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S I ~ I i\I S Ju A N D. Den 5, april 1923. 

G U D S F O L K S V A N D R I N G.. 
Av Erik Folke. 

XII. 

2 Mos. 19 och 24 kap. 

Israels folk hade i Egypten haft sin 

första stora dag, p:iskens högtid. Och 
nu efter sex vec;kors vandring voro de 
framme vid Sinai, dår det skulle 
få fira sin andra stora högtidsdag, 

pingstens. 
Dessa sex veckor hade varit en be

tydelsefull tid i folkets historia, ty det 
hade varit den nödvändiga foslrings
tiden för Israels barn, för att Herren 
sl(ulle kunna ingå sitt förbund med 
dem vid Sinai. 

Dess fostran hade varit en fostran 
till tro och den hade givits dem un
der upprepade välgärningar. Därför 
kunde också H erren säga LilJ dem: 
))1 haven sjillv~l! sett, hUTU jag burit 
eder på örn vingar och tagit eder tnI 
mig.» Vid Höda havet hade Herren 
burit denl genonl trångmål, vid Mnrn 
genom yardngslivets missr~ikningar, i 
ölo1en Sin över frestelsens förså tliga 
snaror i Refidim genom stridens hetta 
och i Elim hade han låtit dem få 
smaka sin vilas rö. Ett rikligt försett 
bord hade hau varje dag dukat åt 
dem i öknen och sin 'törst hade de 
fått stärka 'vid de flöden som ström
Inade frän klippan. IS'l.'ael hade haft 
rika tillf~illen att Hira känna sin Gud 
i hans oändliga kärlek, trofasthet och 
barmhärtighet. Och han ville nu in
viga detta folk till sitt eget folk och 
bekänna sig själv till denl såsom de
ras egen Gud~ 

Under föregående tider hade Her
ren stiftat förbund med enskilda så

som med Noa och Abraham. Vid Si
nai åter trädde han i förbnndsförhål

lande till ett helt folie Samnlll ord
ning följer Herren under olika perio
der av Gudsrikets ,historia på jorden 
- fÖTst individerna, sedan fdkell. 

Till Isrnel säger han nu: ) Om I hi)

ren min röst och hållen mitt förbund 
så skolen I vara min egenc10nl fram
för alla andra folk, ty hela jorden ;'tr 

111in; och I skolen vara mig elt rike 
nv präster och ett heligt folk. ») ~1iirk 

den antydan, som ligger i dessa ord 
att även de andra folken skulle i sin 
tid få vara lned och att Israel såsom 
folkens präster skulle få fria dem diir
till. 

I det 24 kap. beskrives, huru för
bundet ingicks .. Det är av vikt att 
lägga märke ltill på vad siilt deU:\ 
skedde. Först se vi dfl, att el t skedde 
ge,nom en medlare. Utan en medlare 
kunde intet förbund komma till sHmcl. 
'1'fu]Jan~n, Moses, nIlena fick triidn 

inför Herrens ansikte. Ensnmt flt Mo
ses anförtrodde Herren uppgiften att 
föra Israel ut lir Higret Gud :tiIl möf t'~· . 

Vidm'e se vi att altare och offer 
voro nödvändiga för förbundets upp
r~ittande. I kap. 24: 4 heter det: »Och 

WJjallde lllOrgon ~tod han, Moses) hit
tida upp och byggde ett altare ned .. 11

för berget.» Sedan altm"et nu res t, 
sände Mos~s israeliternas ung rnän 
åstad att offra. Dessa tll?ga män voro 
antagligen utvalda bland de förstföd
da, vilka enligt Herrens ordning hör
de Herren till (22: 29) och rcprescn



terade hela folket. Något pr~istadömc 
var ännu ej upprättat, utan folket 
fick självt genom dessa sina represen
tanter frambära- sitt offer. 

Offrets blod fick endast medlaren 
handhava. ~[oses, heter det, stänkte 
den ena hälfte'n av blodet på altaret 
och den andra på folket. Först måste 
blodet stänkas på altaret. Försoning 
måste först åvägabringas. Utan skedd 
försoning vid Herrens altare kunde 
intet förbundsförl1ållande ingås. 

Den andra hälften av blodet stänk
te Mose på f~lket. Genom denna hand
ling skedde deras rening från synd. 

Syndens försonande och reningen från 

synd allt detta åstadkoms genom of
ferdjurets blod. 

Sedan denna försoning och rening 
var skedd bjödos folket i sina repre
sentanter, NIose och Aron, Nadab och 
Abihu o<.:h sjuttio av de äl9ste att 
stiga upp till Herren på berget. Där 
uppenbarade han sig för dem och där 
bjöd han dem som g~ister vid sitt 
bord. F'nslän de voro syndiga män
niskor, Uit han icke sin hand drabba 
dem, utan sedan de hade skådat Gud,. 
åto de och drucko (24: 11). Herren 
hade därmed låtit dem träda i inner
lig gemenskap med sig själv. 

Omkring altm'e.t reste Moscs tolv 
stoder efter Israels tolv sta11Ullar. Där
med gav~ ti11kiinna den plats Israel i 
livet skulle intaga, De skulle vura fyl
kade luing altaret, de skuJIe alltid 
förbliva invid altaret. Genom att så 
förbliva, skulle de fä stodnatur i sitt 
liv, de slutlle vinna den fasthet och 
styrka, som var nödvåndig för alt 
kunna iiga besh~nd so:m ett Guds folk 
i världen. 

