmötet. 

»Ty cUirfö1' att I förra gången 
i"kc vor01 tillsUidcs, v ar det 
som H e?'ren, ·.,ur Ulld, bröt ned 
en ·u?; oss. » 1 Krön. 15: 13. 

Dessa ord peka tillbaka på en dag, 
som låg bakom, och på då gjorda bitt
ra erfarenheter. Låt oss nu taga reda 
på det historiska sammanhanget. 

I det gamla förbundets tid sugs en 
gång en underlig karavan, ett under
ligt folk, draga fram genom öknen 
mot ett bestämt miil, ett bestämt land. 
Säkert kunde de som sågo dem icke 
låta bli att tänka: »Det är i sanning 
ett märkligt folk .» Det var en så un
derbart god ordning och ledning i allt. 

Också vi måste förundra oss över 
den ordning, som rädde bbnd den 
skara, som tågade fram genom ök
nen. Vad som särskilt gjorde ett 
djupt intryck, var dess gudsförhål
lande. Detta folk hade ibland sig na
got som kallades Vittn('sbördets ta
bernakel, där deras Gud lovat aH up
penbara sig för dem. Så snart ck an
kommo till en lägerplals, sattes detta 
tält upp, och när de skulle tuga vi
dare, togs det ned. Gud själv hade 
förordnat, vilka bbnd folket, som 
skulle utföra detta arbete och under 
vandringen bära tabernaklets olika 
delar. 

I 4 1\10s. 3: 17-31 samt kap. 4: 1
20 omnämnas tre olika grupper, ut
valda bland leviterna, som HerrPIl ut
tagit för denna tjänst. 

](eh(lfs barn skulle hava vård om 
arkpIl med nådastolen, ljusstaken, al
tarna och de tillbphör till de heliga 
föremålen, som begagnades vid guds
tjänsten. 

GeJ'soms barn skulle vårda och bä
ra själva tahernaklet och dess ti.ickel
se, förhänget med tillhörande streck 
och redskap. 

Meroris barn hade fått sig anför
trodda bräderna till tabernaklet med 

c]pss tvärs tänger, stolpar och fotstyc
ken, pluggar och streck och alla till
behör. 

I samma bok, kap. 7: 1 f. berättas, 
att sedan Mose hade låtit sätta upp ta
bernaklet, smort och helgat det med 
alla dess tillbehör och likaså satt upp 
altaret, smort och helgat det, fram
buros av Israels hövdingar i offergå
vor sex övertäckta vagnar och tolv 
oxar. Det vill synas, som visste icke 
Mose, vad han skulle göra m ed dessa 
offergåvor. J\lIen Herren tillsade ho
nom att mottaga dem, för aU de skul
le vara vittnesbördets tabernakel till 
tjänst. »Du skalb, sade Herren, »läm
na det åt leviterna allt efter beskaf
fenheten av vars och ens tjänst.» Och 
Mose gjorde, såsom Herren bjöd. Två 
"agnar och fyra oxar överlämnade 
han åt Gersoms barn och fyra vagnar 
och åtta oxar at Meraris barn. Ger
soms barn och Mcral'is barn skulle 
befri<Js fra n att bära de av tabernak
Ids tillbehör, som blivit dem anför
trodda. Men, står det (v. 9) »å t ' Ke
hats barn gav Mose ieke nugot, ty 
dem ål..!g alt hanl hand om de heliga 
fiirelllakn, och dessa skulle !>(lras pCl: 
(l.rlarna » . 

Förut hade det varit tre släkter i 
Israel, som vnrit med om att bära ta
bernaklets tillbehiir. Från denna dag 
var det blott en släkt, som var utsedd 
att biira dc heliga fiiremålen. 

G.i vi nu till 1 Krön. 13:e kap., fin
na vi där berättat, att arken en dag 
skulle föras upp till templet, som n u 
var fiirdigt. och som efter ökenvand
ringens sInt skulle crsiilta tabernak
let. . Och där säges, att David och Is
raels barn läto sätta arken på en vagn 
för att låta köra den till Davids stad. 
Men, heter det, Herrens vrede upp
tändes, och han bröt ner Ussa, en 
8V de män, som skulle köra vagnen. 
(13: 10). 
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Så förgår en lång tid, varunder Da
vid icke vågar flytta arken vidare. 
Men slutligen kallar han till sig några 
leviter, tillhörande Kehats barn, och 
säger till dem: »1 ären huvudmän 
för leviternas familjer. Helgen eder 
tillika med edra bröder och hämten 
så Herrens, Israels Guds, ark upp till 
den plats, som jag har berett åt den. 
Ty därför att I förra gången icke va
ren tillstädes , var det, som Herren , 
vår Gud, bröt ned en av oss till straff 
för att vi icke sökte honom så, som 
tillbörligt var. » (1 Krön. 15: 12, 13). 
Och så tillägges det i v. 15: :- Och sä
som Mose hade bjudit i enlighet med 
Herrens ord, bura nu Levi barn Guds 
ark med stänger, som vilade på deras 
axlar. » 

Om vi nu gå till Ebr. I:) l{ap. finna 
vi i v. 2-5 de föremål uppräknade, 
som Kehats barn hade alt bära. Här· 
om säger aposteln: "Om vart och ett 
sårskilt av dessa föremål är nu icke 
tillfälle att tala.» Men allt var det, 
s~iger han, sinnebilder av vad som 
sk ulle komma. Allt syftade det på 
evangeliet om Jesus Kristus. 

Liksom Kchab barn stiindigt skul
le bära arken, så gives det ännu i dag 
bland Guds folk sådana, som äro sat
ta till 3 tt på sina sk uldror biira bör
dor, och som aldrig befrias från detta 
uppdr3g. Det är s,~dana slags män
niskor Guds sak icke kan undv3ra. 
Funnes icke dp, skulle mång3 i likhet 
m cd Ussa brytas ned, och så skulle 
arbetct för Guds rike avstanna. Men 
om de finnas och äro med, sk311 må
let nås. 

Jag tror det kan sägas om denna 
mission liksom över huvud taget om 
alla som arbeta i samband med Kina 
Inland Missionen , att den i sina led 
rii knar sådana, som på sina sk uldror 
hilra Guds sak, som villigt glitt in uno 
der bördorna för att biira dem på sina 
hjiirtan inför Herren. 

När jag tänker på att de här för
samlade snart skola skingras för att 

L A N D. 155 

begiva sig till sina olika vistelseorter, 
liksom ock att några snart skola åter
vända till missionsfältet, och att vi 
sannolikt aldrig mer alla skola träf
fas, vill jag bedja eder, vänner, tänka 
på vad jag nu säger: Del kommer 
utan tvivel dagar, när I skolen känna 
det, som om bördan tryckte alltför 
hårt på edra skuldror. Men, bröder 
och systrar, kommen då ihåg, vad 
Herren sade till Kehats barn: »1 sko
len alltid vara med och bära. » Jag 
vet icke, om Kehats barn betraktade 
detta som en tung, ofrånkomlig plikt 
eller som ett privilegium. Visst är, att 
de borde hava sett det som ett privi
legium. . 

Det fanns f. Ö. ett ord särskilt till 
dem av Kehats barn, som kände sig 
trötta. Det säges i 2 Krön. 5: 7: »Och 
prästerna buro in Herrens förbunds
ark till dess plats i husets kor, i det 
allra helig3ste, till platsen under ke
rubernas vingar. » Det kom således en 
dag, när Kehats barn blevo befriade 
frun att bära sin börda, när de fingo 
sätta ned arken för att aldrig mer be
höva lyfLa den. 

Och nu vill jag säga särskilt till 
eder, I äldre: En dag skolen också I 
för sista gclngen få sätta ned eder 
börda för att aldrig mer behöva lyfta 
den'. Lycklig emellertid var och en, 
som är uttagen till att bära bördan 
av de heliga föremålenl 

Och vad skulle väl menas med de 
heliga föremålen om icke budskapet 
om Jesus, Guds Son, världens Fräl
sare? 

I Israel skedde ett nedbrytan,Je , 
därför att de som skulle vara mc.1 
och bära, icke voro tillstädes. I Glld ~; 
barn, det blir' aldrig ett nederlag, ett 
avbrott i våri' arbete, vår mission, så 
länge Kehats !.Jam ä ro med och bära. 
Sa länge I, bröder och systrar, ären 
villiga att gå in under bördorna och 
bära de heliga föremålen , taga dem 
på edra axlar, skall det aldrig bliva 
något nederlag i Guds andliga Israel. 
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Säkert haven I a lla stundom känt 
det sa, som skulle bördan vara så 
tung, att I icke lä ngre förmån bära 
den. För min del har jag ofta känt 
det sa. :Men liksom den dag k om, då 
Kehats barn under jubel fingo bära 
in Herrens ark till dess plats i husets 
kor, i det allra heligaste, så skall 
också för oss komma en dag, då vi 
för sista gången f å sätta ned vår bör
da, då vi för alltid äro fri a. 

Min önskan för eder, syskon, är 
icke, att I skolen å tervända till edra 
hem från detta årsmöte lä tta och gla
da utan med bördan vilande på edra 
skuldror. Om icke förr skola vi mö
tas den dag, d;"t bördan för alltid är 
avlyfta d, och då skola vi med jubel 
t acka honom , som lade bördan av de 
heliga föremålen på vara skuldror. 
Amen. 

Från redaktion och expedition. 
De politiska Yörhållandena i Kioa 

påkalla allt fortf a rande mycke n u thållig 
fö rbö n av Guds rolk. Såsom framgick av 
missionär I3erglings redo görelse i fö r eg . 
n :r , förestå viktiga avgöranden i prov. 
Sh ensi. Dessu tom har inbördesk rig ut
brutit mellan provin se rna Kwangtung och 
Kwangsi, och man befa r ar, att även 
Yunnan och Kweichow skola indragas 
dä ri. Städerna lcha ng och Wuehang, där 
bl. a . även Sv. Missions fö rbundets mission 
a ruetar, plundrades. Yäldiga värden gå 
vo s därvid till spillo, och tu se ntals män, 
kvinnor och harn, mördades. Alla ut
ländska missionsa rb eta re blevo emellertid 
skona de. Kära vänner, låt oss icke fö r
tröttas i bön för a rm a Kina! 

Fortbildningskursen j Holsbybrunn 
för missionärer avhö ll s den 16-31 aug. 

un der ta lrik anslutning och mycken väl
signelse från Gud. A a nna t s tälle i detta 
n :r införes kursens h iilsn ing t ill missio nä 
rerna på fält e t. 

Nyutkomna skrifter. 
På S. M. 1(:s fö rl ag h ar nu utlwmmit 

en broschyr ay missionssekreterar e N. 

IJögma n med titel n »Suenska Missionen 
i Kina, dess uppkomst, utwelJing och när 
varaude ställning». Som titeln a nger, av
ser den a tt gi va e n kortfattad fra ms tä Il
ning av vå r missions histori a. Yi a nhå l
la vördsam t om Yåra vänners hj älp a tt 
sprida densamma. Alla, so m själva lärt 
a tt älska S. ?vI, K, och so m därför önska 
a tt gö ra dess arbete känt i vidare kretsar , 
ha här ett lämplig t tillfälle dä rtill. Den 
värdefulla skri ften, som är r ikt illustre
rad, kostar endas t 25 öre. 

Artikel serien !!Missionärskal/elsem) ay J. 
Hudson T aylor , som yarit synlig i Sinims 
La nd , har nu utkommit SaSOm sä rtryck 
och I,an r ekvireras frå n expedi tionen till 
e tt pri s av 25 ör e. Yi äro övertygade om 
a tt dett a utm ärkta föredrag av den gamle 
missionsledaren med den omfatta nde er 
farenheten kan bli mänga oYissa uu ga 
kris tna till hj ä lp och ledning. Sprid den 

di n sl(Qla eller din ungdomsföre nill g! 

Hemkomna missionärer. 
Enlig t senaste meddeland en an lända 

missionär och fru Tjäder t ill Sverige 0111 

hing den 15 dennes. Vi hä lsa dem varmt 
välkomna till hemla nde t med en till öns
ka n om a tt Guds r ikaste våls ignelse här 
må möta dem. 

Bönemötena för S. M. K. 
åte ruppl<l g::lS för hösten tisdagen den 20 

sept. kl. 7 e. m . i Betesdakyrkan, och fo rt 
sä tta därefter som för ut varje vecka . L å t 
oss alla ak ta dessa lil WUlen till gemensam 
bön dyrbara ueh !il'nom troget delta
gande däri tillför säk ra oss själva och vå
r a kämpan de syskon l' ,j fä ltet rik yälsih 

nelse. Ya r j.- var för su mmeJse i b önen s'- t
te r sina spar i arbe tet därute. L~lt oss 
därför ko mma endräl;tigt till samma n, och 
Herren skall förvisso låta sin kraft vara 
verksam till frälsning bland Kinas folk ! 

Missionär Th. Saodberg 
har - enl igt vad vi till va r djupa ledsnad 
erfarit - under de n gå ngna sommare n 
yarit mycket svag till si n hälsa . Det synes 
va r a h ans gamla onda, magsj ukdom, som 
p å sis ta tiden förv ärr ats, och so m ge r an 
ledn ing till ej sil liten oro. r ör a tt bere

da honom en välbeh övlig lä ttn ad i hans 
arbetsbörda har missio när Martin Linden 
kalla ts att bit räda honom i a rbete t. Vi 
vilj a pä ny tt a nb efall a vä r broder i mis
sio nsvän nernas åtanke och förbön . 

Ändrade planer. 
Under missionssekreter a re Högm ans från

yaro kommer ka nd. Mellquis t med änd 
ri ng av planerna för h ans ut resa till Kina 
- se red. medd ela ndena i S. L. nr 4 
a tt t . Y. kvarstå i hemarbetet. 

Hälsning till missionärerna. 
. Bröder och systrar! 

li nd er de dagar, Yi varit sa mlade till 
denn a kurs, har en gem ensam önskan 
gjort sig gällande alt sända ede r alla en 
broderlig hälsnin g. Från första dagen till 
den sis ta ha ni yarit i våra tauka r och 
våra böner . 

Gud har varit oss nära under 4enna 
kurs. Hans Andes kraft h ar vil a t över 
oss och böj t våra hjär tan till självrann
sa kan och bön. Vi h a m ottagit ri ka väl
signelser, och det är vart h opp, a tt fruk
t erna av denna kurs skol a visa sig i den 
svenska missionens arbete på de sidida 
fä lten - ja, a tt de skola mogna till evin
nerligt liv. 

Geno m bibels tudiet h a vi få tt en djup 
inblick i Jesu efterföljelse och i v i\. r and
li ga tempeltjäns t. Vi h a sett h ans härlig
het såsom den av Fadern enföddes här
lighet, fu ll <l Y nfld och sanni ng. Vi h a se tt 
Kristus s~l som den genom lidande fullkom
nade fräl sningshövdingen, vilken delaktig
gö r oss av sitt liv, på det a tt vi i tjänande 
kärlek m ft följa honom och fullkom nas ge
nom honom. Yi ha se tt hans oHergä r
ning på Golga ta såsom den end a grund
uetingelsen för vår andli ga tempeltj ä ns t. 
Vi h a se tt h ögh e ten i den na tjä ns t men 
oel, dc'ss fre stelser och s to r a ansva r. Yi 
h a ock se tt tempelsyne r , so m blott tillhöra 
n igh etens vä rld. 

Såsom k anske aldrig förr h a vi få tt 
blicka in i de icke kristna r eli gio nernas 
viisen. Yi h a s tällts a nsik te mot a nsikte 

med den 

n 
trndomen allena bland 
gioner har a tt giva. '3 

lunda söker. Dä r tillll 
he t allt va d de a r ,]j il 
sy fta till - a tt vi < ya 
Guds grmen ·kap. T · 
männislw n Gud ~;L 111 T 
återknytl's harnaskap .. !. 
skiljer kristcn(lull1cn fr a 
gionern a», sade en av 
Kristi ]{ors.» 

Att rä tt för~ t ;l a nd Ii 
bIa nd vilka vi ;11'1, t;I, It 

den fräl sa n(k ~a nni o·l 'o 
på de vägar, som fö r d 
turliga, de t har ock ' I 
denna kurs. " E.ri s tl'lld ll l 
kas oavkortad uch llj,j l 
pi\. ett sac\ant ~~i ll all II 
de;;, budsl,ap." I ddt;1 ~ 

sen hart myeket ,dt gin . 
miss ta g r ä lta ts och ljus 
m ånga IJl·ublcm. }.[en 1 ' 
vi k änt ·va r be 1r än. nioJ 
behov av bä ttre u tbih 
ku nskap - allt r-r all 
tjänare so m m"jl i l t 
kall a t oss, 

Det behov, SO lU fr. r 
gällande. är dock det :lll 
bliva fylld a av den L irle 
fullkomnin g i va r Fräl , 
dens synder. i\I:Hte , i. 
de n och den höga kall l, 
ning a rna förkunna bud 
kär lek, alltmer försLa be 
tar ens ord: »IVlig f ör ul(J 
göra.!) 

Å Fortbildninrisku r 
E. Folke. .la 
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I alla stundom känt 
kulle bördan vara så 
c längre förm ån bära 
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Ilning -och mycken väl
annat st i.: lk i de tta 

s h iils lling till mi;;,ionä

ritter. 
'> rl ag har nu u tkommi t 
mi ssionsscl,retcrare N'. 

Högman med titeln !!Svenska Miss ionen 
i Kina, dess uppkomst, utveckling och när
var ande ställn ing» . Som titeln anger, ay
ser den a lt giva en kortfa tt ad fr amställ
nin g av vår missions hi stori a. Yi anh ål 
la vördsamt om \'åra vänner s hjälp at t 
sprid a den sa mma. Alla, som själYa lä rt 
a tt ä lsk a S. l\L K., och som därför önska 
a tl gö ra dess arbete k än t i vidare kret sa r , 
ha här eH lämpligt tillfäll e därtill. Den 
värdefulla sk rinen, so m ä r riU illu stre
rad, kos ta r end as t 25 öre. 

Artikelserien )) ,11 issionärskallelsen)) a y J. 
Hudson Taylor, so m yar it synlig i Sinims 
La nd , har nu utlwmmit s;Jso m särtryck 
och l,an rekvir er as fr å n expedi tionen till 
e tt p ri s av 25 ör e. Yi ä ro över tygade om 
a tt detta u tm ärkta föredrag av den gamle 
missionsledaren med den omfa ttande er 
fare nheten ka n bli må nga ovissa un ga 
krist na till hj älp och lednin g. Sprid den 

din skola eller din ungdomsförening! 

Hemkomna missionärer. 
Enligt senaste meddelanden a nlända 

missio nä r och fru Tjäder till Sverige om 
kring den 15 dennes. Vi hälsa dem varmt 
välkomna till hemlandet med en tillön s
kan om alt Guds r ilcaste välsignelse här 
må möta dem. 

Bönemötena för S. M. K. 
återupptagas för hösten tisd agen den 20 

sept. Id. 7 e. m. i Betesdakvrkan, och. fort
sätta därefter so m förnt \'arje veel,a. Lat 
oss alla akta d ~ssn tillfällen till gemensam 
bön dyrba r a och geno m troget della
gande däri tiJlfö r sä lera oss själva och y a
r a kämpande svskon pil fä lte t rik välsig
nelse. Varje v;' r fö r summel se i bönen ~ät
ter sina spår i a rbetet dä rute. Lå t oss 
därfö l- komm a end r äkti gt till samman, och 
Herren sk a ll fö rvisso W t~ sin kraft vara 
verksa m till fr älsning bl and Kinas foll, I 

Missionär Th. Sandberg 
h ar - enligt vad vi till vår dj upa ledsnad 
l'rfar it - under den gangna somm aren 
y:wit mycke t svag lill sin hälsa. De t syn es 
\' a r a hans ga mln ond ", l11a g~.iukdom . som 
på sista tiden förvärrats, och so m ge r nn
ledni ng till ej så l it en oro. För a t t bcre-
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da honom en välbeh övlig lättnad i h a ns 
arbetsbörda h ar missionär :\'Iartin L inden 
bUals a tt biträda honom i a rbetet. Vi 
yil ja på nytt anbefalla vå r broder i mis
sionsvännernas åtanke och förbön. 

Ändrade planer. 
)Jnder missionssekreterare Högmans från

yaro leommer k and . l\fellquist med änd
ring av pl ane rn a för hans utresa till Kin a 
- se red. meddelandena i S. L. nr 4 
al t t. Y. l, var st å i h em arbetet. 

Hälsning till missionärerna. 
. Bröder och systr ar! 

Under de daga r , vi varit sa ml ade till 
denna l,urs, h a r en gemensa m önskan 
gjort sig gällande a tt sä nd a eder alla en 
broderlig h ä lsning. F r å n första dagen Lill 
den sis ta h a ni varit i våra tanltar och 
vära böner. 

Gud har vari t oss niil'ä under denn a 
l,nrs. H a ns Andes kraft har vilat över 
oss och böjt vara h järtan till självra nn
sak a n och bön. "i h a mottagit rik a väl
signelser , och det ä r vår t hopp, a lt fruk 
tcrna av denna ku rs skola visa sig i den 
syenska missione ns arbe te p å de sk ilda 
fälten - ja, a tt de sl,ola mogna till evin 
nerligt liv. 

Genom bibelsludiet h a \'i fått ('n djup 
inblick i Jesu efterfölj else och i viir and
li ga tem peltjänst. Vi h a sett h ans härlig
het såso m den av F adern enfödd es h ä r
lighet, full av nåd och sa nning. Vi h a se tt 
Kristus såsom den genom lid ande fullkom
m.:de fr älsn in gshövdingen, Yilhn delaktig
gör oss av sitt liv, på del a tt vi i tj ä nande 
kärlek må följa honom och fullkomnas ge
nom h onom. Yi ha selt h ans ofIergär
ning P~l Golga ta såsom den enda grund
betingelsen !'ör Y:h an dliga tempelLj ä nst. 
Vi ha se tt högheten i denn a tj äns t men 
ock dess frestelser och stora ansva r. Vi 
h a ock selt tempelsyner , som blott tillhöra 
evigh etens värld. 

Såsom l,ansl,e a ldrig förr h a Yi få lt 
blick a in i de icke kri stna reli gionernas 
Yiisen. Vi ba ställt s a nsiUe mot ansikt e 
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mer! den djupa länga n, som t idsåld r ar na 
ige nom va rit så m äk lig bland folken och 
som bäs t uttryd es i psa lmens ord: »Huru 
skall jag där till komm a, alt jag må m 
träda fra m infö r Guds ansikte?» Med 
,ördnad ha vi betrakta t dessa mä nnisko
a nd ens försöl, alt nå fr am till Gud och 
finna svaret på själe ns tär a nde f r ~\go r. 

l\Ien pu samma gå ng har den sanningen 
sta lt fram i ett utmordenlligt lju s, att kris
tend omen allena blan d alla världens reli
gioner h ar a tt giva, vad människah så
lunda söker. Där finnes i gudomlig full
h e t allt ya d dess~ r eli gioner inners t velat 
syft a till - att visa vägen till ett liv i 
Gud s gemenskap. Ty i Kristus möter 
mä nniskan Gud såsom Fader - i hon om 
Me rknyles barnaskapet. llDet som djupast 
skilj er kri stendom en från de övriga reli
gionernaJ), sade en av för eläsarna, ))ä r 
Kri sti kors.») 

Att riitl för stil 8ndC'li\'c t h os de fo lle, 
bl and vill,a vi 8rbela, fö r ;lIt kunna giva 
den frälsande sanningen i dc former och 
på de vägar, som föl' dem äro mest na 
turliga , det h ar ock va rit elt syfte med 
denna kurs. ) Kri stendomen m ås te pred i
kas oavko rtad oeh oförfalskad men ock 
på ett s;J dant sä ll a lt h ed ningarna förstå 
dess bu dsl<ap.» I detta avs('('Hde har kur
sen haft myeket att giva . Säkert h a manga 
misstag r ä tta ts och lju s blivit kastat över 
många p roblem. Men p å samma gäng ha 
v i känt ·vår begränsning och vå rt djupa 
behov av bättre utbil dning och större 
hnsla p - allt för a lt bliva st\ dugliga 
tj änare so m möjli gt u t den Herre, som 
kall at oss. 

Det behov. so m framförallt g jort sig 
gälla nde, är dock det a lt i allt h ögre mått 
bliva fylld a av den kä rl ek, som nådde sin 
fullkomning i vår Frälsares död för vä rl
dens sy nder. !\[å tle vi, so m fått den nu
den och den h öga kallelsen all bla nd hed
ningarna förkunn a budsiwpet om denna 
l,ärlek, alltmer först å betydel sen av Mäs
tarens ord: »il'lig föru ta n kunnen I in/el 
göra.)) 

A Fortbildningsk ursens vägnar: 
E. Folke. .Jakob E. Lundahl. 
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Vårrnötet yar en skön högtid. Det h är 
ligaste majväder r ådde. Fälten stodo ym
niga med gröda av alla slag. Lantborna 
voro glada och gåvo rikligt trots mångas 
iråkade fatti gdom. Preclikohjälp gavs av 
broder Svensson från Tungchowfu di
strikt och andra bröder från församlingt'n 
därstädes. Dopakten under träden var 
skön och stilla. 

Presbyterie ts sammanträden, varvid He
ra för de tvenne distrikten viktiga frågor 
avgjordes, voro en värdig avslutning av 
det h ela. 

Efter en veckas tids intensivt arbete 
med räkenskaper, avbrutet då och då av 
ayskedsscener, avskedssamkväm o. d., -

Yi hade nämligen vid vårrnö
tet t ag it farväl a \. församling~ 
en för ferietiden .. - lingo vi till 
sist några dagat' för rustning
arna före »hemresall»). 

Under folJ-:ets feber aktiga · 
väntan på den mognade skör
den, blev det endast genom 
mandarinens hjälp oss möjligt 
få hyra en vagn för vår resa. 

Under stunder av trötthet 
och motgångar har jag nog 
ibland tänkt mi ~, att det skulle 
bli en glad stund, då jag finge 
vända gamla Pucheng ryggen 
på en tid. .\synen av Guds här
liga verk under det sista ar
bets' ret fö r, i oeh genom för
samlingen och bevisen på tack

samhet och tillgivenhet, so m ibland helt 
oväntat kommit min hustru och mig till 
del, gjorde det nu emellertid t. o. m. 5\·årt 
a tt nödgas skiljas från våra vänner och 
arbetet. Mer än någonsin känna vi, att 
det är en nåd och en stor förm ån att få 
vara med i Guds verk h ärute, 

Under resan genom Honan sågo Yi 
trupper tåga västerut. Det var en del av 
de armeer, som nu på beslut av de mäk
tiga männen i Kina, Chang Tso-lin och 
Tsao Kuen, men i själva verket under på
verkan av den högt ansedde generalen 
\Vu Pei-fu, från flera h åll tåga mot Shen
si för att stö rta guvernören i Sianfu.* 

* e härom mi "ionär Berg lings redogörel
se i fÖreg. nr av S. L. Red. 
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Medan fru Svenson "ar ensam hemma 
med sina två små barn, fruktade man en 
natt , att soldaterna skulle' göra myteri 
och plundra s taden, stl som andra nyss 
gjort med Wei-nan. Men general Lli lyc
kades genom en hastig och hard beskatt
ning av denna såväl som närliggande stä
der a nskaffa sold å t soldaterna och före
komma eländet. Broder N. Svenson, som 
under konferensen i Yuncheng blivit un
Derrättad om s tällningen i Shensi, kunde 
i tid föra sin familj över Gula floden till 
Shansi. Jag hoppas, att syster A. Eriks
son även nu kommit över floden; doktor
innan . Berg med sin dotter samt broder 
Martin Lind~n hade redan förut kommit 
över. 

Våra stationer och vara ägodelar i 
Shensi äro nu äter i fara a tt gå förlora 
de. Men de äro lämnade i hans omvård
nad, som aldrig slumrar eller sover. 

Vi som fått gl ädjen åter emolta våra 
barn i vårt tillfälliga hem här på Ki
kungshan och funnit dem både andligt, 
intellektuell t och fysi sk t väl utvecklade i 
förhållande ' till tiden i skol an, känna oss 
riktigt rika. Vi känna oss innerligt tack
samma över utsikten att under sommaren 
få vara tillsa p1pum s, innan jag, v. G. i bö~
jan av sept., ~egiver mig på resa hem till 
gamla Sverige Och släkt och vänner där. 

Med varmt tack till missionens alla vän
ner för förbön och hjälp i arbetet, för di
rekt uppmuntran och i synnerhet för vad 
I gören för våra barn och tillönskande 
.eder å min hustrus och egna vän nar upp
fyllel sen av det rika löftet i 2 Kor. 9: 8 
förblir jag 

Eder medarbetare i Kina 
L. Hu go Linder. 

Kikungshan Ho Kina i juni 1921. 

.. 
"Genom mycken ståndaktighet". 
Var vän Kao är nitisk för Herrens sak 

'och gå r ofta ut och predikar och säljer 
böcker. Det händer inte så sällan, att han 
stöter pa svå ri gheter, vilka han dock i 
Herrens kraft övervinner. Dessa tjäna 
således blott till a lt stärka honom and
ligen, 

L A N D. 

En gång i våras ya r h 
och s;'llde böcker, Jul 
på en öppen plats med 
brett framför ig und r 
villigt lyssnad ti ll ud 
kom en soldat rida d 
fram till Kao_ 

),vad är du rr n', 
jag är bokförsä ljare . 
- »Vad predik ~lr u 
gelium.» - »Korn III d 
och rildade sin bö 
»annars så ,» - »Ja, j[ 
Kao och började samla 

Naturli nlvis blev folk 
sprang in väg. Så l 
dri\gspel linder rm n 
honom. Flera g' I g r 
han med ge l'å r ' t p:'! h 
att skjuta, »Ja», ad 1\ 
om du har lust. del ör 
ont med, jag komm r 
SIllarare till bimm l n. 
gå för dig '? 

Så förd' 11:111 inf':r b 

och bli rnindre I-~a oe 
I somra -- 'ull 

enel' sin mor, 
en fest, vanid alla lä 
varandc_ Förfiid rnel 
papperspengar och d_' 
På morgonen kom n 
trodde, a tt här sk\lll 
vanliga sättet. »\'a l' } 
loma ?» frågade ha ll . 
brän t UpP», var det ( 
En kännbar örfil nr 
den upplysningen, Kal 

158 S l N l M S 

~oOOOOOOOO 00000000 0000000000 000000000000 oooOo~ 

f BREVAVDELNINGEN ) 
~~ooooooooo 00000000 o 000000000 00000000 ooooooooo~ 

Uppbrott från Pucheng. 
Ett ihärdigt arbete sedan förra som

maren i aBa verksamhetsgrenar ligger ba
kom oss. Gud har varit med oss, och ny
ligen hade vi glädj en att få inbärga i 
församlingen 46 nydöpta jämte några för
ut döpta, men förvillade, som nu önska
de brödragemenskap hos oss. Särskilt 
har våren varit skön, då vi fått se, huru 
Herren mäktigt verkat för oss. 

Nödhjälpsarbetet, som annars vill upp
sluka det vanliga missionsarbetet, har ge-

Missionär Linc1ers lä.mnar Tuogr.how 1908. 

nom lIerrens nåd storligen fått tjäna h a ns 
och vår sak. Säl'skilt h ar hjälpen fr å n 
Sverige och Amerika till kinesiska kristna 
blivit till välsignelse. Yåra goss- och flick
skolor ha fyllts med elever, flera tillfäl
liga bibelskolor ha kunnat h ållas ute i di
stril(tet och, det bästa av allt i denna nö
dens tid, bibelkurser oeh dopklasser för 
män och kvinnor på huvudstationen ha 
kunnat bli mangrant besökta, På grund 
av vår ställning såsom ledare i detta ar
bete, vilket innefattade organisering av 
inhemska nödhjälpskommitteer i alla stä
derna på vårt fält i Shensi, ha vi kom
mit i närmare beröring med städernas le
Dande män, en sak, som är av ej ringa 
.betydelse för vå rt framtida arbete. 
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Pucheng. 
'bete sedan förra som
iamhetsgrenar ligger ba
~ varit med oss, och ny
ädjen att få iIiliärga i 
ydöpta jämte några för
n'iUade, som nu önsl<a
kap hos oss. Särskilt 
kön. då vi fått se, huru 

rka t för oss. 
t, som annars vill upp
mis~ionsarbetct, har ge-
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Vårmötet var en skön högtid. Det här
ligaste majväder rädde. Fälten stodo ym
niga med gröda av alla slag. Lantborna 
voro glada och gåvo rikligt trots mångas 
iråkade fattigdom. Predil<ahjälp gavs av 
broder Svensson från Tungcho\.vfu di
strikt och andra bröder från församlingen 
därstädes. Dopakten under träden var 
skön och stilla. 

Presbyteriets sammanträden, varvid fle
ra för de tvenne distrikten viktiga frågor 
avgjordes, voro en värdig avslutning av 
det hela . 

Efter en veckas tids intensivt arbete 
med räkensl,aper, avbrutet då och då av 
3vskedsscener, avskedssamkväm o. d., 

vi had~ nämli gen vid varmö

lorligen fått tjäna hans 
rskilt har hjälpen från 
iln till kinesiska histna 
.!le. Yåra go ss- och flick
1cd elever, flera tiUfäl

h"1JWiat h~1lJas ute i di
~sla av ;lllt i denna nö
~er och dopklasser för 

på huvudstationen ha 
a nt besökta. På grund 
som ledare i detta ar

attade organisering av 
Jskommitteer i alla stä
t i Shensi, ha vi kom
öring med städernas le
,k, som är av ej ringa 
framtida arbete. 
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Medan fru Svenson var ensam hemma 
med sina tva små barn , fruktade mari. en 
nalt, att soldaterna skulle gö ra myteri 
och plundra staden, sasom andra nyss 
gjort med Wei-nan. 1'len general Lii lyc
kades genom en hastig och hård beskatt
ning av denna såväl som närliggande stä 
der anskaffa sold åt soldaterna och före
komma eländet. Broder N. Svenson, som. 
under Iwn[erensen i Yuncheng blivit un
derrättad om ställningen i Shensi, kunde 
i tid föra sin familj över Gula floden till 
Shansi. J ag hoppas, att syster A. Eriks
son även nu kommit över floden; doktor
innan . Berg med sin doller samt broder 
Martin Lind~n hade redan förut kommit 
över. 

Våra stationer och våra ägodelar i 
Shensi äro nu äter i fara att gå förlora
de. Men de äro lämnade i hans omvård
nad, som aldrig slumrar eller sover. 

Vi som fått glädjen å ter emolta vara 
barn i vårt tillfälliga hem här på Ki
iwngshan och funnit dem bå de andligt, 
intellel{tuellt och fysiskt väl utvecklade i 
förhållande ' till tiden i skolan, känna oss 
riktigt rika. Vi ](änna oss innerligt tack
samma över utsikten alt under sommaren 
få vara tillsammans, innan J'ag, v. G. i bör

. ' I
jan av sept., begiver mig på r('sa hem till 
gamla Sverige och släkt och vänner där. 

Med varmt lack tiU missionens alla vän
ner för förbön och hjälp i arbetet, .för di
rekt uppmuntran och i synnerhet fiir vad 
I gören för våra barn och tillönskande 
.eder å min hustrus och' egna vännar upp
fyllelsen av det rika löftet i 2 Kor. 9: 8 
förblir jag 

Eder medarbetare i Kina 
L. Hugo Linder. 

Kikungshan Ho Kina i juni 1921. 

~ 

"Genom mycken ståndaktighet". 
Vår vän Kao är nitisk för Herrens sak 

och går ofta ut och prcdikar och säljer 
böcker. Det händer inte så sällan, alt han 
stöter på svarigheter, vilka han dock i 
-I-Ierrens kraft övervinner. Dessa tjäna 
'Således blolt till alt stärka honom and
ligen. 

.ntIers lämna,r Tuogr.bow 1908. 

tet tagit farväl av församling~ 
en för ferietiden - fingo vi till 
sist några dagal' för rustning
arna före »hemresan». 

Jnder folkets feberaktiga 
väntan på den mognade skör
den, blev det endast genom 
mandarinens hjälp oss möjligt 
få hyra en vagn för var resa. 

Under stunder av trötthet 
och motgånliar har jag nog 
ibland tänkt mig. alt det skulle 
bli en glad stund, då jag finge 
vända gamla Pucheng ryggen 
på en tid. Åsynen av Guds här
liga verk under det sista ar 
betsa ret för, i och genom för
samlingen och bevisen på tack

samhet och tillgivenhet, som ibland helt 
oväntat kommit min hustru och mig till 
del, gjorde det nu emellertid t. o. m. svårt 
att nödgas skiljas från våra vänner och 
arbetet. Mer än någonsin känna vj, at t 
det är en nåd och en stor förmån att fa 
,ara med i Guds verk härute. 

Under resan genom Honan sågo Yl 

trupper tåga västerut. Det var en del av 
de armeer, som nu pa beslut av de mäk
tiga männen i Kina, Chang Tso-lin och 
Tsao Kuen, men i själva verket under på
verkan av den högt ansedde generalen 
Wu Pei-fu , från flera håll tåga mot Shen
si för att störta guvernören i Sianfu.* 

* Se bärom missionär Berglinp-" redogörel
se i föreg. nr av S. L. Red. 
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En gång i våras val- han i Hua In Miao 
och sålde böcker. .Just som han stod där 
på en öppen plats med sitt bokförråd ut
brelt framför sig under det en slor sl,ara 
villigt lyssnade till Guds ords förkunnelse, 

. kom en soldat ridande rält in i hopen 
fram till Kao. 

»Vad är du för en?» röt han. - »Jo, 
t 

jag är bokförsäljare, och så predikar jag.») 
- »)Vad predikar du för lära?» - »Evan
gelium.» - »Kom med migl» röt soldaten 
och riktade sin bössa mot Kaos bröst, 
»annars så!» - )>Ja, jag kommer», sade 
Kao och började samla ihop sina böcker. 

I 

Naturligtvis blev folket rörshäckt och 
sprang sin väg. Så tog soldaten Kaos 
dragspel under armen och skyndade på 
honom. Flera gånger på vägen siktade 
han med geväret på honom och hotade 
att skjuta. »Ja», sade Kao , ))skjut mig du , 
om du har lust, det gör du inte mig något 
ont med, jag komme\' blott så mycket 
Sllarare till himmelell. mell hur skall det 
gå för dig?» 

S[, fördes han inför befälet och fick där 
redogöra för 'vem han var och vad han 
gjorde? »Je~u lära är bra», sade ka]?te
nen, »och du får gärna predika den, men 
inte h;ir, där det finns soldater.)) - »Var 
får jag predika då? ) frågade Kao. - »Jo, 
du kan gå en tre fjärdedels mil härifrall, 
där kan du predil<a så mycket du vill.)) 
»J a, det skall jag då ·göra» , sade Kao, och 
så blev han lössläppt och fick gå . 

Varför ville ej kaptenen, alt han skulle 
predika bland soldaterna? 'Fruktade han 
kanske, att de skulle ta intryck av läran 
och bli mindre råa och grymma? 

I somras skulle Kao »avlägga ·sorgen» 
efter sin mor, och då ha Idneserna alltid 
en fest, varvid alla släktingarna äro när
varande. Förfädernet'avlorna tillbedjas, 
papperspengar och dylikt brännes m. m. 
På morgonen kom en äldre släkting, som 
trodde, alt här skulle gå till pa det gamla 
vanliga sället. ))Var har du fädernetav
loma ?» frågade han. - »Dem har jag 
bränt UpP), var det oförskräckta svaret. 
En kännbar örfil var vad han fick för 
den upplysningen. Kao blev dock ej ond 
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öyer della utan föll på kn ä och bad för 
sin motståndare, vilken nu än mer för
bittrad, tilldelade h onom ä nnu en örfil , 
varefter han gick sin väg. Om cn stund 
kommo ett par evangel ister och några 
andra troende och festen firades på krist
ligt sä tt. Intet hedniskt förelwm. Mannen, 
som slagi t Kao, kom sedan och bad om 
ursäk t för sitt beteende. 

I höst skulle Kao köra hem jord, som 
skulle anvä ndas vid ett bygge. »Du h ar 
så långt till din åken>, sade en granne, 
»du kan få ta e tt pa r lass jord på min». 
Kao tackade och körde så hem e tt par 
lass, men dä kom grannen och sade: »D u 
måste tillbedja min jordgud nu , då du ta
gi t av min jord.» - »Det kan ja g inte gö
ra», förklarade Kao, »jag kan inte till
bedja avgudar.» - )}Du måste gö ra det, 
el jes t får du ej ta av min jord.» - »N ej», 
sade Kao, »jag kan ändå inte göra det.» 
»Då mås te du skaffa någon, som gör det 
i ställe t för dig», sade mannen. - »Nej», 
sade Kao, »det vore lika illa. Jag kan inte 
det heller.» 

Det blev rätt mycke t bråk om saken. 
Andra blandade sig i det, mcn Kao höll 
i sig, och i frid avslutades det h ela, och 
vär vän avgick med segern. E tt gott till
fälle hade han också haft, a tt vittna för 
sa nningen. 

Olga Svensson. 

.. 
"Genom mitt namn skola de driva ut 

onda andar'. 

Våra evangeli ster ha varit mycket i 
verksamhet i vinter och i vår. De h a 
ibland kommit hem så uppmuntrade. I 
Hua-In Miao träffade Li Pao loh och ett 
par andra bröder på en litterär man, vil
kens hem var så besvärat av onda anda r, 
a tt han inte kunde vara hemma. Han ha
de två hustrur, och än blev den ena, än 
den andra av dem besatt, och därtill för
stördes och borttogos saker, så alt han, 
ehuru förr en välbärgad man, nu var nä
ra a lt bli fattig. 

Han fick höra om Jesus och läsa evan
gelii skrifter. Han bad då Li a tt komma 

dit och utdriva den onde a nden. Li, och 
de två andra bröderna gi ngo då dit , un
der mycken bön och även fruktan . De 
kände, a tt utan bön och fasta ku nde des
sa onda andar ej driYas bort. De bådo· 
och sjöngo och befallde anden i J esu 
namn gå ut. En av kvinnorna var just 
då besatt, och det var ett ryslig t oväsen 
i huse t. Den onde ande n lämn ade h enne, 
och hon blev mild och stilla. 

Mannen blev sä lycklig och glad . Hans 
stör sta önsl,an är nu att tillhöra Herren. 
Yid stormötet i Hua-In Miao träffade vi 
honom. Dock förstå r han ännu så litet av 
sanningen och behöver våra förbön'er för 
alt helt bli fattad av Guds Ande och förstå 
Guds ord. 

,:'i.ven p å en annan plats fingo vara brö
der utdriya onda andar och förkunna 
evangelium för villiga lyssnare. Nu ha de 
ell tid h aft mycket att göra med hungers
llödsarbetet. I Tungkuan har äldste Chang 
delat ut hirs till c:a 600 personer, varvid 
hon också i all enkelhe t predikat för dem. 
Smärre böcker och skrifter ha också gär
na mottagits. Må Herren välsigna si tt ords 
utsäde, a tt det må falla i god jord! Hjärt
liga hälsningar till alla S. L:s läsare fr ån 
Edra i Herren förbundne 

Nils och Olga Svensson. 

Axplock ur kvartalsberättelserna. 

Mission ä r IAl1.cU!n skriver frän B oy!tJlg: 

Den i regel varje år å terkommande 
bibelkursen för församlingsledare lwnde 
ej i år hållas i vanlig tid i januari pa 
grund av Synodens och i\1.issionskommit
lens sammanträde i Yiincheng. Emeller
lid samlades vi i ställe t i slutet av febr. 
och de förs ta dagarna i mars. Vi hade i 
regel omkring 30 deltagare vid varje 
möte, och Herren var oss förnimbart nä
ra. Jag vågar säga, a tt det för oss var 
vederkvickande s tunder, då vi fingo vila 
ut och hämta ny kraft e ft er striden, som 
oha rasar så hård, a tt vi nästan äro fär
diga fälla modet. Yäl var det arbetsam
ma dagar. Förgäves hade jag försökt få 

hjälp från annan missionsstation, och 
fröken Berg maste resa bor t, lämnande 
dok torinnan Berg och under tecknad som 
enda utlän ningar i Hoyang. Att dag efte r 
dag leda 3 bibelstudicr är också, å tmin
stone för mig, en alJlför krävande upp 
gift , och alt det nu giillde söka hjälpa 
ledare, gjorde det ju ej lä ttare. Dock, 
trots allt, var det även för mig dagar av 
vederkvickelse. Före kursen kände jag 
mig svag och bävanc1c, mcn underverket 
då pilten fick se många mä ttade av det 
lilla förr åd h an få tt av Gud och återläm
nat till Herren, upprepades. 

* 
Fra n P'IIch, ag skriver m issionär LiruJ.cr: 

~led tillhjälp av den nödhj älp, som 
Herren i nud sän t oss dels fr ån Sverige 
och dels fr å n Am('1'ika har det varit oss 
möjligt a tt uppehalla skolelevernas nu
merär i både guss - och flickskolorna sam t 
a lt därjämte giva hjälp åt fattiga troende 
och intresserade förä ldrar, för a lt dessa 
sku lle kunna sända sina barn till sko
lorna. 

Min tid har mycket upptagits med ar
bete för de internationella Inödhjä lps 
kommitteerna. Detta arbl'te här i staden 
h ar varit oerhört svar t, eftersom ledaren 
för den självständ iga församlingen med 
tillhj älp av ka tolikerna lyel<ats förlägga 
u tdelningen till denna församlings loka
ler, varigenom den kan användas som 
ett agitationsmedel gent emo t oss. Men 
Herren h ar hulpit. Efter mina resor till 
de båda huyudkonloren för utdelning. 
Sianfu och San Yuen, har ny kommi tte 
bildats, yari elen ovannämnde ledaren er
bjudits pla ts bredvid mig och stadens om
bud. Till min glädje och tacksamhe t har 
han vägrat samverka. men »fräser av 
vred e» mot mig. Han är en skol ad, be
gåvad, farlig persOI!. 

Guds verk befordras doel, genom allt 
detta . Vid det besök, som min hustru och 
jag nyligen avlade i Peishui, där tält pre
dikan pågår och varmöte hölls, fann jag 
s täll ningen mycket förä ndrad till förm ån 
för evangelium och var innerligt tacksam 

till Herren för v 'rUi ~ 
vunnits. 

Frid och glädje o'h m '( 
mitt under trä n" m. I. b k ' 
svärligheter av fl ra 1(1 
liv. Men Gud {Ir med O~ 

hans namn! 

Från hemlan 
Östra Härads Kristlig: 

förbunds 25-års ju 
Söndagen d. 28 maj ir;]( 

si tt 25: te årsmöte i YeLl a 
stad. HögtirJsfir~IDll 'kar I 

mo då frun sk ilrl~\ h åll. F 
i högtidsglädjen h ade r pr 
de missionssälJskap. yn1" \ I 
domsförbundet under d . t" 

dcrstött, inbjudits: missinn 
ke, stadsfogde K. Rundbii k 
sekr. No /h, Högman . 

På förm iddagen öppnad 
bundets ordförande, !Jr dil 
flndersson, med upplii. and I 
psalm och bön. 

Däretler pred ikade mi i 
Na/h. Högman, som m ' d l' 
110 psalm talade ijv r iin nt 

i den törnekrönte konun I 

Efter predik an hade förbi 
förhandlingar. 

Ur den i anlednin n 3\' 2: 

mer än under el f l1' • nd 
sa mmans. Detta. Firn t my( 
sar förbund ets s tora lit Y ck 
senare urcn. Föreningen I 

så till : Sedan under de i. l 
talet en del kristliga ngJin 
föreningar bildats på fl ra 
väckte en fabrikör F . J han. 
ås förslag om a tt av ör rull 
förbund. För detta ändamM 
eningarna till möte i '\ tJ 
hus d. 12 och 13 sept. 1 i. 

http:LiruJ.cr
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n på ];nä oeh bad för 
-ilhn nu än mer för
honom ännu en örfil, 
sin väg. Om en stund 
Y<Jllgelister och n~gra 

fc stC'n firades på l,rist
liskt förekom. i\Iannen, 
im sedan och bad om 
·ende. 

J köra hem jord, som 
d ett bygge. )iDu har 
l,en>. sade en granne, 
Jar lass jord på min». 
körde så hem ett par 
p'annen och sade: »Du 
jordgud nu , då du ta
)JDet kan jag inte gö

o. 	 lJ jag kan inte till
ilDu m[lste gö ra det, 

\' min jord.» - »Nej», 
ii ndå inte göra det.» 
a någon, som gör det 
lde mannen. - »Nej», 
lika ma. .J ag kan inte 

'el,et bråk om sal,en. 
i det, men Kao hön 

_.llltadc-~ det hela, och· 
l segern. Ett gott till
:'t haft. att vittna för 

O/ga Svensson. 

• 
DD skola de driva ut 

ha varit mycket i 
- och i vår. De ha 

tt uppmuntrade. I 
J.i Pao loh och ett 
n lillerär man, vil

"ärat a y onda andar, 
rara h_cm ma. Han ha-
fln hk\" den ena, än 

Icsatt. och därtill för
DS saker. S?l alt han, 
'gad man, nu var nä-

J esus och läsa evan
'ad da Li all komma 

dit och utdriva den onde anden. Li, och 
de två andra bröderna gingo då dit, un
der mycken bön och även fruktan. De 
l,ände, att utan bön och fasta kunde des 
sa onda andar ej drivas bort. De bådo 
och sjöngo och befallde anden i Jesu 
namn gå ut. En av kvinnorna var just 
dil besatt, och det var ett rysligt oväsen 
i huset. Den onde anden lämnade henne, 
och hon blev mild och stilla. 

Mannen blev så Iycldig och glad . Hans 
största önsl;an är nu att tillhöra Herren. 
Vid stormötet i Hua-In Miao träffade vi 
honom. Dock förstår han ännu så litet av 
sanningen och behöver "åra förböner för 
alt helt bli fallad av Guds Ande och förstå 
Guds ord. 

Aven på en annan plats fingo våra brö
der utdriya onda andar och förkunna 
evangelium för viJliga lyssnare. Nu ha de 
en tid haH mycht alt göra med hungers
uödsarbetet. I Tungkuan har äldste Chang 
delat ut hirs till c:a 600 personer, varvid 
hon oclwl i all enl,elhet predika t för dem. 
Smärre böcker och skrifter ha oel,så gär
na mottagits. Må Herren välsigna sitt ords 
utsäde, att det må falla i god jord! Hjärt 
liga hälsningar till alla S. L:s läsare från 
Edra i Herren förbundne 

Nils och Olga Svensson. 

* 
Axplock ur kvartalsberätlelserna. 

Mi""ioniil' Jfinden skriver från Hoyang: 

Den i regel varje år återkommande 
bibelkursen [ör församlingsledare kunde 
ej i år hållas i vanlig tid i januari på 
grund av Synodens oeh i'l'1issionskommit
tens sammanträde i Yilncheng. Emeller
tid sarhlades vi i stället i slutet av febr. 
och de första dagarna i mars. Vi hade i 
regel omkring 30 dellagare vid varje 
möte, och Herren var oss förnimbart nä
ra. J ag vågar säga, att det för oss var 
vederkvickande stunder, då vi fingo vila 
ut och hämta ny kraft efter striden, som 
ofta rasar så h å rd, att \-i nästan äro fär
diga fälla modet. \'äl var det arbetsam
ma dagar. Förgäves hade jag försökt få 
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hjälp frå n annan missionsstation, och 
fröken Berg måste resa bort, lämnande 
cloktorinnan Berg och undertecknad som 
enda utlänningar i Hoyang. Att dag efter 
dag leda 3 bibelstudier är också, åtmin
stone för mig, en alltför hävande upp
gift, och alt det nu gällde söka hjälpa 
/t'dare, gjorde det ju ej lä!tare. Dock, 
trots allt , var det även för mig dagar av 
vederl,viekelse. före kursen hände jag 
mig svag och bävande, men underverket 
då pilten fick se många mättade av det 
lilla förråd han fatt av Gud och återläm
Ilat till Herren, upprepades. 

* 
Från P '"e!>rng skriver mi 'i"ioniir L "i niler: 

;\fed tillhjälp av den nödhjälp, som 
Herren i nåd sänt oss dels från Sverige 
och dels från Amerika har det varit oss 
möjligt att uppehålla skolelevernas nu
merär i både goss- och flicl,s];olorna sam t 
att därjämte giva hjälp ut fattiga troende 
och intresserade föräldrar, för alt dessa 
skulle kunna sända sina barn till sko
lorna. 

Min tid har mycket upptagits med ar
bete för de internationella ,nödhjälps
l;ommitteerna. Detta arbete här i staden 
har yarit oerhört svårt, eftersom ledaren 
för den självständiga församlingen med 
tillhjälp av katolikerna lyckats förlägga 
utdelningen till denna församlings loka
ler, yarigenom den kan användas såsom 
ett agitationsmedel gent emot oss. Men 
Herren har hulpit. Efter mina resor till 
de båda huvudkontoren för utdelning, 
Sianfu och San Yuen, har ny kommilte 
bildats, \'ari den ovannämnde ledaren el'
bjudits plats bredvid mig och stadens om
bud. Till min glädje och tacksamhet har 
han vägrat samyerka, men »fräser av 
\'rede» mot mig. Han är en skolad, be
gåvad, farlig person . 

Guds verk befordras dock genom allt 
delta. \'id det besök, som min hustru och 
jag nyligen a\-Iade i Peishui, där tältpre
dikan pagår och vårmöle hölls, fann jag 
ställningen mycket förändrad till förmån 
för evangelium och \'ar innerligt tacksam 
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till Herren för verldiga frul\ler, som 
vunnits. 

Frid och glädje och myel;en Guds nåd 
milt under trångm{il. bekymmer och be
svärligheter av flera slag - så är vårt 
liv. Men Gud är med oss, prisat vare 
hans namn! 

Från hemlandet. 
Östra Härads Kristliga Ungdoms

förbunds 25-Ars jubileum. 
Söndagen d. 28 maj firade Ö. H. K. U. 

sitt 25:te årsmöte i VetIanda nyV'ordna 
stad. Högtidsfirande skaror sammankom
mo då fra n skilda håll. Föl' att deltaga 
i högtidsglädjen hade representanter för 
de missionssälls];ap, vars verksamhet ung
domsförbundet under de gångna åren un
derstött, inbjudits: missionsförest. E. Fol
ke, stadsfogde K. Rundbäck och missions
sekr. Naih. Högman . 

På förmiddagen öppnades mötet av för
bundets ordförande, predikanten Valfrid 
Andersson, med uppläsande aven Dav. 
psalm o-ch bön. 

Därefter predikade l11issionssel(reterare 
Naih. Högman, som med ledning av Dav. 
110 psalm talade över ämnet: »Cngdomen 
i den törnekrönte konungt'ns tjänst». 

Efter predikan hade förbundet enskilda 
förhandlingar. 

Ur den i anledning av 25-årsfesten ut
gi\"na minnesskriften inhämtas följande. 

Under de första 10 åren uppgingo in
komsterna till kr. 7,158: 76, andra 10-års
perioden till h. 13,951: 85 samt de sista 5 
åren till I(r. 32.000: 08, alltså till betydligt 
mer än under de förrgående 20 åren till
sammans. Delta, jämte mycket annat, vi
sar förbundets stora utveckling \mder de 
senare åren. Föreningens uppkomst gick 
så till: Sedan under de sista åren på 1800
talet en del kristliga ynglinga- och flick
föreningar bildats på flera ställen i orten, 
väckte en fabrikör F. Johansson från Tran
ås förslag om att a v föreningarna bilda ett 
förbund. För delta ändamål kallades för
eningarna till möte i Vetlanda missions
hus d. 12 och 13 sept. 1896. \'id ett möte, 
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som sedan föl' samma ändamål hölls i 
Korsberga missionshus den 4 okt. samma 
år beslöts bilda förbundet ifråga och att 
såväl ynglinga- som f1ickföreningarna 
skulle ingå. Förbundet skulle kallas Öst
ra härads kristliga ungdomsförbund och 
till ordförande u tsägs predikan ten Oscar 
Gustafsson i Espebråna. Fyra föreningar 
anslöto sig chi, nämligen Vetlanda, Kors
berga, Holsby och RamkviUa. Vid ett mö
te, som hölls i Vetlanda den 6 januari 
1897, antogs stadgar och valdes styrelse. 

Ar 1902 beslöt förbundet att på mis
sionsfältet underhålla en egen missionär. 

Vid årskonferensen den 25 aug. 1901 ha
de den kommitte, som fått i uppdrag att 
sätta sig i förbindelse med kommitten för 
Svenska Missionen i Kina, fått fr agan 
klar, så att den nu kunde framläggas. Mis
sionär Carl Blom, som arbeta t en period 
i Kina, men nu var hemma och skulle 
resa tillbaka redan i oktober, antogs då 
till Ungdomsförbundets missionär. 

Härpå höll kontoristen Arvid Bergh ett 
varmt och innerligt hälsningstal till br. 
C. Blom, som var närvarande, och slutade 
med orden: »Gud välsigne vår missionär 
Carl BlorJV>, som besvarades med ett kraf
tigt: »Amell)! 

Alla, som voro närvarande källde, aU 
det var en helig stund, och att delta 
»Amell) stadfästes med ett ännu betydel
sefullare Amen i himmelen. 

Därefter följde ett varmt bönemöte med 
nedkallande av Guds rika välsignelse över 
Yår missionär och hans arbete. 

Nu beslöts att alla medel som tecknats 
för C. Blom skulle insändas halvårsvis i 
oktober och april varje år till kommitten 
för Svenska lvIissionen i Kina. 

Därför blev nu ar 1902 det första år 
som förbundet hade en representant ute 
på missionsfältet, men antalet skulle snart 
osökt ökas, i det att Carl Blom ingick äk
tenskap 1905 med missionär l\Iiss Ethel 
Usher från London, England. 

Att förbundet nu ville försöka sända 
underhåll även till fru Blom, var ju en 
'självklar sak. 
. Vid arsmötet i augusti 1915 var en stor 
högtidsdag, ty då avskiljdes en av förbun
dets medlemmar, Martin Linden från 
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Björkö, till mISSIOnär i S. M. K. och de 
ledande i denna mission hade för de tta 
ändamål nedkommit från Stockholm, 
nämligen kommendör v. Feilitzen, överste 
Dillner, missionsdirektor E. Folke, mis
sionssel,reterare Nalh. Högman och mis
sionär R. flndersson, 

Vid senaste å rsmötet beslöt förbundet 
på styrelsens förslag att bidraga med un
derhåll till ytterligare tre missionärer, näm
ligen Judit Hullqvisl i S. M. K., fru Maria 
}(arlsson och Gunnar Johansson i S~ A. M, 

Förbundets nuvarande styrelse utgöres 
av pred. Walfr. Andersson, ordf., S. A. 
Carlsson, vice ordf ., Carl Svahn, sekrete
rare, ll.iired Skoog, kassör och Josef Pe
tersson, vice sel'reterare. 

Förbundet beslöt att fördela de missions
medel, som insändes till styrelsen utall 
angivet ändamill, lika till S. M. K. och S. 
A. lVI. samt Sv. Mfb. 

Klockan 3 e. m . öppnades jubileums
festen, som inleddes med hälsningstal till 
predi,kan ter och mötesdeltagare a v ordfö
randen, varefter han läste Dav. psalm 118: 
24-29. Härefter lämnades en historik 
över förbundets 25-å riga verksamhet. 

Förste talare var furbundets förste ord
förande. predikanten Oscar Gustafsson, 
som läste Dav. 107: 1-3 och med stöd 
härav påvisade huru Gud hji.ilpt och väl
signat förbundet~ verksamhet. 

Näste talare var stadsfogde 1C Rundbäck, 
som mecl ledning av 1 Kor. 15: 57, 58 höll 
en mycket goel och trösterik predikan. 
visande Guds stora frälsning genom Jesus 
Kristus för människosläktet, i det att han 
genom döden tillintetgjort honom som 
hade döden i sitt våld, det är djävulen, 
på det att han 'Skulle göra alla dem fria. 
som hela sitt liv av fruktan för döden 
måste vara trälar. 

Följande talare var missionsförest. E, 
Folke, som framförde en hälsning från 
missionsfältet i Kina, vilket han och hans 
maka för ett år scdan besökt. Det var 
en målande 'Skildring rörande arbetet, 
dess framgång och faror, som talaren gav 
och den följdes med spänt intresse. 

Pastor Malmlöf, som var dagens siste 
talare, avslöt festen med att lämna 1 Kor. 
15: 57, 58 såsom minnesspråk. 
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Avskedsmötet för Ringbergs. 

Det var en rätt stor skara, som sam
lats på hushållssl'0lan Margareta sönda
gen den 4 sept. för att bjuda syskonen 

. 	Ringbergs farväl till deras förestående 
återresa till Kina. Bland de närvarande 
märktes en stor krets av medlemmar i 
K. F. U. M., bland vilka Ringberg under 
sin llvilotid» i hemlandet nedlagt så myc
ket av sitt oförtröttliga arbete för Herren 
och missionens sak i Kina. 

Mötet, som leddes av missionär E. Fol
ke, blev på samma gång ett välkommen 
för fröken Frida Prytz, som nu föl' första 

Ida och M<llte Hingberg. 

gången efter sin hemkomst hade tillfälle 
att möta missionsvännerna i Stockholm. 
Efter inledningen med sang och bön fram
förde frkn Prytz en htilsning fr::ln Kina 
samt meddelade intressanta interiörer 
från seminariearbetet i Yuncheng, där 
hon den sista tiden haft sin särskilda ar
betsu ppgift. 

DäreHer talade missionär lvIalte Ring
berg med lerlning av Ebr. 12: 22-24. Tre 
ting gjorde Sions berg så dyrbart för den 
fromme israeliten, nämligen fästet, palat
set och templet, som där reste sig. Så 

hava ock dc. .Olll fö t ts l 
levande tro pLl J U$ \..1'i 

fäste, llden leY3n d · GUdi 
skänker fullkomlig t'1' h 

Fru Ida Ringberg rum 
intryck inför den rör t 
Ps. 32: 7-8. Säker L 'an 
till vännerna om iör bön n 
djupt gensvar hos d"' 

Många hjärtliga a\' k el! 
dan av flera av dc n~il'yal' 
lien Ringbergs. 

Den siste talaren va r i 
re N. ]fögman, som sjäh ' 
att anträda en lä ngr e lid!. 
rika såsom Sveriges r pr 
ternationella !Iris. ion ' Dm 
träde i Amerika i hörj a ll 

Ett kort bönemöte av lö 
liga stunden. 

Så vilja vi även 'e n m 
ligare påminna de uti' nI 
det stora och mäktig löll 

»Och Herren skull leda 
han skall mälla diy mill i 
giva styrka åt benen i din 
skall vara lik en valt enri, 
likna källsprång, vars val 
fe r,)) (Jes. 58: 11). 

• 
Minnen och intryck fr 

Från en tid 
jag meddela n' g l. 
och uppmuntra n 
och mig. ,om till 
uppe. ön:rallt m II 

"j tel 

ror 
am 

nernas kärleksfulla yaU,o n 
röna innerlig k iirlck fur Ii 
sionens skull. 

De varma andaktsstund~ 
aftonen utan OCkSi\ på d' I 
medlemmarna samlad s n 
ligt, och den grundli n 
gjorde på mig, som fö rsta 
Jämtland, ett djupt inlrYt 
»söndagskristendomll utan 
livet inför Guds ögon och 
skap. 
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amma ändamål hölls i 
lshus den 4 okt. samma 
örbundet ifråga och att 

som flickförcningarna 
undet skulle kall as ost
{öl ungdomsförbund och 
.stlgs predikanten Oscar 
brana. Fyra föreningar 
i mligen V C'tlanda, Kors-
Ramkvilla. Vid ett mö

\·ell'lllda den 6 janua ri 
'3.1' och valdes styrelse. 

fö rbundet att på mis
ålla (~n egen missionär. 
cn den 25 aug. 1901 ha
som Jå tt i uppdrag alt 

lelsc med kom mitten för 
n i Kina, få tt fr [lgan 
I kunde t ruruläggas. 11'Iis
, som a r betat cn period 
,1lr hemma och skulle 

10 i oktober, antogs då 
,ndels mi ssionär. 
to ri stea Arvid Bergh elt 
figt b älsningstal till bro 
närvarande, och slutade 
yälsigne vår missionär 

be::.\'arades mcd ett kraf

näry arande kände. att 
lund. och alt detta 

med c tt ännu betydel
himm~len. 
ett varmt bönemö te med 
uds rik l \'iilsignelsc över 
l ha ns arbete. 
alla m edel som tecknats 
ile insä ndas halvårsvis i 

' je iI I' till kommitten 
n i Kina. 
r 1902 det första år 

n r epresentant ute 
D .:l n taJet skulle snart 

lt Carl Blo m ingick äk
J'tili:;,jonär Miss Ethel 

on. England. 
nu Yille försöka sända 
ill im BLom. \'ar ju en 

augusti 1915 va l' en stor 

avskil jdes en av förbun


•1laJ·li n Linden fra n 
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Björkö, till ml sslOnär i S. M. K. och de 
ledande i denn a mission hade för detta 
ändamål nedkommit från Stockholm, 
nämligen kommendör v. Feilitzen, överste 
Dillner, missionsdirektor E. Folke, mis
sionssel<reterare Nath. Högman och mi s
sionär R. Andersson. 

Vid senaste å r smötet beslöt förbundet 
p å styrelsens förslag att bidraga med un
derhåll till ytterligare tre missionärer, näm
ligen Judit Hultqvist i S. l\iL K., fru jl1aria 
l{arlsson och Gunnar Johansson i S; A..M. 

Förbundets nuvarande styrelse utgöres 
av pred. Walfr. Andersson, ordf., S. 1'1. 
Carlsson, vice ordf., Carl Svahn, sekrete
rare, Alfred Skoog, kassör och Josef Pe
tersson, vice sekreterare. 

Förbundet beslö t att fördela de missions
medel , som ins~ind es till styrelsen ut an 
angivet ända mi\!, lika till S. :'11. K. och S. 
A. NL samt Sv. ~Iib. 

Klockan 3 e.. m. öppnades jubileums
festen, som inleddes med hälsningstal till 
predikanter och mötesdeltagare av ordfö
randen, varefter han läste Dav. psalm 118: 
24-29. Härefter lämnades en historik 
över förbundets 25-åriga verksamhet. 

Förste talare var förbundets förste ord
förande, prcdikanten Oscar GLIstafsson, 
som läste Dav. 107: 1-3 och med stöd 
härav p il\'isadc huru Gud hjälpt och väl
signat förbundets YCrksamhet. 

Nii stc talare val' stadsfogde K. Rundbäck, 
so m mcd ledning av 1 Kor. 15 : 57, 58 höll 
cn mycket god och trösterik predikan, 
visande Guds stora frälsning genom Jesus 
Kristus för människosläktet, i det att han 
genom döden tillintetgjort honom so m 
hade döden i sitt våld, det är djävulen, 
på det att han skulle göra alla dem fri a, 
som hela sitt liv av frukt an för döden 
måste vara trälar. 

Följande talare var missionsföres t. E. 
Folke, som framförde en hälsning från 
missionsfältet i Kina, vilket han och hans 
maka för elt är sedan besökt. Det val' 
en m ålande skildring rörande arbetet, 
dess framg ang och faror, som talaren gav 
och den följdes med spänt intresse. 

Pastor Malmlöf, som var dagens siste 
talare, avslöt festen med att lämna 1 Kor. 
15: 57, 58 såsom minnesspråk. 
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Avskedsmötet för Ringbergs. 

Det var en rä tt stor skara, som sam
lats på hushållsskolan Margareta sönda
gen den 4 sept. för att bjuda syskonen 

. 	Ringbergs farväl till deras förestående 
återresa till Kina. Bland de närvarande 
märktes en stor l<rets av medlemmar i 
K. F. U. M., bland vilka Ringberg under 
sin ))vilo tid)) i hemlandet nedlagt så myc
ket av sitt oförtröttliga arbete för Herren 
och missionens sak i Kina. 

Mötet, som leddes av missionär E. Fol
ke, blev på samma gång elt välkommen 
för fröken Frida Prytz, som nu för första 

Ida och Maltc Hingberg. 

gången efter sin hemkomst h ade tillfälle 
a tt möta missionsvännerna i Stockholm. 
Efter inledningen med sång och bön fram
förde frlm Prytz en hälsning från Kina 
samt meddelade intressanta interiörer 
från seminariearbetet i Yuncheng, där 
hon den sista tiden haft sin särskilda ar
betsu ppgift. 

Därefter talade missionär Malle Ring
berg med ledning av Ebr. 12: 22- 24. Tre 
ting gjorde Sions berg så dyrbart för den 
fromme israeliten, nämligen fästet, palat
set och templet, som där reste sig. Så 

L A N D. 	 16:1 

h ava ock de, som fölts på nylt till en 
levande tro på Jesus Kristus ett dyrbart 
fäste, ))den levande Gudens stad», som 
skänker fullkomlig trygghe t. 

Fru Ida Ringberg sammanfattade sina 
intryck inför den förestående återresan i 
Ps. 32: 7-8. Säkert vann hennes vädjan 
till vännerna om förbönens hågkomst ett 
djupt gensvar hos dem. 

]\{å nga hjärtli ga avsl{Cdsord riktades se
dan av flera av de närvaran de till sysko
nen Ringbergs. 

Den siste talaren var missionssekretera
re N. Högman, som själv står i begrepp 
att a nträda en längre tids resa hll Ame
rika såsom Sveriges representant vid In
ternationella I\Iissionskommittens samman
träde i Amerika i början av okt. 

Ett kort bönemöte avslöt dcn uppbygg
liga stunden. 

Så vilja vi även ge.nom S. L. än ytter
ligaf(~ på minna de IItl'esancle syskoncn om 
det stora och mäktiga löftet: 

))Och Herren ska ll leda dig beständigt; 
heln skall mälta dig milt i ödemw'ken och 
giva s/yrka åt benen i din kropp. Och du 
skall vara lik en vallenrik trädgård och 
likna källsprång , vars val/en aldrig try
ter.)) (Jes. 58: 11). 

M. 
* 

Minnen och intryck från Jämtland. 

Från en tids vistel se i Jämtland ville 
jag meddela något, som varit till glädje 
och uppmuntran för fröken E. Beskow 
och. mig, som tipsammans fingo resa där 
uppe. överallt möltes vi av missionsvän
nernas I< ä rlel<sfulla välkommen och fingo 
röna innerlig kärlek för Herrens och mis
sionens skull. 

De varma andaktsstunderna ej bara på 
aftonen utan också på dagen, då familje
medlemmarna samlades när så var lä mp
ligt, och den grundliga bibelkunskapen 
gjorde på mig, som första gången reste i 
J ämtland , ett djupt intryck. Det var ej 
»)söndagskristendom)) u tan det vardagliga 
livet inför Guds ögon och i Hans gemen
skap. 
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en församling hade funnits tre olika 
lokaler för dans och dryckenskap, men 
dessa lokaler hade inköpts av ungdoms 
föreningen och am-ändas nu till bönehus. 
Huru många platser i vårt land behövde 
ej rensas på samma sätt! 

:vrå nga samlades till mötena, t. o. m. då 
vi m åste h ålla dem mitt på dagen för att 
hinna på tVll dagar besöka fyra .skolor i 
olika delar aven stor församling. Yi 
fingo lära l(änua vännernas kärlek till 
missionen, vilken tog sig uttryck i stor 
olfervilligheL En kär gammal syster, som 
i många år bedit och offrat för Herreus 
verk i Kina , sade: »Då andra bärga in 
skörden, och giva sitt tionde, har jag bru
kat plocka lingon och sälja för att få nll
got att giva. Men i år är jag klen och 
orkar ej plocl(a bär. Därför vill jag nu 
passa på att giva detta.» Och så gav hon 
10 kr. till missionen. Hennes glada , lyck
liga förtröstan på Gud i allt var en verk
lig predikan. 

I en by arbetade en syförening, som i 
flera år delat inkomsten mell an kyrl<an, 
Stiftelsen, baptist förbundet och S. M. K. Nu 
lwm på vår del 100 kr. Och ändå ha vän
nerna i den byn i sommar byggt mission.s
hus, »allianslokal». »Se, huru gott och 
ljuvligt det är, att bröder bo endräktigt 
tillsammans. Ty där beskär Herren väl
signelse.» 

I den byn sihäl som p < flera andra 
ställen hade barnen sina egna spa rbössor, 
och särskilda möten anordnades för bar
nens sparbössetömning. Det var kärt att 
se de små , somliga t. o. m. så små, att de 
behövde hjålp för att gå fram och lämna 
eller mottaga sin bössa, men alla så upp
märksamma vid talet om hednabarnens 
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möten, där dc givit av sina slantar till 
kollekter för missionshusbyggcl. Vilken 
glädje och välsignel se för barn att få an
vända sina slantar ~ ;i osjälviskt. Stackars 
de barn , som aldrig få lära sig att försaiza 
något för att glädja andra! 

En av vllra äldsta missionsvänner, som 
ännu är ungdomligt entusiastisk för Her
rens verk, den 82-ll rige prosten ,v., sade 
angående missionsmöte till ett annat år: 
»Det är S;t underligt höra Er planera för 
näsla år! Jag gå r här och väntar d.,agligen 
på Herren.» Huru lyckligt att sa leva 
med dagli g lanl{e på Herrens anlwmst! 

l\Jycket mera skulle vara alt berätta om 
resan Ocll intrycken ifrlln Jämtland, men 
jag får nu avsluta med varmt tack för allt 
k ä rleksfullt intresse och deltagande i ar
betet och innerlig önskan om Guds väl
signelse övcr vännerna i Jämtland och 
deras arbete för missionen. 

l. A. 
*-

Kinakretsen i Göteborg. 

Yår första sammankomst hölls freda
gen den fl sept. efter »sommarförsking
ringeJl), d it krctsen hade g1ädjen hälsa 
som högticlsgäster och talare missions
sekreteraren Nal h. Högman sam t missio
när Joser Em. Olsson, vilka dagen där
efter ~l{ulle anesa till .\ttlcrika. En myc
ket talrik ~kara missionsvänner hade till
städeskommit. I hög grad värmande och 
kraftigt uppfordrande till helig tjänst vo
ro de båda föredr agen av de nämnda brö
derna, vill,a talade den förstnämnde med 
utgångspunkt fr ~1l1 Es. 58: 11 och den sist
nämnde över i\-Iatt. 5: 14. Missionsstunden 
inleddes av kretsens v. ordf., magister 
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Sekine Sandberg- 50 år. 
Ater h a r ett av våra sändebud i Kina 

Sekine Sandberg, passer;lt femtioarsgrän~ 
sen. Fru Sandberg föddes nämli"en den 
23 aug. 1871 i Stavanger i Noroe. bAr 1891 
utsändes hon som rnissionär till Kina, och 
den 1:; april 1895 ingick hon äktenskap 
med missionär J. Th. Sandbl'rg. 

Fru Sandberg har und er sin länga verk
samhetstid med värme och nit deltaO'it i 
praktiskt missionsarbete. Hon har I~vat 

:::ickine ~anrl horg. 

bland folket, flitigt besökt dem i deras 
he~, arbetat ihärdigt för att bibrinoa 
kvmnorna kunskapen 0111 Frälsaren o~h 
hans fräl ningsgärning. Hon har ocksll 
sol~t att na de högre samhällsklass rnas 
k~,lt1nor med evangelium och h ar därvid 
ront ej Se liten uppmuntran. Det har vi
sat sig. ;.t tt dn hos den klassens folk in
nerst i hjiirtat finns en djup längt;.tn efter 
nagot b~ittre än det rikedom och njutning 
Lin giva. 

L A N D. 

Fru Sandberg har -j .b 
a tt kunna känna med och 
utan hon kan oeJ.' å i LaJ 
människors inr o h "tir 
vande sätt. Därigeno~ h. 
missionens sak in i hjiirtal 
vänner i vida kretsar. 

Vi vilja på LI ctta ätt o 
önska "år Syster e l! Jan 
i Mästarens tjänst bl nd 
och vi hoppas att el nn I 
dag, som hon nu [ <l ll fira 
väcka ny tacksägelse för 
nom henne givit och verka 
oss till ny kärl ek och ll ' i 

Insänd Jitter~ 
i\1issionsSkolan, Minne kri lt 

av Mi ss ions kol a ll.S ~ U ,i 
.'fis ians förbund ,t F örl,· 
±: 75. 

Såsom ett hi toriskL dob.llJ 
Lo k , I n, in t re e . Deu iDD I: 
skrivna biognd ier over lool 
lämre i v t\ rt l,wu, P. W'. m. fl 
u t r .dande a rtikl a r a ,· -01 
r a.re över fl er ;t ak t uelltl frAgg 
d'. a ena s lcla n blll k n p t\ en 
högskol!l» pl\ nyt t börjar 
!lndr" 'ilrl ;m g ripa nde. . lh n 
rik t :t ' j il! d l' hJtl nde inom f 
sar r ä rand.. de r, . WlIIliIlg 
teoloO'l ska fo r. k n ingen. ffi, ' I 
keln: »Mis : iunc. knl:.t.n och 
a~1 d ui ng till nl h-nrlig e t 
bor IHt , 1 11 g ivna h- kr _ 

Livsl)ildel' ur sven k mJ --1 
verksam het. • \' 
_.\1:1gn . Ber 1l.11 
;l : 50. 

])ell na inneh lI ' ri: , 

är Wl kom rncn fUr nl~ 1 IDn 


kri stendom li n en'i Din n i 

'kolor i en li o-het lOed d n 
Såsom :;ad ,1U fyll er .l en pI ' . 
S,tt·t b hQvet "ven ve r klio- l 
lll struk ti va, reJ ogör L er lii~ ul 
kom.. b och u t e 'kli ng ft 

m ISS Ion s , (Je!! vä lg tl n )nlJe _ro 
varje avdelning gör e. I auc 
genom en "kildring av hur 
de . olika gre nar ~ tllr i 
Därigenom lämpar io- bok n 
väl som 1iJ. .' l'bok iör \- , 
tt:l rd.. blint. \en syo U(>r!l n .. 
r il re uch Hira.rinnor o~h r ko 

--~ 

nöd. Yiel ett möte, då ba rnens böSSOl' töm
des, uppgick innehållet till 150 ler., Yilket 
väckte stor glädje och tacksamhet hos 
både små och stora. 

På en annan plats hade vi spa rbösse
tömning hos en familj, där syskonen hade 
\'ar sin bössa. Lillpojken på 4 år hade 
samlat mest. Han hade nämligen lagt alla 
sina slantar i bössan, då däremot dc äldre 
syskonen fått följ a med far och mor till 

. Nys/ed/ , och avslu tades av ordf. , kyrkoh. 
C. G. mingner. Ett missionsoffer, som 
vid tillfället upptogs, bc1öpte sig till c:a 
250 kronor. K. E. B. 

Ljuset lyser för andra, men brinner 
självt ned. Vi vilja alla lysa, men äro vi 
också villiga alt brinna ned? 

O- I f e r t R i c a r d , 

http:l�ngt;.tn
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.g h ade funnits tre olika 
; och dryckenskap, men 
,de inköpts av ungdoms
Im'ändas nu till bönehus. 
,tser i vårt land behövde 
nma sätt! 

~ s till mötena, t. o. m. då 
am mitt på dagen för att 
'ga l' besöka fyra skolor i 

en stor församling. Yi 
Ja vännernas kärlek till 
1 to g sig uttryck i stor 
. :kär gammal syster, som 
t och offrat för H errens 
de: )Da andra bärga in 
, sitt tionde, har jag bru
1 och sälja för alt f tl nå
n i å r är jag klen och 
bu r. Därför vill jag nu 

t de tta.» Oeh så gav hon 
nen. Hennes glada, lyck
~ Gud i allt var en verk

ide en syförening, som i 
n.komsten mellan kyrl<an, 
vrbundet och S. M. K. Nu 

tI)O h. Och ändå ha vän
j SODllUar byggt missions 
llJt. li Se, huru gott och 
a ll bröder bo endräktigt 

där bl:skär Herren \'äl 

I"äl so m på flera andra 
l en sina egna sparbösso r, 
,ö ten anurdnades för bar
m nin g. Det var l,ärt a tt 

t. o. m. så små, a tt de 
r a LL g~ Iram och lämna 
, jlössa, Dl cn alla så upp

talet orn hednabarnens 
da bamens bössor töm

hålle l till 150 kr., vilket 
dje och lo.('j;samhet hos 

1'3. 

pla ts b a c1 e d sparbösse
iaHlilj , d il l' syskunen hade 
Lillpojken p å 4 är hade 
:1 hade nä mligen lagt alla 
;sall. då dtircmot de äldre 
ja med far och mor till 
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mölen, där de givit av sina slant ar till 
koll ekter för missionshushvgget. Vilken 
gläd je och välsigl1l'lse för barn a tt fä an
vända sina slantar så osjälvi skt. Stackars 
de barn, som aldrig få lära sig a lt försalZa 
någo t för att glädja andra! 

En av våra äldsta missionsvänner, som 
ännu ä r ungdomligt entusiastisk för Her
ren s \'erl" den 82-årige prosten W. , sade ( 

angående mi ssionsmöte till ett annat år: 
l)Det ä r så underligt höra Er planera för 
näsla år! J ag går här och vän tar dagligen 
på Herren.» Huru lyckligt a tt så lvva 
meJ daglig tanke p å H errens ankomst! 

lI'fycket mera skulle va r a att berätta om 
r esan och intrycken ifrå n Jäm !land, men 
jag få r nu avsluta med varmt tack för allt 
kärleksfullt intresse och delt aga nd e i ar
betet och innerlig önskan om Guds \'äl
signelse över ";lnnerna i J i'lmLland och 
deras a rbete för mis,;ionen. 

l. A. 
:;.: 

Kinakretsen i Göteborg. 

Yår första samm ankomst hölls freda

gtn den 9 sept. efter llsommarfö r sldng 

ringen», då kret sen hade glädjen häl sa 

som höglidsgäs ter o(:h tal a r e missions

sekreteraren Sill h. llugman samt missio

när Josef Em. OISSOI1, yill,a dagen där

dter skulle avresa till Amerika . En myc

ket talrik skara missionsvänner h ade tiJl

städeskommit. I hög grad värmande och 

kra ftigt uppfordrande till helig tjänst vo

ro de båda föredra gen av de nämnda brö

derna , vilka tal ade den för stnäm nde med 

utgångspunkt fr å n Es. 58: 11 och den sist

n ämnde öve r Matt. 5: 14. :tvlissionsstunden 

inleddes av kretsens v. ordf., magister 


. I',"ystedl, och avslutades a\' ordf., l<yrkoh. 
C. G. Elingner. Ett mi s,;ionsoffer , som 

vid tillfället upptogs, belöpte sig till c:a 

250 kronor. ](. E. B. 


Ljuset lyser [ör andra, men brinner 

självt ned. Vi villa alla lysa, m en äro vi 

också villiga alt brinna ned? 
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Sekine Sandberg 50 år. 
Ater h a r ett av våra sä ndebud i Kina, 

Sekine Sandberg, pass('rat femtioår sgrän
sen. F ru Sandberg född es nämligen den 
23 a ug. 1871 i Stavan ger i Norge. _\r 1891 
utsändes hon som mi,; sionär till Kina , och 
den 13 april 1895 ingick hon äktenskap 
med missionär J. Th. Sandberg. 