Detta Guds förbund med Israel "har 
en förberedande och förebildande be
tydelse för Herrens sista förbund med 
människorna, det nya förbundet, som 
enligt Hebreerbrevet är ett bättre för
hunil med bättre löften, bättre ord
i1ing, bättre offer och en bättre löftes
man. Till detta nya förbund inbjuder 
I-Terren ~lla människor, såväl sådana 
som av naluren äro hedningar som 
judar. Det nya förbundets medIern
.mar äro icl(e såsom det gamla alle
nast ett rike av präster, utan de äro 
konungar och präster (1'it. 2: 14, t 
Petr. 2: 4, Upp, 1: 6 och 5·: 1·0). Se

dan Herren Jesus åter intagit sin plats 
på tronen, har han gjort de sinn. del
aktiga av, sin konungsliga härljghct. 
Märk vad som säges dilr0111 i Upp. 
20: 6 	 och 22:.5. 

För att det nya förbundet skulle 
kunna komma till stand, krävdes en 
medlare. Den uppgiften tog sonen p[t 

sig. Därför är han nu vår löftesm~n. 
Aven i det nya förbundet är altaret 
det centrala. Vårt altare rest.es på 
Golgata. Dfil' försonades "ii r synd, 
där vid korset fastnaglades den hand
skrift, som anklagade oss. Genom 
blodet på korset bereddes Val" frid 
(Kol. 2: 14, Ef. 2: 16, Kol. 1: 20), I 
detta blod bliva vi renäde från all 
synd (1 Joh. 1: 7) och från döda gär
ningar (Hebr. 9: 14). Jesu blod iiI' det 
nya förbundets blod, 

Omkring detta altare }ll'O vi kallade 
alt intaga vfir sUillning. På den fasta 
grund, som d~ir är lagd, byggas vi 
upp till aU bliva fasta stodet'l Där 
formas )) pelarna i Guds hus», där skn.
pas övervinn,are. Må vi befinnas vara 
nära korset, må vi hämta av den kraft, 
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som där gives, att vi må i dessa yt
tersta tider vinna -den fasthet, och den 
orubblighet, som är så nödvändig för 
alt kunna bestå. 

Även .det nya förbundet har sin för
bundsmåltid, Herrens bord-, dit han 
inbjuder, där han uppenbarar sin här
lighet för de sina, där han låter oss 
äta och dricka och skåda. Där ligger 
gemenskapens höjdpunkt för Guds 
förbundsfoJk under vandringen här
nere. Sedan kommer den stora hög~ 
tiden i himmelen, i Faderns rike, 
Lammets bröllopsmåltid, om vilken 
det heter: »Salig'a äro de, som äro 
bjudna till Lammets bröllopsmåltid. » 

Från redaktion och expedition. 
Hemkomna missionärer. 

l\iissionärerna Ma.ria Nglin, Eslrid SF>
ström och Martin Linden anlände till Gö
teborg Långfredag från London. De beslö
to vid framkomsten till London Laga dCll

na väg i stället för som förut uppgivits via 
Hamburg. Den langa resan har varit myc
ket .god. Ej mindre än 12 missionärer, alla 
tillhörande C. I. M., voro med i ressällska
pet. Bland dessa befunno sig d:r ,och dok
torinnan Guiness. 

Vi hälsa resenärerna hjärtligt välkomna 
och tillönska dem Guds ri.kaste välsignelse 
under vistelsen i hemlandet. 

Hungersnöden. 
Den sist ankom'na posten fdll1 missions

fältet, avsänd i medio av fe-bruari, förmä
ler om hur hungersnöden allt mer gör sitt 
inträde. Det visar sig· ock denna gång va
ra långt svårare än under hungersnöden 
1920-21 kunna erhålla hjälp från utlan
·det och ,genom myndigheterna. »Nästan 
-dagligen, skriver missionär N. Engbäck i 
Honanfu, »mottager jag brev och uppvakt
ningar från kineserna med begäran om 
nödhjälp. Hittills har jag med svidande: 
hjärta måst avvIsa dem men ar nu lycklig 
nog att ha fått något litet till hjälp för våra 
troende». I Yiincheng har den lokala nöd
hjälpsföreningen försett missionärerna med 
medel att igångsätta ett vällingkök. 

Vi förslå härav hur yLterst välkomna de 
medel äro, som genom oss .kunna utsän
das. 

FOIO O. Bei1l71Ofr. 
Fr{t?~ nödhjiilpsal'bclet wndcr hungersl/.öden 1920-.21. 

http:1920-.21
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Årsmötet 
kommer, vill Gud, att i år firas Kristi 

Himmelsfärdsdag d. 9, lO, 11 maj, enligt 
program som sedermera ,kommer att 0(

fen lliggöras. 

Pensionsfonden. 
Det skall säkert glädja alla dem, som 

bära denna angelägenhet på sina hjärt~n 
bön tiU Gud, att det för S. M. K:s pen

sionsfond tills dato inkommit kr. 3,227: 27. 
En alldeles särskilt dyrbar nardusdoft har 
följt med l1era av dessa gåvor. 

Nytt kvartal. 
Glöm ej vid ]~vartalsskiftet förnya pre

numerationen I Försök vid kvartalssl{iftet 
vinna någon ny prenumerant! 

~o 00000000 00000000 0000000000 ODOOOOOO 0000 0000 o~ 

: 
Q 

BREVAVDELNINGEN 
o 

~ o o 
o D 

~OooooooooooooooooooOOOOOoooooaooOOOOOODOOOOO:~ 

Under orostider. 
Missionär N. Engbäcl.:. skriver från Honan!\.!. 

Bland dc många. minnesord, som gåvos 
av vänner vid avresan från Sverige, var 
även de dyrbara or,den i Ps. 121, ',där re
frängen: »Hcrren är den <som hevarar dig», 
rörekommer i stigande rytm. Någon har 
sagt: »Ar det n~got i din hibel som du -ej 
förstår, är det sådant, som du ej nu be
höver». Personligen måste jag beldinna, 
atl jag här i lGnu bättre lärt mig förstå 
orden om Herrens be,,'arande nc'\d, och det 
är Jnåhända d~lrför, alt jag ·här bättre be
hoft dem. Jag erinrar "Trug en liten episod 
från den allra första tiden jag var i Kina, 
då ijag en gång gjorde en liten fotvandring 
till en av våra utstationcr. Det var tidigt 
på försommaren, och den österländska so
len började steka hett vid middagstiden. 
Som jag Jörsummat att taga solhatt med, 
blev jag nästan rädd, att soJen skulle göra 
någon skada. Då. kom det ordet med sa.
-dart kraft lill mig: »Solen skall icke skada 
dig om dagen». Aldrig ha-de jag förstått 
det ordet hemma i Sverige, men nu blev 
det · så levande.