Fru Sandberg har llnder sin l il ng:1 yerk
samhetstid med värme och nit deltagit i 
praktiskt missionsarbet e. IIon h a r kyat 

~ 

.';ekine Sandberg. 

bland folket , flitigt besökt dem i deras 
h em, arbetat ihärdigt för alt bibringa 
kvinnorna kunskapen om Fräbaren och 
h ans frälsningsgärning. Hon har också 
sökt att nå dl' högre samhäll sklassernas 
kvinnor med evangelium och h a r därvid 
rönt ej så liten uppmuntr an. Det har vi
sat sig, alt det hus den kla ssens folk in
nerst i hj ~i rtat finns en djup längtan d!'er 
något bättre än det rikedom och njutning 
bn giva. 

L A N D. Hjo 

Fru Sandberg har ej blott den gåvan 
att kunn a känna med och för människo r , 
utan hon lia n ocks~\ i t al och skrift måla 
människo r s inre och ytt re läge på ett le
vande sä tt. Därigenom har hon fått föra 
missionens sak in i hjärtat på missionens 
vänner i vid a k retsa r. 

Vi vilja på detta sätt om än sent ti.ll
önsl,a vå r Syster en lång verksamhetstid 
i Mästaren s tjänst bland Kinas kvinnOl' 
och vi hoppa s att denna hennes högtids
dag, som hon nu fått fira, sl,all få hos o,;s 
väcl,a ny t acksägelse för vad Herren ge
nom henne givit och ynkat och uppväcl(a 
oss till ny kärlek och ny iver i förbön. 

Insänd litteratur. 
Missiousskolan, J\iiJl lles,kri f l, med anledning 

av Mil;s iou ~Rkolans 50 :h -s-jubileum. Sv. 
Mi~s_ionsfö rbundets F örlag, 180 sid. Pris 
4: I i) . 

låsom pi t. his tnri s.kt dokument har denna 
bok st,ort illlresse. Den inneh[dler korta. väl
skriVIla biog rafier över ledo_ude fri kYl:k I if'1l 
lärare i d r t la nJ . P. 'v. m. fl. Dessut om fl era 
uheuan df' ar likJaj' ay skolons nuvaran,le lä 
r a re iiu;> r flpra, a ktuell 'L fr :igor. I v:l r a daga r , 
då ii e lla s iua n 1Ilnken pa en »fr i enLO gelisk 
hög~ I<:o I ~ » p fL nytt börjar leva upp och ii 
andra sida n g ripa nde, allvarliga vädjanden 
rikt as till dl' ledand t.: inOlIl frik y rkliga kret
sar rörande dera >: s lii llning till den moderna 
teologi ska forskn ingen, ru il...-te särsk ilt arti 
keln: , )1 i" s i o ll ~~kol an och vetensk aprn ". [!.'f' 
anlprlning ti ll nl!va.rlig eftertanke. Boken 
bör ha si n g ivna läsekret~ . Jlqt . 

Livsbilder ur svensk missiou och kärleks 
verksamhet. Av Olof Sl,llgner. A.-J:. 
Magn. J)crg\'all s förlag. 160 s iLl . Pr i;; 
3: 50. 

DenDa inn ehå llsrika och värdefulla :;krift 
är t illkommen för att liimna (~ tl bidrag till 
kris1.cndom RIIDnenisningen i "ara allmänna 
skolor i en lighet med dell nya likolplanen. 
Susom sli da n fyller den p :i ett förtjänstfullt 
siiJt behnvd aven verklig handbok. Korla. 
ins l·ru kLiva redogörel se r lämMs h ä r öve r Hpp · 
kom;.t och utvp ..kling av samtlig-rL svensk 'L 
m iss ions- och välgö renh etsIörctll.g, varjiimte 
vnrje avdelning göres levande och åskåd lig 
g"nom en ski ldring av hur arbetet i nom alla 
des;; olika grenar ,, (:lr s ig ut " i praktiken. 
Där igenom lämpar s ig boken o('k ~y nnerligGn 
väl ,nm lii,!'hok för våra skolbarn . Boken 
lorde bliva en Rynnerligen god hjälp för lä
rare och lärarinnor och r ekommenderas varmt. 

Mqt. 

I 
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Vägen till ett segrande liv. 
( Forts. fr :lO [öreg. 0 :1') 

Emellertid lämnade jag Niagara 

med en förnimmelse av att där allt

jämt var någonting, som jag ännu icke 

funnit. Jag kände det som den blinde 

mannen, som sade: »Jag kan urskilja 

människorna, jag ser dem gå omkring, 


men de likna träd. » 
Dagen efter min hemkomst tog ja~ 

fram en liten bok, som jag förut ej 
hade läst, med titeln : »Livet i seger» 
(The life that wins). J ag läste därur 
för min son och talade om för ho
nom, aU den innehöll den mans vitt
nesbörd, som Gud använt att tillföra 
mitt liven stor andlig välsignelse. Jag 
läste högt för honom och kom till or
den : »Till slut insåg jag, att Jesus 
Kristus verkligen och bokta vIigen bod
de i mig. }) Jag avbröt läsningen helt 
häpen. Solen syntes plötsligt stråla 
fram genom molnen och övergjuta 
hela min själ med ljus . Så blind jag 
hade varit! Äntligen insåg jag hela 
hemligheten till seger. Det var ju Je
sus Kristus själv, hans eget liv nedlagt 
hos den troende. "Men tanken p[l se
gerkrnften fick för ett ögonblick träda 
tillbaka för den outsägliga glädjen 
över Kristi inneboende hos mig. Lik 
en uttröttad, utsliten vandrare , som 
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liv. vur att vinna en fast utgångspunkt 
i Guds eC1et ord och icke blott i män-

t> " 

niskors undervisning däri, ej h eller i 
någon annans personliga erfa renhet. 
Och under det jag nu särskilt "stude
rade sanningen om Kristi inneboende 
seger över synden och Guds överflö 
dande nåd därtill, fann jag ordet upp

lyst u v ett helt nytt ljus. 
Det år, som nu gått, har varit präg

lat aven välsignad gemenskap med 
Kristus och glädje i hans tjänst. Ny
ligen frågade mig en vän, om jag i en 
enda lTl-ening kunde sammanfatta 
frukten av det, som för ett år sedan 
kom in i mitt liv , och jag svarade: »Jo, 
aUt kan sammanfattas i det enda or

det: vilande. }) 
Somliga ha fragat mig: »Men har Ni 

då aldrig syndat sedan? » 
Jo, till min sorg måste jag erkänna. 

att jag har det. Synden är nagot, som 
jag avskyr, ty den är det enda, som 
kan skilja oss, icke fr~n Kristus , men 
väl fran medvetandet om hans när
varo, om den ej bekännes och ångras. 
lV{en jag har lärt mig förstå, att dct 
olltid finnes ögonbiicklig förle telse och 
upprättelse aU f · , utan att det behöves 
en lång tid av förtvivlan. Om Gud 
visar mig på en synd hos mig, så be
der jag och söker hans förlåtelse där

för. 
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under augus 

Allmällna missionsrnedeI. 160:1. 
1;;28. Karlslunda syförening 200: _ 1601. 
1 ~2.9 . »Misslons :·unnen, Kumlu, Ps. 2:; CO;) . 

till 111 1 's lOnäl'ernos uuderb . 350: _ lfiOti. 
1532. »A n nl e" 10: _ 1607. 
1533. JorUlvul!ncls Kris t I. Ungd.-fören. 50 : _ 
1534. H. J., N,lttr.by 7: aO 1608 . 
] ~.35 . . Hök ~ sylöreniDO' :;00: 
15~6. L., utlJg- o 1.; : _ 
1537. E. Odl II. Lj .. kö vde JI) 

m;: f.;· "~\};';si~~sa~m;; i Häll ne ""01 46: 6ö 1;'30. 
J . G. J. . o 100: _ 

1540. N." f. oeh S. N ., Sk ·lleft.eå.. til! E . 
SJos tJ 'orns lllJdcl'h. 110 : _ 1542. 

Ila'"!!.. ?>f"l mö K. J!'. 1..' . K:s sO lllmarhem "30: ,,6 I ~.I :J . 
"ffi ~r. IL, 1' l',is lnii 40: 

lMi. L. M. F. 100' 
1550. L . W., off erknvert, gm M. H ., niör nö 5: G5 1,,44. 
1551. Er. ~ : 16 ;)on· - ]<". 
1~.j2. 4'1. O .. Vli.s lurrualu !'! .j ~ _ .J'W

mil: E~~~;~~'~Sl~:tll ller" , Värna mo I~~: = 1548. 
l aj. , Ln \':in f l'< 1\ land .t» . lim Ch . A., 154n. 

V ad..qt clla 25: - " 
1559. " Tnlll Ä ." , lim d:o 5: 
1560. },Ur Gudti ri k" förrf,d_" 10: _ V5~. 
l»G1. A. n., I,rS lllll r k, spurb.-medel 7: 11 
1:,62. I. G. K., Lidköpin '" :;0: - 1\.~ ~;~.· 
15tiö. Till C. och F.. BlOUls underh.: fr . ·'vv 

Ilugu .-fiiron. i IIj iillllrvd 75'  1566. 
11 n ;:;-tJ.· [ Öl·OIl . i ",irtc kt;1l :,0: ' 

ulI A"d.- r~ro n. i " n ;:;- lrtn' HHJ: - : 1,,67. 

lI ugd.· r" ren. i Ulr iksda l 2,.,, - , 

~I. !,gd.-ru ro ll.. .i ~ii b y JOO : - , lI ugd .

l ,U !:"" . l l ull k ra ,10: -, m rg i 

S ltLtl ukrn 20: - . t1 llgd .· [örOD. i 

Hol 'uy 200 : -, ungd .· fö rc n . i E vel 
 15GO .la!,da 1;;11 : -. SJ)lIrh .-modcl fl'. N ye 

!Ot: -, sparb .· llledcl f r. B iicl, sedn 
 1,,70. 
. , : GI. paJ·b.-lII ede l fr. Hul by 
44: 111, pu ,.b.-lUedel fl' . l:T votl a u da 1579.
410:- , s pa r b.-medel fl·. Sked!> 40 :- , 

s p a l' o ."OI.Cu d fr. Kor ue r!:", 62: 50 , 
 1581. 
O. H . K . [J- u. 2.öl: :,7 : 

till J . HuJtQvis ls und"rh. : fl'. un;:;-d. 1;' ~. 
rören. i Ulriktidrtl 40 : , Spu.rbij~ 

SI! 11I odl! l fr. 1T ll'i ksd a l 41: 90, ö. H. 

K. U d 3~ : ;;2..\. J., Hvd landa, l -gO 
,, ·t t lört.. åt Herrou » 5: - 2,171: 20 . ~.. 

1~64. »Obs.1 Spara de tobak s In n tar w . nI. » 30: 
l 5G:; . :>Tlund o" 15: 05 1591 . 
151J. H. J .. Gl g 50:  1608 .l ;m. L. H .. R iigerslnd 100:  l G09.
1;,7:1. Au k t ion ' m dd fr. ,jötorps mfg 50:  1G1 0. 
1:;74. G. S .. F li sb )T 5:  llil J.
1:,7:,. Koll. i T lish .v }.j 47:  1612 .
J57H. 1\1.. .J., Hjöl'kij h . » t uckone r » 10: 
J577. D :o, "SlI lll l llue e llöri ll g u r» 5: 
]5,. » j':n tij u l~~'{ öt (> r 'ka) 20: 
.l[,SU. L. P. U., Si r iug 15 : 
1 ')~2 . >dlerrclls del » 'JO' 
1 5 . ' ~. " För lt jiiJ p gonOIl! djup:! valle n» 4,niio: 
l :)SG. O. och H. , Norrköp iII).: 200: - Ir,~l. 
J:)~7 . J. ~ ., Hu ."nr p Hi: 
l å . "Tr.<'ln,rr" " till Herre n j·ÖI' j uli " ~: 1585. 
)5R9. K. F . l". ~[:s Mell r IIL fö r bu nd, till 

'.1. Ri ngberg. uoderh. 1,000: 
];,92. 'R H .• l ;pp"u la HI: 
1~9J . ()"\' i k,ell~ mrg 100:
1,,9·1. I , . I· . l , '.f :s meller s ta di ' tri , t . till 

)J . Hi ll ~ )cr;:S ll ud urh. ~OO:
J;,95. G. K .. ni iir kii vy J : 
1'59fi . ~ \.. P ., 'l' 'UIlI s . ett lunn :l t HrI' I" t!u »- :!:I: 
1591. : >.A gl1(~ I 1.;11 Hl k utl Sy stE:l"ci m i nne 2.j: 
l '\!IS. »'J'an l A. » 10: 
l.')!l!'! . ),) ~ p:1rb .• ml:-dc l frå n B ernD ») ~): 

» At l1c rren lO 
'. A. A .• B jÖl' ryd. r . 

Obs .1 pura u() obn.k - • 
" Tiond e" 
Anna K., orrerku er 

J3Jöl·nti • 
Ho l 'by Dl rg 

Särskild" nu .. 

,.:\1 i sin ll~\7 ä , n . uml, 
t.il! Ba ,·ncn ]J cru 

' . "ch E. A .. till Dara 

;\l!m:inna )nt~sions Ul d 1 
Siir ,ltildu iillllallJul 
i'lissi-:IJI~I)('11I :Ile t 

Summa under aH 2'. nI ' . 

Med varmt to('k till 

l /jUO. T-~. A. 20: - })Sll~om el! f;ldt lr fih'l! . m, r 
H:ilJ. IL o(·h D. K j - g , orrc rluJ\·crt 4: 2,:, "' rö rbal' lIwr si g Herren lh· 
16' )~ . "1. K. , d:o 8: 50 IlOnolll. » 

äntligen hunnit hem, fick jag nu vila ut 
i honom. Vila ut i hans kärlek, ja, i 
honom själv. O, hur glädjen och fri
den HU strömmade in i mitt liv! Bok
stavIigen kan jag säga, att det var ett 
nytt liv, som började för mig, eller 
snarare i mig. Det var sannerligen 
»det liv, som är i Kristus Jesus ». 

Det första steg jag tog i detta nya 

V år bönelista. 
S. M. K:s skri jter; Syskonen Tjäder; 

missionä r Sandberg. s. 1C!G. De infödda 
cvangelisterna , s. 15!l f. Arbetet i Hoyang , 
s. 160. Fruldcm a av nödhjälpsarb., s. 161. 
0. H . K. U., s. 161 f. Syskonen Hingbrrg. 
s. 163. Fru Scl,ine Sandberg, s. 165. Sy -; 
kon en Linder, s. 158 f. 

I 
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segrande liv. 
Forts. frh fÖreg. D:1') 

nade jag Niagara 
lse av att där allt 
:, som jag ännu icke 
det som den blinde 

~: »Jag kan urskilja 
ier dem gå omkring, 
. » 

l hemkomst tog jag 
1:, som jag förut ej 
eln : »Livet i seger» 
lSj. Jag läste därur 

talade om för ho
~höll den mans vitt
l använt att tillföra 
dlig välsignelse. J ag 
,om och kom till or
nsag jag, att Jesus 
och boktavligen bod
vbröt läsningen helt 
'n tes plötsligt stråla 
Incn och övergjuta 
tl ljus . Så blind jag 
igen insåg jag hela 
eger. Det var ju Je
hans eget liv nedlagt 

Men tanken på se
'l' ett ögonblick träda 

outsägliga glädjen 
nde hos mig. Lik 

,I itcn vandrare, som 
m. fick jag nu vila ut 

l i ha ns kärlek, ja, i 
hur g l ~Ldjcn och fri

le in i lnjtt liv! Bok
äga . att det var ett 

lr jade fö r mig, eller 
Det \'ar sannerligen 
i Kristus JeSl1S ~ . 

: jag tog i detta nya 

liv, var att vinna en fast utgångspunkt 
i Guds eget ord och icke blott i män 
niskors undervisning däri, ej heller i 
någon annans personliga erfarenhet. 
Och under det jag nu särskilt stude
rade sanningen om Kristi inneboende 
seger över synden och Guds överflö
dande nåd därtill, fann jag ordet upp
lyst av ett helt nytt ljus. 

Det år, som nu gått, har varit präg
lat aven välsignad gemenskap med 
Kristus och glädje i hans tjäns t. Ny
ligen frågade mig en vän, om jag i en 
enda mening kunde sammanfatta 
frukten av det, som för ett ar sedan 
kom in i mitt liv, och jag svarade: »Jo, 
all t kan sammanfattas i det enda or 
det : vilande.» 

Somliga ha frågat mig: »Men har Ni 
då aldrig syndat sedan? )) 

Jo, till min sorg måste jag erkänna. 
att jag har det. Synden är nagot, som 
jag avskyr , ty den är det enda, som 
kan skilja oss, i('kc frim Kristus , men 

1 

väl från me<hctandct om hans när
varo, om den ej bekännes och angras, 
Men jag har lärt . mig förstå, att det 
nUtid finnes ögonblicklig förlåtelse och 
upprättelse att få , utan att det behöves 
en lång tid av förtvivlan. Om Gud 
visar mig på en synd hos mig, så be
der jag och söker hans förlåtelse där

för. 

Vår bönelista. 
S. M. 1\":s skrifter; Sysk onen Tjäder; 

missio när Sandbt"l'g. s. 156. Dc infödda 
c\' angeli ~terna, s. 159 f. Arbetet j Hoyang, 
s. 160. Frukterna av nödhjälpsarb ., s. 161. 
O. H . K. t 1., s. 161 f. Syskonen Ringberg, 
s. 163. Fru Sckine Sand.berg, s. 165. Sys
konen Li ndrr. s. 15R f. 
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen Kina" under augusti mAnad 1921. 

Allmä.Dna missionsmedeJ. 
1;'~ 8 . Karlsluuda syförening- 200: 
152~. " i\Ii ssions\'iin ll e ll , Kumlll, Ps. 2:.1>0 : 

till w i.;;, iuuii l'ern llS u ll derb. 3jO : 
] ;,;)2. ):. .1.nni 0. » 	 JO: 
J,,:,3. J:orlJl\'~ttlnc ts Klis tl. Ungd.-fören. ~O: 
1534. B. J., Nli t lm by 7 : ~O 
l f>35. H.öks syförening 200: 
J530. l,., U l bg 15 : 
10(17. E . ocb R. Lj., Skih'de lO : 
1538. Jr. r. U. ~r., Briick e 6: 60 
l 53fl. .Frun Nrissions8 uktion i Hällne. gm

J. n. J. 	 lOD: 
1,,40. N. H. och S . N., Skelloftctl, till E. 

_ Sj ös tröms u n rl crh .. ~1 0 
1,41. 11a lmo K. F. D. K: s s Ollllnurb clll 30 56 
1546. :'IL R., Priistnii s 40 
1517. L. ~f.. }<' . HJO
]f",o. T,. W ., orre r ku '· c·rt , ;:;lU M. II.. Bj ö"nö 6 65 
l ;',,!. E r . 4: 16 3UO 
1;152. :'IL o.. Viis tc r nlå.ln :15 
J:l ~13. ) Ki~H.~..~ el'J) as V Ii n 11 0Ti)t Vä rnu lflo 700 
1;,::'7. E. K. N . , Ysta r! JOO 
l ~jS . . E n v:in fr:'i n la n det>. , g m Ch . A., 

Vads ten a 25: 
1559. »T n nt A .l> , g-Ol d:o j: 
15GO. ,;Vr Gnd;, r ilw rö r r :'i (],. JO:
1061. A. J3., E rsmtlrk , s parb .-m edel 7: 11 
1562. K. U. K., .Ljd kÖ ping- j O: 
J56:3 . 'ri ll t'. oc·h E. Blo!lls unllcl'h.: fl'. 

ull~d.- förc n . i R Hilt.myd 75:-, 
ungu. -fö r All . i F l fl olmll 50: - , 
ollg-d. ·föl'on. i K n :::-l al'p 10(l: - - , 
ItlHnl. -fö r on . i Ulrjksdul 2:.: - , 
lI n jf<l. -fö r cn . i N!isuy J OO : - , lIug d.· 
I'Ö '·"I1. i Sliil ldk ra 40: - , mfg j
Hl ultäkTa 20: - , u n g-d . · rö r ~ lI . i 
HoJsby WO : - , utl~d .· rö ren. i TI vpl 
l OD da 1:;0: - , s J1i1rb .-lIl cdol f l'. Nye
lU7: - , sparb.- It tu del fr . B iiokscda 
:,8: 0 1. bJl ur h. -tn edel f l' . l:lohby 
44: 10 , spfl r b .· ,n "dc l fr. H vetl a nrla 
4~O :- . ,"~IJ' h .-l1lcd ~l rr. Sktldo 40:-. 
~ P'Jl· It . ·n,,:,k l f l'. T( or sl,e l'JCB G2: 50. 
ö. H. 1<. U d 271 : 57: 

till 	J . F!u ltqvis ls nn<lol'b.: fr . ullg-d .. 
l'öre n. i Ulri".rl ll l 40 : - . S parbö; 
sellJ orlf'l J:r . U lr iksdn l 41: HO. O. H. 
K. '(I- d 326: :'2 . .A. J ., Hvdlanda. 
»ctt löfte n.t Honott» 5: - 2,177: 20 

1,,64. ~Obs , ! Spol'od o lobakss lanta r m. m. » 30: 
l ;'(;1i. " Ti ond e " 
l :i71. H ..T., G tu:::
1,172. J" H ., Hägcr stu d 
157:J. Anl, (joDsrnU " ~ 1 f r. Siö!o r p.8 mrr: 

J 5~4. G. s .. rli s i.l ~' 

1j'5. Koll. i F I isby 14 /8 

lo7G. )[, J., Il.iörl,öby, " lnekoffc l' » 

J:,77. D:u, »Sfi mln rle cltiir inga r . 

] ;, "j~ . »E n R jll k~l, öt(\T' 'ik a » 

]580. L . P. n., ~i ri ugo 

15&'2 . » l-Tenons de l» 

] ;$3. ,, '}<' U1' b jiU" /tc nnm djnpa yaUc u :; 

U g6. O. l'ch Fr.. 'Xorrköp in/t

1587. J-. S., H akar!' 

l ~SS . »T nckoffp r lill H crn'n t ör j uli" 


15: O;; 
50: -

Jnu: 
5n: 
;,: 

47: 
10: 
5: 

20: 
H,: 
20: 

4,000:
200:

JO : 
2: 

J589. K. F . U. M:s Mellcr sta f ör bu nd. till 
:'IL Hi n g-u e rr:s nnderb . 1,000: 

J:,92. 'E. 11.. UIJIJ~a la IU : 
l ;'~:l. Ovikens m[/r JOO:
1:,~ 1. K. F . U . ·~1: s lllollersta distri kt. till 

)1. Ri.n j!lwrgs undedl. !'>OO 
J,)95. G. K., Hj öl'kö!J:v l 5 
JM6. 11. P .. 'l'l'n n i". »ctt l öl't.. rot Herren » 25 
j ;J9i. »)Agfl r~ "" t en H1 81~a d systers lninn c » 2;, 
I:,~~. »'Ja nt A . ,' 10 
J,.~a . )Sl'nr b.- ll1c tlcJ fr:\ n B erna " 'i 
1600. E. A. 20 
l r.OI. J:. o('h D. K j- g-. offorl,n \'crt 4: 25 
J602. :'If. 1\:., d:o 8: 50 

o: .J 603 . )· At Herren :' "".
1GO~ . c. _'l. :\., J:jörl,eryd, rO""bid rag- 29/S 15 : 
ltiUJ . Ot!;. 1 ';pal'ade tobakti, lautar m. m. 32 : 
160U. :. Llonu,· ,,· 	 17: 35 
1607. Ann" K., offerkuv ert. g-Ill hl. H.,

Björnii 	 5: 
1608. JJu)"iJ )' mig 	 300: 

Kronor 11,370: 77 

Särskilda ändarnal. 

1530. ,,:'Ifi s s ionsvännen , Rum la . Ps. 23,; : 
t ill Barnh. i Sinan 50: 

1;;42. r. hl., Mörby, till ~va ng-. H a i i 
PUCb CDg-. CDl. överensk . 75: 

J:'43. .J. S .. Bilte r, till hl . Rinl:ber~, att 
11 liV. eft e r r:o ttf. 55: 

1544. » Ollii.DHl d ~ , Krämlors. till ..... B erg
på 60 ,hs d a r:CI1 , a tt a Dv. erter g-oU.I . 20:

15·L",. I .. L., lljurkerYd. till M. Linden, 
ut t om' . ert!'r go tt r. 10: 

1 ~4S. L:fl Sv. B a rnl: s E xp .• J ÖIl L<ii p., till 
Uar n]l. i "ina n 3: 51 

15n L . O., till ~1 . Hultkruntz, nU anv . 
elte r J,:'u ttr. 13: 

1:':14. P. E . W., D jnrsbolm. för e vang:. 
S UIIg- H s i-li en 	 40:

i5 ~J5. E. I, ., R orä. 	 20: 
l:,jG. :, p " Wdelsedng-cn, av två systrar ». 

ti ll hl. N>·l in. att :111\'. efter gottf. 100:
J',G6. ·E. S., L j un ghy . t il! skolol"vcTS un

du hdll j l'uchon g!! ui sLril,t 100: 
1567. J,:iu ng-b ' - ~ ~' furr n .. li ll N. S,'c nsson, 

f ul' II rhet.. t i S iaoyi, enl. öve r ens · 
l<OltllU e l,;,' 40: 

J :. G ~ . ,, 'rvå Vadste.na\'iinJl CJ' », till N. SVIOUS
,' OD, Hir " K nlttlllg"D5 ;; unde rh. 20:

1~69. S. A ., till N. Sven_son. ful' b yra 
ni. m. j S iaoyi 40: 

1&70. C\. D ., Kri.strlala. till A. E rikssou:; 
kvi un ovcrks. 50:

1;;79 . E . L., H likerum, » ~finne av Monu », 
f.i ll Ilarns upp fos tra n i Kina ~OO: 

l äS] . A. N., Hii1 . iug lJOrg, till missions· . 
s tu tion i Shn nch ow 70: 

1:)8,j . ":'\. K., B jö!'kf'ry d. :.del o ,' tion do, •• 
t ill :'II. T,in dill1 och J. JInllq,·i st . 
aiL nnv. ert,,!, g'ott r. 20 : 

1590. :E:. L. W .• I,idkiillin g , E~ . 4n: l". 16. 
t i]J If. L iudor för 'l' ung 'l'ao·yueu 25: 

lSn. C. K., V n os t,u na , ti ll N. Svensson. 
rör "K ult uu l:'ous» I1n de rh . 50 : 

1 6~8. A. och .\. l ' .. ti ll hi boll<v . j rn chow 50 : 
11i09. I ,. oe l, K, Ull d:o l H: -
IGl O. Kl'. l!'sk. . sp:l1'b.-moll<-l, t ill d:o G: lO 
1611. E . n., d: o 111\ d:o 3: 44 
16J2. ~., "l1nrh. -mcdcl. Ull d:o 2: 86 

Kronor 1.38:1 : 91 

JI1isslonsbemm ct. 

1~:j1. ;.) \J ,i s:-- i olJ s\"Hnuf'n. Rumla, P s. 23». 
till B "l'nCDS lI ('m "n:

J585. S. och E . L\ .. till Barn ens Hem 5: 

Kr . oj:-

A lImiinna mlssioDsmedel 11,370: 77 
Sii rsldldn ändamål l.3s.~: 91 
Mjs,siuJl s llrnlUJ c t 55: 

Summa under aug. mån. 1921 Kr. 12,809: 68 

Med varmt tack till varje givare! 

»&isom cn fa de r fur lHl r tnar s i~ över harnen, 
sil J'ör h"rDtrtl' ;i g- H f' l'r cu (;\'01' L1em som f r ukta 
ItonoJtl. » - P <. 103: 13. 
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Från skilda håll. 

Det religiöoa livet bland ungdomen i Ty s k
land företer en mycket h oppingivande ut
veckling. För 20, ja, bam för 10 ;,r ~~da.n 
stred man pä studentkongresserna om iilo
sofiska problem, om huruvida den »moderna " 
eller den »gamla" teologien hade 6 ltt. Knap
past ett ord höres numera om de~sa ämnen. 
St uden tmätena ha nu ba ra ett 'lmne: J e'll.' ! 
Ja, det ä r inlp bara p "" studentmötena mtln 
talar om Honum. I må nga. uni ve rsitet sam
las morgon ett er morgon en mer eller mindre 
stor skara studenter för a tt börja dagens 
arbete med en anda.kt, hållen RV en student, 
och temat kan ock ' här si,mmanfattas i nam
net: Je: u.! En liknande djup livs rörelse har 
ä\'en börjat göm ~ ig gällande bhwd de k r ist
liga föreningarna för u nga män. 

BIRod de romersk-kRtolskR lekmännen I 

ltalirn förmärkes en ökRd tolenws och upp: 
skattning av protestantismen, ehuru alltjämt 
tillfiilliga ub,lag av fien tI ighet förekomma, 
susom t. ex. påveos bannlysning av K. F. U. 
M. Somliga förmögna kRtoliker undenLödja 
ekonomi 6kt valdenses iska fö rd .ug - valden
serna. innehava de enda prote tantiska hög
skolorna i landet erkända av den italien .,ka 
regeringen - och en nyligen utkommen ö"er
sättning av bibeln har tillvunnit sig gillande 
av månaen katolsk präst, som t . o. m. anSf! tt, 
att exC!~ pl:lr därav borde spridas för utt er
"itUt den dt·tliga. litteratur, som spreds i skyt
tegravarna. 

Dt'n evangcli,;];:a kyrkan i G'rek/and h,u 
femt.on för ,amling,n bcliigna i de gaml a p au
lin ~ka. . tliderna Tessalonilm . B rea, ·m,vrn o . 
Fil ippi, A ten, Korin t och på andra p la t e r . 

.. 
Hövdingen i f'n s tad i N';'q(" ·i,, utfärdad e en 

proklamal in n. v:tri han fö r k larade. alt. inga 

av hans undersata r vidlHe finge iivergl till 
kri,1 f'.nclomen meJ hote l.-e om alt el jps t d"rus 
hus skulle nedrivas. HC'lIltatet av denna ho
tel~e blev, att under dE'1l ,.[lcrfiiljande vcc·kan. 
icke mindre iin 75 personer helt ''''gjorde si " 
för Kristus. 

Den amerikanska kommitten för hungers
nödsfonden i ]( in.a har ut fä rdat meddehLnde 
om att ett t~legram från Pekiug. som be
kräfta t>, av dpn amerikuu"I,," mini st ern , för
klamr. att nyligen skänkta. rikliga. g,hor 
från iiirmögna kineocr iil' cn,;cm dp!, ia.ktllm. 
att rikliga regn ha\' [l äkcr tällt skiirden, gö
r" all vidare und "ittning fr~n Visl .(! r1andet 
onudig. Sadana fonder som 'i.nnu ej fiirbrn
kats eller ,om alltj,irnt inkumma komma hl. 
0.. att användas till at t. för framtiden för"
bygga hllng"rsnud. 

. ..................................................................................., 

! 

Sprid S. M. K· s skrifter! 
! 
~ 

Il1JJr.!DDl + 
! 

Huds on Taylor, mannen som 
! 
! 
! 

vågade, bearbetnin;o frän engel ~ 
skan ,LV A. E. Mellquist, pris ~ 
kr. 1: 50. 

Svenska Missionen i Kina, 
dess uppkomst, uh'erklillt; och när

varande ställning av :Kath. Hög

! .i . 
!: 
!, 

man, pris 25 öre. t 
! 

Missionärskallelsen av J. Hud· ~ 
son Taylor, pris 25 öre . ~ 

-........................................................................."..•
~•.... 
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bland uogdomen i Tysk· 
I' ckct hoppiDgivaode ut
I, Lam. för 10 ur sedaD 
'l1tkoogrcsscrna ' om filo
huruv ida deo ·moderna » 
ologien hade riil t . Knap
l\llllCra om de~;; a. ämDen. 
u bara etL iimu": .Je,;Lls ! 
:L på studen f miite.D'l maD 

m,IDg-1l u niversitet sam
rgon e n mer e!l(' r miDdre 
r fö r aLL bi',rja dageDs 
d . h,111 eD u,v eD studen t , 
L ii r sammanIu ttas i nam
ande djup Iivsrörelse har 
: g iillllnde bloD d de krist 
r unga män. 

ka lekmännen i 
iikall i olerans och upp~ 

i"men. ehu ru alltjämt 
, rien tlig het förekomma. 
llll nn lys ning av K. F. l ' . 
n " kalt, l iker undeutöd ja 
·-isk," iU retag - valdcn

oda protestu,D tiska hög
~kii l.lll ;), a v deD italien,l" •. 
\ nyligen utkommen över
,Ur i illvu nni t s ig giJlaDde 
ulbt. som t . o. Dl. ans('H. 
borde ~pridas för att er
~ rl1t u r , som spreds i sky t

• 
d i S igu i(l u tli irdaclc en 

h,IU iörklarade, nf t inga 
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av hans under"'ILar vidare finge överg:'l till 
kri stendomen med hol"l"p om alt eljt's t der" , 
bus skuJle ned rivas. Rc~ulta.tet a" denna ho· 
telse blev , att under den ei ter följ il nde vpl'!, ,,n 
icke miDdre än 75 personer helt a "gjo rd" ~ jg 
för Kristus. 

DeD amer ikam,lm kommitt~n [ör hungers
nödsfo,Ulcn i Kina har uLliirdat meddelaDde 
om all. ett te legram f rlin Peking, som be 
kr,iftats av d"n amerikansk e ministern. för 
klarar , att nyligen skä n ktfl rikliga gavol' 
fr :/Il förmögna kine,cr ä\' <.!nscrn det iaktum, 
att r ikl iga regn ha"rt silker" tällt skiirden, fl;;
ra all " jdare undsättning från Väs terl o.nuI'l 
oDöd ig. t:>it dana fonder som ännu ej iörbru
ka.t R eller >,om all t jämt ink omma komma bl. 
H. att använda" till att för fr a mtiden före 
bygga hunger :;nÖd. 

~..................................................................................., 

i
~ 

Sprid S. M. K: s skrifter! i
~ 

. 	 .
i I ,I ~).. ~I 11J tI~!. i 

i i 


t Hudson Taylor, mannen som ; 

I
! 

vågade, bearbetning fnin engel - !
, 

t slran av A. E. MellqlJist, pris t 
I kr.] : 50 . .! 
i
: 

Svenska Missionen i Kina, ; 
. 	 dess 'll)Jpko mst , u /veckl ing och när- t 

va,1'al/de stälhl'iug av Nath. Hög- ! 
man, pris 25 öre. t 

! 
Missionärskallelsen av J . Hud- ~ 

son Tnylor, pris 25 öre. t 
! 
! 
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T R O O C H G I V A N D E. 
1-l"ilt efter »Faith amI fact s». 

Det talas ofta om dE'n tro, som ford
ras hos dem, som gJ. ut p,i missiollS
liiltet utan alt ~i. ga annan garanti ifr:l
~a om sitt underh,IJl iin Herrens eget 
li>ftesord, att han skall försörja dem. 
\Ien m{innc \ . j icke glömma att riikna 
med att samma tro iiI" nödvändig hos 
dem, som Henen kallat att gi\·a av 
sina ~igodebr till missionens vnk? 
Denna sida av saken kommer ej ofta 
till SVlH'S i redogörelserna över mis
SiUJls:ll·betels fra~lgångar och landvin
ningar. Men huru mycket bero icke 
dessa diirp ~ i att cn silclan trO finnes 
Clch ~ir wrksam blDnd Gnds skaffare. 
Ofta torde dct \iil iiveJl i \;ira dagars 
missionsJiv vara p[l samma siitt som i 
evangelicts begynnelse, d,i milnga la
de ned i ol"ferkistorna »av sitt över
flöd ». Diirtill fordras ingcn tro. !\JelJ 
Herren \,UC pris, ännu finnas ocksa 
de , som likt ~inkan fordom lägga ned 
,lllt vad de äga, »hela silt livsuppc
hällc ," . Hos dem innebär givandet 
ingeuting mindre än en trons offer
handling. 

Dct är gl'nom bilden av två iinkor, 
rn i Gamla testamentet och en i Nya, 
som bibeln på ctt särskilt sätt vill in
skiirpa hos oss denna sanning om 
sambandct mellan givande och tron. 
Ankan i Sarepla skullt- icke ha k U11

nat handla, som hon gjord\' p:1 Elias 
uppmaning, om hon ic-l~t' haft tro. Ty 
Itur skulle hOll ha kunnat taga sitt 
sista hrödstyc-ke fdm sin egl'n son och 
giva eld ~\t en främling. um hun icke 
trott (,lids löfte: »mjij{ct i km/,lIn 
skall icke /0!7(/ sil/f, uch på. olja skall 
icke IJliuu ')fisl i kmscl. intill den ({(l!J. 

eld H errCJ1 {eller det {"( ' !lJlf/ [JU jorclrJP. 
Li\ tom oss da bra n v nrssa båda 

gripande bilder! Ty Kristi be bIlning 
att predika evangelium för hela ska
pelst~n iir lika bindande för dem, som 
hli h(:mma, som för dem som gi.l ut. 
Och på båda h{lllen kräves chirför 
sjiilvförsnkelse. Men denna självför
sakclse kan ,1 ingendera sidan bli vad 
Herren menat, om diir icke finnes eIl 

full förtröstan P,I de löften , genom 
viJka Glid sjiilv förbundit sig att gi\ ~\ 
allt vad som behöves flt dem som söka . 
hans rik t' först. 

l\:nnppD ·t ni\gonstiidrs har jag utan
för bibeln mött en sa gripandc och 
nppfordrande bild av detta givande' i 
tro till Henens v('rk som dCJl, vilkell 
tecknas i en kort redugörebt' för l\: i \1<\ 

Inland l\Iissionens ,finnnsiella histo 
ri:l>J, vilken jn ock är rl1 historia OIll 

Guds undcrbara , försörjande trofast
het. 

Hon var nära 60 ar, den gamla mo
dern i Israel», da henne~ man dog 
och lämnade henne alldcles oförsörjd . 
Kort efter hans död hörjade hon la 
mottaga ett regclblIndet l1ncler~t(id 
från församlingens fatlig\" iird P~l 1111f.;'· 
Hir kr. 1: 50 i veckan. :Med d e kii\"
kksgåvor, som hennes vänner d{~ssllt
om skiinke henne, blev hon i stltnd alt 
lIppeh~tlla sitt hem: Men icke blott 
detta. HlIl' fattig hon än var i värl
dens ögon, var hon rik på tro och 
övcrflödade i goda giirningar. I manga 
,tl sände hon regelbundet in sina b i, 
drag till trc olika missionsföretag, . o m 
Gud lagt pa lIenr]('s hjiirla, diiribland 
ä\"en 1\in:l Inland ":\lissiOl!l'lJ. 

Att lii.sa dl' hrev, som hon skrev till 
mr. BrOOlllh:lll , varje g;1ng hon insiin
dc sina offprgavor, iir som att inandas 
fl'n, hiig, helig luft. 

:.Da min man dog », skriver hon i 
sitt första g!lvobrev, - fick jag f :) (\:lO 
kr.) ur bpgravningskassan. :'\~ir I'l'
gravningPlI var över, ha(h~ jag hara 
nagra kronor kvar. men mill himmd
ske Fadcr gav mig sa Jllycket genom 
mina väJllwr, all jag d;\ kUllde skicka 
in .{; 1 (18 kr. ', lill C. J. ;\1. som ett 
offer till honom. llel var mitt första 
offer till edert siiIlskap. Jag vet inte . 
hur mycket jag insänt sedan dess, j~\g 
för ingen 6ikning över det, jag giv,'r 
det [It honom på mina knän. Det enda 
jDg kan säkert påräkna iir 2 kr. i \'CC

kall, likväl reder jag mig ibland biitllT 
iin somliga med 25. Hcrrcn ~ir s[t god. 

Oktober 1921. S I N I M S 

Han sviker aldrig, prisat vare hans 
· namn, alla hans löften äro ja och 
amen i Jcsus . Ibland har jag dct 
tr~tngt, men han sänder hjälp. Ingen 
skulle vilja tro , att jag ger bort lika 
mycket, som 'korparna' g' mig. SOI\1
liga skulle aldrig tänka pii aU giva ett 
öre till missioncn , men de ge mig gär
na en 50-öring till en bit slck. Sfl kan 
jag lInd,'ara steken. :\1fl Herren ut
gjuta sin Ande och olm·ända tusen
den och tiotusenden, beder Er till
givna -.» 

I dt senare brev heter det: 
I förmiddags fick jag missionstid

ningen (China's Millions) och som jag 
iute 'är riktigt bra, har jag genast läst 
igenom den. Det är myckC't i elcn , som 
uppfordrar till pris ()('h tacksägelsc, 
ja, till tackoffer Od,S,I, för hans stora 
godhet att besvara hön. Låt oss hålla 
ut i tro, tv dct rinns ett sådant övcr
tlöd på re'gn. ,. Jag blcv mycket he
drövad att läsa 01\1 lnlllgersnödell och 
närsluter 5 kr. till mi~sioIH'n ()("h 3 till 
de nödlidallde. .Tag hade en het strid 
Olll saken, men Gud \·are tack, jag fick 
kraft att segra och göra det med gläd
je, oc:kst. SDtan s<}t\t': 'Varifnu\ skall 
du ra dilla 3~ kr. till hyran i maj?' 
.Tag svarade: 'Det vet jag illtc. men 
Herrcn \·el, a l t jag m{lste ha dem, och 
jag kan inte sta i skuld! ' Jag tänkte 
på vad J csos hade gjort för mig och 
ptl dl' viilsignl'lser jag alltid bcgär av 
honom, och sil log jng och bredde u t 
pengarna framför honom på stolen 
och böjell: mina knän och öW'flilmna
dc dem :lt honom, varcnda krona. Och 
n~ir jag hade gjort det, \'ad jag kä nele 
mig lycklig! Ä, kiira vän, HC'rren skall 
:t1drig länge sa i skult! till nugon. O, 
det är gott att m andliga Yiilsignelser 
rör timliga guvor. Han är s~i god , pri
sad vare Herren! » 

På ett underbart sätt grcp Herren 
in och besvarade hennes bön angatm
de pengarna till hyran. En bekant till 
mr. Broomhall kom att f~1 del av hen
lies brev, och djupt gripen av hennes 
enfaldiga, levande tro, sändc hun hen
Ilr genast (le 32 kr. hon behövdc. 

L ,\. ~' D. 

Hur hon tog emol <k 
Herren edara vi i h'll 
till mr. Broomktll. 

»Ert brev fylld e Dl 

fruk tan. Jag skulle ha 
dansa, om jag kunnat. 
så överväldigad av Gm 
till mig och hallS goJh " 
tog jag all tsamma!lS I 
infcr Hcrren och bar... <f 

fullt hjiirta. Mina tUl 
enda ord för en s tllnd. 
jag Gud om andliga nI 
signelser först övcr er. 
- (den viinlige gi va]"l~ 
muste tala om. hur ja ,' 
pengar . Jag tJar vari 
en dam kom för alt 
hon gav mig 11 kr. till 
Jag tyckte första all" j 
hel de l sakcr, men p!'l 
den gatt, tills jag skull{ 
ville jag göra allt. va 1 
att spara till dcu. :\f 
Kina, med dess milliön j 
Jpsus och mt1nga t. (J. 

Jag kunde inte L 'haJla 
hadc b~ldc hem ol"ll IJii. 

Ä, om jag kllndr ~ · · l 
den fre s tade mit; \ar 
Ijll\·lig frid j;lg erfor , d 
Ilade det M min Herr 
dar mig därvid. Fi ndl 
l igen stygga sak r I iII 
iir en lögnare fran I 
jag kan iita c!l 'r i ·k~ 
jag vjjj för Il< 11 111. 

kar alltid ·· wr h. h" l 
nLld att cgr<l [",,' p r Il III 

Sadan \:<\1" h /l ll. d ' nll . 
na tjiillarinll<l. i iii J, i· 
tjänst fi.l!' el· il '1 iga. ~l. 
nes tro uch h e nr\l~s k iirl 
ma mänga av o, s atl hl 
t-.I:lnne vi icke 11 II -. "O 

Herren och bekiinna 1 
tro kommit till k orl , 
gi vandct till H en n \ 

Om du böjer di," . o Il 
ner din synd, sa iir d L 
rcn skall göra na " l 
- iin'n i delta aY c lI d 
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över egyptierna, men över Israel var. 
det strålande ljust. På båda sidor tor
nade sig vattenmassorna upp och slP
do som en skyddande mur. Sålunda 
tågade Israel mitt igenom de hindran
de vattnen. Så hade Herren i ett nu 
förvandlat heIn sitt folks läge. 

Och vi se, att Herren förbehöll sig 
att själv utföra allt, som rörde deras 
räddning. A v dem väntade han blott 
att - att vara stilla. Här vill han så
lunda lära dem, att tron står stilla in
för Herren i nödlägen, under det otron 
löper hit och dit och kastas mellan 
hopp och förtvivlan. 

Frukten av detta trångmål blev två 
faldig. Ibland egyptierna blev Israels 
Gud förhärligad , och Israel lärde sig 
att på ett nytt sätt frukta Herren och 
tro på honom. Därjämte skapades ge
nom detta prov ett nytt förhållande 
mellan folket och Mose. Genom trång
målet fördes det närmare sin ledare. 
Aposteln säger t. o. m., att det blev 
döpt till Mose i molnskyn och i havet. 

Och Israel kom fullkomligt räddat 
igenom trångmålet och stod, då mor
gonen grydde, jublande på Röda ha
vets andra strand. 

Denna händelse har mycket att säga 
Guds folk i den tid, som nu är, och 
den har sin tillämpning även i tider, 
som stunda. Huru ofta rustar sig ej 
fienden till anfall mot H errens folk. 
Ej sällan komma sådana stötar från 

. motståndaren efter särskilt rika erfa
renheter av Herrens nåd. Det är, som 
uppbjöde han alla sina krafter att åter 
få de återlösta i sin makt. Och vid 
tidsålderns slut skall den tidens Farao 
komma som en förhärjande flod emot 
Guds utvalda. Under alla sådana för

hållanden mitt ide mest förtvivlade 
lägen må vi erinra oss, att vår Gud 
dock står över allt, har sin hand med 
i allt och skall genom allt vinna det 
stora målet - som också är ämnet 
för vär hjärtebön - hans namns för
härligande. Be'Vare oss Herren i fres
telsestunderna från otrons knorrande 
frågor! Hjälpe han oss då, att ha öra 
och sinne öppna för vår Medlares 
röst! I sådana stunder saknas aldrig 
hans tröstande ord, och i sådana stun
der är det han särskilt beder för oss. 

Ingen fiendens makt skall kunna 
vinna över den, som sluter sig tätt till 
Medlaren. Då fienden synes vara som 
tätast inpå oss, skall alltid Herrens 
ängel taga platsen emellan honom och 
oss. För oss gives det blott en order: 
att vara stilla. Allt som hör till vår 
räddning och hjälp skall Herren sköta 
om. Det kan aldrig läggas i våra hän
der, ty inför våra finder äro vi lika 
hjälplösa som Israel var gent emot 
svårigheterna. Därför heter det ock: 
"Gnd är trofast, han skall icke till
städja, att I bliven frestade över eder 
förmåga, utan när han låter frestelsen 
komma, skall han ock bereda en utväg 
därur , sä att I kunnen härda ut i 
den .» (1 Kor. 10: 13). 

Vi skola tåga fram mitt igenom alla 
hindrande vatten, och dessa skola t. 
o. m. fä tjäna oss till skydd. Och vad 
vi frukta skall ej drabba oss utan 
Guds och hans utvaldas fiender. Oss 
skola alla prövningar förhjälpa till att 
sluta oss närmare vår Frälsare, lära 
känna honom bättre, och slutet pä alla 
trons prov, under vilka Herren själv 
får sköta om oss, skall bliva jubelsång 
till Herrens ära. 
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Vi anföra till sist ett ord av prof. 
Edersheim. »Mose och Israels barn 
sjöngo på andra sidan havet en tack
sägelse- och segersång, vilken sedan 
varje sabbat upprepades i templet, då 
det högtidliga drickoffret utgöts, och 
som sålunda påminde Israel om att 
till alla tider riket var omgivet av den
na världens fientliga makter, att där 
alltid måste vara strid med dem, och 
att Herren alltid skulle själv gripa in 
för att förgöra sina fiender och . befria 
sitt folk. Sålunda står denna stora 
händelse ej ensam, ej heller dess sång 
utan ett gensvar. Ty under alla tider 
har den varit en profetia, en tröst och 
en sång om väntad full seger åt för
samlingen. Och så skola slutligen de, 
som stå på glashavet, blandat med eld, 
som hava vunnit seger och hålla Guds 
harpor, sjunga Moses, Guds tjänares, 
sång och Lammets sång. » 

Från redaktion och expedition. 
.Hans StjArria i Östern 
är np under · tryckning och kan rekvi

reras från expo Priset per ex. blir i år 
kr. 2: 25 häft., 2: 75 kar!., 4: 25 ldotb. 
25 % rabatt lämnas, då minst 5 ex. tagas. 
Vi våga även dett a år påräkna våra om
buds och övriga medarbetares intresse 
och bistånd, så alt vår kalender må vinna 
en riklig spridning. 

Dessutom kan nu rekvireras skriften 
»En kinesisk kristen generaT» utgörande 
en fullständig skildring av den märklige 
general Fengs liv. Priset är 60 öre. 

ÄveIl broschyren »Svenska 111 issionen i 
Ki n(1» samt särtrycket »Missionärskallel
sen» - pris å vardera 25 öre - anbe
fanas till talrik spridning. 

Julgåvor till missionärerna 
i form av penningar kunna även i år, 

som redan tidigare nämnts, av dem, som 

så önska, utsändas genom expeditionens 
försorg. Å annat ställe i detta nr med
dela vi missionärernas adresser, då vi 
h~pas, att många av deras vänner nu 
till julen önska sända dem brev och häls
ningar. 

Försäljning 
anordnas, om Gud vill, av syföreningar

na för S. M. K. i Stockholm i Betlehems
kyrkan, fredagen d. 9 dec. 

Fröken Ingeborg AckzeJl 
besöker under innevarande höst för L. 

M. F :s räkning landets samtliga semina
rier för att bland de unga där föra mi s
sionens talan. Vi hoppas, att meddelandet 
härom skall giva anledning till mycken 
förbön för vår syster i denna hennes an
svarsfulla uppgift. 

Välkomslmöte för Tjäders 
hölls onsdagen d. 5 d:s å Stadsmissio

nens lokal i Stockholm. Endast en mindre 
krets vänner hade infunnit sig. Mötet led
des av överingenjör K. G. Magnusson. 
Missionär Tjäder berättade om de tre sto
ra bönhörelser, som det förunnnats dem 
alt få uppleva under denna deras sista 
period i Kina, nämligen det nya, stora 
predikotältet, utvidgningen av goss-skolan 
samt nu senast kort före hemresan in"ig
ningen ·av det nya kapellet i Haichow. Fru 
Tfäder skildrade på ett levande sält en av 
de nydöpta kristna kvinnorna, fru Wang, 
för vilken hon särskilt ville utbedja sig 
missionsvännernas förbön. Välkomsts tun
den avslutades med bönemöte, varefter 
tesupe intogs. 

Sjukdom. 
Missionär FoTkes hälsa har åter den se

naste tiden varit ganska vacklande. Un
der missionär Högmans frånvaro vifanu 
många, ansvarsfulla uppgifter på hans 
axlar. Låt oss anropa Herren, att han 
med sin kraft må uppeMlla och stärka 
honom. ,. 

Även fru Dagny Bergling har den se
naste tiden varit sjuk. Måtte Herren få 
hela och styrka även henne! 
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Understödet till Herrens verk. 
Vi känna oss manade att låta våra vän

ner, som med oss bära S. M. K:s arbete 
inför Herren, veta, att inkomsterna till 
missionen under de senaste månaderna 
varit ganska små. Den nu rådande eko
nomiska nedgångstiden i vårt land synes 
ju vara den närmast till hands liggande 
>waturliga» förklaringen härlill. Vi vela 
dock, att Herren alla yttre förhållanden 
till trots alltid är villig och mäktig all 
icke låta sitt eget verk lida avbräck på' 
grund av brist på penningar. Vi vilja 
därför uppmana våra vänner alt med oss 
taga denna angelägenhet fram i allvarlig 
bön inför Herren. »Vadhelst han säger 
till eder, del skolen I göra.» 

"Uppfyllens med Anden!" 
År 1891 anlände en kraftig förstärk

ningav inemot femtio nya skandina
viska missionärer till Kina och för
enade sig där med Kina Inland Mis
sionens arbetare. Detta innebar en 
stor uppmuntran för Hudson Taylor 
och möjliggjorde upptagandet av 
många nya arbetsområden. 

Samma år hade 'emellertid missio
nen även att genomgå svåra och 
allvarsamma prövningar. Först och 
främst hade inkomsterna i hemlandet 
under de två å tre senaste åren varit 
i sjunkande. Hudson Taylor menade, 
att varje gåva till missionen kom som 
en följd aven direkt maning från 
Gud. Därför blev denna långvariga 
brist en anledning för honom att un
der mycken bön pröva varje del av 
missionens arbete inför Gud, huru
vida där någonting funnes, som var 
ett hinder för Herren att låta välsig
nelsen komma över missionen i detta 
avseende. 

Vidare gav vid denna tid förhållan
det mellan kommitten i hemlandet och 
ledningen på fältet anledning till lång: 
variga och mycket smärtsamma slit
ningar. 

Så mycket dyrbarare var det då för 

Hudson Taylor och dem, som med 
honom kände bördan och ansvaret av 
dessa förhållanden, att erfara, ' hur 
Herren just då lät dem få uppleva en 
tid av djup andlig förnyelse inom sin 
egen krets. Flera av Herren sända 
vittnen kommo till dem med upp
muntrande budskap från Herren. 
Härom berättas följande i ~Hudson 
Taylor och Kina Inland Missionen,,) 
som tidigare delvis refererats i S. L. 

En underbar tid började i missio
nens centrum i Shanghai, då en och 
annan ställdes ansikte mot ansikte 
med en fråga, som uppenbarade hjär
tats djupaste behov och öppnade en 
hel värld av stora, välsignade möjlig
heter. Så skedde med en ung missio
när från det inre av landet, som blev 
k vardröjd i Shanghai utan möjlighet 
att komma därifrån. Hon deltog i ,de 
möten, som då höllos där, och greps 
aven hunger och törst efter Gud så 
djup som hon aldrig erfarit förr. Fyra 
års vistelse i Kina hade låtit henne 
smaka något av den glädje och välsig
nelse, som följer av ,ett liv i djupare 
gemenskap med Mästaren. Men hon 
hade ock å andra sidan , fått erfara, nå
got av den dödande inverkan, ,Som 
hedendomen och det ondas makt in
om såväl som utomkring henne ut
övade på henne, och hon hade prövat 
på den hopplösa förtvivlan av att söka 
hjälpa andra, då hennes egen själ var 
utanför en levande förbindelse med 
Kristus. Hur hon längtade efter det 
förvandlade liv, som hon såg hos and
ra, men som hon ej visste hur hon skul
le nå! Ingen kunde misstänka, att hon 
befann sig i en sådan nöd, medan hon 
bad om ljus och hjälp. Söndagen före 
jul fick hon till slut det ord från Gud, 
som skänkte henne frigörelse och 
gjorde allting nytt för henne. Efter 
evangelisationsmötet på C. I. M:s lo
kal kom en man fram till henne. Man
nen - en kristen sjöman - som var 
en fullkomlig främling för henne, sä
ger allvarligt till henne: 
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»Är ni uppfylld med den Helige 
Ande? » 

Uppfylld med den Helige Ande? 
Hon kom icke ihåg något av hela sam
talet utom denna fråga, som brände 
sig allt djupare och djupare in i hen
nes hjärta. Detta var ju förklaringen 
till hela misslyckandet i hennes inre 
liv med Gud. Detta var hemligheten 
till att hennes sorg över sig själv ändå 
syntes så maktlös och att alla hennes 
föresatser gäckats. Gud hade berett 
en utväg, givit en gåva, som hon aldrig 
avgjort och bestämt hade mottagit. 
Hon visste, att den Helige Ande måste 
vara hennes liv i en viss mening, ty, 
»om någon icke har Kristi Ande, så 
hörer han honom icke till». Och ändå 
visste hon lika säkert, att hon icke 
),var uppfylld med den Helige Ande)), 
och att hon endast erfarit föga av hans 
kraft. 

Men hur rädd var hon icke att bli
va vilseledd, att råka vilse och taga 
miste på stämning och verklighet! 
Men hon hade ju Guds ord och nu led
des hon att upptaga detta ämne till 
studium: den Helige Andes person och 
kraft. 

»Apostlagärningarna )) - vad var 
det annat än »den Helige Andes gär
ningar», varigenom människoliv för
vandlades och förnyades alldeles på 
det sätt som hon visste, att hon be
hövde förnyas och förvandlas. O, var
för hade hon icke sett detta förr! Det 
var den Helige Ande, som hon behöv
de, den Helige Andes fullhet, varige
nom det osynliga kunde bliva verklig
het för henne, och det omöjliga möj
ligt. Och orden i Gal. 3: 13-14 träd
de uppfordrande fram: »Kristus fri
köpte oss från lagens förbannelse , när 
han blev en förbannelse för vår skull 
. .. Vi friköptes för att den välsignel
se, som hade givits åt Abraham skulle 
i Jesus Kristus komma även hedning
arna till del, så att vi genom tron 
skulle undfå den utlovade Andem. 

Vad hade hon gjort med den oänd

liga gåva , som köpts till ett sådant 
pris? N u insåg hon, att alldeles som 
Kristus är vår genom Guds gåva men 
likväl icke blir vår personliga egen
dom, förrän vi mottaga honom, så 
förhåller det sig också med denHe
lige Ande. Hon såg, att även han 
är en person, lika verklig som 
Herren Jesus, att han genom sann tro 
måste hälsas välkommen till hjärtats 
boning, och att det icke är möjligt att 
utan honom leva som en levande_ länk 
i förbindelse med den uppståndne, 
förhärligade Herren . Allt som ytter
ligare kan berättas är, att hon tog det
ta steg, om också med fruktan och 
bävan och knappast utan att veta vad 
det innebar. I tro mottog hon den 
Helige Ande till att komma och taga 
henne helt och fullt i besittning, all
deles som hon i tro mottagit Herren 
.Jesus som sin Frälsare. Hon kände 
ingenting, erfor ingenting, hon tog 
helt enkelt Gud på hans ord . Och där 
i den stunden begärde hon , aU det löf
tet måtte bliva uppfyllt: )) Då han 
kommer till eder, skall han låta värl
den få veta sanningen ifråga om synd 
och rättfärdighet och dom.» 

Under flera månader hade hennes 
största sorg varit, att hon syntes äga 
så föga kraft att vinna själar åt Gud. 
Hon visste knappast om en enda, som 
hade förts till Kristus genom hennes 
hjälp . Nu var det julveckan, och fast
hållande i tro, att en verklig, bestämd 
överenskommelse hade ägt rum där i 
ensamheten på hennes tysta rum, be
gärde hon i tro, att Gud skulle låta 
henne få se beviset därpå i verkliga 
omvändelser varenda dag i den vec
kan i förbindelse med de möten, som 
då höll os. 

Och den bönen besvarades varje 
dag i den veckan. Mera än tjugu per
soner, unga och gamla, sjömän, besö
kare och gäster vid missionshemmet i 
Shanghai fick hon föra till bestämd 
avgörelse för Kristus. Och glädjen och 
frigjordheten i hennes eget hjärta var 



177 Oktober 1921. 	 SINI:MS LAND. 

så framträdande, att de andra icke 
kunde annat än börja längta efter och 
söka samma välsignelse. 

Allt detta betydde mycket för mr. 
Taylor. Ingen uppmuntran var för 
honom större än att få se Guds hand 
verka på ett sådant sätt. Vid ett till
fälle gick han in i ett rum, där en 
missionär låg döende, som han förut 
sökt vara till hjälp. Nu fann han den
na varelse, så ytterligt präglad av 
m~insklig svaghet, helt och hå llet ba
dande i en underbar strålglans av 
glädje och frimodighet. 

»Hon talade med mig om den He
lige Ande», viskade hon, som kort för
ut hade haft en sådan fruktan för den 
mörka dalen, »och det var just det jag 
behövde» . 

»Gud verkar i vår krets », skrev fru 
Taylor hem i april 1892. »Han uttöm
mer och ödmjukar den ene efter den 
andre, och fyller dem m ed sin Helige 
Ande. Vi ha ofta möten , som äro fulla 
av frihet och kraft. » 

Broder, sys ter, som Gud ställt i sin 
tjänst inom Svenska Missionen i Kina 
- vare sig som ombud, som bedjare, 
som skaffare i hemlandet, eller som 
missionär därute på fältet, där striden 
står hetast: »har du f ått den H elige 
Ande sedan dl! kommit till tron ?» 
(Apg. 19.) 

Mqt . 

Vår bönelista. 
Den Helige Andes ut gj utande över S. M. 

K:s 	arbete, sid. 175 f. 

Missionens publikationer, sid. 174. 

Ingeborgs Ackzells resor, sid. 174 . 

Vå r a sjul<a vänner, sid. 174. 

Understödet till missionens verk, sid . 
175. 

Arbe tet och de nydöpt a i Hoyang, sid. 
179, och Yuncheng sid. 180. 

Det evangeliska arbetet i samband med 
nödh jälpsför etagen, sid. 179- 183. 
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Löftesstjärnan uppgår. 
Syster Judith Hultqvist skriver om en by· 

resa följ ande: 

Först besökte vi ga mla vänner och be
kanta. Glädjen va~ ömsesidig. Någon 
sjöng ett p ar sånger , som hon lä rt sig, se 
dan vi sis t voro dä r. En annan omtalade 
med glädjestrål?nde ögo n, a tt hon kunde 
läsa hela kat ekesen o. s. v. 

Nästa dag gå vi längre bort till en stor 
by. Då vi för två å r sedan fö r första gången 
besökte den byn, möttes vi av hån och 
förakt. Nu dä r emot k ommo de så vänligt 
emot oss, bj ödo oss sitt a ner och h örd e 
ivrigt på samt l;ommo med frågor, som 
visade ett verkligt intresse. Glada m en 
trötta k ommo vi vid 4-tiden h em. för a tt 
laga oss litet middag. Men kn appast h ade 
vi börjat, förrän en l'ä tt ung kvinna kom
mer in till oss och säge r sig vilja bliva 
kristen. - »Yarför vill du bliva en kristen?» 
- »Jo, jag h ar synd.» - »Nå, vad h ar 
du då för synd?» - »Jag är fattig och har 
ej nog a tt ä ta.» - »Jaså, återigen en av 
dessa många, som denna vår säga sig vilj a 
tro på Jesus i hopp om att få lekamlig 
hjälp», tänkte jag. Det är med en liten 
suck vi börja förklara fö r henne, v::).d synd 
ä r , samt vårt stora behov av frälsning. 
Dag efter dag kommer h on igen, ivrig a tt 
h ör a och lära. 

»Jag h a r kastat ut mina avgudar, och 
jag tror på den sanne Guden», sade h on 
en dag till mi g. »Nu kommer h on väl 
också med begäran om lekamlig hj älp», 
tä nkte jag. Men en sådan begäran kom ej 
va rken den dagen eller senare. Va r hon 
då verkligen en ärlig söka r e? Vågade vi 
hoppas och glädjas? 

En dag bjöd hon oss h em till sig. Till 
vår stora glädje fingo vi då se husguden 
borta och fädernetavlorna sönderbrutn a 
på skräphögen. Med glädjestrålande ögon 
t alade h on om, a tt h on första dagen, då 
hon hörde oss tala om den levande Guden, 
gick hem och fö r s törde sina avgud ar. 
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»Men dörrguden har du ännu kvarl» 
»Den tillbeder jag ej. Jag förstod icke, 
att jag skulle riva bort även den. Men nu 
skall den bort.» - Jag kunde ej motstå 
lusten att hjälpa till med förstörelsever
ket. Det är nå.go t underbart, då man får 
se dim gamla tron på och fruktan för av
gudarna falla och rättfärdighetens sol med 
sina strålar tränga in i mörka hjärtan. 

arla morgonstunden kommo två män 
med sina små åsnor för att föra oss till si
na hem i eti avlägset belägen by. Då vi redo 
h em, kastade solen sina sista strålar över 
de vackra bergen och över Gula flodens 
"alten. O, huru vackert det var! Liksom 
ett återsken av Guds härlighet. Ja, var det 
ej något utav hans återsken, vi även un
der dagen få t t se i den stora hedniska byn? 
Huru vänligt hade vi ej blivit mottagna i 
den troende unge Changs hem. Då han för 
ett år sedan döptes, hade hans hustru va
rit mycket fientlig. Och nu, nu ville hon 
ej blott själv tro på Jesus utan också föra 
andra till honom. l hemmen och ute på 
ga torna fingo vi taJa vid många kvinnor 
om livets väg. Ofta hörde vi fru Chang 
säga : »Tala mera om Jesus, vi äro ej trötta 
'än», eller: »Gå inte än, här komma två, 
som aldrig hört något om Jesus. Tala till 
dem.» 

Nästa dag besökte vi en mycket stor by. 
~fen inga kvinnor syntes till. Jo, där kom
mer ett par! Men se, huru de skynda in 
i sina hem, så snart de HI se oss. På vår 
fr åga försäkrar en gammal man, att alla 
kvinnor rest bort. Vi talade om, att vi ej 
voro utsända för att se, om de löst sina 
fötter eller ej. Det hjälpte. Om en stund 
ha vi en skara kvinnor omkring oss. En 
ovanligt.ful gumma kommer emot oss. Då 
hon får se vår följeslagarinna, den troen
de fru · Tsu från long-loh, utbrister hon: 
»Nej, se! Är du här? Och i sådant säll
skap! Vad du är dig olik mot förr.» 

Så gick hon alldeles intill fru Tsu och 
spottade henne rätt i ansiktet. Fru Tsu 
sade ej ett ord utan bara drog sig undan. 
Bibelkvinnan börjar tala om frälsningens 
glada budskap men avbrytes snart av or
den: »Jag är döv och hör ej, vad du sä

ger.» - »Jaså. Hur gammal är du?». - »60 
i\r.» - »Vad heter du?» - )}Wang.» -» Men 
du hör ju riktigt bra!» 

Så började bibelkvinnan igen. - )}Vi 
förstå ej ; vad du säger.» Det var två eller 
tre, som kommo med den ursäkten. Den 
fjärde vände sig till mig och frågade, hu
ru mycket vi ville betala för alt hon skulle 
tro på vå r lära. Vemodiga gå vi till nästa 
gata, där några kvinnor villigt lyssna till 
frälsningens budskap. 

Nästa morgon plocka vi ihop vårt pick 
och pack. l en s tor oxvagn bär det sedan 
sakta av till en by, 25 Ii härifri\n. Fa
miljen Shih bestående av mor, son och 
dotter, alla sökare, toga så hjärtligt emot 
oss. Men som deras hem är mycket litet, 
fingo vi bo i husvärden Lis stora fäderne
sal. Lis äro unga, präktiga människor, 
som börja fråg a efter frälsningens väg. 
i\Ien gamlefar gör allt för att hindra dem. 

Sedan vi besökt två stora byar, där vi 
blivit mycket vänligt mottagna, samlas en 
stor skara omkring oss till aftonbön . . Vi 
hade en dyrbar stund omkring ordet om 
»den gode Herdem). Vi sjöngo och bådo, 
men ingen ville gå hem. Sång efter säng 
sjöngs i alla mojliga tonarter, under det 
de svarta ögonen lyste. 

Äntligen gingo de. Trötta, som vi voro , 
skyndade vi oss till vila. :Men det blev in.te 
någon sömn av. På sina rum sjöngo de 
unga: »Jesus älskar . mig, jag vet» och 
»Himlen är mitt. hem». Sent omsider blev 
det tyst. Men jag hade ej sovit lång stund, 
förrän jag väcktes aven helt annan 
»sång». 

Det var gamlefar, som i nattens mörka 
timmar måste giva luft å t sin vrede mot 
oss och sitt förakt för Jesusnamnet. Vil
ken hemsk ström av förbannelser I . Det 
kändes riktigt kusligt, och jag undrade, om 
han skulle komma in för att köra ut oss. 
Till slut tröttnade väl den gamle, ty det 
blev tyst. 

Men i arla morgonstunden sjöngo de 
unga igen: »Himlen är mitt hem.» Jag 
tyckte, det var som en löftesstjärna. 
Sången om Jesus hör dagen och ljuset tilL 
Trots mörker och synd skall ordet om · 
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Jesus vinna seger även här ute i mörkrets 
land. 

Med en hjärtlig hälsning. 
I Herren tillgivna 
Judith Hullqvisl. 

Juichenghsien, Sha, den 26 april 1921. 

Axplock ur kvartalsberäUelserna. 
Martin Linden skriver: 

I församlingen har ' endräkt och frid 
varit rådande, varpå de under kvartalet 
hållna stormötena utgjort ett skönt exem
peL De voro, vågar jag till Herrens pris 
säga, präglade av enhet och samförstånd, 
vilket ej minst tog sig uttryck på försam
lingsrnötena vid behandlingen av frågor 
rörande nya församlingsordningen. Att de 
infödda kristna i våra församlingar ej 
blott fått intresset väckt utan verkligen 
med' glädje och stora förhoppningar träda 
in i de uppgifter, som genom nya försam
lingsordningens införande anförtros å t 
dem, var tydligt. - 

Dock även vid stormötena, särsldlt vid 
stormötet i Hoyang, blevo vi påminda om 
fiendens närvaro. Ett fiendens redskap 
var en ung man, som någon tid besökt 
söndagsmötena men ej kunnat rälrnas som 
sökare. Han blev under mötet sinnesrub
bad och gjorde åtskilliga försök att ·oroa 
oss både under möten och en natt, då han 
vid midnatt ställde till rysligt oväsen på 
gatan utanför missionsstationen. Bra gott 
var det då att känna sig ha vänner. Jag 
glömmer ej lätt bönemötet mitt i natten i 
min sängkammare, ej heller huru ledarna 
i församlingen gjorde allt för att hjälpa. 
Vi . kunde möta angreppet med samlad 
front. 

Flera andra fiendens angrepp vid sam
ma stormöte kunde rapporteras, men ett 
må vara nog. På kvällen samma dag som 
ea av de 30~ vilka i Hoyang genom dopet 
upptogos i församlingen, döptes, blevo alla 
hans barn, 2 flickor och l gosse, mördade. 
Tidigt påföljande morgon kom bud efter 
honom, och själv mottog jag underrättel
sen härom, just som jag stod färdig gå in 
i kapellet för att leda . ett möte. Att leda 

gudstjänst just då var ej lätt. Tankarna 
gingo till den så hårt prövade. Skulle han 
bestå? Eller skulle fienden lyckas röva 
bort ett lamm just vid ingången till fållan? 
Det blev strid, bönekamp, och ej blott en 
eller ett par utan många togo del i stri
den om denna själ. Seger vanns. Tydligt 
kunde Guds ingripande skönjas vid gri
pandet av illgärningsmannen; och all hug
svalelses Gud tröstade den sörjande fa
dern. »Barnen äro frälsta och lyckliga, 
räddade från världens ondska' och bekym
mer. Jag behöver ej längre ha omsorg för 
dem. Jag är nu fri att tjäna Gudi), - se 
där den förvissning han erhållit som tröst 
i sin stora sorg! 

»Herrens nåd är det att det icke är ut e 
med oss.» Hans vare äran för segrar som 
vunnits! I Hans namn skola vi segra. 

* 
David Landin skriver: 

Då de olika nödhjälpsföretagen krävde 
en stor mängd av personliga kraHer för 
att leda och övervaka, togs så gott som 
alla våra kristna ledares tid och kraft i 
anspråk därför. Härigenom kom ju ound
vikligen det direkta evangeliska arbetet 
att för tillfället skjutas åt sidan för det 
rent lekamliga räddningsarbetet. Men rika 
tillfällen ha givits att under detta ' nöd
hjälpsarbete verka Herrens verk. Först 
och främst har nästan dagligen predikan 
eller bön hållits med de till över 1,500 upp
gående vägarbetarna, av vilka flertalet ej 
förut hört frälsningens budskap. Under 
söndagarna, då arbetet vilat, har rikligt 
utsåtts den goda säden, som är Guds ord, 
i tal och i skrift, och vi ha redan fått se 
frukten därav. Vid sädesutdelningen på de 
många olil\a platserna har också ordet 
predikats för hundratals väntande hung
rande, och just ...det att vi evangelii bud
bärare, fått den nåden oss ombetrodd att 
rättvist och rikligt utdela den lekamliga 
födan åt verkligt behövande, har ingivit 
dem förtroende för oss, att vi också verk
ligen älska dem, när vi räcka dem livets 
säd. 

Sålunda har arbetet denna vår blivit 
mera utåt än inftt. Dock har ej heller för
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samlingsarbetet helt försummats. Vårens 
stormöte var talrikt besökt, goda möten 
höllos och 16 nya medlemmar intogos ge
nom dopet i församlingen. 

* 
Missionär Wester skri \'er om samma arbete: 

I ett för allt har något över 12,300 dollar 
använts. Helt visst ha en hel del män
niskor räddats fran den hemska hunger
döden, vilket allmänt också erkännes av 
befolkningen . Den andliga behållningen 
av detta vårt oerhört krävande arbete är 
nog inte stor. Möjligen kan det bli mera 
så småningom. Sant är, alt våra guds
tjänsLlokaler varit packade av deltagare 
vid alla möten, men det har i flesta fall 
varit nöden, som drivit dem eller än mer 

. hoppet om något att stilla den aldrig 
upphörande, gnagande hungern med. Det 
är förfärligt att se människor, som på må
nader inte smakat föda, d. v. s. vad vi 
mena med människoföda. Vi ha sett stora, 
starka män gråta av hunger och på lmä 
tigga en bit bröd eller en skäl välling. En 
familjefader hängde sig i förtvivlan över 
ait inte kunna draga försorg om de sina 
men räddades av hustrun, som senare 
meddelade oss detta. Naturligtvis fingo 
de understöd. I en annan familj hade re
dan beslutats, att hustrun sImIle säljas för 
att såmedels rädda livet på både henne 
och alla de övriga medlemmarna. Just i 
sista stunden kom en av våra undersökare 
till byn. Han fick som aven händelse reda 
på, att nämnda familj hade det svårt och 
uppsölIte densamma. Ett spannmålskvitto 
lämnades genast och mannen, som var 
murare till yrket, fick arbete och familjen 
\'ar räddad. 

VAD MISSIONARERNA BEGARA. 

»Vad vi främst begära är, att ni måtte 

stödja oss i bön och bära oss på starka 

bönearmar. De böner, som bedjas där

hemma, förnimmas ända hit ut. Svalnar 

bönelivet hos de våra i Sverige, förnimma 

vi det ock. Ju starkare bön för oss, dess 

starkare känna vi oss, för så vill vi själva 

icke kallna i bönekampen. Endast deila 

begära vi,' bön, bön och åtel' bön.» 

(Pastor Sigfrid Eriksson i Svens)(a Kyrkans 


. Missionstidning.) 

L A N D. Oktober 1921. 

Sökare efter sanningen. 
Under den korta tid jag hade glädjen 

vistas ute bland kineserna i och för nöd
hjälpsarbete under våren var det särskilt 
sammanträffandet med några personer, 
som gjorde djupt intryck på mig och lät 
mig något blicka in i den längtan efter 
sanningen, som kan finnas i hedningars 
hjärtan. 

. Under en av mina resor kom jag en dag 
till Maochin vid Gula noden för att över
vaka sädesutdelningen till de hungrande. 
Då jag en gång inträdde i det lilla rum, 
där jag tillfälligt skulle bo, fann jag d :r 
Tsao, en av medarbetarna, inbegripen i 
ett livligt samtal med en gammal man. 
Hans utseende var värdigt och vördnads
bjudande, och efter en djup bugning, \'ar
med han hälsade vid mitt inträde, fort
sattes samtalet, och därigenom lärde jag 
känna en del av hans förflutna och hans 
levnadsförh ållanden. Därav framgick, att 
han för c:a 50 år tillbaka lämnade sitt 
hem nere i Honan för att uteslutande ägna 
sitt liv åt tempelbesök och andra »goda 
gärningar» för alt därigenom samla me
riter. Någon gång sedan hade han yarit 
på besök i hemmet, sista gången för sju 
år tillbaka. För övrigt hade han rest om
kring i alla Kinas provinser och besökt 
en massa olika tempel. Jämväl Mongoliet 
och andra av Kinas grannländer hade han 
besökt. Under dessa sina resor sökte han 
späka sig pä allt sätt. Om nätterna sov 
han i templen på -hårda stengolv utan 
någon sängutrustning. De blankslitna ldä 
derna, som han bar, berömde han sig av 
att ha haft på kroppen i fl era är. Och 
»SC» sade han »de hålla ännu». Maten be
stod av det enklastc tänkbara slag. Han 
tillhörde ingen religion, som förbjöd ho
nom äta viss mat, ty han förklarade sig 
varken tillhöra buddismen, taoismen eller 
konfusianismen. Han viUe blott, som han 
Sel de, späka sin kropp och samla meriter, 
och han såg nästan stolt ut vid tanken på 
de »bragder» han utfört. Under sina vand
ringar hade han även arbctat med att 
laga vägar för att därigenom öka sina 
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meriter. Någon gång fick han en slant 
av människor, som han kom i berö
ring med och kunde därigenom uppe
hålla livet. Ligger det inte en gripande 
tragik över den mannens liv? När dödens 
obarmhärtiga hand lägges på honom, skall 
han finna, att han står avklädd all egen 
förtjänst eller värdighet. och över de fem
tio årens strävan skall kunna skrivas: »för
felatl» Han var mycket öppen för san
ningen uppenbarad i Jesus Kristus, och 
det kändes dyrbart att få peka på hOIIom, 
som för oss fullbordat allt. 

En annan händelse erinrar jag mig. Det 
var en söndag vid Uangykoll . Vi hade i 
regel möte varje söndag för de cirka 1,000 
flyktingar från Honan, vilka där funnit en 
räddning undan hungersnöden. Klockan 
inne i avgudatemplet, där vi bodde, tjänst
gjorde även som »kyrkklocka» och hade 
just ringt. Vi stodo i begrepp att börja 
mötet, då helt plötsligt tre buddistpräster 
kommo in genom dörren. Det var tv~ 

äldre män och en yngre, och de had~ 

kommit långt nere från Honan för att vall
färda upp till Otaishan, ett för buddister
na heligt berg, som ligger uppe i norra 
Shansi. De hade ännu cirka 2,000 Ii kvar 
av vägen, och det tog ungefär tre veckor 
ännu att hinna fram till det mål, de ut
satt. Alla tre voro de iförda sina långa, 
vida rockar, vilkas snitt angav, att de yoro 
buddister. Det var ett drag av allvarlig 
beslutsamhet, som vilade över dem. 

Sedan de ställt från sig sina ryggsäckar 
och stavar, inbjödos de att sitta ned och 
dricka te, varvid de troende kineserna 
samtalade med dem. Därefter inbjödos de 
att under mötet taga plats på den platt
form, .som för närvarande tjänstgjorde 
som predikstol. Jag hade id,e vågat kom
ma med ett så djärvt för , lag av fruktan. 
att de skulle »förlora ansiktet» genom att 
så träda fram inför de övriga, utan detta 
yar kinesernas förslag. Men till min gläd
je och förvåning finner jag dem taga plats 
däruppe initt framför allt folket, vilka för
vånade sågo dessa tre ovanliga heders
gäster på plattformen. Själva sågo de ej 
generade ut men följde med spänt intresse 
berättelsen om Jesus. 

Efter predikans slut kommo kineserna 
till mig och frågade, om de fingo bjuda de 
tre gästerna på middag, vilket jag lovade 
dem. Buddisterna äro ju genom löfte för
pliktade alt leva som vegetarianer, men 
nu förekom en hel del mat, som egentligen 
därför borde anses förbjuden för dem. Ef
ter att kineserna närmare talat till dem 
om läran, tillfrågades de, om de vågade 
äta av den framsatta maten. Detta inne
bar ju för dem avsägelse av vegetarian
löftet. Alla svarade med en mun, att de 
beslöto sig för att äta där. Innan de gingo, 
fingo de var sin evangeliedel, och jag 
glömmer ej lätt, med vilken glädje de 
mottogo dem. Den yngste av dem, som 
redan såsom Ii ten gosse blev offrad il t 
templet och som vuxit upp där, yttrade 
sedan: »Jag har ej känt till denna lära 
förut. Hade jag gjort det, skulle mitt liv 
gestaltat sig annorlunda.» Ack, att det 
budskap, som nådde dem på deras väg, 
finge bära frukt till evigt liv! 

Under vistelsen vid Uangykou var det 
rika tillfällen att sälja evangeliedelar på de 
stora marknader, som förekommo . vid 
Miaoch'ien strax intill Uangykou. Stora 
skaror samlades där vid marknaderna, 
som ofta även voro förenade med avguda
dyrkan. Ibland undrade jag nog, om de 
små bibeldelarna, som där spriddes, skul
le kunna bliva till hjälp ' för någon och 
kunna väcka deras tankar för det enda 
nödvändiga. Stor var därför min glädje. 
när en dag en ung man med ett blygt och 
nästan försagt utseende kommer in på 
mitt lilla rum och begär att få en stunds 
samtal. Han berättade då, att han hade 
sitt hem i närheten och hade kommit över 
en liten evangeliedel, som han läste med 
stort intresse , och blivit mycket gripen av 
dess innehåll. Nu vilJe han så gärna få 
veta mera om läran och hur han bäst 
skulle kunna få tillfälle att studera den. 
Det känoes ofantligt dyrbart att där i en
samheten få peka för honom på livets väg. 
Mycket naiva och förvända voro hans 
tankar i vissa saker, men jag vill så gärna 
tro, att det var en ärlig ande, som dikte
rade hans frågor. 

En annan ung man kommer en dag in 
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på mitt lilla rum. Han var anställd som 
räkenskapsförare vid vårt arbete. Under 
samtalets gång märker jag, att han har 
något på hjärtat, som han gärna vill ha 
fram. Så får jag slutligen veta, att hans 
föräldrar, som nu båda vara döda, hade 
varit troende båda två, och han hade varit 
föremål för deras böner. »l'vIem), säger han, 
»ännu har jag ej fåttat läran, och jag har 
nu en ständig känsla av ofrid i mitt 
hjärta.» 

Han berättad också, att han särskilt 
glatts att få tjäna vid Uangykou, ty han 
hoppacles därigenom få tillfälle att stude
ra läran. Jag hade ju haft som böneämne, 
att Gud skulle giva sjiila r som lön för mitt 

Jag erinrar mig ännu ett samtal i mitt 
lilla rum vid Uangykou.· En medelålders 
man från den närliggande byn Kai t'ang 
tsuen, kommer in till mig och ber, alt jag 
skall hjälpa honom att studera bibeln. 
I-Ian var ännu ej döpt, men hade av den 
nitiske församlingsmedlemmen P'ei iu 
ch'uan blivit förd till Kristus. Han hade 
emellertid mycket liten kunskap i bibeln , 
och det var i det avseendet han nu ville 
ha hjälp av mig . . 