Flera sådana episoder, som Hlustrera 
Herrens omsorg, om sina tjänare, kunna 
anföras, men vad jag nu närmast syftar 
på är Herrens bevarande nåd under de 
rövareoroligheter, som pågå tt ,sista tiden. 
Därvid har jag lärt mig förstå Herrens 
omvårdnad ,om sitt folk hättre än någon
sin. 

Då jag under hösten återkom till sta
tionen för att börja vintersäsongens ar
bete, syntes den närmaste framtiden allt 
annat än ljus. Sinnena voro upprörda ÖVCI' 

rövarnas vilda framfart, · och · koleran, som. 
också skördade massor av offer, gjorde 
sitt lill att skapa en, dyster sinnesstämning. 
Det ena ryktet vildnre än <1et andra var 
i omlopp, och man ,kunde ~j veta den ena 
dagen, vad den andra har i sitt sköte. Den 
ena gången berättades om en ung flicka, 
som bortrövats av röval'nc, oeh stora sum
mor krävdes i lösen. En annan gång be
rättades om eH överfall av rövarne endast 
ett stenkast från missionär Andersons hns 
i norra förstaden, varifrån de bortförde en 
ung gosse, son till en förmögen man. På 
min fråga, hur röv~\J'na 'kunde våga sig s~\ 

nara in på staden, där ·det ju ,äncIå faIU1s 
soldatvakt, svarades det, att rövarna voro 
-»1 shih)}, d. v. s. i förbund med soldaterna, 
och genom ~tt muta dessa senare lämna
des rövarne fria händer. Ja, man visste 
till ·och med att berätta, att fnom stadens 
mllrar fanns en, grotta, där rövarnas offer 
förvarades. 

En 'dag nA.dde ,oss ry.Mtet, att soldaterna 
ute vid g-eneraI Wu Pei fn's läger hemligt 
s~mmansvurit sig mot honom och plane
rat ett överfall på staden. Detta hade ju 
varit liktydigt med fullständig plundring. 
Orsa.ken var, att soldaternå på flera m!\
nader ej fUtt nllgon sold, men under sam
ma tid hade officerarne haft medel att kö
pa nya hustrur, och general U personligen 
hade lå ti t uppföra en byggn ad till' egen 
bekvämlighet. Allt detta Jlade skapat , en 
jäsning i sinnena, som kunnat bli ödes
diger. 

Samtidigt nådde oss också ständigt 'nya 
underrattelser om missionärer, som tagits 
till fånga, och om missionsstationer-, g·om 

' plundrats, ja, · nedbränts i grunden. Hf\r
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resanoe cpiso.Gle,r gingo genom pressen om 
utl~nningarnas underbara räddning och 
.flykt ulHl"n banditerna, och den frågan 
trängde sig ofta på oss med makt: »När' 

Foto N. Xrtg bliel" 

Y(t'))'~cn = jJ[(Jnd(J1'im'csidcnsct .j, 71onan{lt, 

kommer vitr tun>. Man kände sig liksom 
leva ,'id branten aven vulkan. 

Hur livligt står det ej för mig, da vi un
der dessa tider av yttre betryck samlades 
en liten skara rör el lt i bön frambära vår 
sak inför Gud. Vi läste Ps, 91, som talar 
om »TI'yggbeten under den Högsles be
skärm». Hur dyrbara för "åra hj~irtan 

hlevo ej då orden: »Om ock tusen falla vid 
din sida och tiotusen vid din högra si·da, 
'så skaU det dock icke drabba dig». Och 
orden: »Jag skaIl beskydda honom, -därför 
alt han k~nner mitt narnlU). [)~ förstod 

JlOIQ '1>.. E,~gbii c.k . 

Ingå?!!] hU kn:!],<>.gu(lC'ns te·,npel i Ilollanfn, 

jag bättre än någonsin förut de orden: 
»Her:I"~f:l är den, som bevarar dig, Her,ren 
frI' ditt sky.<ld på din högra sida». Detta 
jute för någon vår förtjä.nst, utan för Hans 
l)amns· sl;:ul~ och ~0r att ,g.öra det lwnni.gt. 

En morgon når oss underrättelsen, att 
plundringar ägt rum inom staden på ett 
par ,p!::1.tscr i vår omedelbara närhet. Ett 
par personer hade dödats. Da jag den da
gen slår upp min bibel, strålar det ordet 
mig till möles, »Även min kropp får bo i 
trygghet». Ps. 16: 9. Herrens Ande g}orde 
det orde' så levande och ingav fu:llkomji~ 
tr'y~ghet (lc]; ro. 

Så förflöto några dagar av relativt lugn, 
da vara syskon, som bodde utanför staden, 
åter vågade sova där om nälterna, 'beva
li,ade ay tioldaler. Sit en )cyäH komtner .ett 

budskap och slår ned likt en bomb och 
bringar oro i lägret. Budskapet gäUer aU 
en större rövarestyrka var pil marsch mot 
Honanfu, med det uttryckliga syftet att 
»Lao yang rem), d. v. s. taga utländingar. 
Som soldatbevakningen "ar ganska svag här 
just d.\, syntes det ej otroligt, att de pla

}'oto N. };·ngWck. 

lntcriu'r (PV k1'i!]8fjltdcnsfcmpr7. ·i lIona,nf?t. Re
sta1l?'C1"(J,t aD gene?-a.l )Vu. l!6 1'11, som här 

sjiJlv flitigt bränncr rökelse. 

nera! en kupp, allrahelst so·m. en växande 
opinion mot 'Wu Pei fu syntes vara för 
handen och hans pop~llaritet var starkt 
hotad även bland hans egna män. Samm~ 
dag som meddelandet nådde oss hade rö
varna g~ tt öwe.r floden Loh, floden cirka 
20 km. fråa Hom.mfu och ett överfall kun
de väntas när som helst. De av sY$-konen, 
som nyss flyttat utanför staden fingo brå~t
om att i se.na k~'ällen komma inom dess 
murar, enär o,et ju <lär, mänskligt sett. 
fanns vissa garantier för trygghet 

Milt un~er ·denna or·0 och villervalla 
.kom då åter det ordet så lev.ande till mig: 

http:lwnni.gt
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»I-Ian skall giva sina änglar befallning om 
<.lig och -de skola bevara dig». 

Ett par dagar levde vi i en pinsam .oviss
hel inom stadens mllrar ·och mycken bön 
llppsän·de~ till Gud. Dc som hade familjel' 
reste med tåg till annan .plats ,för att 'så tta 
dem i säkerhet. Själv 'var jag j början 
tveksam om vad som vnr alt göra. Vad 
som emellertid påverkade mitt beslut alt 
stanna b'ar var, förutom det ord jag fått 
av Herren; ·även en liten (Ieputatian av vå
ra troende kineser, vilka bådo mig stanna 
och -ej lämna dem ensamma. Si småning.
om klarnade också situationen. Efter ntt 
ha plundrat en köping ej långt fran sta
den, droga sig rövarna i annan ri.ktning. 
Fran myndigheterna inom staden fingo vi 
också meddelande om alt ej fara, ty dc' 
ville göra allt för att beskydda oss. Hur 
gott detta löft~ än var, -står det dock fast, 
alt ingen vakt är så säJ(er som den Herren 
själv slår omkring sitt folk 

Nu har situationen. klarnat, men ännu 
Jinnns moln vid horisonten. Ledande kine
ser ha uttalat den farhågan, att rövaresol
daternas upptagande i den kinesiska ar
men innebiir a tt de~sa betrakta sig själva 
SO'1ll segrl\~·c. Della kommer alt skapa en 
viss osiikcrhet för oss utHinllingar Ullder 
<l e ntirmast kommande :1ren. 

Nyligen hade jag förmånen att fä sam
mantrLiffa med missionär Lundin i Augu
stnna Missionen, ,rilken bållits tillfångata
gen av rövarue i 58 <lygn. Sedan han be
.rältat om sina upplc'velser och om Guds 
underbara räddning sade han: »Ta.ck för 
edra förböner, det kändes att Ni bådo för 
oss.)} Det ordet ville jag också låta gå vi
dare till alla bedjande yänner herruna i 
Sverige. Helt visst få vi förnimma kraHen 
av edra förböner. Vi ha förnummit detta 
håi'ute nu därigenom att Gud ej blott be
varat oss för sj-ålv3 olyckan utan ofta 
även frå.n »olyckans skråclo). . Ords. 1: 33. 

»Han .åkallar mig och jag skall svara 
honom.» Låt oss gripa tag om det löftet 
~,ven i fortsättnin.gen! 

.• 
Bedjen för m~ssionarerna! 

Skriven till missionärerna! 

Starkare än den starke. 

Fru Olga Svensson skriver: 


Ingen kan gå in i den starkes 
hus och utplunura bans bohag,. utan 
att. han först bi oder den starke. 
Mark. 3: ·27. 

I den lilla köpingen Tiao-chiao, 5 km. 
från Tungkwan, har Herren fått vinna 
flera under de sista åren. Feng, den för
ste troende där, döptes för omkr. 3 år se
dan. Han är en varm l,risten. Hans 
hustru ·blev sedan döpt och i fjol fingo vi 
ytterligare döpa tvenne män fdm samma 
plats. Det har behagat Gud att använda 
"åra vänner Feng där för att 'intressera 
än flera. 

En av mannen, som döptes för 1 år se
dan heter Heh. Han har sitt fädernehem 
i Lonan, en stad i södra Shensi. Dit resfe 
han ned på sensommaren. Han hade en 
dotter' kvar här, och hon var gift med en 
mindre köpman i Tiao-chiao. Hon var 
mycket emot att fadern reste hem till La
nan. Innan han reste sade han, att om 
de skulle behöva hans hjälp, kunde de 
skriva efter honom, så skulle han kom
ma. Både måg och dotter svarade helt 
högdraget, att de ingen hjälp behövde av 
honom. De voro ju irtte fattiga, utan af
färsmän. Fadern reste och inte långt där
efter blev hela familjen sjuk. De hade två 
barn. Det minsta endast ett par 3 veckor 
gammalt. Det var dock inte det värsta, 
att de blevo sjuka; de onda andarna bör
jade nu att så ansätta dem, att de ej fingo 
ro natt eller dag. De "å'gade ej släcka 
lampan, ·ty ·då sågo de ohyggliga . väsen
den dansa omkring i ru~et. Varre och 
värre' blev det. För alt försvara sig mot 
deras närg~ngenhet kastade de på dem 
kopparkash, den ena näven eller den 
andra. 

Då det nu blev så svårt för familjen att 
det gällde livet· skreva de ~ill Heh och bad 
honom genast komma, vilket han också 
gjorde 'så fort han kunde. Så snart han 
kom hem blev allt br.a igen och de onda 
andarna försvunno då han åkalla,de Jesu 
namn. De sju.ka blevo också {riska igen. 
Heh samlade från golvet upp Hera tusen 
kash, som de kastat ned och ej vågat ploc
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ka upp igen. Fru Feng fick nn bli den 
unga kvinnan till hjälp, ty fadern kallade 
henne dit, då han kom hem. Hon är nu 
varml intresserad i evangelium. 