»Jag har kommit hit särskilt för att Ni 
skall läsa bibeln med mig», säger han, »och 
jag längtar så efter att ni skall hjälpa mig.» 
Jag sade, att jag vore mer än Yillig att 
villfara hans begäran men beklagade, at t 

Gossasylen i Sinan. FoLo O. Beillllolf. 

nödhjälpsarbete, och nu syntes Gud ha 
lett den själen till mig. Han var ivrig att 
få läsa bibeln, och det var en kär plikt 
för mig att skaffa honom ett helt Nya 
testamente och en sångbok. 

»Jag vill gärna ha ett sådant litet testa
mente, som jag kan bära med mig var 
jag är for att studera det», sade han. För 
egen del tror jag han var en Nikodemus
själ, som nog en dag skulle trädajram och 
bära vittnesbörd om den korsfäste. Jag vet 
ej ännu, om ljuset vunnit full seger, men ett 
steg framåt var det, när han vid det sista 
böne- och offerrnötet i Yuncheng stod upp 
och offentligt avlade sitt vittnesbörd till
samman med de övriga troende. 

så mycket annat arbete ville taga över
banden, att jag nog ej hann så mycket , 
som han önskade. Han 'sade då: »Jagstan
nar här, och när Ni. får någon tid, så kan 
jag passa tillfället.» På det sältet sökte 
jag något hjälpa honom. Han bjöd mig 
ibland alt fara till hans by o.ch förkunna. 
evanglium, men tiden räckte ej till. 

Så blott en liten berättelse till. Under 
resorna för att övervaka sädesutdelningen 
kom jag även tillChangtien, där \'i hade 
utdelning ett par gånger. Vi bodde därvid 
hos by fogden . på platsen. Ehuru han själv 
ej är en kristen, var det rörande alt se, 
med vilken gästfrihet han tog emot oss. 
Vi skulle bo i hans bästa rum och fingo 
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ej betala en enda kash för maten. Han 	 Aug. och Augusta Berg, 
Swedish Unionbjöd mig även att komma till hans hem i 	 Ester Jonsson, 

School, Kikung·Marie Linder,sommar för att bo där. Han visade mig 	 shan, Ho. China.Elna Lenel\. !till själva »fädernesalen» och sade, att 
där skulle j ag få vara. Jag vågade ej Ruichenghsien ,Judith Hultqvist.träffa någon bestämd överenskommelse 	 } Sba. China. 
med honom och undrade nog i mitt 
stiiJa sinne, om han verkligen menade all Puchowfu, Sha.G. V. och G. Wester. }var med sin storartade erbjudan, eller om 	 China. 
det blott var ett utslag av den kinesiska 
artigheten. Men vad hände? Sedan jag 	 Axel och Anna Hahne, 

Emma Andersson, } Ishih, Sha.. China.varit här uppe vid Shui iu några dagar, 
Karin OtterdahJ.

fick jag brev från Yunchellg, att han kom

mit dit själv med sin vagn för att hämta Tl1ngchowfu, She.


Nils och Olga Svensson. }mig och hans besvil,else var stor, när han China. 

fick höra alt jag ej var hemma. Nyligen 
Estcr Berg, } Hoyang, She.har även kommit brev, däri han säger, Doktorinnan Ma.ria Berg, China. 

alt han har en gård och elt rum i ord Oscar och Gerda Carl en. 
ning . för oss, om vi blott komma till ho

Anna Eriksson, Hanchenghsien,nom, så att han dagligen kan få under }
visning i låran..Mitt intryck från den plat
sen är, att bleve blott denne byfogde vun Richard o. Hildur Anderson,) . . . 
nen, så . vore därmed ))en stor och kraftig Anna Janzon. Ho~anfu Ho. 
dörr öppnad för evangelium)). Det finnes Ebba Bnren, China.' . 

Estrid Sjöström. She. China. 

;\:faJte och Ida R ingberg. .hunger bland kineserna ej blott efter bröd, 
men efter levande · Guds ord. Göre oss Maria Pettersson. Sinanhsien, Ho.
Herren trogna . aH i bönen hjälpa dem 	 Maria Hultkrantz. } China.. _ . 
fram! 

. Nalh. Engbäck. Ossian och Edit BeinhofI.} MiC'he':lchih, Ho. 
ma . 

.Missionärernas adresser. 	 I hemlandet: . 

Th. och Sekine "Sandberg, 

Carl och Ethel Blom, 

Fredrika Hallin, 

Maria Nylin, 

David Landin, 

Nath. Engbäck, 

Martin Linden, 

Carl Bergqvist. 


Josef och Johanne Olsson, 

y uncheng, Sha. 
China. 

Maria Björklund, 
Agnes Forssberg, 
Frida Prytz. 
Henrik och Hilma Tjäder. 

S. M. K:s expo 
Drottninggat. 65, 

Stockholm. 

Robert och Dagny Bergling. 

Ingeborg Ackzell, } Katrineholm. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under september månad 1921. 

Allmänna mIssionsDledeI. 1629. Torsåkers Ev. Luth. mf~ 50: 
1614. C . .K. :;: - 1630. A-I-, Nässjö - 50: 
]6]5. Gåva ert. av!. frök. E. Bagge,Sthlm 500: - 1631. N. J. C .• Klippan 25: 
1616. »Herren<; deJ" ~O:.. - 1632. K. N., örebro 10: 
1617. H. och ' E. Lj. 20: - 1633. »Tac!wffei- fl'. Iua , Örebro» 250: 
1618. L., Gtbg 25: - 1635. Hi. A., gm C. F. J., Kimstad 20: 
1619.:Mörteryds Ungd.-förcn., resebidrag 20: - 1636. »Till -Gu.ds namns förhärligande» 100: 
162I. »Annic » 10: - 1637. -n. Ps. 25: 3 30: 
1ii22. »Tackoffer till . Hcrren för nug. " 2: - 1638. St. Aby Ostra syförening 35: 
162:3. Koll. i Skärstads kyrka 111: 17 1639. Onämnd, gm G. G., Uppsala 100: 
1624. S. J., EkSjö ]00: - 1641. H. H .. J)jursholm 500: 
1625. H. :M.• Onum 5:- 1642. "För Herrens verk» 500 : 
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1643. A. G., Nässjö 125:  ]/13. »Tionde" !\; 3:>!.644. Höl'ie Kl'. Ungd.·förcning 100: - 1714. " P s. 40: 17-18» 100 : lG45. O. Å., Spjutsbygd 15;  1715. »Oni1mud" ]0: 
1647. "Sara, .till <ln 'blomma på Hl1ttie 

Bergkvist.s ,gra v» lO: - Kl'. 4,902; 69 
lG48. C. P. J., Tranås 100:  Särskilda ändamål. 

164'. Tubors mfg. Sandserycl 200: - 1G20. L . L ., Uppsala, till gosskolan 
 i 
lG5~. »Ett taelwffcr åt H erren» 50: - Ishih 50 : - 
1653. E. oeh C. W., B,iörköbY 10: - ]626. E. och A. S. och B. och A. J., H ii l
16;;:'. E. oeh B:s sparbössa Gj: - singborg. till evang. 'rung Tao·yen 
lli5G. »Heuens clel» ~U: - i Pncheng 150: 
lG:)7. »Tionde" 7: 50 1G2'. A. P., Storvreta, till öresskrifter 20: 61 
1Gj8. "Tiond e av arbetsförtWnsL). gm lG28. B . B" S vensköp, till de nödl. i Kina 20: 

H. L, Algurås 27: - 1G3~. »)-lissionsvänner i Täle bo», för evanO'. 
Offerkuvert. gJll d:o lO; 75 Yueo' Yiiin·sheng-s underhå ll o 34 : 
»8öndagsägg», gUl d:o 3:- 16~G. En " Kiua v.il)1 » , till Axel Hahne, 
C. O., Fryele, »i stället för kmll s att anv. eHer gottf. 10: 

på J . Olssons grav» 5: - 1651. ·Den iildl'(} syfören. i N, Skärs tad , 
ltiG2. E. A .• HvetIanda 100: - för evang. Chill Hsing·teo i Mienchi 200:
Hi!;;; . »Ur Guds s toru förråd,hlls » 65: - 16:;4. E. W., Karista.d, till B a rnh. i Sinan 25 ; 
](ilj~. ",oi}s. ! Sparade tobaksslalltar II!. m. ) 30:- 166G. HednavänDel'1I8S- Allinns, för evang. 
Hill;>. »'Tiollde» 8: 09 Loll T:eh·tao, Ching iJ·l1wa och 
16G8. BergsbYllS Kinakrets, till E. Sjö· Koh YUOg'lHlug aoo; 

ströms uoderhåll 200: - 1667. Missiollsvänner i N. Skärstad, privat 

1669. .M. W., Sätra Kolin i Il: - gåva till evuIlg. Ching Hsing'- teo 

1670. Gm d :o, ~'cse bidrag 2j; - i iVIienchi 120: 
]672. )Från en avliden ·missions\·~in » . gin lG'J. Offerlmv€rt , till k vinnoskolan 


r. H., Sthlm 125 : - Hancheng lO : 
1673. Skärstads Ostro. arbetsförcniog 150: - loiG. E.. SöderIiiIje, till evang. Tung 

1674. Koll. på Adelsö, gm S. W. 10: - Tao·yeu i Pucheng 2: 
1673. L . B., Sthlm :.0: - 16,8. E. B., Sthlm, rör A. Erikssons 

1677. "En del a v tionde » 100: - oibelkv. Jao Da·sao 135: 
1680. »Tionde» 100: - 16,9. Siindagsskolfestcn i Husaby, till R. 

1681. iMissionsvänner i Gre,bo, till N. E ng· Ander.S'SOIl och O. Cal'len, att anv. 


bäcks under]!. 75: - eHer got tf. 35: 
1G8~. J. gm G. ,G., l1Iiotalo. 10: - lG82. S. A. S., Gripenberg, till .}{. Lin· 
1r,84. J., ,~fotala Verkstad, gill d :o 10:- den, att IIn\' . dter gottf. 20:
1685. G. G., Motala 10: - lG88. »I VaJ'», till M. Petterssons barnhem 65;
1686. »Ett Missions·äppelträd Tranås», 1G97. »Tionde, P s. 100, till direkt mis· 

gm K. ,B. 10: - Slonsarbe te 70: - 
1G87. Offerkuvel"l från två v,änner . i 1G98. H. H. , Jäm.sernm, till A . Erikssons 

Tvingelsed 7: - verks., att anv. e fter gottf. 70: 
1689. "Tionde, ske Gnds vilja" j:- 1702. K. F. U. K., Ljungby, sparb.·medel
1690. Koll. i Skedevi 1219 15: G6 rör ».Kattungens» und.erhåll 53: 50 
1691. Koll. _vid l)arnmöte i Sila skola, 1703. Gro M. Ph. T., Linköping, till E. 

Skedevi 13/9 3: 27 Andersson för s. k. Vita Bergs
]692. Koll . i Sila skola, Skedevi 13/9 14: 80 missi<Jn i Pncheng 20; 
1693. Koll. i Eriksbergs sko la, Kntrine · li10. »,onämnd », till Barnhemmet i Si· 

holm 18 /9-· 8 : 39 nan, gm 'M. K. 18 : 
1694. Koll. i Immanuelskyrkan, Katrine· 1716. H. T ., lDufbo, för kapellet i Ds·inng 64: ;;1 

l:tolhl 18/9 66: JO Kl'. 1,492: 62
Hi95. Sparb.·tömnillg i Sandarn e 20 /9, gm l\Ilsslonshemmet.

O. S. ]6: 7l 1640. . L. B. , Björköby, till Barneus Rem 10 : 
l G96. A. F., Vinuinga 10:  16j O. !Den äldre sy·rören. i N. Skärstad,
lG99. Gm A. G.. Ki"istianstnd 25:  till .d:o 82: 
1700. Ingarps Ungd.·för,oning, till J . 

Rnltqvists lloderh. Kr, 92:
1701. K . L., ,Kristdala Allmänna missIonsmedel 4,902: 69 
1704. »Vad som har skett har kommit Särskilda ändalnål 1,492: G% 

från mig. " , l Kon. 12: 24 , gm M . MIssionshemmet 92: 
Ph. T ., Linl,öping 7:  Summa nnder sept. måu. 1921 Kr. 6,487: 31

1705. A. H., gmM. Ph. T., Linköp. 10: 
1706. "Onämnd" 60: - Med lJarmt (ack till lJarje gilJare! 

1707. J. E . R., Sthlm 25 : -' 
1,08. B. C., Gtbg . 5: - »Gud vare oss nådig och välsigoe oss, han 
1709. K. E., .Knutby 25: - låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela, för 
1711. Offerlmvrt. gm M. K . ]2.: 50 ntt llIan j}u. jordcn må känna din v,äg, bland 
1712. O<bs.! Sparade toblll,sslantar m. m. 30: - alla heduinga.r din frälsning.» Ps. G7: 2, 3. 

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

Telefon: Riks 44 59. AIlm. 22473. 
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A B R A H A M S T R O. 
Ur Martin Luthe1's predikningar. Läs 1 Mos. 12: 1-6. 

Här få vi se ett stort och förträff
ligt exempel på tron. Detta är ett av 
de skönaste ställena i denna bok. Där
före må man ej hastigt löpa däröver; 
liksom gällde det icke numera. Jag 
har företagit mig att utlägga denna 
bok, på det man ej må behöva att 
predika fabler och sagor om dessa 
helige män; om vilka man har upp
diktat så mycket uti världen. Och när 
man håller sig till det skrivna ordet, 
får man där först lära känna den tro 
och den kärlek, som funnits hos dessa 
män. Tron målas här oss för ögonen, 
på det att man icke må jämt umgås 
med buden och lagen, utan lära sig 
att inse, varpå allt kommer an inför 
Gud, att man nämligen i tro och kär
lek anammar Guds nåd och låter ho
nom få göra sig gott. 

För det första må vi märka, huru
dan tro den helige patriarken stått uti. 
Vi hava sett, att tron är en viss tillför
sikt till de ting som man icke ser, men 
dock haver löfte om, varigenom man 
väntar det, som, efter vad som synes, 
aldrig någonsin kan komma att ske. 
Därföre är tron en blind och dock 
klar kunskap, ett ljus mitt i mörkret; 
den är i besittning av ett gott, som 
icke synes varken för henne själv eller 
andra; var och en måste säga, att tron 
fröjdar sig över det som hon ej äger. 

Se, detta är trons natur, att den um
gås så med de ägodelar, som hon ej 
ser eller känner, liksom hade hon dem 
i händerna; hon har ingen annan tröst, 
än aU · hon vet, att Gud icke ljuger el
ler bedrager. 

Så gick det med patriarken Noa, 
då Gud sade, att Han ville fördränka 
jorden. Emellertid förgingo hundra 
år, och han såg intet, ja det syntes 
som skulle intet bliva utav Guds ho
telse; ja, Noa fick gälla för en lögn
predikant. Men han såg hundra år 
förut, innan det kom, och är så viss 
på sanningen av Guds hotelse, att han 

lyder Guds tillsägelse. Så skarpa ögon 
har tron, att den kan se i mörkret; 
den ser, där intet är att se; känner, 
där intet är att känna. Så tro ock Yi 
på Herren Kristus, att han sitter där
ovan på Padrens högra hand och re
gerar allt, så att allt skapat är under 
hans händer, och han är den, som 
verkar allt gott. Men detta se vj ej, 
känna det ej; dock ser hjärtat genom 
tron lika visst, som om det såge med 
ögonen. Då nu människan skall dö, 
så är samma tro tillstädes och vet för
visso, att hon skall hamna i Abra
hams sköt. 

Sådan tro har funnits hos patriar
ken Abraham. Så länge han var i sitt 
fädernesland och hos sina vänner, 
fanns ej hos honom något behov ay 
tro; ty han hade allt vad han ville 
hava och kände ingen brist eller nöd. 
Då skickar Gud till honom ordet, sli
ter honom lös ifrån allt, varpå han 
litat och förtröstat, och säger: Gå ut! 
Varifrån? Från ditt fädernesland och 
dina vänner och från din faders hus; 
det är, låt fara och avstå ifrån allt 
som du här äger och kan njuta avl 
Varthän? I ett land som jag vill visa 
dig. Vilket det är nämnes ej; däri lig
ger en svår .försökelse och kamp för 
tron, att han nämligen skall fara ur 
landet och icke vet, vart det skall bära 
hän, om han skall komma till vänner 
eller fiender. Menar du, att det har 
varit en ringa strid? I hjärtat har han 
nämligen måst tycka: Här rycker du 
mig från alla bekanta och för mig 
bort, måhända mitt bland de argaste 
fiender, där man kanske ej det ringas
te skall kunna lida mig; du gör mig 
till en arm tiggare, så att jag ej äger 
en torva, där jag kan förbliva trygg. 
Ja, han har måst bereda sig på att 
med sin hustru och vem som drog ut 
med honom gå till mötes varjehanda 
faror i detta främmande land; .det 
gällde för dem ära, gods, kropp och 
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liv. Han tvekar dock ej; utan lyder 
Gud. Han lämnar allt, utom Gu,dS 
ord; detta tager han med sig; · dessa 
ord, som Herren talat: »Jag vill göra 
dig till ett stort folk, och jag vill väl
signa dig», voro mera gällande än allt 
annat. Hade han levat främmande för 
Gud, fången uti otro, så skulle han 
måhända hava sagt: »Du talar så 
mycket om välsignelse, och jag ser 
blott motsatsen därtill; här har jag en 
ofruktsam hustru, därtill kastar du 
mig in bland ett främmande folk ; 
skall det kallas välsignelse? Nej , jag 
är fastmer blottställd för all olycka.» 
Men så handlar ej Abraham, utan han 
följer Guds ord och tillsägelse, som 
ville han säga: »Du har sagt, att du 
vill välsigna mig; om än någon för
bannar mig, så skall det intet skada 
mig; därföre vill jag frimodigt se fa
ran i ansiktet.» Så går han uti sådan 
tro in i mörkret och vet ej, vart han 
går, ej heller finner han det rätta lan
det, såsom vi få höra. 

. Sådant prisar nu brevet till Ebre
ema: »Genom tron var Abraham ly
dig, när han blev kallad, och han 
drog så ut till det land, som han skul
le få till arvedel; han drog ut, fastän 
han icke visste, vart han skulle kom
ma. » Detta är skrivet för vår skull, 
att vi måtte lära oss att lita på Guds 
ord, som Han tillsäger oss, att Han 
vill försörja och uppehålla vår kropp, 
liv och själ, ehuru det ej synes oss be
gripligt, huru det skall kunna ske. 
Men börja du på att tro på Gud, även 
då du ej kan begripa, huru Hans av
sikter skola förverkligas. Gud begri
per nog saken. Tro du, och så har 
du det redan . Tron skall ej bedraga 
dig, om det kan än så synas ; får du 
ej så snart det som du önskar, så 
tröttna ej därföre att tro; se, huru 
Gud har uppfostrat Abraham; låt icke 
av med att lita på Gud; ty om Han 

fördröjer med att höra din tros bön, 
så sker det för ditt eget bästa. 

Vi finna av v. 4.,-6, att Abrahams tro 
blivit satt på ett svårt prov. Det är ock
så icke ett vanligt exempel, utan av 
Skriften ofta anfört, och densamma 
kallar Abraham de troendes fader, 
och Kristus själv talar om Abrahams 
sköt, varav synes, att Gud själv sätter 
hans tro högt. Abraham har nämli
gen varit sjuttiofem år, då han utdrog ; 
därifrån har han räknat till hundra 
år, då först fick han en son . Gud ha
de lovat att giva honom en son, och 
därpå väntar han alla åren; han vän
tar fem, tio, femton, tjugu år; och 
allt förgäves. 0, huru har han ej hela 
denna tid måst kämpa med otron! Då 
han nu blev hundra år, hade han väl 
nästan uppgivit hoppet, ty efter natu
rens ordning syntes möjlighet för löf
tets uppfyllelse vara ute ; dock blev 
han vid Guds ord och löfte och, såsom 
Paulus så skönt säger (Rom. 4: 18), 
där ingen förhoppning fanns, där hop
pades han ändå och trodde . 

Så lär nu , att det ej är nog att bör
ja tro , utan man måste hålla uti där
med och icke låta rycka sig därifrån. 
Ty att Gud försöker tron , gör Han 
blott för att stärka densamma, och på 
det att den gamle Adam och otron må 
dödas, vilken blott hänger vid det när
varande, som Han ser och känner. 
Gud vill lösgöra oss från allt sådant, 
så att vi skola förbliva ensamt vid or
det, så hava vi nog till kropp och själ. 

Så har man att förstå vad som sä
ges uti 5 Mos. B. 8 kap.: Människan 
lever icke allenast av bröd, utan av 
vart och ett ord, som gdr av Guds 
mun; så lever hon av det blotta ordet 
och hänger fast därvid och förbliver 
däruti; så måste hon bliva välsignad 
med allt vad hon äger. Huru långt 
hava vi hunnit uti uppnåendet aven 
sådan tro? 0, Herre, föröka oss trona! 
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Från redaklionoch expedition. 
Dr. O. E. Dislad död. 
Deri 12 juni avled i staden Sinyang, Ho

. nan, den norskamerikans.ke missionsläka
ren Oliver . E. Distad. 

Hans verksamhetsti.d i Kina var mycket 
kort - endast två OcJl 'ett halvt år. På 
grund av lSin brinnande nitälskan för det 
kinesiska folkets andliga ocl1 sociala lyft
ning blev han ·dock en missionär som få. 

Han utsågs till föreståndare för det 
nyöppnade sjukhuset i Sinyang. Här ut
övade han vid is.idan av s.itt sjukbusarbete 
ett vittomfattande, välsignelserild evange
lisalionsarbete i staden ·och trakten runt 
omkring. 

På grund av öv.eransträngning bröts 
hans hälsa O<:h eHer endast åtta dagars 
sjukdom i hungertyfus som han ådrog sig 
genom ett självuppoffrande arbete bland 
de sjuka, kallades han hem. Hela Sinyang 
st-od sörjande vid hans bår. 

Dr Distad medhann bland sina många 
övriga uppgifter även att vara skolläkare 
för Svenska Skolan på Kikung, vilken 
t}änst han skänkte kostnadsfritt. Det var 
Dckå han, som opererade fru Gerda Car
len. 

Hemgånget ombud. 
Stationsinspektoren Paul Tronet i örebro, 

som under många år varit ombud för S. 
M. K. hemkallades aN Herren den 10 sisU. 
okt. Redan tidigt under sin tjänstgöringstid 
i Malmö deltog Tronet med varmt intres
se i missionsarbetet för Kina. Sedan han 
utnämnts till stationsinspektor i Alvesta, 
ingick han i egenskap av ombud i ännu 
närmare förbindelse med S. M. K. I Näs
sjö och örebro, där han sedan tjänstgjor
de, har han ·också vaJ'it träget verksam för 
Kina. Det är därför med stor tacksamhet 
till Herren vi tänka på den insats han gjDrt. 
Frukterna av hans verk j tro och kärlek 
få vi, som ännu stå kvar i ledet vara med 
om att skörda. Och vi kunna med vår för
bön bi.draga till altt dessa alltjämt växa i 
rikedom till vår Herres och Frälsares, Je
su Kristi, förhärligande. i\Iåtte Herren 
med sin nåd styrka och hugsvala ha!ls 
närmaste i deras stora saknad! 

Patron L. M. Hedin, , .. 
Helgelseförbundets ledare ' har avlidit i en 
ålder av 65 år: Med honom bortgick en 
man, vars krafter och duglighet i hög 
grad varit kommunala och andra offent
liga angelägen.heter till gagn. Samtidigt 
var han en förgrundsfigur · inom de fria 
andliga rörelserna i Sverige, idet h~1n var 
Helgelseförbundets främste ledare. Såsom· 
andlig talare har bl'. Hedin gjort vid
sträckta resor i vårt land, och hans enkla 
men hjä rtliga och hjärtgripande vittnes
börd ha lämnat djupa intryck. 

Må Herren själv sända den rätte man
nen i den hemkallade kämpens ställe I 

S. M. K:s publikationer. 
Vi hänvisa till annonsen i detta n:r ari

gående de nya böcker, som nu utkommit 
på v·årt bokförlag. Nu till jul är rätta ti
den att sprida dem. Återförsäljare er
hålla god rabatt. Utom oss alla hjälpas åt 
till ett gott resultat! 

Sinims Land 1922. 
I detta n :rinföres prenumerationsan

mälan för Sinims Land under nästa år, 
till vilken vi hänvisa. Den enda föränd
ring, som 'lwmmer att vidtagas i tidning
ens redaktion, blir ifråga om redovisning
en. Denna kommer hädaJlefter att inflyta 
kvartalsvis i stället för som hittills varje 
månad. Redovisningsnumren bliva 24
sidiga. Genom denna anordning kommer 
textutrymmet i varje nummer att omfatta 
16 s idor. Tidningen utkommer hädanef
ter omkr. ·den 1 ;sta i varje månad. 

Den prenumerationsblankett 
som medföljer detta n:r såsom bilaga, är 
avsedd att för prenumerantsamiare och 
andra underlätta prenumerationen å tid
ningen för nästa år. Den ifylles med pre
numerantsamlarens namn. På baksidan 
av densamma antecknas namn OcJl adress 
på alla dem, som anmält sig att taga tid
ningen. Sålunda ifylld, inlämnas blanket
ten på posten , där prenumerationskvitto 
begäres å alla rekvirerade exemplar. D'elta 
kvitto insändes till Expeditionen för Sven
ska Missionen i Kina, Stockholm, som då 
tinställer prenumerantsamIaren en provi
sion av kr. 2: 50 för varje 5-tal prenume
ranter. Prenumerera i god tid före nyår! 

http:norskamerikans.ke
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. Herren förser. 

Under qen gångna' månaden ha vi fått 
mottaga många dyrbara och trosstärkande 
bevis på att Herren tänker på sitt verk 
och dess behov. Flera gåvor ha inkommit 
åtföljda av hälsningar, som bära vittne 
om, att det bland våra vänner finnes många 
som inför Gud bära ansvar för missionens 
verk. En av vära trogna gamla vänner be
sökte oss på expeditionen och lämnade 100 
kronor. Han hade varit på banken för att 
sätta in pengar. Då han fick veta hur låg 
banl{räntan var, förklarade han, att han 
hellre ville insätta sina pengar, där han 
kunde få 100 % - nämligen i Guds bank. 
Låt oss tacka Herren för bönhörelse och 
fortfara att vänta efter än »större ting»! 

Tosao 

en kinesisk bibelkvinnas historia - heler 
en nyutkommen bok av Marie Monsen, ut
given på E. F. S:s förlag. Den ger en syn
nerligen levande och läror,ik skildring '1r 
kinesernas och de hedning.-kristnas liv. Ut
märkt lämpad för högläsning vid syföre
ningar, i skolor etc. Kan rekv. frän S. 
M. K:s expo Om mjnst 5 ex. tagas, lämnas 
25 proc. rabatt. 

Fröken Elsa Engström. 

anlände till Shanghai den 16 sept. efter en 
ganska god resa. Förlovning har lillkän
na,givits mellan frkn E. och missionär 
Nath. Engbäck. 

Fröknarna Engströms, Gunnardos och 
Wangs adress är t. v.: China Inland Mis
sion, Training Home, Yangchow Ku. China. 

Fru Anna DiIlner. 
In memoriam. 

Söndagen den 23 okt. hemkallades fru 
Anna Dillner till Herren. Hennes hälsa 
hade länge varit ganska vacklande. Slutet 
kom icke desto mindre hastigt och ovän
tat. 

Om någon i sitt liv givit elt vittnesbörd 

(.m sanningen i apdstelns ord: »Kristi ·kär. 
lek tvingar mig», så är . det Anna Dillner. 
Någon annan drivfjäder kunde man eJ se 
hos henne. Ingenting av färger, blandade 
av människor. Det var ett · skönt liv, så 
träffande beskrivet i det ord, som av hov
predikanten Hammarsten anfördes i hans 
tal vid båren: ))Ty alt leva det är tör mtg 
Kristus)). Där själva livet får bli Kristus, 
där får det den rätta färgen, där får aet 
den rätta klangen, den rätta kraften: 

Vår mission har med Anna Dillners bort
gång gjort en stor förlust. Under många 
är har hon trofast burit den i ·sina böner 

fram inför nållens tron. Hennes bön va'r 
alltid brinnade till sin art, den var ocksil 
alltid kännetecknad av full trosvisshet: 
Det var så stort rum i delta hjärta för alla 
och för allt, som stod i något samman
hang med missionens verk. Och detta 
intresse fick sitt utflöde i brinnande bön 
och brinnande kärlek. Herren give oss 
många sådana medarbetare i evangelium! 
En skara av sådana själar är den bästa 
garanti för att verket skall bestå. Och alla 
andra hjälpmedel äro otillräckliga i dessa 
yttersta tider. 
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Hennes hemgång blev »så ljus, som den 
kunde bli». Det blev en himmelsfärd. Den 
28 okt. var en stor skara samlad i Blasie
holmskyrkan, där hennes stoft vigdes till 
vilan intill den stora förlossningens dag. 
Hovpred. Hammarsten erinrade om att 
hon där vid altarringen vid sin första 
nattvardsgång beseglat förbundet med sin 
Frälsare, att hon sedan vid samma altar
ring beseglat sitt förbund med sin jordiska 
brudgum, och att hon nu efter ett långt 

liv i sin Mästares tjänst hade sin tredje, 
sin största högtidsdag här. 

Tomrummet efter Herrens tjänarinna 
är stort för oss alla, men störst för hen
nes närmaste. Det är nu vår kallelse ocn 
förmån att bedja om hugsvalelse för dem. 
Må vi därjämte också lued ännu större 
iver följa Skriftens maning: »Varen de
ras efterföljare, som genom fra och tdla
mod fd ärva löftena.» E. F. 

F'r:i1m Sommarro, Shu'i-iu. 
Foto K BEry. 

Sommarhemmet i Shui-iu. 
»Drömmen om ett S. M. K.-hem i 

Shui-iu är nu verklighet, och vi ha 
fått glädjen taga det i besittning med 
stor tacksamhet till Gud. Vi äro så in
nerligt glada över denna Guds gåva till 
vår mission - ett eget hem häruppe! 
Och när vi alla samlas äro vi 28 
svenskar, 7 barn och 21 vuxna. » 

Så skriver en av våra missionärer; 
som under den gångna sommaren vis
tades där. 

Vi ha visserligen hem på Kikung, 
men dels är utrymmet där mycket be
gränsat, dels har det långa av~tåndet 

från vära Shansi- och Shensi-fält 
som genom den under de ständiga 
krigen mycket ofta uppkommande ob
struktionen i trafiken ytterligare för
storats - gjort det mycket svårt för 
arbetarna i dessa provinser att kom
ma dit. Här ha vi nu ett hem mitt på 
fältet, lätt tillgängligt, med synnerligen 
utmärkta tillfällen till att finna ro och 
vila för uttröttade arbetare. Klimatet 
är gott, och befolkningen på detta 
ställe är mycket vänligt sinnad. 

Såsom synes av illustrationen äro 
byggnaderna uppförda i fullkomligt 
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kinesisk stil, mycket enkla och billiga, 
men det är dock eget hem, och det er
sättel' allt, Det hela är tillkommet ge
nom ' atf en av de våra förskotterat 
byggnadssumman, dock utan att be
trakta missionen såsom gäldenär. Han 
kände att det var av yttersta vikt att 
de gedom hungersnödsarbetet synn~rli
gen uttröttade missionärerna verkhge~ 

' finge en tillflyktsort undan hettan l 

somras, om de ej skulle duka under. 
På stationerna bo våra missionärer 
blott med ett par undantag i helt och 
hållet kinesiska hus. Inom städernas 
höcra murar blir hettan i dessa under 
so~maren ofta olidlig, förutom det att 
stanken från de omgivande husen och 
gatorna är förfärli.?, .Det är ~lltså ~p
penbart hur behovhg en sadan tIll
flykt s~m detta nya hem på Shui -iu 
måste vara, 

Till hemmet har ej fullt halva br
loppet inkommit, och vi bedja.. och 
vänta, att han, som så ömmar for de 
sina skall i sin nåd fylla hela 

, k ' beloppet. Vänner hava oc sa 
sänt en del saker för linneskå
pet etc. Vi äro så tacksamn~a 
att se denna godhet från var 
Fader och från våra vänners , 
sida och vi bedja, att detta 
som~arhem som fått det vack
ra namnet ; Sommarro », må få 
yara inneslutet i våra vänners 
kärlek och förböner. 

E. F. 

Ej jag - men Gud förmår! 

Så jubla högt mitt hjärta 


Inför hans kraft i mig 

Må fly all otrons smärta. 

Den seger J eSllS vann 

För mig fullgiltig står. 

Så är min ära den: 

Ej jag - men Gud förmår. 
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Chiehchow nyakapeU~ ~ 
Vi äro denna gång i tillfälle att i bild 

för våra läsare framställa det nya kapellet , 
i Chiehchow, om vars invigning meddela
des i augustinumret. 

Under många år har det varit ett stän
digt böneämne för våra syskon Tjäders, 
under vilkas ledning arbetet på denna 
station står, att få ett nytt samlingshus. 
Det gamla, förr i tiden använt som vagns
lider, var alldeles otillräckligt och olämp
ligt till gudstjänstlokal. Sedan den av di
rektör och fru Lindmark till missionen 
skänkta egendomen Robertslund i Dj'urs
holms-ösby försålts, bestämdes, att 10,000 
kr. skulle av försäljningssumman använ
das för att bygga ett kapell i Chiehchow. 

Denna nya gudstjäristlokal har fått ett· 
utmärkt läge genom att en för ändamålet 
synnerligen lämplig och rymlig tomt kun
nat inköpas i själva hjärtat av staden, I , 
det vttre är kapellet, som är byggt ay 
tegel: Yärdigt och tilltalande, ett verkligt 

Det nya kapellet i. Chielwho1V -vid invigningen. 



192 	 SINJMS 

l(a.pellets inre. 
Foto H . Tj iide". 

gudstjä nsth us. I det inre bidraga så väl 
färg som inredning att göra det synnerli 
gen inbjudande. Det har sittplatser för 
inemot fyra hundra personer. På västra 
gaveln finns en tillbyggnad med tvenne . 
mindre salar. 

Vid invigningen voro stadens honora
tiores närvarande. Längst till vänster på 
bilden synes borgmästaren i spetsen för 
dem. Sedan invigningsdagen h a guds
tjänsterna varit väl besökta. Klockan, som 
är en skänk av pastor Axel Tjäders för
samling i Amerika, påminner ständigt när 
gudstjänsttid är inne. 

Så tåL det nu där, detta kapell, ett vittne 
om lille Robert Lindmarks liv. Ty det är 
till hans minne det är uppfört. Robert 
Lindmarks liv på jorden blev ej ' långt. 
Han var ej mer än tolv år, då han flyttades 
till en högrevä'rld. Men hans hjärta klap
pade varmt och rikt för hedningarna. Då 
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missionär .Tjäder vid invigningen 
berätt~de ·om lille Robert, grep det 
djupt de församlade, . och hans bild 
på väggen med ' inskriptionen skall 
under alla tider stå som en kraftig 
predikan om en ren och varm kär
lek till Kinas folie Vem av oss kan 
väl mäta frukten av Roberts korta 
liv? Äro ej sådana minnesvårdar 
över vad Gudslcärlek fått verka i 
människors själar lika Abrahams 
altaren i löftets land? 

Vår bön är att detta hus, uppfört 
av förgängligt material, må få vara 
byggnadsställning till det tempel. i 
vilket oförgängliga stenar fogas till 
varandra till ett andligt evigt tem
pel uppfört till Herrens ära. 

Försäljning. 
anordnas av syföreningarna för 
Svenska Missionen i Kina, fre
dagen den 9 dec. i Betlehems
kyrkan. 

Gåvor, även in natura, motta
gas tacksamt under ' nedanståen
de adresser och på S. M. K:s 
exp., Drottninggatan 55. 

Fröl{en Emma Beskow, Stureg. 56, 4 tro 
Fröknarna M. och N. Cavalli , öster

malmsgat. 23, 4 tro 
Fru lsabel Faxe, Birjerjarlsgat. 15, 3 tro 
Fru Elin Holmgren, Fjellstedtska sko

lan, Uppsala. 
Fru Mina Johansson, Grevtureg. 31, 1 tro 
Fröken Tekla Liljeqvist, Malmskillnadsg.

31, 1 tro 
Fru Olga Magnusson , Äppelviken. . 
Fröken Louise Schön , Liitzengat. 5, 3 tr. 
Fröken S. Storckenfeldt, Engelbrektsgat.

6 	a, 2 tro 
Fröken Thyra Sandstedt, Karlavägen 59, 
tro 
Fru Harin Wennerström, Lidingon. 
Fru Ellen Olsson, LidingÖn. 
Fru Hanna Hallström, Bragevägen 8. 
Fru Beda Redell, Upplandsgatan 28. 

Redden för missionärerna! 
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~OOOOOOOOOOOOOoo~oo~~0900000'OOOOOOOO·OOOco.o~o~ 'som han haft att rPvervaka utde]n.\ngen av of BREVAVDELNINGEN 0 ! säd och peng~r i Konghsien. Av de senare 
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Nödhjälpsarbetet i Honan. 
Härom skrivet missionär R. Anderson en 

kvartalsberättelse : 
Redan i början av november förra året 

befanns det nödvändigt att börja med ut
. delning av säd till de mest behövande, och 
en kommitte bildades i Kaifeng för lind
rande av hungersnöden i Honan. Osslan 
Beinhoff blev först invald i denna kom
mitte som representant för västra Honans 
19 domsagor. Det befanns emellertid snart 
nog nödvändigt att få hela nödhjälpsarbe
tet grundligt organiserat, och så bildades 
på uppdrag från Kaifeng en avdelnings
kommitte i Honanfu för ovannämnda 19 
domsagor med en distriktskommitte i var 
och en av dessa. . 

I och med denna anordning kom mo vi 
att ställas inför ett nytt problem nämligen 
samarbete med katolikerna. Dessa ha va
rit i Honanfu lika länge ungefär som vår 
mission, men vi hade hittills stått på be
hörigt avstånd från varandra. Nu tanns 
det för oss endast två alternativ, att an
tingen draga oss helt och hållet ifrån nöd
hjälpsarbetet, eller med Guds hjälp göra 
det bästa genom detta nya samarbete. Ef
ter mer än sex månaders erfarenhet av 
detta kan jag ej annat än i sanningens 
namn säga, · att jag ej funnit det aiis så 
svårt, som jag i början fruktade. De 
flesta av prästerna ha visat sig ovanligt 
opartiska och rättvisa, och vi ha ej haft 
någon svåriget att komma överens i detta 
arbete. 

Ej mindre än fyra av våra vänner inom 
Missionsförbundet ha varit uppe på vårt 
fält och givit oss ovärderlig hjälp. 

Utom det allmänna nödhjälpsarbetet, 
som uteslutande bestått i · fri utdelning av 
säd och pengar, ha vi haft asyler för kvin
nor och små barn samt gossasyler. De 
förra ha föreståtts av systrarna, · som ha 
utfört ett outtröttligt arbete med tre asyler 

Honanfu. Gossasylerna ha varit under 
Carl Bergquists uppsikt, på samma gäng 

ha vi haft två i Honanfu, två i Konghslen, 
en i . Hancheng och. en i Songhsien med 
tillsammans över två tusen gossar. 

I Sinan ha våra systrar utfört ett jätte
arbete i det alt de haft en gossasyl med två 
hundra gossar, en kvinnoasyl med sex 
hundra kvinnor, ett hem för »expectant 
mothers» och barnhemmet med omkring 
två hundra små och dessutom ett folkkök 
för ett tusen personer. 

Vi kunna ej annat än tacka Herren för 
det sätt varpå han försett oss med medel, 

. så att vi ej behöft stå tomhänta inför all 
den nöd som mött oss, samt att han genom 
allt detta öppnat dörrar, vilka förut voro 
tmslutna. pock är det med vemod vi tänka 
på, att arbetet inom församlingen helt ocll 
hållet fått ligga nere liksom allt evange
lisationsarbete, då både vi missionärer och 
våra medarbetare till sista man ha måst 
ägna oss helt och hållet åt nödhjälpsar
betet. 

Att den erfarenhet v"i gått igenom ej va
rit uteslutande till hjälp för församlingen 
är ett faktum, som man ej kan förbise. 
Själva nödläget har dragit sinnena till det 
materiella, och blott det förhållandet, att 
hjälp behövts och kunnat fås, skapar en 
ande, som alltid står i motsats till offer
sinnet, och vilken i den goda tiden kanske 
ej blir så lätt att utdriva. Herren kan ju 
dock genom sin Ande övervinna detta, och 
det är vår oavlåtliga bön, att församlingen 
ej må komma aU gå tillbaka ifråga · om 
offer och självunderhåll för framtiden. Att 
de ekonomiska verkningarna av denna 

. hungersnöd ej komma att övervinnas på 
ett år eller två, kan man med allt skäl 
förutse. 

Redan för två år sedan lovade d:r Go
forth att komma till oss vid det kinesiska 
nyåret i år. Vi voro i mycken fruktan · och 
bävan med avseende på ~dessa möten. ty 
d:r Goforth hade uttryckt den bestämda 
önskan, att mötena skulle fortgå i tio da
gar, och huru skulle våra· kristna kunna 
förse sig med kost för så många dagar i 
dessa hungerstider? Vi hade alltså endast 
två alternativ, alt antingen inställa mö

i 
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tena, eller at t bereda os~ på att bjuda alla 
mötesdeltagarna på mat Vi beslöto oss i 
Herrens namn att göra det senare i tro, 
att han skulle hjälpa oss att utföra det, 
och vi kommo ej på skam. 

Det var dagar, då Herren plöjde på dju
pet i mångas hjärtan. Det var ej så myc
ket av öppen syndabekännelse eller synlig 
rörelse, utan verket gick mera i det för
dolda. 

På grund av hungersnödens stegrande 
under våren, ökades vårt arbete dag för 
dag upp till slutet av maj, och vi funno 
det outförbart att ha våra stormöten på 
alla våra stationer i Honan, varför dessa 
måste inställas. 

I april hade vi den stora glädjen att få 
påbörja vårt kapellbygge, och, om Gud 
vill, hoppas vi få inviga det vid vårt stor
möte i höst. 

Kikungshan i juli 1921. 
Richard Anderson. 

Given I dem aft äta!: 
Då vi på sensomJ11aren 1920 återvände 

från Chikongshan till våra stationer i 
Shansi och foro genom västra Honan, 
betogos vi av stor beklämning genom vad 
vi sågo. I stället för alt fälten bruka vara 
betäckta med höga, kraftiga majsstånd 
eller »kaoliang», sågo vi här och där någ
ra enstaka förtorkade och förbrända 
stjälkar. Nästan samma syn mötte oss I 

Shansi. Då förstodo vi, att hungersnöden 
skulle gästa många tusen fattiga hem, där 
höstskörden utgör den förnämsta födan. 

Det dröjde ej heller länge, förrän vi 
tillsammans med katolikerna och m ed
lemmar av stadens skolråd på uppmaning 
av provinsregeringen fingo börja under
sökningen av förhållandena i Ani distrikt. 
Undersökningen resulterade i att omkring 
6,000 orkeslösa änkor och faderlösa samt 
andra ensamma gamla månatligen fingo 
omkr. 10 kg. gryn pr person. Vi blevo 
även ombedda att deltaga i utdelningen, 
som eljest sköttes av distriktsmyndighe
terna, och såvitt vi kunde bedöma, gick 
det rättvist och noggrant tillväga. Myn
digheterna ha i regel visat . sig behjärta 
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nöden och ha hyst det största förtroende 
till oss missionärer. 

Emellertid började snart flyktingar från 
andra provinser, mer hemsökta av nöd äh 
vår egen, komma hit i stora skaror. Vad' 
skulle vi göra med dessa arma, utmärg
lade människor, varav flertalet voro ut
blottade på allt och endast ägde de tra
sor, som skylde dem? Från provins
föreningen i Taiyuanfu kom erbjudande 
om hjälp för några hundra nödlidande, 
och medel från Sverige och Amerika bör
jade komma ut. Men jag visste av egen 
erfarenhet från Anhui 1912, att ett nöd
hjälpsarbete kräver både tid och kraft och 
i regel ger föga tillfällen at! verka Her
rens verk. Hade vi då rätt alt taga ' av 
\ flr dyrbara tid i skola och församlings
arbete för detta rent materiella arbete? 
Det val' nog för mången av oss en själs
kamp inför Gud. Dagligen hörde vi 
hundratals hungrande klaga och ropa: 
»Giv oss att äta», och deras bedjande blic
kar förföl1de oss, då vi sökte fly undan. 
Slutligen ljöd så tydligt Mästarens ord: 
»Given I dem all äta!», och ingen tvekan 
lcunde finnas mer om vad vi borde göra. 

Från den stunden, det var i dec., och 
ända tills nu, har jag fått ägna en stor 
del av min tid och kraft åt att hjälpa 
tusentals nödlidande, ja, stundom lämna 
skolarbetet för att helt övervaka detta 
nödhj älpsarbete. 

Det första uppdrag jag fick var alt jämte 
två kineser förestå ett gatuarbete i Yun
cheng, vilket stadens nödhjälpsförening 
upptog. Den 1 januari börjades det med 
ett femtiotal flyktingar, som buro och 
höggo gatsten och som ersättning fingo 
2 skålpund bröd och 2 mål grynvälling om 
dagen. Skaran ' ökades snart till 400, som 
utgjorde maximiantalet, men nya hundra
tal väntade på hjälp. Då kom just lagom 
de utlovade medlen från Taiyuanfu, och 
vi kunde börja ett nytt vägarbete mellari. 
Ani och Yuncheng, lett av våra kristna 
kineser. De erfarenheter jag fått göra i 
stadens arbete, kommo mig väl till pass i 
detta nya vägbygge, som var mera om
fattande och stundom krävde ingenjörs
kunskaper för att övervaka och leda. Jag 
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erhöll en god hjälp i K. F. U. M.-sekrete
raren Tsao, som nu fick ägna hela sin tid 
åt att anskaffa mat,. logis samt behövliga 
redskap åt arbetarna. 
( Vi hade här möjlighet att ordna arbetet 
efter kristna principer med söndagsvila, 
predikan och bön nästan dagligen. I sta
den fingo vi blott predika en kort stund 
på söndagsformiddagen, men bland våra 
egna arbetare, som snart uppgingo till ett 
antal av 300, kunde vi öva ett långt större 
inflytande. 

Men snart började nöden bliva alltmera 
kännbar även bland provinsens eget folk. 
Med varje månad minskades matförråden, 
och många fingo redan i jan. och febr. 
blanda sådor, gräs, bark och löv i födan. 
Här gällde nu att hjälpa icke blott några 
hundra flyktingar utan tusentals hem, där 
hungersnöd och död hotade. Även nu kom 
provinsens nödhjälpsförening till vår hjälp. 
Denna gång skulle hjälpen bestå i säd, 
som vi fingo · köpa och dela ut. Först 
gällde dock att företaga en undersökning 
av huru många och vilka som skulle få 
understöd. Då vi i Yuncheng fingo icke 
blott Ani utan även I-Isiasien och Pingiu 
distrikten på vår lott. krävde det en 
hel skara »Undersökare». Vi beslölo där
för att för en tid upphöra med läsningen 
i Seminariet och låta dess lärare och 
elever hjälpa till. De voro också vil
liga, och under 10 dagar färdades de om
kring två och två, somliga till långt av
lägsna byar, där de även i ord och gar
ning kunde vittna om Jesu kärlek. Vi mis
sionärer voro med och satte i gång och 
övervakade det hela. 

Vår första sädesutdelning började i slu
tet av mars och tog omkring en halv må
nad i anspråk, varunder vi utdelade säd 
till omkring 16,000 människor. Vi kunde 
härunder till de skaror, som kommo för 
att hämta säd, förkunna evangelium. Fler
talet av dessa, isynnerhet från Hsiasien 
och Pinglu, hade nog aldrig förr hört om 

. Jesus, då de kommo från trakter, dit säl
lan några evangelister gå. Ordet mottogs 
också i beredda hjärtan, då vi nu kunde 
hjälpa dem både lekamligen och andligen. 

Samtidigt med sädesutdelning och un

dersökning kunde v,i sätta i gång ämi.u ett 
vägarbete i Hsiasien-bergen på vägen mel
lan Yuncheng och Honan. Här gällde att 
bygga en väg i bergen, som kunde ersätta 
dc sönderkörda hålvägarna. Arbetare och 
ledare uttogos dels från de stora skaror 
flyktingar, som fortfarande komma från 
andra provinser, och dels från traktens 
egna nödlidande män. Vi fingo här liksom 
i Ani använda Krigsgudens tempel, som 
uppläts för oss,trots att det delvis använ
des som skola. Snart myllrade det av ar
betare, tillsyningsmän och kockar, och 
snart kunde de många små rummen tagas i 
anspråk som kontor, förrådsrum, sovrum 
etc. Emedan denna plats ligger cirka 2~ 
mil från Yuncheng, åtog sig missionär 
Engbäck att under arbetstiden (omkr. 2 
mån.) bo på platsen för att övervaka och 
leda arbetet. Hela arbetsstyrkan, då den 
var som störst, uppgick till närmare 1,500 
män. Även här höllo vi regelbundna 
gudstjänster, och det var inspirerande att 
under lördag och söndag, då jag stundom 
besökte platsen, få bIa till en så stor skara 
unga och gamla män, som stilla och upp
märksamt lyssnade till evangelii predikan. 
Det uppstod snart ett rikfigt innerligt för
hållande mellan arbetare; arbetsgivare och 
ledare, och fastän ingen annan lön gavs 
än mat, så arbetade många med stor flit 
och villighet trots de svåra förhållanden, 
som ett vägbygge i bergstrakter medför. 
Det var ock en glädje för oss att se, hurU 
de magra och sorgsna ansiktena sä 
småningom förvandlades. Tyvärr hade 
hos många hungersnödens lidanden och 
umbäranden satt så djupa märken, att de 
ej kunde räddas från döden. Vi fingo 
jorda omkring 6 stycken arbetare. Bland 
dem var en far, som på sin dödsbädd tac
kade oss, för att han fått höra evangelilIm 
och bad, att han son måtte fä fostras upp 
i »denna goda lära». 

\'i kunde i samband med vägbyggena 
upprätta 3 fattigskolor för tillsammans 100 
gossar, vilka voro för små att arbeta, men 
~om följt med far eller bror på flykten. 
Fru Blom hade i Yuncheng vällingkök för 
kvinnor och småbarn, av vilka flera hade 
sina män eller fäder i vägarbetet. Så fingo 
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vi rädcla hela familjer . från en Säker 
hungersdöd. . .' 

Meri likväl kunde vi ej hjälpa alla. ' Vid 
vår andra sädesutdelning hade antalet 
hjälpbehövande ökats till över 25,000 och 
likväl stodo kvinnor och barn i hundratal 
och väntade utanför sädesutdelningsplat
serna ofta i regn och blåst i hopp att få 
IJågon säd, men förgäves. Vi fingo ofta 
smyga oss bort cller med polisens hjälp 
bana oss väg genom dessa skaror av tig
gare, som togo fatt i våra kläder eller i 
vårt åkdon. Medlens begränsning och 
givna instruktioner gjorde det omöjligt 
att hjälpa. 

Med glädje motsågs därför av alla den 
dag, då den nya rika veteskörden skulle 
inbärgas. Vi sökte också att med res
pengar hjälpa hem en hel del Honanflyk
tingar, som kunde på egna åkrar skörda 
sitt vete. 

Och dock var vårt arbete ej slut där
med. Den väldiga ansträngning av kraft 
och energi, som ett sådant arbete krävde, 
och den fara, som stänlligt hotade oss ge
nom umgänge med mer eller mindre hung
ertyfussjuka, bröt till slut ned flera av vå
ra kinesiska ledare och arbetare. Vi fingo 
därför som sjukvårdare ägna oss åt de 
sjuka dels i Yuncheng och dels i Ani. Gud 
hjälpte. så aLL alla blevo friska, och vi 
måste tacka Gud för att han bevarat oss 
så underbart, att 'ingen av våra utländska 
bröder blivit något allvarsamt nedbrutna, 
ehuru vi mer än en gång känt oss upp
givna av trötthet. 

Ja, mångsidigt har i sanning detta 
nödhjälpsarbete varit. Mycken nöd ha vi 
därunder fåLt se, mycken nöd ha vi fått 
lindra och genom vårt arbete bana väg i 
mer än ett avseende för evangelii budskap, 
som också fått rikli gen frambäras i helg 
och söcken till tusentals människor. Må
hända vi en gång skola finna, att detta 
arbete, som vi i första stund med sådan 
lyekan upptogo, har burit rika skördar 
rör evigheten. 

Shui-iu Sommaro aug. 1921. 
David Landin. 

.Från skilda håll. 
I över sexti.o dr har det · engelska Kyrko

missi.onssiUlska,pet arbetat bland indianerna 
i E:anada. Helt nyligen har dess styrelse 
likväl beslutat att indraga sitt stöd ·från hela 
Kanadas område, emedan den kanadensiska 
kyrkan nu' hunnit växa sig så stark, att 
dess eget missionssällskap är istånd att 
utan hjälp fortsätta arbetet. 

Den rome1·sk·katolska kyrkan och Arm6
nien. En engelsk kommitt~, som särskilt vill 
taga sig an det olyckliga Armenien har ut
talat, att det enda hopp man har om a.tt 
kunna rädda detta folk från fullständi'g un
dergång, är att organisera hela kristenheten 
för detta ä ndamål. Man har redan ' vädjat till 
påven, att han skulle sluta sig till de angli
kanska och frikyrkliga ledarna för att göra 
ett ·försök i denna riktning. 

j}[oissi.onsförening för Ryssland. I samband 
med den nyligen hållna missionskonferensen . 
för Ryssland höllos talrikt besökta möten i 
ynglingaföreningen och Betlehemskyrkan i 
Kristiania. Efter mötet kommer en norsk 
förening för evangelisk mission i Ryssland 
att stiftas. . 

Metodistkyrka.n har nyligen i' London hål
lit sin femte världskonferens med ombud från 
nästan alla världens länder. Enligt den sta
tistik, som är införd i konferensens handbok, 
fanns förra året inom metodistkyrkan i' hela 
världen 55,063 pastorer, 97,461 lokalpredi
kanter , 10,138,861 medlemmar, 94,4~4 sön
dagsskolor med 918,604 lärare och 8,896,011 
barn, vartill komma medlemmarna i ung
doms- och juniofföreningarna, så att man 
uppger antalet medlemmar och anhängare till 
mellan :35 och 40 miljoner. 

Tyska Ostafrika är nu övertaget av Eng
land och Belgi'en och kallas Tangan-Yika Ter
ritoriet. I detta stora land arbetade förr 7 
tyska protestantiska missioner. Nu göres där 
blott litet. Dock har den skottska frikyrkan 
övertagit något av Berlinmissionens arbete, 
de lutherska kyrkorna i Förenta staterna äro 
DU betänkta på att övertaga Leipzigmissionen, 
och den engeska avdelningen av Brödraför
samlingen hal' fått tillåtelse att övertaga 
den tyska brödraförsamlingens arbete i Ta
bora. . Tillika sänder den afrikanska Inlands
missi'onen hjälp. Genom dessa strävanden kan 

.man dock icke tillnärmelsevis. tillgodose be
hoven på detta stora niissionsfäl Il. . 

* 
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Attio dr fyllde den 1 okt. nestorn inom 
Svenska Kyrkans mission, teol. d: r C. J. 
Sandegren i Tranquebar, Sydindien. Han har 
tillbragt 52 år på missionsfältet. Genom sin 
~tora framsynthet, klokhet och hänförelse har 
han utövat stort inf.lytande på denna mis
sions utveckling i Indien. 

Ur uppgifterna för Helgelseförbundets 
mi~sion i Norra Kina inhämtas. att under 
år 1920 24 svenska missionärer där arbetade 
biträdda av 64 kinesiska medhjälpare. Anta
let församlingar utgjorde 18 på 9 huvudsta
tioner och 28 bi stationer och övriga prediko
platser. . Under året döptes 86 personer , och 
hela antalet anhängare utgör nu 1,292.. Mis
sionen har 7 söndagsskolor och 15 vardags
skolor samt 1 barnhem. 

Ev. Fosterlandssti ftelsen utsänder i höst 
sjn nya missionärer til! sina missionsfält i 
Afrika och Indien, alla kvinnliga. Dess lä
karemissionär , d: r N. de Pertis i Asmara, 
återvänder därjämte till sitt arbete efter en 
tids vistelse i Sverige, varunder beslut fat
tats av Styrelsen om uppförande av ett nytt 
missiQnssjukhus i Asmara. 

Hela Japan synes vara under inflytande av 
falska religioner. Ständigt uppträda nya le
dare, wm förklara: »Jag' är Kristus», jag är 
Buddha» o. s. v. För 40 år sedan grunda
des en sekt, som kallas Tendko, i mycket på
minnande om Christian science. Grundlägga
ren var en okunnig bondhustru. Denna sekt 
har nu 4 ,000,000 anhängare och 4 il, 5,000 kyr
kor. Arligen utsändas 600 missionärer. Den 
faktor, som emellertid kritigast undermine 
rar den kristna tron i Japan är den destruk
tiva kritiken, som skakar tron på bibeln och 
Kristus som den av Gud sände Frälsaren. 

Trots blodsutgjutelse och förföljelse från 
den japanska regermgen vinner kris ten
domen ,fortfarande stora framgångar i Ko
rea. En väckelse till kraft och omfattning på
minnande om den, som tidigare gått fram 
över detta land, synes nu åter ha utbrutit. 
Somliga missionärer anse, att detta politiskt 
så förtryckta land kommer att bliva den le
dande nationen i Asien i andligt avseende. 

Dir F. Keller i Hunan av Kina ' Inland 
Missionen har under sin ledning ett sällskap 
pa 117 kinesiska evangelister fö rdelade på nio 
avdelningar med var och en sin båt. På för
middagarna meddelas dem bibelundervisning 
och på eftermiddagarna färdas de på sina bå
tar .från plats till plats, besökande varje hem, 

där de draga fram, predika evangelium och 
utdela skrifter. Från okt. 1919 till juli 1920 
besöktes 187,247 olika hem. De ha nu även 
börjat besöka platser i prov. Kweichow. 

* 
Mera än hälften av regeringens högskolor 

och universitet i Kina äro belägna i Peking. 
Staden omfattar 52 högre undervisningsan
stalter med tillsammans 15,000 elever. I . Pe
king utgivas också mer än 300 tidskrifter , 
&om startats efter kriget. 

Insänd litteratur. 
Bilder ur kyrkans och missionens histor·ia av 

D. Hedberg, I Holm och F. Lindskog. 96. sid . 
Pris 1: 35. A. B. Magnus Bergvalls förlag. 

Från Svenska Alliansmissionens förlag ,· 
Synd och ndd. Korta predikningar av dr 

O. Hallesby, 210 sid. Pris 4:"":"", 5: - , 6: 
och 7: 50 kr. 

Barnets liv med Gud av dr O. Hallesby. 40 
sid . Pris 1 kr. 

Det kristna hemmet av dr O. Halle~by. 23 
sid. Pris 50 öre. 

Förkunnelsen och förlclmnaren av 'Fredrik 
Millier. 166 sid. Pris 3: - och 4: - kr. 

Soluppgdngen julkalender för 1921. Redi 
gerad av A. Hultman. 176 sid. Pris 3: ~ kr. 

Vildmarksvandringar i Indien av dr A .. P. 
Franklin. 144 sid. Pris 3: 50 och 4 : 50. 

Utomordentligt livfulla och realistiska skild
ringar ur en banbrytande missionärs växlings
rika liv och verksamhet. 

På Konungens bud, illustrerad missionska· 
lender 1921-1922, redigerad av A. Thoman 
der. Pris 2: 25. Bjuder på ett gott, omväx
lande innehåll. 

Tacksägelse- ochböneämnen. 
De hemgångna: dr Distad, Paul TrOnet. 

L. M. Hedin och Anna Dillner, sid . 188 f. 
S. M. K:s publikationer och S. L. år 

1922, sid. 188, 200. .' 
Missionär Engbäck och frkh Engström, 

sid. 	189. 
Sommarhemmet i Shui-iu, sid. 190. 
Chiehchow nya kapell , sid. 191. 
Försäljningen, sid. 192. 
Nödhjälpsarbetet, sid. 193 f. 
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REDOVISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under september månad 1921. 

Allmänna missionsmedel, 1810. D:o i Björnö, gm M. H. 40: 30 
18ll. ;0:0 i Slotts\}ron, gm E. E. 10: 

1720. »Tackoffer Ull Herren för sapt.» 2: - 1812. 0)):0 i Sunn6. gm C. M. O. 26: 
1721. H. S. H:- 1813. D:o i Tors\}y g m L. P . 19: 35 
1722. A. M., Medla, »tackoffer» 50: - 1814. D:o i Tomthult. 'gm C. M. O. 12:
1723. O. A., Spjutsbygd, »Herrens tionde» 36: 1815. D:o i RoHneros, gm N . H. 9: 50 
1724. L. M. l!'., till F. Prytz, M. Nylins 1816. D:o i Lanna, Hiilinge\}ro, gm J. H. 12: 

och E. Jonssons underh. 1,350:- 1817. J. och E. H., Hidingebro, ur . sparb. 7: 60 
1727. »Annie » 10: - 1818. A. och H. M., )) Guds. "pengar)) 30: 
1728. E. M;, Sthlm 10: - 1819. Koll. i Göksholm, gm A. T. 20: 50 
1729. Fru Axelina Burens stärbh., Sthlm 1,000: - 1820. ' K. F. M., Sala 25: 
1730. E. H., Broddetorp 13: - 1821. C. , Varmsätra 20: 
173l. »Tack till Gud för nåtlefuli sommar, 1822. Hättskärskretsen, gm C. A. E., Sala 20:

av O. och H. K., Lund, i J esu 1823. S. O., Sala, »ur sparbössan » 10: 
välsignade na mn .. 50: - 1824. »Onämnd ur sparbössan)) 45: 50 

1732. C. M., Ystad 10: - 1825. ,,,:wr. Bw, ett tackoffer)) 50:
1733. E. S., Kumla . »avkastning av Mis- 1826. Ränta å akti er m. m. 741: 48 

sionst rädeb, 50: - 1827. P. A., Norr·Edsbyn 25: 
1736. »En vän från landet» 5: - 1828. »Mors sparbössa" 7: 
1737. »Ung Kina-vän» 5:- 1829. »Min sparbössa )) 15: 
1738. »Ur Guds rika förråd » 10:- 1830. M. H" Magra, till J. Hultqvists 
1740. ..T vå missionsv,ä nner », Filip.stad 80: - underh. 50: 
1741. Från Kina-möte i IDbyn, gm J. A. 40: 53 1832. Missionsmedel fr. Skattungbyn, gm
1742, »Onämnd i brevlådan» 10 : - M. S. 50: 
1743. Syföreningen i Flisby, gm E. B. 225: - 1833. Koll. i Antens kyrka, gm C. J. K. 29: 85 
1744. »Av en ,Jesu vän», gm G. C., Nybro 5:- 1834. Gåva, gm d:o 5: 15 
1747. EkeDäs syförening, s parb.-medel 67: 32 1835. Koll. i R a ssie missionsh us 2{l0 48: 62 
1748. D:o, kontant vid auktionen 31/9 138: 10 1836. D:o i Mariestad 3{lO 35: 
1749. »En sparbössa» 3: 37 1837. D:o i Ullervad 4110 18 : 50 
1750. K. S. och A. B., Kris tinehamn 20: - 1838. . D:o i Forshem 5{l0 37: 89 
175.}. MissionsväDner i ]'-farkaryd, gm E. S. 11: 33 1839. Husaby och Kleva mrg, ))mission&
1752. »Ett tack» 10: - offer )) , 7{l0, till O. Carlen.s och R. 
1756. Vänner i Köping, offerk uvert, gm Andersons underh. 82: 50 

A. H. 8: 50 1840. D:o. resebidrag till R.. B. 15: 
1757. A. D:n, Sala 50: - 1841. Koll. i Lidio:öping 8{l0 10: 
1758. E. H . , Södertälje 25:- 1842. »G. S. ))' 50: 
1759. Onämnd, Malmö 10: - 1843. Koll . i lmmanuelskyrk., Lidköp., 9/l0 83: 
1760. ..Onämnd. Oviken, på 70·årsdagan » 100: - 1844. D :o i HäDdene kyrka 10{l0 63: 
1761. Bi urlräsks mfg 125: - 1845. D:o i Hofva 11/10 40: 11 
1762. ASkeby IllIfg . 40: - 1846. Syföreningen i Kimstad, gm L. A. 100: 
1763; Gåva vid bönemötet 11{l0 100:- 1847. Jämserums mfg 75: 
1764. »En vän från landet» 10: - 1848. »Senapskornet», Lidköping 85: 
1765. »En ung systers taclwffer» 15: - 1849. A. de B .. Stlllm 20: 
1766, »Ur Gnds rika för.råd» 3: 75 1850. Ulriksdals mfg. till missionärernas 
1770. Hög-arps mig, Medalby ., 25: - underh. 325: 
1771. Från en syförening i Hackvad, gm 1851. A. S .. Gbbg 5: 

A. N. 100: - 1852. K. H. N., Sä:J'siö 500: 
1772. Ri. S .. Uppsala 50: - 1853. Koll. v id två syföreningar i Bygdeå 
1'773. ..Tiond e. ske Guds vilja'» 10: 50 prästgård 24: 
1774. L. G., Gärdsta . 30: - 1854. ölmstads Västra arbe tsföreDing 60: 
1775. E. N., .Myresiö, »en blomma på mJn 1855. )) 2 Kon . 12: 9-14» 27: 90 

iilskade makes grav » 15: - 1856. »E. L. N .)) 5:
1779. S . St.. Sthlm . 100: - 18;'9. Koll. i Ki estad 6{l0 • 29: 
1780. »De sista sparb.·medlen fr . ElIsabe th » 8: 46 1860. Föreningen »Ropp<n .. , St. EssIDgen 
1781. ..Till Herrens verk » 25: - 23 {lO 31: 73 
1785. A. E. P ., Gtbg 100: - 1861. Ungd.·före n., Björnö. gm M. H. 20: 
1786. »Ur Fars sparbössa" 400: - 1862. »Tackoffer» 300: 
1787. Obs .1 Sparade tobaksslantar m. m. 39.: ~ 1863. G., . Sthlm, .. i stället för blommor 
1788. »Tionde» lo: 70 till fru Anna Dlllners bår .. 10: 
1789. S. S., Sthlm, till E. Sjöströms underh. 25: - 1864. S. R., Sth lm, d:o 10: 
1790. L . L ., Sthlm, till d:o 10: - 1865. F amiljen H., Sthlm, d:o 50: 
1791. »Ph. i Hörby » 50: - 18G6. Kyrkl. missionssyfören. i Torsäs 100: 
1792. H. J ...Jkp!!" 100: - 1867. Hejde syförening 10: 
1793. »On.ämlld, Herrens tionde », gm G. G., 1868. Sm~ skol barnen s i Hej de spaTbössa 8:-

UJlpsala 182: - l869. Slöidflickornas i Hej de sparbössa 5: 
1794. l. U., sparb.·medel, gm d:o 14: 01 1870. Barnen Akerbäeks sparbössa 3: 50 
1795. »Taek fö r våra gossars underbara 1871. ..Tackoffcl"» 10: 

300: räddning-» 1873. »E. och Karl Erik W-m, .. i stället
1,000: 1801. S..J., örebro för blommor till fru Anna DilIners34: 60 

1803. M. S., örebro, offerkuvert 12: - 1874. S. J .. Vreta Kloster 500: 
1802. L., örebro. sparb.·medel bär» 30: 

7: 271804. J. A ., örebro. d :o 1875. E. D., Gtbg 100: 
1805. Koll. fr. K. F. U. M .. Söder, 16{J0 9: 46' 1876. )) Tiond~, ske Guds vilja» 5:
1806. Till C. och E. Bloms underh .: fr. 1877. Missionsvänner i ·Hassle, till H. 

Korsberga Ungd.-för . 200: - , Hvet Anderssons underh. 125: 
landn Ungd.-fören. 150: -, Skede 1878. »Gm L. B. av 12:h 50: 
Ungd.-fören. 50: - ; 1879. A. L. och B. P .. Kristianstad 75: 

Till M. Lindens underh.: fr. Kors 1880. Kinamöte i Heden, gm >r. A. 24: 78 
berga Ungd.-fören. 100: 500: - 1881. »Th. och L Obg. i stället för krans 

1808. H. oeh ·H., össjö 45 : - ?>\ fJ'u AnDa Dillners grav 25: 
1809. Koll. i StömDe, gm S. A. 12: 50 1882. E. och G. O., Sthlm, d :o 15: 
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1883. Forshems KristI. Ungd.-fören. 15 : 
1884. ), Några Missionsvänner i Kimstad " , 

gm A. N. 53: 
1885. H. J. och E. n. 25: 
1886. »Tackoffer» 25: 
1887. H. L., Hveilanda 100:
1893. E. H., Ursviken 30: 
H;94. Kaffepengar vid Kinamöte i SI,el

lefteå 102: 07 
1895. »Obs.! Sparade tobal,ss lantar m. m.» 39 . 
1896. " Tionde" 10: 11 
1897. ,,1 stället för krans på fru Anna 

.Dillners grav )) 2;;: 
1898. H. B., Uppsala, d:o 10: 
18!l9. G. K .. oBjörl'öby 15: 
1900. "I stället rör födelsedagsbloDlDlor" , 


gm M. K., 20: 
1901. L. E., gm d:o 5: 
1902. Visby Femöresföreninp:. till hjälp 


evangelisationsarbetet i Kina 28: 25 
1903. E. A., Visby 1U: 
1906. »Herrens de]" 20: 

Kr. ]],994: '64 

Särskllda ändamål. 

1717. "Tackoffe r " . för evang. Shi Yuin
feng . 100: 

1718. D:o, för bibell<v. Chiao L,-si 100: 
1'119. " B-iinhörelse», till E. Andersson, att 


anv. efter gottf. 10: 
1725. A. N. och E-. ,K ., extra gåva till 


evano-. Tung·Tao-yuen 5u: 
1726. F. M.~ Mörby, till H . Linder. för 


evang. Hai. eul. overenskollll:,else. 7;;: 
1735. S,'. B ., lMariestad, "ett tnckofler for 


eget hl'm. till R. Andersson. att 

anv. efter gott r. . 25: 

1739. A. K., Björkeryd, "del av tIOnde», 
till M. Linden och J. Hultqvlst, 
att anv. efter gottr. 20: 

1745. I. A .• till Th. Sandberg, för som
marh. i Shui-iu 50: 

1746. C. L., Djnrsholms-Osby, till M, 
Ringberg för ve rl,s. i På-tå,. 300: 

1753. Söderål,ra syförening, till M. RIng
bergs verl<s. .' 100: 

1754. "Hilda », till Barnhemmet l Sln~n 20: 
1767. Hofva Ungd.-fören, till eva ngelIsts . 

underh . 	 . . 109,. 
1768. "Qnämnd ". till Barnhemm et l S,nan 0: 
1769. Vänn er i Skara, 2/10, till sIwigossars "50 

underh. .. I I: 
1776. Redl-ergslids syfören., Gtbg. for evang. 

Yn Kuang-chao och Wang l 
Mienchih 350: 

1777., M, S.. Sthlm, föl' kv inuoverks. i 25:
Mienchih 

1778. M. S. , till M. PettersOOll, att anv. 
efter gottr. . 25: 

1783. Flickornas syfö reninl!" Boda, till J. ". 
Hllltq v ist, för en ln1Jelkv . underh. 10.

1784. A. H., Boda. till julfest på Rlllcbengs, . 
station 10. 

1796. E. O. l)., Gonäs. till eva0!O: ullderh, 40: 
1797. S. J., örebro, ullderb. for eva ng.

Chang Ien-ti en 250: 
1798. D:o. för en skolgosses. uDderh. 100: - ' 
1799. D :o, till gatukape lle t l Hancheng 100: 
1807. L:a Svenska Barntid:ns Exp., JI<pg,

till J. Hultqvist till CH sl<olg,osses 
untl e rh . 9: 70 

1831. K. F. U. K :s Kinagrupp, Gtb~-, till 
V Wester. att anv. till det anda
mål E. Ohrlander önskade 3;;;;: 

1857. S. L., Gtbg, till C. Blom. nit anv. 
till " Julglädje » för fångnrna 25: 

1858. »Ljusglimten », Dufbo, till Barnhem
met i Sinan 500 : 

1872. Vesta Hjortsberga syföreuings spar 
bössa, till M. Nylin. att anv. efter 
gottf. :;0: 

1888. G. M., Trällebol'g, till E. Berg', att 
an\", e nl. öve renskommelse 100: 

1889. S. Jn, Sköfde, till O. Carlens verks. 
att anv. efter gottf. " 50: _ 

1890. H. P., Karlberg, till sommarhemmet 
i Shui-iu 10: _ 

1891. " Daggryningen» i Skellefteå, till 
E. Sjöström, att -anv. efter gottf. 125:

1892. E. ,B., Sthlm, till evang:s uuderh. 
i Yuncheng 120: _ 

1904. »Li-banons » missionsl<rets, Gtbg, för 
ilvang. Liu Hsie-hai i Hoyanll' 300: 

1905. 	 S. och W., Hagalund. till M. RlUg
berg, att anv. efter gottf. 100: 

Kr . 3,687: 20 

Missionshemmet. 

1734. C. M., Ystad, till Bal'nellS Hem 10: 
1755. M. L., till d:o lO: 
1782. »Jes. 45: 11, till Barnens Hem» 5: 
1800. S. J ., örebro, till d:o 100: 

Kr. 125:-

Allnlänna missionsmede! 11,994: 64 
Särskilda ändamål 3,687: Z8 
Missionshemmet 125: 

Summa under okt. målld. 1921 Kr. 15,806: 84 

Med varmt tack till varje givare! 

»Och det skall ske, att förrän de ropa, skall 
jag svara, och medan de ännu tala, Skap jag
höra.» 	 J es. 6J: 24. 

Gåvor in natura till Barnens Hem. 
3:djc kvartalet 1921. 

Från Lilltomta: !<öttfäl's, korv. D. J., Duvbo: 
salt l,ött. A. J., Delleryd: körsl?-är, ost. »l:ita
digsMof» ,. 'Västra Roteberg:, 3 lInnehanddukar. 
Lilltomtaviinner: korv och ost, l burl< »corned 
beef» kOrv och plommon. Hålahllltvann~r gm
H. J:: lingon . L. T., Storäns:en : apelsmsaft.
Lilltomtavänner: korv och J,öttfärs , ost, tomater, 
potatis. ' 

" Vad I haven gjort en av dessa mina minsta, 
det' 'haven lock gJOl t mig», sager Herren. 

Varmaste tack till varje givare! 

I n e z 	 B ö Il i n g. 

Eli litet barn i världen vid, 

ett hjälplöst lamm jag är. 

Var du min herde, var min frid 

och mig i faran bär! 


,Hin väg går fram bland dolda djup. 

Jag själv ej klyftan ser, 

som under brant och farlig stup 

i djupet lockar ner. 


Min väg går fram i ödemark, 

där vilda stormar gny. 

Var du min lugna, trygga ark, 

dit alltid jag kan fty! 


När röster locka hit och dit, 
min h erde, lär mi,q då 

. all sälla bloll till di!} min iii 
och i dill fotspår gal 

, Aster. , 
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PRENUMERATioNSANMÄLAN FÖR ÅR 1'922. 

Kina-Missionstidningen Sinhns Land, 

organ för Svenska Missionen i Kina, nens vänner till hjälp, uppbyggelse 

anmäler härmed sin 27:de årgång. Tidoch glädje. 

ningen utkommer under år 1922 med Tidningen pris blir:: " helt år kr. 

två 16-sidiga och ett 24-sidigt nummer 2: 50, 3 kvartal kr. 1: 90, halvår kr. 

i kvartalet. Redovisningen införes hä1: 50, ett kvartal kr. O: 90, en månad 

danefter endast en gång i kvartalet. kr. O: 75. 


Sinims Land kommer att redigeras Sänd till utlandet kostar tidningen 
efter samma plan som föregående år. kr. 3: 50 pr år. 
Den vill vara en enande Tänk mellan Prenumerantsamiare, som verkställa 
missionsarbetarna på fältet och dem, prenumeration å närmaste postkontor, 
som i hemlandet genom sin förbön erhålla, mot insändande till expo av 
och offer bära upp missionens heliga postens kvittenser, kr. 2: 50 för varje 
sak. Genom uppbyggelseartiklar och 5-tal ex. men då intet friexemplar. 
bibelstudier - missionär Erik Folke När 5 ex. eller därutöver rekvireras 
kommer att fortsätta sina bibelstudier från exp.,erhålles vart 6:te ex. gratis. 
över ämnet: "Guds folks vandring» När mindre än 5 ex. tagas bör pre
- samt genom sammanfattande övernumeration ske på posten, 
sikter av missionens stora verk bland Provexemplar erhållas gratis från 
folken, vill Sinims Land bliva missio- expeditionen. 

------------~--------
[3 ................._..............._............................._...._._._................_-..0.................................................-........... • • • • .....13 

t ' , 

i Ng a P u b lik a t i o 11 e,,1 l
i . Hans ~tjär~a i <;>stern, ,18:e ~rg.. illustre~a~. , ~ed . .l. M'I'Rikt 
f Ollen sk,lldrar hvfullt »ett besok I Honanfu») . MlsslOnsforestandare 
l }. Nyren delgiver sina intryck från ett besök på S. M. K:s fält , 
+ A. E. Mqt berättar om »Majmöten i London., och flera missionärer iI ', bidraga med intressanta skildringar. ' Pris 2: 25, 2: 75 och 4: 25 fört 
T häft., kart. och klotb. , 
T Tf General Feng - en kinesisk kristen general av J. Goforth. Den i 
i enda fullständiga skildringen , på svenska av denne märklige mans ,! liv och verksamhet. Illustrerad. Pris 60 ' öre. l 
i Ädelstenar i Mästarens krona - livsbilder från missionsarbetet t 
i i Kina av , fru R Goforth. Innehåller flera, synnerligen gripande skild~ i 
; ringar från ett banbrytande missionsarbetei norra Honan. Pris 2: 251 
! , häft. Då minst 5 ex. tagas av dessa böcker lämnas 25 % rabatt. , I 
i , , •
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Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: Riks 44 59. Allm. 224 73. ' 

INNEHÅLL: 
Ill. - Abrahams tro, '- Från redaktion och expedition, Fru Anna Dillner.'-' 
Sommarhelnrnet i Shui-iu. - Chiehchow nya kapell. - Försäljning. - Brevav
delningen. - Från skilda håll. - Insänd litteratur. - Tacksägelse-och böneämnen. 

, - Redovisning. - Prenumerationsanmälan. - Annons. ' 

Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget 1921. 
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JULENS GÅVA OCH TECKEN. 

. ,, / dag ww en F'1"älsare blivit 

född lit eder i Davids stad, och 
han är Messias, Herren. Och 
detta skall för eder vara t eck· 
n et : l skolen finna ett nyfött 
barn, som ligger lindat i e1t 

krubba. " Luk. 2: 11 - 12. 

Gåvan - den var dyrbar och kost
lig utan all gräns. Den kom ju från 
»himlaljusens Fader, hos vilken ingen 
förändring äger rum och ingen väx
ling av ljus och mörker », och som 
sänder ned ovanefter »idel goda gåvor 
och fullkomliga skänker». (Jak. L17. ) 
Han, himlaijuseris Fader, såg släktets 
nöd. »Hela huvudet är ,ju krankt, och 
hela hjärtat är sjukt. Ifrån fotbladet 
ända upp till huvudet finnes intet helt , 
blott s~'\rmärken och blånader och 
friska sår» (Jes. 1: 5-6) - sådan ~ir 
bilden av det »syndiga släkte», över 
vilket Herren måste förbarma sig. 
Och vad hövdes. det släktet mera än 
en Frälsar e? Icke en lärare, icke en 
reformator, icke ens en mäktig härs
kare förslog här. Nej, utan en Fräl
sare, som kunde »frälsa sitt folk ifrån 
deras synder» (Matt. 1: 21), som kun
de »förkunna glädjens budskap för de 
fattiga, predika frihet för de fångna 
och syn för de blinda, ja, giva de för
tryckta frihet» (Lule 4: 18) - det ,'ar 
den gåva världen behövde. OGh Gud 
gav världen ingenting annat och ingen
ting mindre än denna gåva , denna ' 
fullkomliga skänk. Lovat vare Hans 
namn evinnerligen! . 

Gåvan, den oändligt dyrbara, kost
liga julens gåva är given. Och gläd
jen däröver avsåg att »:vederfaras allt 
folket» (v. ~O). Även däruti bevisar 
sig gåvan såsom en fullkomlig skänk .. 
För »allt folket » över hela jordens 
rund var den avsedd. Och bära icke 
missionens budbärare oss vittnesbörd 
om att så också har blivit ? Från Ki
nas. avlägsnaste provinser, från Afrikas 
ringaste negerstammar och ' från In
diens heligaste städer höra vi ju om 
att julens gåva mottagits av män och 

kvinnor, som delat släktets gemensam
ma nöd. Och den har givit dem just 
vad d.e längtat efter. . 

En missionär i Indien talade till en 
församling av kastlösa. Han hade en
dast ett ämne: »Gud är kärlek ». Han 
utvecklade, hur denna kärlek även 
nådde ända ned till de kastlösas djupa 
nöd och förnedring. Efteråt säger han 
till en gammal man bland åhörarna: 
»Vill du icke bedja till denne Gud ?» 
Och den gamle bad: »0, Gud, vi äro 
hungriga efter kärlek. Vi önska få 
någon som älsk ar oss. » 

» Vi önska få någon, som älskar oss » 
- huru gripande tolkar icke detta 
ord den allra innersta hemligheten i 
släktets nöd! Himlaijusens Fader har 
hört detta rop och sänt Jesus såsom 
en fullkomlig Frälsare för alla. 

Men gåvan bjudes icke allenast åt 
»allt folket». »At eder . - så lyder 
ängelens hälsning till herdarna. Gå
van hade avseende på enskilda män
niskors liv och förhållanden. Om Je
sus, julens gåva, säges icke endasl »aU 
världen skulle bliva frälst genom ho
nom » (Joh. 3: 17). Ett enstaka män
niskobarn kan ock med salig erfaren
het av den fullkomliga gåvans motta
gande bekänna: »det täcktes Gud att 
i mig uppenbara sin Son » (Gal. 1: 16). 

Min vän! Har julens fullkomliga 
gåva blivit den personliga egendom '? 

Därmed ställas vi inför julens tec
ken , som ännu är detsamma, som 
ängelen anvisade herdarna: »1 skolen 
finna ett nytfött barn, som ligger lin
dat i en krubba. » 

»Ett nyfött barn, som ligger lindat 
i en kwbba » - så oansenligt, så ringa 
och så obetydligt är julens tecken! 