Om en annan familj, vilken består av 
mor, son och en dotter vill jag ock be
rätta något. Flera medlemmar av famil
jen ha dött under ett par års tid. De fles
ta av dem en onaturlig död. - Huset de 
aga och bebo, är ett så kallat spökhus, el
ler som kineserna med all rält kalla det 
»besatt hus). Modern, som var ivrig bud
dist, hade rummen lulla av alla möjliga 
avgudabilder, som hon offrade inför och 
tillbad. Hon har utgivit nästan all sin 
egendom till trolldoktorer och andebe
svärjare för alt få huset »botab), och 
själv få fred. så att hon kunde bo där 
samt kunna få hyresgäster. -ty inga vme 
bo där. Allt har emellertid varit förgäves. 
Hon har också sedan en tid bortåt hört 
om Jesus, men har stått emot av all makt. 

I höstas voro 2 av våra troende kvinnor 
från Tungkwan där och låga då en natt 
i hennes hem. De talade <lllvarligt med 
henne, om att kasta ut avgudarna och tro 
pa Jesus, men bon villc ej. Hon försökte 
sedan att sälja h~set, men som det ej 
kunde hemlighållas, att huset var besatt 
vilIe ingen köpa det. 

,En dag eHer en ovanligt svår natt, sa
de sonen till modern: 

)Det går inte för oss, vi måste tro på 
Jesus och kasta ut avgudarna.) 

»Ja, gå efter fru Feng», sade modern. 
Sonen gjorde så och fru Feng frågade, 
om hon nu var villig, att kasta ut sina 
,gudar. 

»Ja»), sade hon, ))kasta u t dem.» 
Sonen själv tog lergudarna och kastade 

dem på golvet och trampade sönder dem. 
Trä- och pappersgudarna brände han 
strax upp. Bön och sårig hölls därin
ne och samma natt blev det lugnt i huset 
till stor glädje och lättna.d för den ar
ma kvinnan och hennes barn. Hon ha
de ocksa varit sjuk, men känner sig nu 
så myc.ket bättre'. Hon är så glad och 
lycklig över Jesu makt och hon går nu 
omk_ring hos sina m-å nga, bekanta och 

vittnar om vad Jesus gjort för henne. Det 
är nu omkring en månad sedan avgudar
na kastades ut, och inte en ända gång se
dan ha de haft )spökerien) i huset. 
Sonen som förr gått i statens skola, vill 
nu komma hit i skolan. Han har redan 
köpt bibel och sångbok, och går gärna 
till Tungkwan på mötena. Herren vare, 
lov! Jesus är starkare en den onde och 

Folo O. SVe"!S8on . 

Den gata vid vaken n!4ss'ionsslalionen i Tttng
chowftt ä;r belägen. 

aH hans här. - Så snart den som är 
starkare än han kommer över honom och 
övervinner honom, tager han . bort ana 
hans vapen, på vilka han förtröstade, och 
skiftar hans byte. Luk. 11: 22. 

Med en kär fridshälsning! 

Eder i Mästarens tjänst, 
Olga Svensson. 
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Bibelkurs i Hoyang. 
Missionär R. BC1'ling skriver lnin Hoyang 

d. 20 jan. 1923: 

En 12 da.gars hibellmrs är j·u.st avslutad. 
Som vi tro, har ,den genom Guds nåd varit 
till ej ringa uppbyggelse för deltagarna, 
alf döma av deras böner och vittnesbörd. 
De som inbju·dits vore endast ledarna för 
vårt arbete llär på våra 2 stationer med 
dess 30 utstationer. 74 av ,dessa hade in
funnit sig och deltogo, så lång 'tid (le 
kunde spara för ändam?l.let eller hade råd 
~Lt uppehålla sig här, Matfrågan var en 

slor fråga -denna gång, större 'än vid nå
got föregående lillfälle. T, ,o. m. under 
hungersnöden för 2 år sedan ;Jzl1nde de 
klara sig för 300 »kash» om'dagen, medan 
nu behövdes 400. Härav förstås, att vi stå 
inför en allvarligare hungersnöd nu än 
för 2 år sedan. At t -därför från första till 
sista dagen ' få för varje klass räkna från 
30-50 deltagare} betrakta vi som riktigt 
stort. 

UppmarksamJleten och intresset val' he~ 
la tiden mycket tillfredsställande. Broder 
Bergqvist kom välvilligt mig . till lljälp. 
Han log Lm."klasserna och hans ämne 
var: Den Helige A.nde, Hans verk i värl
den, i församlingen och i de troendes liv. 
Jag tog e.m.-Jdasserna och mina ,ämnen 
voro: Gam[.a och Nya lestam.enlets [asfor, 
dess frukter och vårt nuvarande behov 
alt iakttaga sådan (med särskilt framhä
vande av ställningen inom våra försa~
lingar och hungersnöden, som i vårt 
distrikt redan driver troende familjer ut 
ur hemmen för att tigga sitt bröd); och: 
Ny tes tamen flig [örsamlings- och kyrko
organisation. 
. 'Under kursen, vid ett par -diskussions
möten, då kdaFna blevo uppmanade att 
framhålla VåJ.'8 församlingars nuvaran-de, 
rnestakluella behov, framhölls särsldlt be
hovet av kringr,esande evangelisfer för w'\rt 
vidsträckta fält, över vilket våra försam
lingsmedlemmar äro sprid-da och för vil
ket arbete vi endast äga 1 av missionen 
underhålleJ't reseevangelist' och 1 av för
'samlingarna underhållen, varjämte deril 
senare är åtskilligt bunden a.v lokal verk
samhet. 

Da avstånden ,äro för stora för mån.ga 
att besöka våra gudstjänstlokaler, förlora 
vi lätt ko-ntakten med dem oell kans,kc 
helt och hållet förlora dem som kristna 
utan dylika evangelister. 