Hur var det möjligt att den store, 
allsmäktige Guden kunde kläda sin 
underbara gåva i ett sådant ringa tec
ken ? Skulle den då icke komma att 
förkastas ? 

Då Gud bjuder världen den full
komliga gåvan, en Frälsare, ger Han 
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den i gestalten av ett svagt, hemlöst 
litet barn, vilande bland djuren i stal
let. Då Gud åt världen beredde en 
evig förlossning från syndens skuld 
och förbannelse, lät Han det ske i 
korsets tecken, som »för judarna är 
en stötesten och för grekerna en dår
skap» (1 Kor. 1: 23). Då Herren sän
de pingstens gåva över sina lärjungar, 
skedde det med sådana tecken, aU 
somliga funno anledning att driva 
gäck därmed. 

Herodes och de visa överstepräster
na och skriftlärde i Jerusalem gingo 
alla miste om Guds stora gåva, Fräl
Sal'en, ty de kunde icke mottaga hans 
tecken, det nyfödda barnet i Betlehem. 
Bespottarna och begabbarna vid Jesu 
kors (Lule 23: 35-37) förblevo främ
mande för den välsignade kraften i 
det blod, som utgöts inför deras ögon, 
ty korset var dem en förargelse. Gyck
larna på pingstdagen fingo aldrig 
smaka saligheten av »Faderns löfte», 
eftersom de endast hade löje för des!; 
yttre tecken. 

»Så skulle Gud göra det till intet, 
som någonting var» (1 Kor. 1: 28). Ty 
han ville icke, att något kött skall be
römma sig inför honom. 

Herdarna förkastade ej gåvan för 
det ringa tecknets sk ull. I deras hjär
tan fanns ödmjukhet och tro. Och det 
är för det ödmjuka och troende sinnet 
allena, som Herren avslöjar sin för
klädda härlighet. Därför heter det ock 
om herdarna, när de vända tillbaka 
från stallet, att »de prisade och lovade 
Gud för allt vad de fått höra och se, 
alldeles så som det hade blivit dem 
sagt». Hallel uja! 

Min vän! .Julens gåva bjudes dig. 
Vill du ock böja dig i ödmjukhet för 
julens tecken? ViII du sluta dig till 
den ringa, oansenliga skaran på väg 
till stallet? Vill du sänka ditt höga, 
stolta huvud för att komma in genom 
den låga, ringa dörren? Vill du böja 
dina knän vid krubban i stallets ring
het och torftighet - i ödmjukhet 
och tro? 
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Så skall du vända åter, prisande och 
tackande Gud för allt vad du fått hö
ra och se - »alldeles så som det bli
vit dig sagt», nämligen: »i dag har en 
Frälsare blivit född åt dig, och han är 
Messias, Herren». 

A. E. lvlellquist. 

J U L E N S B J U D N I NG. 

Lule 14: 16-24. 

Se, Gud har öppnat sin körleks famn 
Och vörlden till salighet bjuder. 
l enfödde Sonens signade namn 
Hans rop över tiderna ljuder. 

.	Du törstande hjärta, du trötta, kom 
Till vila vid livets källa! 
Du vilsegångna, vänd om, vänd om! 
Din frid skall han återställa. 

All synden bruten, på livet mätt 

Kom il! i GlIds eviga rike. 

Sig öppnas förlåtelsens barnarätt 

Aven frälsande nåd Htan like. 


l vårens fägring, med sinnet ungt 

Låt upp föl' ljuset ditt hjärta! 

En gång förvisst varder livet tl/ngt, 

Och n,illtningen gömmer smärta. 


Men den, som flInnit i Glid sin ro 
A v inga växlingar krossas. 

. Han kan i nöden på glädje tro 
Och skall av döden förlossas. 

Så stige 'då lir vart mänskobröst 

Ett sval' av bävande längtan. 

Ty Glid oss bjuder en evig tröst, 

En fullhet föl' all vål' längtan. 


»Jag kommer, Fader, i Jesu namn 
Med synd och sorg, som mig trycka. 
Nu slut mig in i din kärleks famn. 
Hos dig allena är lycka.» 
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G U D S F O L K S V A N D R I N G. 
Av Erik Folke. 

VII. 

Trons prövande genom missräkningar. 

Israel hade kommit igenom sitt förråd började taga · slut. Det heter, 
första prov, men så att de fingo stå att de vandrade i öknen tre hela da
där med skammen och Gud fick all gar utan att finna vatten. Utan vat
äran, ly att de kommo igenom, be- ten i en öken är ett svårt prov. Un
rodde helt och hållet på Guds barm- der det provet genom den stegrade 
härtighet. Så betedde sig frälsningens törsten blev allt kännbarare, visade 
Gud mot sitt folk fordom, och så be- det sig, att lron också började vackla. 
ter han sig än i dag. Luther anmärker, att då våra till-

Israel hade på stranden av havet gångar äro uttömda, brukar även tron 
sjungit lovsången. Då de i ljuset av komma till korta. Omständigheterna 
den uppgående solen betraktade. det bevisa sig nämligen utöva en förfä
farofyllda läge, de nyss befunnit sig rande makt även över trons barn. 
uti , och nU i trygghet kunde stanna Då de äntligen finna en källa, var 
inför den underbara räddning, Her- dess vatten bittert. »Än i dag är sam
ren givit dem, fylldes deras hjärtan ma källas vatten bittert, och inga me
av tacksamhetens jubel , och deras del ha kunnat göra det njutbar1», sä 
sång ljöd än fulltonigare. ger Edersheim. Missräkning på miss-

Men de voro pilgrimer, och det var räkning. Sången var nu förgäten, 
tid att bryta upp. Deras väg skulle Herrens underbara ingripande vid 
nu gå till Guds berg, där de skulle Röda havet likaså . Folket bröt ut i 
möta sin Gud på ett ännu rikare sätt, öppet knorr mot Mose. Icke ens min
och där de skulle invigas till att vara net av det stora undret vid Röda ha
Guds särskilda egendom. vet kunde ge dem mod att tro Gud i 

Vägen de skulle vandra gick först ett vida lättare läge. Sådant är män
genom öknen Sur. Sur betyder mur. niskohjärtat. 
De hade i nordost för sina ögon en . Men här framträder åter Guds god
låg mur av kala kalkstensklippor, en hets, skonsamhets och långmodighets 
tröstlös utsikt. Det var den stora och rikedom för våra ögon. På Mose bön 
fruktansvärda öknen, så full av för visade Herren honom ett visst slags 
skräckelser, faror och svårigheter, om trä, som han kastade i vattnet, och 
vilka Moses erinrade dem, då de stodo }) så blev vattnet sött», heter det. 
vid portarna till löftets land . Det gäll Detta trä fanns där berett av Her
de därför för dem att beständigt se på ren, men Moses kunde ej av sig själv 
målet, om de skulle härda ut. Detta se det. Herren måste visa honom det. 
var sålunda den väg, Herren valt att Och Moses blev i stånd att se det, ge
fostra sitt folk på. nom att han tog sin tillflykt till bön, 

Provet blev snart kännbart. Deras ej till att uttänka vilka möjligheter 
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hans erfarenhet under fyrtio års öken
liv hade givit honom. 

I alla missräkningar är denna väg, 
bönens väg, den enda vägen. Och på 
den vägen kommer ingen på skam. 
Där möter Herren, och han har för 
oss berett ett trä, som är i stånd att 
förvandla allt bittert vatten till sött. 
Detta trä är den telning, om vilken 
Skriften på flera stä Ilen talar (.Jes. 
11: 1; 53: 2; Sak. 3: 8 ). Han, Jesus , 
är alltid till hands vid alla Marakälior. 
Han gör alltid deras bittra vatten sött. 
Men våra ögon äro så ofta tillslutna , 
att vi icke känna igen honom. Och i 
st. f. att vi skulle kunna få njuta av 
hans välsignade, livgivande, levande 
vatten, vill bitterheten ta överhand. 

. Hur behöva vi ej lära oss att bedja, 
bedja så att vi få se Jesus . 

Sedan nu Herren hade hjälpt Israels 
barn i deras nöd och fyllt deras be
hov, hade han något att säga dem. 

"Där», heter det, »förelade han fol
ket lag och rätt, och där satte han det 
på prov » (2 Mos. 15: 25). Vi citera 
här ett ord av Edersheim: "Denna lag 
och rätt innebar, att i alla tider av 
nöd och skenbar hjälplöshet skulle 
Herren sända befrielse omedelbart 
frå n höjden och att Israel skulle vänta 
detta u .nder sin ökenvandring. Denna 
'lag' är för alla tider det bestämman
de i Guds ledning med människor, och 
denna 'rätt' är så att säga vår him
melska medborgarrätt. Men han prö
var oss även därigenom att han låter 
åtnjutandet av vår rätt vara beroende 
av ständig trosövning ». 

Här står verkligen Gud fram för sitt 
folk i all sin kärleks storhet och nåd. 
Ej förebråelse , ej straff utan hjälp och 

på hjälpen nya löften. Nåd för nåd. 
Men i all denna nåd ligger ett prov . 
Han prövar med kärleksbevisningar. 
Han prövar med löften, nya och ri
kare löften. Vilken förmån att äga en 
sådan Fader, men också vilket oänd
ligt ansvar! 

Det heter: »Om du hör Herrens, 
din Guds röst och gÖl' vad rätt är 
hans ögon och lyssnar till hans bud 
och håller alla hans stadgar, så skall 
.lag icke lägga på dig någon av de 
sjukdomar, som jag lade på . egyp
tierna, ty jag är Herren, din läkare » 
(v. 26) . Vad innebar detta löfte? Här 
blev Maras vatten en symbol. Israels 
barn hade under sitt liv i Egypten 
druckit in så mycket av syndens gal
la, att deras inre hade blivit likt Ma
ras vatten. Men här kommer Herren 
deni till mötes med sitt helande medel. 
Han vill låta deras inre liv bliva en 
källa med annat, bättre vatten. Hela 
deras liv, tal, vanor, åskådning skulle 
hädanefter vara förändrat, och de 
skulle alltid få erfara Herrens läke
doms kraft. Intet syndens gift skulle 
få verka i dem, om de blott fyllde vill
koren . Och även i yttre måtto skulle 
Herren hela dem från syndens följder 
i deras kropp. Inga sjukdomar sådana 
som Herren lade på egyptierna, skulle 
Herren lägga på dem. 

Med Herren som Förlossare, med 
Herren som Läkare skulle de nu få 
fortsätta sin vandring . 

Måtte Herren få möta var och en av 
oss vid vårt Mara och där giva även 
oss samma nåd. Han, som är densam
me i går och i dag så ock i evighet. 

Bedjen fiJr missionärerna! 
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D Å J U L L J U S E N T Ä N DE S. 


Det rådde julstämning och glädje i 
kapellet i Tungkuan . 

Kvinnorna hade samlats för att ord
na julgranssakerna. Där kom en med 
en sax och en med garn och en annan 
med guirlander. En tredje satte pap
per om den stora krukan, i vilken gra
nen var planterad. Och gossen Tiell
pu band på ljusen på små pinnar; vid 
vilka hängdes en halv morot , för att 
de skulle hänga rätt upp och ned på 
granen. 

Inne på kangen i gästrummet sutta 
kvinnor och flickor och klippte vack
ra blommor .och stjärnor till granen . 
Och de hade haft brått i flera dagar. 
Det fanns ingen, som kunde göra så 
vackra blommor som fru lang, och 
nu hade man sänt bud till henne från 
allautstationerna , att hon antingen 
måtte komma själv och fira jul med 
dem, eller också, om hon icke kunde 
det, ja, då måste hon klippa blommor 
at dem alla . Hon hade just avsänt en 
korg med blommor med en evangelist, 
som kom på besök , ty han slq.llle häl
sa på i de olika byarna. Men han kom 
icke långt med blommorna. Ty snart 
kom ryktet ut i Hua~in, att lang ta sao 
hade sänt blommor till församlingens 
julgran där i Tungkuan. Var och en 
ville nu .ha en blomma med sig till sitt 
hem, för att den lilla stugan med de 
bruna lerväggarna, som ej hade några 
prydliga tavlor, ändå skulle se litet 
festlig ut, när de skulle påminnas om 
Världens ljus , som kommit hit till jor
den. 

Evangelisten kom just tillbaka, då 
kvinnorna gingo och pyntade granen 
i Tungkuan, och han talade om hur 
det gått med blommorna . Och det 
väckte en sådan. glädje bland dem, 
Qch man förstod, att de så gärna ha
de . velat vara med ute omkring i di
striktet för att hjälpa alla att fira ju}. 

Nu kom skymningen, och granen 
stod där i all sin prakt. I morgon 
skulle det bli julotta, ·och man hade 

samlats i gästrummen för att "ara 
ordning till ottesången. Många voro 
hälsningarna och förfrågningarna , hu
ruvida den och den kvinnan kunde fa 
komma, ty hon hade aldrig sett, hur 
utlänningarna firade »Chu-seng ri », 
Jesu födelsedag. 

Så tysta och stiIla sutto de alla och 
såga .på de många ljusen, som voro 
tända vid ottan . Granen var icke ännu 
tänd, ty seden var, att alla de troende 
kom mo tillsamman på aftonen , och då 
skulle var och en tända sitt ljus . 

Nu var det så, att denna jul låg ett 
regemente Pekingsoldater förlagt till 
Tungkuan, och en del av de unga offi
cerarna hade varit och hälsat på hos 
missionären. Han hade fått ett gott 
intryck av dessa män, som gärna · ville 
höra evangelium, gärna ville vara till
samma ns med de troende, och gärna 
läste Guds ord . 

Gonggongen ringde, och där sam
lades mi kvinnorna på sin sida och 
männen på sin i · den dunkla belys
ningen, som snart skulle förstäl"kas 
med de många ljusen på· granen. Nu 
hördes åter steg ute på gården, och in 
komma officerare i uniform med sina 
soldater, som skulle taga del i den lilla 
högtidsstunden. 

Det första ljuset tändes. ' Den lilla 
mor Hong hade lärt sig en bibelvers, 
och det var med stort besvär som hon 
hade upprepat den . för sig själv hela 
dagen , ty hon hade börjat därmed 
efter julottan, och nu kom hon ham 
med den, innan någon annan hann 
före henne. Sextio år hade hon levat 
i mörkret, men nu stod hon där och 
läste med full övertygelse Joh. 8: 12: 
»IJesus sade till dem: Jag är världens 
ljus. Den som följer mig han skall 
förvisso icke vandra i mörkret, utan 
skall hava livets ljus. » 

Mor Honghade varit vegetarian och 
»gjort goda gärningar», hade vandrat 
omkring till olika tempel för att till 
bedja, hade . levat 'som änka i många 
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år, och hade så tillfälligtvis kommit 
med på ett stormöte. Där var så många 
kvinnor, att de efter gudstjänstens slut 
sutto i långa rader på de två inre går
darna, och där var tre som predikade 
för dem. Vid detta tillfälle hade hon 
kommit till tro på Jesu frälsaremakt. 

Nu voro redan flera ljus tända, då 
en kraftig, spänstig gestalt reste sig 
upp. Hans ögon lyste i kapp med 
guldet på hans uniform , då han upp
läste Joh. 1: 9: »Det lyser det sanna 
ljuset, som upplyser alla, som äro föd
da på jorden» (Rin. övers.) Och under 
tiden gick han med lätta steg fram 
till granen och tände sitt ljus. 

Och där, redo att läsa sin text , stod 
herr Shang, som under det gångna 
året hade genomgått många bedrövel
ser. Den son, som Gud hade givit ho
nom som svar på bön , hade Herren 
åter tagit tillbaka. Och det hade varit 
en svår kamp: Det dröjde länge, in
nan den lille hade kommit i graven. 
Fadern kunde icke släppa tron på att 
Gud kunde göra under nu liksom på 
profetens dagar. Han hade kastat sig 
ned .över den lille gossen och ville 
värma honom med sin kropp -- men 
förgäves. Efter långt dröjsmål blev 
han då tillslut nedlagd i graven . Den
na blev dock åter öppnad och den lille 
togs upp och lades i en grotta, och där 
såg man den nedböjde fadern på Jmä, 
förvisso väntande, att halmmattan 
skulle lösas upp och hans älskade 
komma till honom. Men - hur gri
pande! - när han kom igen följande 
dag för att bedja, hade ett vilddjur va 
rit där. på natten, och barnet var för
svunnet. · 

Nu 'stod han där under granen och 
tände sitt ljus, och med klappande 
hjärta framsade han .les. 60: 1: »Stå 
upp~ var ljus, ty ditt ljus kommer, och 
Herrens härlighet går upp över dig .» 

Snart voro alla ljusen tända. En
'dast ett återstod, och det satt i top
pen på granen. Det fanns bara en, som 
kunde nå ditupp, och det var evange
listen Song, som är huvudet högre an 

allt folket. Med sin friska stämma 
läste han upp Joh. 12: 35 : »Annu en 
liten tid är ljuset ibland eder. Vand
ren medan I haven ljuset, på det att 
mörkret icke må få makt med eder. 
Den som vandrar i mörkret, han vet 
ju icke vart han går. » 

HI skolen vara mina vittnen". 
Apg. 1: 8. 

Av komminister E. Laurell. 
Ingen uppgift är större än att få 

vara den levande Frälsarens levande 
vittne. Ingen uppgift är mera behöv
lig i denna tid och ingen mera dyr
bar och salig. Att känna honom är 
evigt liv. Att få göra honom känd är 
evig rikedom, det är att få göra andra 
delaktiga av den lycka man själv fun
nit och sedan i dem äga sanna vän
ner, ja, för e.vigt. 

För att förstå, vilken oändlig bety
delse detta har, må vi nu först be
tänka den gå va, som i och med ho
nom är given åt världen. Han är .den 
från begynnelsen utlovade räddaren 
(1 Mos. 3: 15), som profeterna bebå
dat och alla trogna längtansfullt bidat 
under hela gamla förbundets tid:· Då 
han kom i världen, hälsades han av 
änglarnas lovsång, som jublade att 
äntligen skulle bli frid på jorden. Re
dan genom sin födelse är han Gud 
med oss, Gud uppenbar i köttet. Då 
han vandrade som människa bland 
människor, bar han sin inneboende 
härlighet under täckelset av djup ring
het, men de, som fingo trons inre 
öga öppnat, sågo den framlysa i· alla 
hans heliga läroord . och barmhärtige 
hetsunder (Joh. 1: 14). Sedan hans 
människa blivit fulländad, vetekornet 
blivit moget att utsås och bära frukt, 
gav han offret till försoning för värl
dens synd, som för oss' är grunden 
till förlåtelse och evigt liv. Därmed 
fick Guds kärlek till världen, som 
bodde i honom och i allt drey honom, 
sin fulla uppenbarelse (Joh.3:: 16r' 
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Han hade makt att taga på sig vår 
skuld, att bära och avvända hela det 
nödläge, som synden dragit över värl
den. Den makten hade han, emedan 
han är den han är (.les. 9: 6) . Och 
att vi erkänna honom vara den han 
enligt sitt ord är, detta är för vår rädd
ning nödvändigt. Utan detta giva vi 
honom icke vår fulla lydnad till fräls
ning. »Vid tron på sin person fäster 
Herren uttryckligen vår eviga fräls
ning » (C. H . Bergman). Om f icke 
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för varje syndares frälsning och evi
ga salighet, som vill giva honom sitt 
hjärta och vara honom i tron lydig ». 

Vad det kostade honom att oss till 
godo vinna detta, kunna vi aldrig nog 
ofta och nog djupt betänka. Vilket 
självutgivande i arbete, strid, lidande 
och död! Vilken kärlek, vilken trohet , 
ja, vilken trohet! Änglarna åstunda 
aU skåda in däri (1 Petr. 1: 12). 

Nu förstå vi, huru det måste ligga 
vår Frälsare med helig åstundan om 

Missionär Bergqvist v id s-in hustrus grav åKikung . Foto O. Bf;in/l()f{. 

tron att jag är den jag är, skolen ,f 
dö i edra synder (Joh. 8: 24) . 

I hans person är synden försonad, 
heligt liv i människonatur för verk 
ligat och den nya livsordning, som 
!leter Guds rike, till hela sitt innehåll 
orubbligt grundlagd. Alla utan un
dantag inbjudas att i trons gemen
skap med honom få erfara den saliga 
frihetöch , kraft, den härlighet och 
rikedom i anden. som ligger häri . »Han 
ikläder sig full och ansvarig borgen 

hjärtat att bliva av människor känd, 
då därpå beror deras räddning. Där
för fostrade han sina lärjungar och 
särskilt apostlarna till den ödmjukhet, 
sanningskärlek och trohet och ledde 
dem till sådan livserfarenhet jämte 
ljus och kraft av den helige Ande att 
de kunde vara hans vittnen, verkliga 
vittnen. Genom dessa Jesu vittnen och 
det ord vi av dem äga är och blir han 
känd av dem, som göra det goda 
valet. Man skall vara blind både för 
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Guds kärleks nit och för hela Guds 
sätt att leda världsloppet , om man icke 
tror att Gud hållit och håller sin hand 
över Kristi vittnen och deras ord. De 
äro den grund, över vilken sju ögon 
vaka (Ef. 2: 20. Sach. 3: 9). Vad skola 
vi då tänka om dem, som söka åstad
komma en annan bild av Jesu per
son, en annan uppfattning av vad han 
har sagt och menat än den han själv 
givit oss genom sina apostlar? Det 
kunna vi åtminstone säga, att de löpa 
den stÖrsta fara att med all sin lärdom 
och skarpsinnighet komma i själva 
den illsluges snara och tjänst, vars 
första konstgrepp är att taga tron på 
Gud och hans ord ur människornas 
hjärtan (1 Mos. 3 : 4, 5). Och de må 
se till, att de icke på slutavgörelsens 
dag få höra detta mer än förkrossande 
ord: Jag kände eder aldrig och I icke 
mig, gån bort ifrån mig l ogärnings
män (Matt . 7: 23). De, som icke tro 
Guds · profeter och Kristi vittnen, trots 
sanningsmakten i deras ord och trots 
alla de gärningar och hela den histo
ria, som beseglat sanningen av deras 
vittnesbörd, och så förhärda sig i den
na otro, göra .'en sådan synd, att .det 
är rättvist inför Gud att de förbliva i 
mörkret. Ljuset är kommet i världen, 
men människorna älska mer mörkret, 
det som göres i mörkret, och så fly 
de ljuset (Joh. 3: 19). 

Men Frälsarens hjärta brinner a v 
misskund med alla de människor, 
vilka, skapade för evigt liv i ljuset, 
ännu måste vandra i mörkret, och 
synnerligen med dem som utan egen 
personlig förskyllan sakna det inre li
vets ljus och lycka. Därför söker och 
sänder han fortfarande, efter varje 
tids behov, dem som skola såsom le
vande vittnen kunna övertyga och om
vända de förblindade. 

Mycket är som nu gör behovet av 
äkta vittnen stort. Man har gjort sto
ra framsteg i kännedomen om natu
rens lagar. Och då man ser hela den 
yttre skapelsens lagbundenhet, över
skattar man sitt vetande härom, så att 

L A N D. 209 

man låter sig förledas att förneka up
penbarelsen av det , som verkar efter 
djupare lagar och icke kan uppfattas 
a v den blott naturliga människan (1 
Kor. 2: 14) . I vetenskapens missbru
kade namn och med olycklig tvärsä
kerhet undergrä ves i denna tid tron 
på det ord, som vittnar att Gud själv 
i frälsande kärlek personligen besökt 
sitt folk, det eviga livets ord som kan 
göra lärd till salighet. I en tid, då nö
den i världen skriar efter räddning, 
tages tron på räddningsmedlet ur 
människornas hjärtan. Gudsmannen 
Johannes Gossner säger: ))De första 
kristna voro alla ett hjärta och en 
själ. Men sedan man i skolor och på 
lärdomssä ten börjat strida med var
andra och bygga allt på förnuftet, ut
mönstrande allt vad detsamma ej för
mår uppfatta och begripa, så hava bå
de sanning och kärlek gått förlorade.» 

En annan sak må påpekas, som gör 
behovet av äkta sanningsvittnen stort. 
)) Laglö?hetens hemlighet» (2 Tess. 
2: 8) är på ett olycksdigert sätt verk 
sam. Man må beakta detta apostelns 
uttrycK, ty däri ligger ett det allvar
sammaste givakt. Något av det som 
röjer den laglöses inflytande må på
pekas: Uppenbar är den ande av tukt
löshet, som präglar denna tid och väc
ker bekymmer för hela det uppväxan
de släktet. Men lömskt är det, som 
förför även de välvilliga (Mark, 13: 
22, 23). I svärmisk andlighet går man 
ifrån »den verklighetsgrund, som vä
sentligen . tillhör det heliga )) och den 
lydnad som gör ödmjuk, talar höga 
ord och är i sådan högflykt benägen 
att sätta sig över bibelns myndighet 
och deras ord, som ha verklig erfaren
het. ~ För ett verkande, som man 
anser högre och kallar andligt, tar 
man sig rättighet att åsidosätta plik
ter, vilka livets ordning och Guds bud 
föreskriva. Man tar i sin obrutna na
tur trösten till sig, innan man genom 
självkännedom och syndasorg fått be
hov av verklig tröst, insöver sig så i 
säkerhet och gör sig fri från lagen, in
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nan man i Kristus blivit verkligen fri
gjord (Joh. 8: 36). Man går förbi den 
trånga porten, i vilken man mister sitt 
liv, självets liv, för att finna det rätta 
livet, trons och kärlekens liv i Gud; 
och man vet ej vad nöd och kamp är 
för själens frid och räddning (Ps. 51: 
19. Luk. 13: 24). 

Ännu ett: predikan. Huru allmänt 
låter man icke denna löpa lätt i sin 
intelligens och efter sitt vetande utan 
att kämpa i bönen för att konllua ige
nom till en beröring av Guds Ande och 
bliva buren av kraft ovanifrån. Så 
förfelas Guds rikes kraft (1 Kor. 4:20) 
och Kristi ande förloras. 

Ingen uppgift är därför viktigare 
och mera behövlig än att i ord och 
gärning avlägga äkta vittnesbörd om 
Kristus och hans person, om livet, an
den , kraften i hans dke och om den 
väg, på vilken man Hir känna honom. 

(Forts. ) 

EN JULKLAPP. 

Hösten 1917 blev det allt svårare i 
våra trakter av Shensi att hyra vagn 
för missionsresor. Djurägare vågade 
sig ej utanför stadsmurarna, ty risken 
var stor. Rövare och soldater togo bå
de djur och vagnar och tvingade 
t. o. m. körkarlarna att gå med och 
köra, så länge det fanns något kvar 
av djur och vagn. 

Då började jag bedja Gud om en 
mulåsna. Ett par års tid hade jag va
rit ägare till en vagn , men en mulåsna 
kostade mycket pengar, och så länge 
det fanns att få hyra djur, gick det ju 
bra ändå. Gud giver , vad vi behöva 
för att fylla den uppgift, Han givit 
oss, och nu behövde jag en mulåsna 
för arbetets skull. Därför bad jag och 
väntade. 

Sii fick jag brev från vår finanssek
reterare, att jag fått 50 täl och 52 cent 
till julklapp (1 täl = 2: 55 kr.). Ald
rig varken förr eller senare har jag 
fått så mycket pengar i julklapp. Näs
tan innan jag börjat bedja , hade Her-
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ren manat sina skaffare hemma i 
Sverige - de flesta för mig ok}inda 
- att sända in medel. 

En tid senare fann jag i en gammal 
anteckningsbok: »Den 8 aug. 1914 
drömde jag, att jag fick 50 täl till jul 
klapp för att köpa mulåsna. » Nu vo
ro pengarna där. Men var skulle jag 
få en mulåsna för 50 täl? Det vanliga 
priset på ett gott djur var högre . 

Sedan jag bett Gud leda, talade jag 
med evangelisten om affären. Han sa 
de, att mulaffären nog gått bra, om 
jag gjort den dagarna före kinesiska 
nyåret, som vi just firat. För att 
kunna betala sina räkningar till ny 
året, måste nämligen kineserna då ofta 
sälja både djur och säd m. m. Ja, det 
visste nog jag också, men jag hade ej 
fått julklappen då. 

Strax efter sedan evangelisten gå tt , 
kom en annan kines in till mig för att 
tala om, att jag som västerlänning tro
ligen ej förstod, att ingen hedning va
gade bryta de kinesiska nyårssederna 
och göra sig olycklig genom att sälja 
en mulåsna första dagarna på nyåret. 
Jag måste vänta till slutet av måna
den! Mitt svar, att Gud nu givit mig 
pengarna till köpet, att mulåsnan be
hövdes nu och att jag bad Gud led;) 
allt, tystade ned hans invändningar. 
Men inte hade mina kineser mycket 
hopp för den affären . 

Nästa dag kl. 8 på morgonen korn 
en kristen kines för att tala om, att 
»den rike mannen » i Östra byn ville 
sälja en mulåsna till mig. Han var 
rädd för att rövarna skulle stjäla hen
ne, och så ville han, att mulåsnan ' 
skulle komma till en »god » människa . 

Vi följdes åt dit genast. Naturligt
vis försiggick köpet . efter alla kons
tens regler . Drängen fick leda mulås
nan runt , jag såg henne i munnen , 
kände på henne, och försökte se ut, 
som om jag varit »hästhandlare » i all 
min tid! Köpet avslutades. Pris täl 
50: 00 . Och drängen ledde .mulåsnan 
till missionsstationen genast. Döm om 
kinesernas häpnad! När man beder 
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Gud, innan man gör affär, då blir det 
omöjliga möjligt! 

Ja, så fick jag min »Grålla » såsom 
dubbel bönhörelse - först pengarna 
till köpet och sedan den villige sälja
ren! Var det då underligt, att jag äls
kade Grållan? 

Det dröjde ej länge förrän både ki
neserna och jag upptäckte flera goda 
egenskaper hos henne. Hennes arbets
iver och villighet vaJ, 'så stor, att piskan 
ej behövdes, Var 
lasset tungt och 
väglaget dåligt 
brukade jag gå 
långa sträckor, 
men körkarlen 
bad mig då, att 
ej gå töre vag
nen, , ty då ville 

mulåsnan gå 
ifatt mig - och 

blev överan
strängd. Ibland 
hände det ju, att 
hennes . iver or
sakade skenfär
der, då det mer 
än en gång var 
livsfarligt. Men 
vem kan fälla 
hårda domaröver 
Grållan, då VI 

människor så 
lätt gå till ytter
ligheter? 

Ett stycke vitt 
tyg med påskrift: 
»Svenska missio

bekymmer samt mycket besvär fick 
jag henne åter mot omkring 12---,-13 
kr. lösen. Sådan ät rättvisan i Kina , 
där anarkien råder. 

En gång var Grållan så sjuk, aU vi 
fruktade hon skulle dö. De kristna 
bådo till Gud för henne, och hon blev 
frisk . En tid senare sjuknade jag, och 
tröstades då av mina vänner sålunda: 
»När mulåsnan var sjuk, bådo vi till 
Gud, och då blev hon frisk. Nu bedja 

vi för .'chiao-si' 
(missionären), så 
nu blir 'chiao-si' 
bra. » Och det 
gick också så. 

Grållans ovan
liga förstånd å· 
dagalades på oli
ka sätt, och ki
neserna förkla
rade samstäm
migt, att hon 
var den klokas
te mulåsna de 
någonsin sett. 

Förra året, då 
jag reste från 
Siaoyi till Yun
cheng på vägen 
hem, voro vägar 
och väder det 
sämsta möjliga . 

Men Grållan 
knogade på dag 
efter dag och ef
ter sex dagar vo
ro vi i Yuncheng . 

Fot.o .ll. Folke. Den resan över
nären An, Siaoyi " Gråll(m» färdig för en m·issio'ns'rcsa, ansträngde hen
chen, Shensi», 
uppsatt på en käpp och fastsatt vid 
vagnen, skyddade oss, mänskligt sett, 
vid , flera hotande tillfällen, då röva
r,e eller soldater togo djur och vagnar 
från andra men läto oss passera. Men 
en gång, då hon stod bunden på vår 
gosskolas gård i Pucheng, blev hon 
tagen a v soldater och förd till soldat
lägret. Efter ett helt dygn av oro och 

ne, och hon blev 
sjuk. Senare kom hon till missionär 
Svenson , som lovade hjälpa mig att 
sälja henne, när tiderna blevo bättre. 
Vid närmare eftertanke skrev jag ut 
till Kina, att det vore bättre för Grål
lan att få dö än att komma till en 
grym hedning. Så snart brevet med 
denna min önskan kom till Kina, dog 
Grållan. 
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Det sades en gång om en åsninna 
och hennes fåle: »Herren behöver 
dem. » Herren behöver ännu i dag ås
nor, mulåsnor och hästar för sitt verk 
i Kina. Grållan var en »missionsmula » 
och i sin tjänst visade hon en arbets
glädje och villighet, som kan vara 
exempel för oss människor. 

Min »julklapp » är nu endast ett 
minne, men ett mycket kärt minne, 
ty därmed äro mångabönhörelser för
knippade. 

Ingeborg Ackzell. 

Evangelisten Li Pao-Io. 

!4j'" 
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Uppe på höjderna vid Tungktian ligger 
en högslätt, som sträcker sig inåt bergen 
mot s5t1er. Står man på muren vid södra 
stadsporten i Tungkuan, har man om vå
ren en härlig utsikt över den grönskande 
bergdalen med den glittrande floden och 
därbortom snöklädda bergstoppar mot 
horisonten i söder. Högslätten, som lig
ger öster om floddalen , består av jord
berg, och den största olägenheten av att 
bo där, är att där ej finnas några brun
nar, utan vattnet måste bäras nerifrån 
flOden på åsneryggen. 

Däruppe bor en änkefru Li, en präktig 
kvinu3, som har uppfostrat tre söner. 
Hon är lwkerska och har uppehållit sig 
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och sin familj med sitt arbete. Hon har 
sin gamla moder hos sig, och det upp
växande släktet har fått lära sig att visa 
vördnad för den gamla modern, som å 
sin sida älskat de unga. Icke kunde denna 
lilla familj ha drömt om att den levande 
Guden skulle bevisa dem en sådan nåd, 
att hrtn ville bruka en av deras lilla krets 
för att förkunna sitt härliga evangelium 
liII frälsning och uppbyggelse för många. 
Och minst av allt den något obändige, 
kraftige gossen, som icke hade haft lust 
för läsning och ett stillasittande liv utan 
ständigt färdats omkring bärande två lådor 
pa en stång över skuldran. Dessa lådor 
kunde sättas upp till två små bord på 
marlmadsplatser och gator, där han bå
de uppköpte och sålde gamla järnsaker. 
Han yar mycket fåordig och kort i sitt 
sätt att uttrycka sig, och var snart färdig 
med sitt omdöme om saker och ting, och 
det fastl1öll han vid. 

Så hände sig vid ett besök ner till 
Tungkuan, som ligger vid foten av hög
slätten , att denne till utseendet kraftige 
yngling av folket med ett ohyfsat upp
trädartdl' och trång horisont kom in i 
gatukapcllet, hörde evangelium och blev 
Mrligt omvänd till Gud. Och nu såg man 
honom på lediga stunder shta och stava 
sig igenom katekesen. Och hur det nu 
brände i hjärtat: »Ack, om jag kunde läsa!» 

Nu fick han bruk för den uthållighet, 
.varmed han .kämpat sig fram i storm och 
köld på ensamma vägar med sin börda 
på skuldran. Han hade gjort sitt val: Jag 
vill bli döpt, och jag skall heta Paulus. 
Och han blev döpt och heter Paulus. 

Vilken ihärdighet lade han icke i dagen 
vid sina studier! Det dröjde ej länge 
förrän han kom fram med sin brinnande 
åstundan att få komma till bibelskolan i 
Hungtung. Gud öppnade vägen för honom. 
Här tillbragte han tre år, lycklig i sitt 
arbete, och det var en glädje att få ta 
emot den unge mannen hem i försam
lingen under ferierna. Han kom med liv 
och värme och fick väcka lust till bibel
studium hos de gamla och unga, som på 
aftonen samlades missionsstationens 
gästrum. 
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Och då dessa år voro slut, kom han och 
erbjöd sig att deltaga i arbetet i distriktet 
och blev först antagen till kolportör, där
efter till evangelist, och han vann de äld
res förtroende. Han ingick äktenskap 
med en av eleverna från det kvinnliga 
seminariet, men hon dog året därefter. 
På sina resor till och från skolan i Hung
tung hade han blivit bekant med de krist
na på våra stationer i Shansi, och han 
hade också predikat i kapellen, och man 
förstod, att Gud givit sin unge tjänare 
evangelistens gåva. Och med sin grund

begär att missIOnsvännerna må bedja för 
honom. Låt oss alltså bedja för vår bro
der och hans nya hustru, Mong-en, en av 
seminarieeleverna, och likaså för de många 
unga jämte dem därute i vara försam
lingar! Vi behöva de unga, och vår stora 
uppgift är att taga vara på alla de stora 
gåvor, som yppa sig hos de kristna, så 
att den kinesiska församlingen kan bliva 
försedd med sina egna män för de olika 
tjänsterna inom densamma. 

Li Pao-Io är den förste kristne däruppe 
fr ån högslätten. Låt oss bedja för hans 

T1tngkuan., utsikt mot söder dt Lis hemtrakt. Foto J. 01.,.0.,. .. 

liga kunskap i bibeln använde han denna 
gåva till att från alla delar av Guds ord 
sprida ljus över den enda sanningen: 
Jesus Kristus och honom korsfäst. Detta 
gjorde, att han blev gärna hörd, och bå
de män och kvinnor fingo föda för sina 
själar. när de hörde honom. Efter att 
nu i fyra il fem år ha varit evangelist och 
på samma gång på lediga stunder bedri
vit enskilda studier för vidare utbildning. 
har han begärt att få resa till det leoIo
giska seminariet · i Shelww. Av ett brev 
från honom helt nyligen framgår det, alt 
han redan begynt sina studier där och 

moder och bröder och för alla byarna 
där uppe, att liyets va lten måtte bliva 
emottaget. Johanne Olsson. 

Tacksägelse- och böneämnen. 
Julens gåva, sid. 202 f. 
Evangelisten Li Pao-lo , sid. 212 f. 
Tillståndet i Shensi, sid. 215 f. 
Missionär Linder, sid. 217. 
Försäljningen, sid. 217. . 
Våra hemgångna och våra nya ombud, 

sid 217. 
:'1issionär Bergqvist, sid. 208. 
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En äventyrlig resa. 

Frkn Jlu1'ia Nyl'in berättar , i ett privat· 
brev om syskonens hemfärd från Shlli-iu till 
Yuncheng i slutet av augusti. Brevet ger en 
livlig inblick i vad resor kunna bjuda på i 
Kina. 

))Frukla icke - allenasl fro») 

Detta milt resspråk behövdes verkligen, 
ty vi ha haft en riktigt äventyrlig resa , 
och det är bara Guds stora nåd, alt vi 
alla kommo lyckligt fram. 

kom David åter, och sen vi plockat in 
sakerna, fick jag kravla mig upp igen. 

En stund senare' åkte Emmas bak-mula 
omkull i en hålväg. Bergsbäcken där blöt
te sakerna rysligt. Karins mulbår var 
längt före men vi andra lyckades hålh 
samman. Det mörknade strax efter, och 
att vi kunde komma ned för alla stup 
mörkret, utan att något mera missöde 
hände det är ett under! Där nere var 
vatten, vatten vart man tog vägen. Hela 
östra gatan var sjö, men vid 9ctiden voro 
vi lyckligt framme och då hade Karin nyss 
kommit. Hennes förare hiltade ej utan 
drog iväg till värdshus, och jag vet ej vart, 
innan de kommo rätt. Som det ännu reg

I((sa i 

Det gick utmärkt till Chuli-tsuen. Då 
började det småregna, och ju högre upp 
vi IWlllmo, dess värre blev det. 0, vad VI 
tackade Gud, att vi hade mulbårar och ej 
bärare! Det var ett »experiment», tyckte 
vi, men i själva verket var det en Guds 
goda ledning. Det blåste så hårt, och reg
net slog in, så det enda man kunde göra 
var att krypa in i mul båren, ha en para
ply i öppningen', sluta sina ögon och ropa 
till Gud! Komna rätt långt brast remtyget 
prl min bak-mula, så jag välle. Men tänk 
så väl, att det ej var vid ett bråddjupt 
Kröp ur och skrek på de andra, som hölJa 
på att försvinna i regn och dimma. Dr, 

?nun'ji-rstol, 

nade i går f. 111., ville ej förarna gå, men 
vid middag voro de villiga. De hade 
Cho-li-ts'uen hyrt en mula, som tog en 
låda ur var mulbår. Nu hyrde David en 
vagn , för att ej få sängkläderna våtare. 
Vi blevo således en i var bår. De~ gick 
bra, tills vi hade 8 Ii kvar. Då måste vi 
gå omkring byn , och även småvägarna 
voro fulla av vatten. Först lade sig Karins 
bak-mula, men det välte ej. Längre fram 
tumlade pack mulan i en pöl. Uppkommen, 
stöp hon på näsan igen så bördan rulla
de! Värst var, när vi hade 2 Ii kvar. Då 
välle min mulbår så illa, att jag hade 
svårt havla mig ur i den fotsdjupa Ier

i 
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vällingen, och en massa saker blöttes na
turligtvis. Jag tappade skon men hittade 
den och fick en stump kasch snöre av Da
"id ~tt binda fast den med. Det var en 
stor nåd, att Davids vagn h~nn fatt oss 
där. Och ändå dröjde ' det länge, innan 
det trasiga blev lagat, och det mörknade. 
Under tiden sprang Karins mulor upp på 
en åker och välte, men där va r ej så vå tt. 
Sent omsider fingo vi stiga upp igen, men 
så våga de de ej ha oss kva r genom vatt
nen , sa vi måste ur igen och gingo på en 
åker , tills vi kunde kommo upp i vagnen, 
alla 3 systrarna. Hu, så våta och leriga 
vi voro! Vi klevo ju i fotsdjup lenälling 
och kläderna se rysliga u t i dag! 

fiend er. Hoyang, Ch enghsien, P eh shui, 
Hsiao-i med flera andra platser tillhöra 
söderpartiet, och ehuru de voro med om 
att utdriva Chen, den gamle guvernören, 
h a de nu sedan den nye guvernören, l en, 
tog livet av sig och Feng blev guvernör i 
stället, vä nt sig emot denne. Han avli vade 
ju Koh-chien, den fruktade röva rehöv
din gen, och det blir h an hatad för , så väl 
som för sina kristna principer. Rövarna, 
som voro något bättre strax sedan len 
kommit till makten, blevo så dj arva sedan 
denne tagit sig av daga och Koh-chien 
blivit dödad. Feng har blott helt litet sol
dater. Den gamle guvernören Ch en, som 
undkom till Slch 'uan, h ar nu med sina 

Då man möl s 

Se'n vi kommit upp i vagnen, hade vi 
det bra och småningom voro vi all a vid 
västra porten. Dä r var sjö. Vid g-tiden 
voro vi alla lyckligt hemma, och det syn
tes som ett linder! Ingenting t appades 
eller förstörd es, fast böcker m. m. blevo 
våta. 