Mina upptäckter efter återkomsten hit 
gör det omöjligt för ntig att förtigå deltft 
behov för missionens vänner, varibland 
jag är viss om det finnes sådana, som 
genast skulle träda fram och fylla behovct, 
om de visste huru skriande det vore. 

Den pOlitiSka situationen 

i provinsen är fortfarande allt ' annat ~lll 

betryggande. Visscrligen synes för {illffll
let faran för den personliga säkerheten 
vara mindre nu, sedan alla större rövare· 
band blivit antagna .som, regeringstrupper 
med uppdrag att tillintetgöra alla mindre 
band, ett uppdrag som de noggrant utför~,. 
för ,så vilt icke stora pen.ningsummor ,kom· 
ma hindrande i vägen. 

Ett mindre tre,'ligt bevis härpå ha \'i 
just i dag haft, då för ,en slund sedan de 
.konuno inbärandes till staden här och just· 
passerade våra dörrar med hUVUDena ef
ter ett tjugutal rövare, som gripi ts förliden 
natt och nu på detta sätt presenterades. 
för översten i vår stad. 

Emellertid äro dessa soldater fortfaran
,de rövare i själ och hj~irta, ty medan dc 
icke längre plundra på ljusan ,dag, gÖI'a 
-de det lämligen ohöljt på nätterna i ·di
striktets utkanter och därtill pålägga de 
folket så ,oerhört dryga skatter, att 'dess 
tålamo-d re-dan nått ko.kpun.kten. 

Ett flagrant bevis därpå hade vi för blolt 
nugra dagar sedan, då v~r stads polis
mästare i egen p-erson begav sig ut fÖl

alt ulkräva en skatt i en kö,ping norr om 
staden, viU<en folket 'därej ville utbetala. 
Då han uppträdde för utmanande och 
t. o. m. tillgrep vapen, ~)yerföll folket ho

nom och hans väl beväpnade soldater och: 

dödade dem på slället. 

. Saken är ånnu outredd. Under tiden h~ 

ana voLontärer i hela morra distriktet sam

ma~gaddat sig för aH göra väpnat mot

stånd, ( fall' e'n straffexpedition .utsändes. 

lill platsen.. Även Hanchengs volonlä'rel~ 
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ha beslutat alt göra gemensam. sak med 
<lem. 

Av våra le4aJ'e. från norra I-Ianchcng 
fick jagi ock under kursen höra, alt -det 
pågår en kraftig hemlig agitation ·där, som 
~vser det där förlagda väl beväpnade re
gementets u.tdrivande därifrån, på grund 
av ·de olidliga skatter, ·som översten på
lägger folket. 

Att vi under dessa förhållanden äro i 
sLort behov av förböner inses lätt. Ingen 
vet nar bomben exploderar eller vem som 
träffas därav, men att den kommer :"\tt 

eX.plodera därpå tyda aHa tecken. 

Aven vi drabbas av de nämnda beskatt
ningarna ända därhän, att omkring tionde
delen av vår inkomst går till rövaretrup
perna. 

Kanske fÖI'stå ej våra missionsvänner 
hemma alt fullt uppskatta förmånen av aH 
få bo i ett välordnat samhälle, att afton 
efter afton få gå till vila utan frtLktan för 
överfall under natten. Giv Herren ett 
varmt tack därför och kom samtidigt ihåg 
Hans tjänare, som få taga sitt liv i sina 
händer, medan de gå Hans ärenden. 

Med hjärtlig hälsning till var och en,. 
som älskar Gudsrikets utbredande i värl
denl 

I Herren, Eder ringe ställföreträdare 
Rob. Bergling. 

* 

En fyrbåk i mörkret. 

ett enskilt brev skriver fru Sandbej'g: 

Vårt för'sta möte var i en troende advo
kats hem. Han är ofantligt varm för Gud. 
Jag måste tala om en liten händelse där. 
En dag då fru Ma och jag kommo dit, 
var hans annars så soliga hustru så 
ledsen. 

Då jag frågade varför hon var så led
sen, sade hon: »Hår hände något mycket 
tråkigt för några dagar sedan. Jag var 
mycket sjuk, och min man hade tillkallat 
några församlingsmedlemmar. De skulle 
hedja för mig. alt jag skulle bliva frisk 
igen. Men, 'kan frun tänka sig. att under 
det de båda, somnade jag. Min man blev 

så ond över. att jag var så likgiltig och 
kunde somna, under det att de bådo Jesus 
komma till mig och göra mig irisk. Se
dan dess har jag varit så ledsen; fastän 
jag tror, att det var den goda sömnen, 
som gjorde mig frisk. Jag menar ju, alt 
sömnen kom från Gud. Vad tror frun?») 

»Jag tror precis som du, men din man 
har nog också rätt. Man Jcan ju inte bed
ja och sova på samma gång. Han ville 
väl, alt du ocks~l skulle bediL» I detsam
ma kom hennes man in, en mycket lärd 
m:"\n, f. d. rektor i 11.ickskokln, sedan hal' 

han studerat juridik i Peking. Han är en 
mycket varm kristen. 

» Vi talade om vad som hände för någ
ra dagar sedan», sade jag. 

»Ja, kan frun tänka, att härom dagen, 
då vi samlades här för att bedja Gud kom
ma till oss pa ett särskilt sätt och tala 
med henne, då lade hon sig till att sova.)) 

»)Jag hade ju inte so'vit på så länge, och 
jag var sa sjuk», invände då hans fru. 

Jag måste småle, så. roligt lät det. 
»Ja», sade jag, »det var säkert Gud, som 

tryckte sitt lilla trötta, sjuka barn tin sig, 
så det somnade och på det sältet helade 
det. Gud svarade ju på edra böner. Hon 
blev 'ju frisk från den stunden, inte san11» 

Da skrattade de bAda två och bleve så 
goda vänner igen. Fru Li säger alltid om 
sin man: »Min man beder sa att han svet
tas, och bordet som han lägger händerna 
på skakar, då han beder.» Det är ju lilet 
nervöst hos honom. Men man känner 
dock, att han har mottagit Guds ande i 
elt fullare må tt än de flesta. 

I-lans lille gosse var en gflllg myc1i:cl 
när:;t döden. De kunde knappast se något 
tecl{en till liv i honom. »Jag l~g bredvid' 

. honom hela natten och bad», berättade 
fadern. »På morgonen var han mycket 
bättre.» Jag .tycker att detta hem står som 
en ))fyrbak)) i sin omgivning. Ett snyggt,' 
rent och 'bildat hem, där alltid god säm

'. ja råder mellan husbondfolk och tjänare. 
Varje kväll samlar han de sina omkring 
Guds ord. 
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na tjänande bära rik fru·kt genom HerrensHemgången missionsv-än. 
nåd. Må vi bedja därom, ävenså att Her

• t 
Fru Anna Hylander. 

Hur ofta ha Yi icke den senaste tiden 
fålt mottaga oväntade underrättelser ' om 
~änners hastiga hemförlovning. Ar det 
icke maningar från Herr.en a tt vaka i vän
lan på I-rans ankomst, som angivit tiden 
.därför så: »-Den stund, I icke menen, kom
mer l\Iänniskosonen.» 

Mitt uppe i sin vanliga, dagliga gärning 
kom hembudet till den varma missionsvän, 
vars namn vi' härovan läsa. Hustru till "år 
mångårige medarbetare och ledamot av 
lcommitlcn, kyrkoherde A. · Hylander, har 
<.len hemförlovade vid sin mans sida under 
ett 40-årigt, ovanligt lyckligt äktenskap ptl 
ett inncdigt satt understölt hon.om · i hans 
ver·ksamhct och då icke lnlnst mot vår 
mission bevisat denna äkta kärlek, som 
utan många ord handl.ar. 

Dc sista 20 åren framlevdes i S.imtuna, 
som hon varmt älskade, och där hon ock
så djupt saknas. Mångfaldiga voro de upp
gifter, hon där påtog sig. Hon räckte till 
rör sa. m'ycket. Förutom yården ay ett 
mycket besö.kt, gästfritt hem, där hOll nog
grant ledde allt, besök hos sjuka m. m., 
}löll hOIl söndagsskola, bildade och ledde 
ungdoms- och syföreningar. Utan att för
1röttas höll hon ut med' allt, ända tills 
Herren hämtade sin trogna. tjänarinna , 
plötsligt, oväntat. Stilla och tyst skedde 
uppbrottet utan föregående sjukäom. 

Hennes liv gav ett skönt exempel på en 
praktisk kristendom, en rastlös verksam
het ulan buner. Helt visst skall dettn trog

ren styrker och uppehåller ·de sörjande, 
särskilt den efterlämnade maken, som, 
mäns.kligt sett, fått göra en så stor förlust, 
en förlust, som utan Herrens hjälp jcke 
skulle kunna bäras. 

»Och de skola se ·hans ansilde, och hans 
namn skall vara på ·deras pannor.» Upp. 
22:4. 

Frid. över det ljusa minnet! 
G. O. 

För våra uoga . missionsvän
ner. 

D.ut och Karin hörde en dag läsas ur 
»s. L.». om hungersnöden i Kina. Dc bör
jade tänka på, yad de kunde gära för att 
hjälpa de lidaiH]c kineserna. Så fingo far 
och mor del av planen, som var deras 
egen, men som kunde förverkligas tad: vare 
föriildrarnas sympalti och medverkan. 

Mellan 30-40 missionsintresserade vän
ner inbjöclos pa »kyrk-kaffe». Efte:r: l~affct 

talade hr E. om, hur hans flickor och de
ras två skolkamrater ville göra något för 
alt samla medel för de hungrande i Kina, 
men då programmet båd<,: var uttänkt och 
utfördes cnba·rt av dessa fyra skolflickor, 
fingo fordringarna ej sättas för högt. 

Till inledning lästes »Den barmhärtige 
samaritem). Sedan komma i rask följd 1io 
nummer: sång, musik, läsning, dialog, to
redrag o. s. v. Dialogen inpräntade gläd
jen av alt giva i ' st. f. att använda pengar 
för eget nöje. Flickorna hade tänkt ut den 
själv, och den var lärorik för båoe gamla 
och unga. Föredraget behandlade hungers
nöden i Kina, och det märktes, aH den 

· 
l
Ädelstenar i Mästarens 

kro~a. 

: Livwilder frdnmusionsarbp.let 
i Kina nv fru .R. Goforth. 

Pris kr. 2: 25. 

PA. denna bok lämnas nu 
öO % rabatt. 

il Från lidande till seger. 
F.tn kineskvillnas livskamp av 

Ingeborg Ackzell. Rikt·illustr. 


Pris 1 kr. 


10 ex. 25 % rabatt. 

Hans Stjärna i Östern. 
19:de Arg. 


Omvlhlande innehåll. 

Över 4.0 illustrationer. 


Pris kart. 2: 25, klotb. 3: 25. 

5 ex. 25 % rabat.t. 


.Ett fdtal ix. finnes kvar. 

http:handl.ar
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unga föredragshällarinnan noga sluderat 
ämnet i »S. L.». 

Under det en av flicl~cirna spelade gick 
en annan omkring och tog upp kollekten. 
Den gick till 60 kr. Det var väl ett gott 
resultat av fyra skolflickors insats i kär~ 

leksverksamheten för de lidande i Kina. 
För två år sedan gjorde de också en' in~ 
s<;lmling under liknande förhånande. 

Kanske någon eller några av dem, som 
läsa delta, också ha tänkt på någon plan. 
Det går J{anskc bättre än du vågat hop~ 
pas, om du bara sällcr <lin plan i verk~ 

ställighet. Må Gud leda dig! 
Det går nog som i delta fall: »de stora» 

voro bara tacksamma över hela p'rogram
met och kritiken var bannlyst. 

l. A. 