* 
Tillståndet i Shensi. 

I ett privatbrev från fru Olga Svensson 
dat. 19 sept. lämn as fö lj . f ramställning a v 
de p olitiska förhållandena i Shensi. 

- Och nu till. de politiska förh ållandena 
h ä r i provinsen. Man skulle ju tro, att 
vi nu Hitt det bra, då vi fått en kristen 
guvernör, Feng Y -h sia ng. Men här är 
stora svårigheter. Han h ar så må nga 

·i en hålv ii!} . Fot,o M . }:'o lke. 

soldater slutit sig till södern, säges det. 
En h el del av Chens solda ter ha kommit 
hit tillbaka och äro nu rövare. Det tros, 
nu , a tt söderpartiet h åller på a tt samla 
sig tillhopa för att tillsammans med rö
varna intaga denna stad, Tungchowfu , 
först och främst. Lyckas de det och sed an 
också ta Tungkua n, då blir det ju lätt 
nog att ta Sianfu , eftersom Feng ej ka n 
få någon hjälp, om Tungkuan blir av
stängt. Därtill h ar han civilguvernören i 
Sia n och h ans soldater emot sig inne i 
s taden. Nu komma dagligen sold at er frå n 
ån Wei-nan hit, som skola hj älpa till att 
bevaka denna stad. Här .kanske blir krig 
snart, det ser ej bättre ut. För Gud är 
ingenting omöjligt. Vill h an ha Feng hä r 
i provinsen, I,an han också hjälpa honom 
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och omintetgöra alla onda människors 
planer. Gud kan, men mänskligt sett har 
Feng Y-hsiang inte någon utsikt att vin
na. Må Herren hjälpa i dessa tider. 

Vårt distrikt är så hemsökt av rövare. 
De troende få nu ej vara i fred längre. 
Feng, guvernören, är ju en kristen, och 
han har dödat Koh-chien, den mäktige 
rövarhövdingen. Nu skola de hämnas, sä
ges det, och det l,anske blir svårt för de 
kristna här nu. 1 ett troende hem toga 
rövarna äldste sonen, en 17-18-åring, 
ehuru han låg sjuk på kangen och ej 
själv kunde gå. Två av rövarna bura ho
nom bort. På fiera dagar visste de intet 
om honom, men vara ute och sökte. En 
man fann honom till slut. Rövarna hade 
kastat honom ifrån sig på marken, då de 
till. sist såga, att han ej blev frisk. Nu 
har h an fått komma hem, för vilket för
äldrarna äro så glada och tacksamma till 
Gud. 

Från redaktion och expedition. 
En god jul och ett gott nytt år 

viII red; tillöllska alla S. L:s läsare. Her
ren give oss alla att även i denna tid, så 
full av strid och oro, få erfara, att him
melens frid ännu besöker jorden i Barnet, 
som blev oss fött i Betlehem! Vi vilja ock 
tacka alla dem, som tned oss deltagit i 
arbetet för och spridningen av Sinims 
Land. »Alla dina verk, Herre, skola lacka 
dig och dina fromma skola lova dig.» 

En dyrbar gåva. 
En åldrig Herrens tjänarinna har känt 

sig manad av Herren att till missionen 
skänka ett antal obligationer å samman
lagt 15,000 kr., nominellt värde, och före
slår, att avkastningen därav måtte använ
das »för de uttröttade och åldriga missio
närerna». Härom skriver hon bl. a.: »1 
någon ringa mån hade jag fått en aning 
om innebörden av Jesu ord: 'Rävarna ha
va kulor, och himmelens fåglar hava näs
ten, men Människosonen har intet att luta 
sitt huvud till.' Likaså hans vittnen och 
sändebud, då arbetsdagen lider mot kväll. 
Detta bidrag är ju endast 'en bägare vat

ten', men givet i hans hand, som gav löftet 
om oljan i krukan och mjölet i skäppan, 
och som kunde välsigna fem bröd och två 
fiskar till vederkvickelse för så många». 

Komminen har med stor glädje och 
tacksamhet mottagi t denna gåva. Måtte 
den bliva till rik välsignelse icke blott så, 
att den får fylla ett verkligt behov )!Ulan 
verka ännu Idngt mer genom alt fram
kalla många tacksägelser till Gud»! 

Provexemplar å Sinims Land. 
PrenumerantsamIare, som taga S. L. å 

posten, och som nu till nyåret önska vin
na nya vänner för tidningen, kunna från 
expeditionen rekvirera provexemplar i 
och för gratisutdelning. De sändas gratis. 

Fröken Ingeborg Ackzell 
har nu avslutat sin resetur till landets 

olika seminarier, varom meddelande läm
nades i S. L. n:r 10. För alla dem, som i 
förbön ihågkommit vår syster, vilja vi nu 
omtala, att hennes resa varit full av upp
muntran och rik på bönhörelser. »Det 
starka intresse och den varma kärlek till 
Herrens verk i Kina», skriver fröken A., 
»vilket framträder hos både gamla och 
unga, väckte min djupa tacksamhet och 
glädje. Det var·ma och hjärtliga tack samt 
'välkommen åter', som så ofta uttalats bå
de offentligt och enskilt av lärarekår och 
elever vid seminarier och skolor, vittnar 
om missionsintresse även det. Uppmärk
samheten t. o. m. då 7 a 800 skolbarn va
rit samlade, har varit rent av gripande.» 

Låt oss tacka Herren för all uppehål
lande nåd och välsignelse han skänkt vår 
syster! 

Ädelstenar i Mästarens krona 
- livsbilder från missionsarbelel i [(ina 

av fru R. Goforlh är namnet på den se
nast utkomna missionsboken på S. M. K:s 
förlag. Den ger en synnerligen levande 
inblick i missionsarbetets vardagsförhål
landen, dess prövningar och besvärlighe
ter men ock dess höghet och välsignelse. 
Många vänner ha uttryckt sin stora glädje 
och tacksamhet över att denna bok har 
utkommit på svenska. För söndagsskol
lärare och för läsning vid 'syföreningar är 
den synnerligen lämplig. Sprid den bland 
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missIonsvännerna i din hemtra,kt! Skänk 
bort den som julgåva till den du vill in
tressera för missionen! Priset är 2: 25. 
25 % rabatt om minst 5 ex . tagas. 

Hembud 
har åter nått en av vår missions vän

. ner, nämligen f. d. folkskolläraren Anders 
Andersson i Kristinehamn. I många år 
har han varit S. M. K:s ombud. Saknaden 
efter honom är därför stor, ty han var 
en varm vän till missionen och deltog med 
kärlek och intresse i dess arbete. 

.~\.ven rådman C. Carlsson i Lindesberg, 
som likaledes i många år varit missio 
nens ombud, har h emkallats av Herren. 

Låt oss tacka Herren för all den trogna 
tjänst, som dessa båda vänner fått utföra 
till missionens fromma! 

Av Hans Stjärna i Östern 
är nu hela upplagan slutsåld. Vi äro 

tacksamma för allt som gjorts till upp
nående av detta goda resultat med kalen
derns spridning. 

Missionär Hugo Linder 
ankom lyckligt till Sverige i början av 

denna månad. Vi hälsa vår broder väl
kommen hem och .. tillönska honom myc
ken välsignelse under hans vistelse i hem
landet. 

"Tackoffer till Herren". 
Den, som plägar läsa redovisningarna 

i S. L. över influtna gåvomedel till mis
sionen, kan säkert ej undgå att lägga 
märke till hur ofta ovanstående eller lik
nande rubriker där återfinnas. Det ä r 
både stora och små bidrag, som på detta 
sätt frambäras på Herrens altare. De ut
göra i sanning en »välbehaglig lukt, ett 
offer som täckes Gud och behagar honom 
väl». 

Försäljningen. 
Resultatet av syföreningarnas för S, M. 

K. försäljning den 9 d:s gav även i år den 

goda behållningen av kr. 3,639: 80. Till alla 

som på något sätt bidragit till detta goda 

resultat, uttalas härmed ett varmt tack. 


Nya ombud. 
Följande personer ha av Kommitten 


kallats att vara missionens ombud: fröken 

Anna Dalholm, Kristdala; hemmansäga-
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ren O. Magnusson, Orrviken; hovrättsno
tarien luar Olsson, Lidhult; kyrkoherde 
Karl Berggren, Torsås; lärarinnan fröken 
Anna Liljeson, Grebo; frkn Maria Lund
gren, Värna, Björsäter; folkskollärarinnan 
fru Gertrud Lindberg, Bjärmelund, Fåker; 
frlm Brita Danielsson, Yttergärde, Oviken; 
kyrkoherde Alb. Markgren, Bygdeå. 

Kinesiska tänkespråk och 
ordspråk . 

Den vise gör gott likasom h an andas, 
det är hans liv. .. 

Man kan vara anständig utan att vara 
vis, men man kan ej vara vis utan att 
vara anständig. 

* 
Mina böcker tala till mitt förstånd, mina 

vänner till mitt hjärta, himlen till min 
själ och alla andra till mina öron. 

* 
Den vise omtalar ej vad han · gör, men 

gör ingenting som han ej kan omtala. 

* 
Begabberiet är förtalets kvickhet. 

* 
Människan kan böja sig för dygden, 

men dygden böjer sig aldrig för männi
skan. 

* 
Dygden förlänar inga talanger , men er

sätter bristen dära\', talangerna förläna 
icke dygd och hnna ej heller ersätta 
bristen därav. 

* 
Människorna kan man undvara, men 

man behöver en vän. 

* 
Det träd, som kullblåsts av vinden, har 

flera grenar än rötter, 

* 
Stora själar hava vilja , men övriga blott 

tillfälliga nycker . 

* 
Fängelset ä l' tillslutet dag och natt och 

likväl är det alltid fullt, templen stå öppna 
dag och natt och äro alltid tomma. 

* 
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Yilken är den odrägligas te männi ska ? 
Den som man förolämpa t och som man 
ingenting har att förebrå. 

* 
Emottag dina · tankar som gäs ter , och 

behandla dina önskningar som barn. 

* 
En dag är värd lika mycket som tre 

för den, som gör allt på si n rä tta tid . 

* 
Ju mindre fördragsamhet man har med 

sig själv, desto mer fördr agsa mh et kan 
man h ysa för andra. 

* 
Vad som ej brådskar mås te mall göra 

fort , för att i god ro kunna gö ra vad som 
brådskar. 

* 
Ack, vilket no]e ligger · det ej uti att 

giva! Det skulle ej finn as nå gra rika, om 
de vore i s tä nd a tt erfara de tsamma. 

* 
Man bör ej anvä nda den, so m man miss

tror, och ej misstro den, som man an
vänder. · 

* 
Till ryktbarhet gå r man genom palat

se t, till rikedom genom torget och till 
dygd genom ödemarl, en. 

Insänd litteratur. 
Varde ljus! missionskal ender 1922, utg. a v 

.E:v . Fosterlandsstiftelsen. Pris . 3: 50. 

Från K.M. A:s Förlag: 
Niiffoch Fjärran, 21:sta ärg. Pris 1 :50. 

Syo~erligeo smakfull utstyrsel och ett gedi
get lODehäll. 

Guds vapenr ustning, föredrag vid Söder
täljekonferensen 1921 av F r. H a ffi m ar
s t e n , E. M o d e r s o h n och E. L i n d c
b e r g. Pris 1 : 75. 

Svens)ca Missionsförbundets Förlag: 
Vinterny 1921, jultidning utg. av Svenska 

Missionsförbundet. Pris 2 : 50. 
Hem, Hem, 16: de ä rg. Pris 1: 35. 
'l!r·ing Grwnen och Bra.sa.n 1921, 33: dje ärg. 

Pl'lS 65 öre. 
Barnens Jul , 9 :de arg., 1921. Pris 45 öre. 

Sv. Kyrkans Diakonis tyreIses Förlag: 
'l'illke>mm.e . ditt rt]ke, .årsbok u tg. av Sven · 

: kll: Kyrkaris Miss ionssty relse, 16 :de årg., 1921. 
Pri s ·i:Hift": kr. 2, - , kart. kr. 3: -. 

Stjä'rnan från Betlehem 1921. Pris 45 öre. 

För våra unga missions
vänner. 

. Rövarens dotter. · 

Hon var trött , lilla Sing-er, där hon 
gick och bar på sin lill e bror. Mor tog 
honom en s tund för att giva honom ma t, 
och som en pil for hon iväg ut på gatan, 
där andra barn roade sig med fjäderboll. 
Den utgjordes av ett kashmynt inlagt i 
en tygbit , va rvid en h önsfjäder var fästad , 
och den sparkas med foten högt i luften. 
Små flickor lära sig att räkna på de tta 
sä tt , ty de rälm a, hur må nga gå nger de 
kunna sä nda den upp i luften , utan a tt 
den faller till marken. 

Nu ropade mor igen. Bror h ade so m
nat, men hon sku lle hämta bränsle och 
göra upp eld. Aj! Där stack hon sig plI 
de törniga gr enarna. Ut med sticbn och 
tänd på elden! Nar den brann, drog hon 
på blåsbälge n, för att va ttne t sku1le kok a. 
Mor knådade en deg av va tten och mjöl, 
som kavlas ut , till s den blir tunn nog, 
skäres i smalas tr emlor och kokas j. \'a tt
ne t. . Med tillsa ts av olja, grönsaker och 
litet salt utgör denn a rätt näs t ' brödel 
kinesernas huvudföd a. 

När mor arbe tade mecl, gicl( det lätt. 
Men mor hade förlorat all lust alt a rheta 
och var likgiltig för alltsammans. \'ad 
tjän ade det till a tt stå i? Far röl, le ju 
änd å upp alltsammans i opium. Sydde 
hon för and r a och förtjänade litet därpå, 
så to g han det. Vävde hon tyg till kläder, 
tog han och så lde detta. Allt lösöre, som 
kunde förvandlas till pengar eller opium, 
a nvändes till att tillfredstälJa fars begiir. 
Farmor trä tte, den långe farbrod ern , som 
för si n längds skull fi ck bära namnet »ut
länningen», blev uppbragt, ty r edskap för
svunno från hemmet. Och · gudarna, ja, 
de stodo väl där i si n nisch med rökel se
koppen och de avbrä ndarökelsestickor na 
däri . . Men någo n tröst · gåvo . de icke i 
hemmet. Icke . en enda solstråle sken in 
till dem. 

Så korn mormor och mos ler på besök 
»Mostern» . var. en lifen flicka . pa10 il 12 
år; De \'oro enkelt men ordentligt klä dd a, 

I 



December 1921. S I N I M S 

och Sing-er tänkte: »Vad mormor ser 
glad ut! Men att de vill ha stora fötter!» 

Själv hade hon allaredan sina fötter 
bundna med tygremsor. Som hon funde
rade på detta, hörde hon mormor tala 
med sin mor om Gud och om Jesus 
Kristus, som älskade oss så, att han dog 
för våra synder. Mor menade, att en så
dan religion icke kunde passa för henne, 
ingen kunde väl älska henne! Någon gläd
je fanns väl icke för henne . 

Jo, sade mormor, Gud kan hjälpa, han 
har utvägar, där vi se bara mörker. Sjung 
litet, sade hon sedan till sin yngsta dotter, 
som hade gått en lid i missionens skola. 
Och hon sjöng: »Jesus älskar mig. jag 
vet, ty min Bibel säger det». Grannarna 
fingo höra sången och kommo in och mor
mor var snart i gång med att tala om 
Jesu kärlek i hans offergärning på korset 
och om himmelens härlighet. Icke var 
hon någon begåvad kvinna, hon hade haft 
svårt att lära sig läsa, men Jesus älskade 
hon, och med si tt varma hjärta ville hon 
föra hela byn till den Frälsare. som gi
vit henne själv både hopp och liv. 

Sings moder var' glad över besöket. 
Tänk, att få en Gud, SOIl1 hörde bön i 
stället för dessa stumma gudar! Men kun
de det väl vara för henne? 

Far hade slutit sig till de stora rövar
hoparna, som strövade omkring i trakten. 
Ännu mer rädd var lilla Sing för denne, 
som skulle vara hennes fal'. Hans gevär, 
som han bar, hans ' knivar, och det för
härdade uttrycket i hans ansikte skrämde 
henne. En dag kom denne obarmhärtige 
fader hem med ett I<ontrakt. Lilla Sing
er var såld, hon sIw Ile bli sonhustru i ett 
hedniskt hem, när hon blev stor nog. Mor 
grät, Sing-er gick stillatigande omkring, 
hon var ju blott en handelsvara. 

Mormor kom så ofta hon kunde med 
mostern den långa vägen för att vinna 
dem och byfolket för Herren. De sjöngo 
för dem si'lnger om Jesus, talade och bad. 
Större och större ' blev skaran av dem 
som, lyssnade till budskapet, och snart 
kommo de med till missionsstationen. 

'Fastän morföräldrarna voro fattiga, to
go de Sing~ers mor och tvenne barn hem 
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till sig, så att ocksi'l de skulle få hön 
evangelium på missionsstationen. Där 
fick Sing-er se ' och uppleva mycket, som 
var nytt för henne, och som lärde henne 
förstå att de kristnas Gud var en goo Gud. 

En dag kom missionärens fru och frå
gade, om lilla Sing-er fick komma varje 
dag till missionsstationen och bli lekkam
rat åt deras lille son, som var så ensam, 
sedan hans äldre SYSk0l1 hade rest hem 
till Sverige för att gå i skola. Maten 

Foto O. Svensson. 

Tvenne hittebarn. 

skulle hon få där, men stjäla, ljuga och 
bruka , fula ord måste hon avstå ' ifrån. Dc 
två kommo så väl överens. och sl1art . voro 
de i full gång med att leka med varandra. 
, En dag blev hon hemkallad, ty far ha
de kommit till morföräldrarna på besök. 
Hon blev så rädd. Skulle far nu taga dem 
alla hem till byn, där allt var såmötkt 
och tungt? Fadern , sökte locka den lina 
flickan till sig, men hon ville inte kom
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. ma. Då gick han åter sin väg. Inga var
ningar från svärföräldrarnas sida kunde 
få honom att vända om från sitt synda
Iiv. Icke långt därefter kom bud om att 
han blivit skjuten under en samman
drabbning. 

Mor måste nu hem till sin by, men Sing
er blev kvar på stationen. Bedrövad såg 
hon ut, men ingen tår fälldes , och intet 
ord förrådde, vad hennes barnahjärta 
kände. Långe farbror hämtade den döde 
utifrån fältet, och han begravdes på fa
miljens gravplats. Farbrodern började 
nu uppsöka den plats, där de troende 
samlades, och han blev mer och mer över
tygad om att där allena fanns frid för 
hans själ. 

Dagen kom, då mormors böner blevo 
besvarade. Flera från denna by blevo 
döpta. Och huru glada voro icke de tro
ende, då de i den byn fingo till stånd en 
riktigt trevlig församlingsloka 1. 

Sing-ers mormor och moster voro med 
då. Hennes farbror såg så glad ut. Han 
hade kort förut fått erfara, hur Gud räd
dade hans liv från rÖvarna. Och nu ville 
han leva för Gud, och vid det följande 
stormötet blev han också antagen till do
pet. Lilla Sing-er såg så glad ut, då far
bror blev döpt, och mormor riktigt strå
lade av himmelsk glädje. 

Tiden kom då Sing-ers svenske lek
kamrat skulle resa till skolan. Och då 
måste hon åter komma hem till mormor. 
Mor hade fått plats som matmor i Dag
gryningens skola, och där arbetar hon 
med liv och lust. Det är ju också hopp 
om att Sing-er kan få lära sig att läsa , 
men - och det är ett stort men - hon 
är ju såld av sin avlidne fader, rövaren, 
till hedningarna. 

Får evangeliet nå det hemmet, så finns 
det ju hopp för vår lilla vän, i annat fall 
går hon mänskligt sett en mörk framtid 
till mötes. Säkert är denna hednafamilj 
lagd på mormors hjärta. Skola icke även 
vi bedja, att de må bli förda till Gud nu 
eller genom den lilla, som sedan kommer 
in i deras hem såsom brud? 

Tant Dagny. 

Från världsmissionsfältet . 
Märkliga massrörelser i Afrika. 

I S. L. nr 23 år 1919 förekom en redo
görelse för den kraftiga massrörelse inot 
kristendomen, som utbrutit i Nigeria. 
Denna rörelse har sedan dess vunnit en 
allt större utbredning, och de underrät
telser, som nu meddelas därifrån, äro på 
allt sätt ägnade att uppkalla till Herrens 
pris och bön. 

Det område, varom nu är fråga, utgöres 
av distriktet Apollonia i västra delen av 
Guldkuslen med huvudstaden Axim. Det
ta område har först helt nyligen varit 
förem ål för missionens arbete. I huvud
staden farins en blomstrande församling, 
och i kustbyarna funnos små kapell. Men 
alla försök att intränga i det inre av lan
det voro fruktlösa. Fetischdyrkan höll 
människorna i sitt järnhårda banIL Män
niskooffer förekommo alltjämt trots rege
ringens alla bemödanden att utrota det. 

Hela detta avlägsna, vilda hednaland är 
nu indraget i en ström, som leder fram 
till kristendomen. En missionär, som be
sökte distriktet i aug. 1914, fann där 8,000 
omvända, som begärde att intagas i för
samlingen. I 52 byar hade invånarna un
der den föregående tiden brutit helt med 
sin fetischdyrkan, bränt sina avgudabilder 
och förstört sina troll medel och förklarat 
sig för kristna. 

Anledningen till denna utomordentliga 
massrörelse är mycket märklig. Ur ök
nen uppträdde plötsligt en profet med en 
brinnande botpredikan. Han är ingen in
föding från Guldkusten utan tillhör de för
aktade daglönarna från Västkusten. Han 
hette Harris och var från början endast 
en vanlig dopkandidat, som ännu icke upp
tagits i församlingen. Snart visade det sig 
emellertid hos honom tydliga tecken på 
en profetisk kallelse. Utan något som 
helst »officiellt» uppdrag begav han sig ut 
som evangelist, utan penningar och utan 
skor på sina fötter. I handen bar han ett 
stort kors av bambu som trons symbol. 
Han livnärde sig av vad folket gav ho
nom. Hans budskap var enkelt: avguda
dyrkan .är förkastlig, trollmedlen äro till 
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intet nyttiga. Det finnes endast en Gud, 
han som är alla människors Fader, och 
en Frälsare, Jesus Kristus. I det namnet 
uppfordrade han sina åhörare att lämna 
sin fetischdyrkan och mottaga tron. Han 
hade inga tankar på att grunda en ny 
sekt. Han uppmanade alla, som omvände 
sig, att sluta sig till närmaste församling i 
och för vidare undervisning. Han sade: 
»Jag är ingen präst, jag är endast en pre
dikares röst i öknen. Gören bättring, ty 
himmelriket är nära 1» 

Mannen drog från by till by och stora 
massor följde bonom. Hans makt var för
vånande, och hans budskap oemotstånd
ligt. Människorna församlade sig i hundra
tal för att förstöra sina avgudabilder och 
amuletter. Fetischpräster avsvuro offent
ligen de mörkrets gärningar som de övat, 
och vad som är ännu märkligare: många, 
många av de infödda förklarade sig redo 
att avsäga sig månggiftet - det största 
hindret för kristendomens framgång i 
Afrika. 

Vandringspredikanten försvann lika plöts
ligt, som han kommit. Hans tjänst omfat
tade endast tre månader. Därefter drog 
han sig över på franskt område. Mitt uppe 
i scener liknande de ovan skildrade blev 
han där häktad av myndigheterna såsom 
fridstörare och förvisad ur landet. 

Profetens verk var slut. Nu började 
prästens uppgift. överallt där profeten 
dragit fram, fann man en utdöd fetisch
dyrkans rykande askhögar. De gamla fe
tischhyddorna voro försvunna och hade 
ersatts av bambukapell, där församlingar 
samlades med ett nytt ljus strålande i sina 
ansikten fulla av brinnande längtan att 
höra mera om kärlekens sköna budskap. 
Egentligen voro de ännu icke kristna. De 
voro sanningssökare. Deras begäran att 
få följa den Herre och Mästare de så nyss 
funnit var fullt uppriktig, även om de 
ännu icke kunde överblicka allt, som det 
skulle innebära för dem. 

:Rörande och gripande var att iakttaga 
byfolkets ihållande begäran om lärare. 

Därom skriver en missionär bland an
nat följande: 

»En bild har outplånligt inristats i min 
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själ. Det var i en usel lerkoja, där 150 
människor församlats, som ännu för tre 
månader sedan icke ens hört Jesu namn. 
Aftongudstjänsten var över. Men försam
lingen stannade kvar. En gammal man 
stämde upp en improviserad sång på en 
vemodig melodi. Den beskrev de forna 
dagarna i mörkret och fruktan under de 
onda andarnas våld, samt morgongry
ningens ankomst, som lovade lyckligare 
dagar i Guds kärleks solsken. Försam
lingen stämde in i kören: 

»Vi bära en börda av synder 

Vi bringa bördan till dig. 

Säg du >oss en väg till befrielse 

Från denna tunga last. » 


Ater och åter sjöngo de dessa ord. Då 
steg en gammal man upp, äskade ljud och 
sade: »Jag är hövdingen här i byn. Jag 
och mitt folk ha lämnat den fetisch våra 
fäder dyrkade. Vi önskil tjäna den levan
de Guden. Men vi veta icke vägen. Vi äro 
som små barn, som behöva ledning. Vi 
vädja till eder. Stannen kvar! Lären ossb> 

Det märkvärdigaste av allt är, att denna 
rörelse i slutet av 1920 synbarligen utan 
någon yttre förmedling har spritt sig över 
till Kumase i Aschanli-land. Därom före
ligga följande meddelanden från en engelsk 
missionär. 

»1 slutet av 1920 kom en storväxt aschan
ti-man med värdigt utseende till mitt hus, 
bärande ett enkelt träkors i handen. Han 
sade att Gud befallt honom att predika. 
Och efter vad hans följeslagare sade, kun
de det icke råda något tvivel om att icke 
Gud bekänt sig till hans tjänst. Han är 
en obildad, okonstlad man, men han har 
fått bliva anledningen till ett evangeIie 
triumftåg, som till sin hastighet och om
fattning påminner fullständigt om den 
första pingst-tiden. Hela bymenigheter 
~ed sina hövdingar i spetsen hade avsagt 
sig sin avgudadyrkan och mottagit den 
kristna tron. Ingen dag går i Kumase 
utan att sådana Kristussökare komma dit. 
Många ha vandrat ända till 50 å 60 mil 
(eng.) från sina byar. I en by fanns för 
sex månader sedan icke en enda kristen. 
Nu predikade jag där för 300 dopsökande. 
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Vid gudstjänstens slut tågade vi, åtföljda oändligt starkt kännbar i de trakter, där 
av byns hövding och äldste bygatan fram, dessa underbara rörelser gå fram. Det är 
staplade upp en stor hög med avgudar, därför dubbelt vemodigt att tänka på att 
fetischer och · amuletter, hällde petroleum den gamla livsl<raftiga Baselmissionen, 
över den och sjöngo en sång, medan des som förut arbetat i Guldkusten numera i 
sa tecken på mörkrets makt förbrändes kraft av Versaillesfreden är förvisad även 
till aska.» från detta arbetsfält, utan att någon annan 

Bristen på arbetare gör sig naturligtvis mission kunnat upptaga dess arbete. 
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Anna Dillners minne G: 

U. M .. uppsvenska distriMet, till Sung Hsi-lien 	 80: 
O. Beiuhoffs underhåll GOO: - 1939. H. A., Sthlm, till Emma Andersson 

2080. "I stället för blommor till fru A nna för upptag'ande Il" bibelskola 12;;: -
Dillners bår" 20: - 19;;4. ~L i\;L & 'M. P .. Sjömarken, föl' 

20ln. Dito dito l: - skolg. Dei J ong-seng jO: 
2083. K . F. U . . 1.1:s mellers ta förbund, till 1981. Sy fören ing och vänner i Ljungby 

M. Ringbergs underhåll 500: - till barn- och kvinnoarbetet 11;;: 
2084. ,,'fa clwffer för bönhöl'clse, Ham- 1982. A. A., Ljungby. till d:o 20: 

rålIge » 5:- 1983. »Bönhörelse», till E . Andersson, alt 
2085. ToftcryUs mfg. sparb.-medel 200: - anv. efter gottrinnantie 10: 
2086. »'rant A.» 5: - 1985. S. S .. Ki e l. för evang:s underhåll 
2087. K. A., sparb.-medel G: - i hlienc hih 137: 50 
2088. A. N., d:o G:- 1993. K. F. U. M:s missionsJn-ets, Gtbg, 
2089. C & S. K., d:o 12: - till D. Landius ve rks. 150: 
20fJO. A. I •. , d :o 15: - J994. })Daggryningsmedlem, tiond e» , till 
2U9l. Hab. il H. S. 0. :3: 07 arb. i Tungcbowfu 3: 
2093. )1. L., Rumla JO: - 2000. »1 stället för blommor till fru Anna 
2094. ,:vr. ö .. Stocksund 200: - Dillners hår", till k"innoskolor i 
2U95. A. L., Skälderhus 2U:- Kina 900: 
2096. Mölnlycke rnf/r Iii: - 2001. L. M. F" till Kvinnl. Sem:s öv
2097. Koll. A K. I". U . K., Ystad, gm S. L. 20: 25 ning&sk. 1,500: 
2U98. Skältlervikens syförening ;;0: - 2007. K. S .. Huskval'na. ,till evang:s un
2099. T es tamentesmedel efter A. D. 5UO: - derhåll i Hoyang 400: 
210'2. »)''1ag'dalenas sista ga vB» gUl H. L, 2008. S. S .. Alingsås, till de nödl. i Kiua 10: -· 

Älgarås Il: 10 2009. l'IIi-ssion s vänner i Tålebo. till eva ng. 
21U3. K. l". U. K., Gtbg. rcse1li drug' ti!1 Yuen Ynin-shen. gm V. F. 37: 

H. T .. ):(m E. S. ~fi 20JO. Söndagsskolbarnen i N. SI,iirstad, 
21114. H. A .. Karlskrona 2 för e n skolgosses undel'h. ,U,'JU S . S. SO: 
211);,: I IJruvlådnll 29/11 10 2021. »)'linne frän ·nyåret 1919 i S. " till 
2106. G. K., Björl,öby. »Henen till 1"';;;» l;; N. Engbiick att all\'. efter gottr. C>:
21Ui. Gl'cho llnguolllsfö l'e ning :,0 C. L .. Storvik, " tack tÖI' undfången 
2108. }> Eu mi~_~ionsv.iin » gm A. L. ]7 nåd», t.ill som marhem i Shui-iu 50: 
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PRENUME RATIONSANMÄLAN FÖR ÅR 1922. 

Kina-Missionstidningen Sinims Land, 
organ för Svenska Missionen i Kina, 
anmäler härmed sin 27 :de årgång. Tid
ningen utkommer under år 1922 med 
två 16-sidiga och ett 24-sidigt nummer 
i kvartalet. Redovisningen införes hä
danefter endast en gång i kvartalet. 

Sinims Land kommer att redigeras 
efter samma plan som föregående år. 
Den vill vara en enande länk mellan 
missionsarbetarna på fältet och dem, 
som i hemlandet genom sin förbön 
och offer bära upp missionens heliga 
sak. Genom uppbyggelseartiklar och 
bibelstudier - missionär Erik Folke 
kommer att fortsätta sina bibelstudier 
över ämnet: )) Guds folks vandring)) 
- samt genom sammanfattande över
sikter av missionens stora verk bland 
tolken, vill Sinims Land bliva missio

2056. S. S., Mal mi:i , till »lille Olle» .hos 
A. 	 Hahne 100:

2057 .. J. E. S., Malmö, UI! »vål' gosse»
hos IM. . Pettersson 100: 

2061. »1 siiUlet· för blolnmor till fru 
. Anna Dillners bår», till kvinno
skolor i Kina 100: 

~068. Syfören:s n:r 1 sparb. till bibel
kvinnor i· HOllanfn 90: 

2074. A. A., östra !tyd; till M. Petters· 
son, aH anv. efter gottf . .gmM. K. 5:

2075.. I. & N. J. P., Bjärby, till d:o gm d:o 10:' 
2076. »Kinavän» . till N. Eng'bäck, för 

hano; skolg. i Puchow 100: 
2082. S. J., Vadstena, till M. Nylin. för 

»Påsklml'lwl» 25: 
2092. Hednavännernas Allians.. för e,-ang.

Loh Te.h-tao, Ching U-hwa och 
. Koh Yung-uang 300: 

2100: Daggryningen i K. M. A., till lära-. 
rinna i Ishih f l ickskola 150: 

2101: K. Jo'. U. K. gm K. ,~I. A., till 
-K. F. U. K:s flicka i flickskola v 
i Ishih 50: 

2111. E. O. U ., Gonäs, för evang. nnd€rh. 80:
2112. A. B :. Skärstad. till Barnh. i Sinan 25:
211;). Vid .sparb.-tömning i TenhuHs skola 

'gm .J. H. til! underh. av ett bam
hemsbarn i d:o 50: 

neIlS vänner till hjälp, uppbyggelse 
och glädje. 

Tidningens pris blir: helt år kr. 
2: 50, 3 kvartal kr. 1: 90, halvår kr. 
1: 50, ett kvartal kr. O: 90, en månad 
kr. O: 75. 

Sänd till utlandet kostar tidningen 
kr. 3: 50 pr år. 

Prenumerantsamiare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, 
erhålla, mot insändande till expo av 
postens kvittenser, kr. 2: 50 för varje 
5-tal ex. men då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras 
från exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

När mindre än 5 ex. tagas bör pre
numeration 	ske på posten. 

Provexemplar erhållas gratis från 
expeditionen. 

2114. M. J., Edderyd, »från Herrens po~ 
tatisland», till' utdelande av evan
geliedelar 16:·;'0 

2115. L. J., d:o till d:o 10: 

Kr. 4,88~: -

MIssionshemmet. 

2025. A. A. o Jnlita, till Barnens Hem 9:'19 
2116. L. B .. Björköby, till .d:o 10: 
2117. "Onämnd» till d:o . 10, 
2118. E. A., Hvetlanda. till d:o, till jul:

skinka 	 . 20: 

Kr. 49: )9 

Allmänna missionsmedel 19,176:' 85 
Särskilda ändamål . 4,889:'-
Mlsslonshcmmet 49:19 

Summa nnder nOV. mår. 1921 Kr. 24,115:.84 

kled varml lack till varje giiJar~! : 

»HBn en har ntvalt Sion. ~ 'Dess förråd 
skall jag rikligen välsi.gna, åt dess fattiga "kall . 
jag .giva bröd till fyllest.· Dess fromma s lwla 
jubla högt.» Ps. 132: 13, n, 16. ' . 

,Expedition: Drottninggatan 55.' TelegramadJ."ess: "Sinim"; Stockholm. 
Telefon: Riks 44 59. AIlm. 224 73. 

INNEHÅLL: 
III. - .Julcns gåva och tecken. - .Julens bjudning. - Guds folks vandring. VII. 
- D,l julljusen tändes. - »1 skolen vara mina vittnen.» - En jlulklapp. - Evan
gelisten Li Pao-lo. - Tacksägelse- och böneämnen. -Brevavdelningcn. - Från 
redaktion och expedition. - Kinesiska tänkespråk och ordspråk. - Insänd lit 
teratur. - För våra unga missionsvänner. - Från världsmissionsfältet. - Redo

visning. - Prenumerationsanmälan. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget 1921. 

http:24,115:.84


OkLober 1921. S I N 11\1 S L A X D. liL 

Han sviker aldrig, prisat vare bans 
namn, alla hans löften ~iro ja och 
amen i Jesus. Ibland har jag det 
t rfll1g t, men han sänder hjälp. Ingen 
skulle vilja tro, att jag ger bort lika 
mycket, som 'korparna' ge mig. SOlll
liga skulle aldrig tänka P~I att giva elt 
öre till missionen, men de ge mig gär
na en 50-öring till en bit skk. Sä kan 
jag unch"ara steken. :\HI Herren ut
gjuta Sill Ande oeh onwiinda tusen
den och tiotusenden, beder Er till
givna -.» 

I ett senare brev heter det: 
»I förmiddags fick jag missions l id

llingen (China's JIilliollS) och som jag 
inte 'iir riktigt bra, har jag genast läst 
igenom elen. Det är mycket i den, som 
uppfordrar till pris och tacksägelse, 
ja, till tackoffer ocks[i, för hans stora 
godhet att besn.ra bön. Låt oss h;llla 
ut i tro, ly det fillns ett sådant över
flöd P~l regn ... Jag blev mycket be
drövad att läsa om hungersnöden och 
uärsluter 5 kr. tin missionen och :3 till 
de nödlidande. Jag hade en het strid 
om saken, men Gud \"are tack, jag fick 
kraft alt segra och göra. det med gläd
je, också. Satan sade: 'Varifrån skall 
du m dina :32 kr. till hyran i.maj'l' 
.1 ag svarade: 'Det vet jag inte, men 
HerrelI vet, att jag milste ha dem, och 
jag kan inte sta i skuld! ' Jag tänkte 
på vad Jesus hade gjort för mig och 
pil dc viilsignclser jag alltid begär a v 
honom, och sil tog jag och bredde ut 
pengarna framför honolll på stolen 
och böjde mina kniin och ö\'erlämna
dc dem åt honom, varenda krona. Och 
niir jag hade gjort det, vad jag kände 
mig lycklig! A, kiira vän, Herren skall 
aldrig länge sa i skuld till n[lgon. 0, 
det ~ir gott alt Hl andliga välsignelser 
rör timliga ga \'or. Han iiI' sil god, pri
sad vare Herren!» 

P~I ett underbart sätt grep Herren 
i II och besvarade hennes bön angaen
de pengarna till hyran. En bekant till 
mr. Broomball korn att ffi del av hen
lles brev, och djupt gripen av hennes 
enfaldiga, levande tro, sände han hen
ne gcnast dc :32 kr. hon behövde. 

Hur bon tog emot den hiilpen fr[lIl 
Herrcn erfara vi i hennes niista hrev 
till mr. Broomlwll. 

»Ert brev fyllde mig med helig 
fruktan. Jag skulle ha velat ropa oel! 
dansa, om jag kunnat. Jag kiinde mig 
så överväldigad av Guds stora kiirlek 
till mig och hans godhet. Om en stund 
tog jag alltsammans och hredde ut det 
infer I-Ierren och bara grill a v ett Ö\"l'f. 

fullt hjärta. Mina t{lrnr voro min,l 
enda ord för en stund. Därefter bad 
jag Gud om andliga och timliga viiJ
signdser först över er, och över herr 
- (den vänlige givaren ). - - Jag 
m ,lste tala om, lJUr jag fMt S[I n'ryckd 
pengar, Jag llar varit sjuk en tid, och 
en dam kom för aLt se till mig, och 
hon gav mig 11 kr. till kol och költ. 
.Jag tyckte försUls, att jag behövde el! 
hel del saker, men eftersom halva ti
derl giltt, tills jag skulle betala hyrall, 
ville jag göra allt, \'ad jag kunde för 
att spara till den. Men Kina, anna 
Kina, med de.' S millioner döellde ulan 
Jesus och m fll1ga t. (l. m. ulan hröd~ 
Jag kunde inte belt:tlla det. o, nej! J,lg 
Ilade både hem och hiidd och Iiida. 

A, om jag kunde göra men!. FiI'Il
den frestade mig sv{ul, men \'il ken 
ljuvlig frid jag erfor, då jag överliirn 
Ilade det ilt min Herre. Ja, jag frö.i
dar mig diin·id. Fienden siiger visser
ligen stygga saker till mig, men hall 
iiI' en lögnare friln begynnelsen, och 
jag kan iita eller icke ilta alldeles som 
jag vill för honom. Djii ntlen predi
kar alltid öwr halva texten. 0, vilken 
nad att segra över honom!» 

Sadan YLlr hon, denna Herrens trog
na tjiinarinna, i sin bönc- och oUI'r
tjänst för de heliga. \[ånnl~ icke hen
nes tro och hennes kiirlek miiste kom
ma manga a\' oss alt blygas. An mer l 
Månne vi icke behöva böja oss inför 
Herren och bekiinna som synd, att yar 
tro kommit till korta, niir det giill('r 
givandet till Herrens verk? 

Om dn böjer dig, och om du bekän
ner din synd, S,~I ör det visst. aLt Her

ccren skall göra något nylt med dig 
- ii yen i detta a ysppnde. 