Farmor lang. 
I enskilt brev skriver fru Olga Svet/,.Sson 

om uen i 1922 års »Hans Stjärna i östern» 
omtalade »Iarmor I:tng )) : 

»Den kära gumman lang lever ännu och 
är lycklig. Evangelisten Hai talade om 
något riktigt intressant om henne härom 
dagen. Hon brukar ju alltid gå till mö
lena den kära gamla. (Jag tycker hon är 
en så rar liten gumma.) Emellertid är 
översten i sta'n där en bekant till den 
gamla eller släkting, tror jag. Han sade 
en dag till gumman: »Varför skall du jämt 
g,\ till mötena. Du bör ej gå. Du är s[\ 
gammal. Vad skall du i evangeliesalen att 
göra ?» 

»J.O», sade gumman, »dit vill och mås'lc 
jag gå. J ag älskar a tt gå dit och a l-t höra 
om den sanne Guden. Jag kan inte låta bli 
att gå, .så länge jag ans orkar.» 

»Ja, men då skall djn son skju tsa di g 
dit, inte skall du behöva gå», svarar han. 
»Jag skall säga åt honom det.» 

»Vi h ,a inga drngare», säger då gumman: 
»Hel skaU jag skalla er», säger översten. 
Och my,cket riktigt - han köpte en oxe 

'eller ko, vilket det nu var, ,och vagn, och 
,så måste sonen skjutsa modern till mö~ 
;1ena \'arje söndag. Han vågar ej HUa bli. 

Så nu mr den trogna mötesbesökerskan 

åka i stäIlet för alt gå pa sina gamla trött21l 

ben! Hon är så glad och lycklig och pri
sar Gud för Hans nåd Oell omsorg.» 

Från när och fjärran. 
Kvinnliga j\1issions Arbetare, som Marie

Bebtluelsedag firade sin ~rshögti<l i Stock
holm, har uts~int sin å.rsberiitteJse. Av den
na framgår, att K. M. A. bedriver missions~ 
arbete i Armenien, lndi.en, Kina, Lappland.,. 
Mongoliet och Nord-Afrikn.. :Med Gnmmal
Svenskby har föreningen stMt i nära förbin
delse samt även lämnat bidrag tjII Isrnelmis
sionen. DiLremot har arbetet bland Jesidernll,. 
djiivuJsdyrkarna, fortfarande måst ligga nere_ 

Föreningen har ·nu få.tt sin pensionskasslll 
klar, {)ch en missionsilrbetal'e har r,edan kun
nat beredas pension. Inkomsterna under det 
gångna fi,ret ha.va uppgått till kr. 13'8,-871::-:
och de löpande utgifterna till kr. 153,33'8:-,. 
varjämte kr. 55,326: - överlämnats till pen
sionskassan. Beh.Ulningen till innevara.nde
år utgör kr. 00,063:-. 

* 
Den bekante korrespondenten för Chicag(J> 

Tribuna, George Seldes telegrafernde följand<ö> 
från Moscow den 20 december till siu tidninlr

»)Icke tillfredsstiillda med sin nntikristligfll 
kampanj på juldagen hava dcn kommunistisk l1l, 
ligan och de kommunistiska universitetsstu
denterna arrangerat en i~nllll större nnti·kris· 
tisk demonstration till den 6 jan., som enligt 
den Gregorianska tiddikuingen :.iI" den dag, 
på vilken ryssarna fira jul. Höjdpunkten llV" 

denna demonstration blir da, att en bnd. som 
bitr etiketten »)Gud AlIsmiiktig», föres i pro
cession och sedan offentligt briinnes på. ett 
torg. 

Under den nu varande veckan hålles varje 
dag möten, föreläsninga.r, dramatiska och 
teatraliska förevisningar emot det religiösa 
firandet av julen. Tre anti-religiösa biogra
fiska förevisningar, »Förrä.ttaren av under
verk», »Fader Serafim» och »AvsJöjandet av . 
de heliga relikerna», förekomma. dagligen.· O.ch 
studenterna skola utföra »En komedi över' 
Jesu syn.dfria avelse.» Den 7 januari skola, 
alla anti-religiösa grupper förena sig i en st.or 
parad, i vilken de skola föra bilder (»eifigies») 
av Moses, Abrahru:n, Jesus, nudda, Osiris -,
men egendomligt nog jcke av Muhammed. D0 
skola fÖl'llS i en släde, dragen aven skepnad,. 
SOm skall symbOlisera kapitnlismen. Dennm. 
släde åtföljes aven unnan slä.de,· fylld med 
tjutande djä.~lar . .och slutligen följer en släde. 
på vilken föres en bild av »Gud AllsroH.ktig»)~ 
som skall brännas.» 



ALLT ÄR HERRENS. 	 tiondelen eller åtminstone detta, som re
dan i det gamla förbundets tid måste gi

För de kristna är det jordiska goda blott vas. Men den som menar, att man måste 
medel för ett högre mål, för Guds rike. så förstå den kristliga friheten och menar 
lEn kristen har ingen jordisk egendom. sig innehava en sådan nytestamentlig 
Allt, vad han äger på jorden, s.kall han ståndpunkt, att man, under det man sör
betrakta såsom något, vilket är honom jer för sig själv och sin familj, ej be
.:anförtrott att [örV<1lta efter Guds vilja, så höver giva någonting eller åtminstone 
som något ovaraktigt, såsom den orätta mycket litet för Guc}s rike, han är i fara 
mammon, såsom n~got varmed Herren att stå varken på gammaltestamentlig 
vill pröva honom och se efter, var han eller nytestamentlig ståndpunkt utan på 
har i sitt hjärta. den rike ynglingens, även om han ej är 

Den som vill giva sig själv helt åt Her så rik, som denne var. 
ren, bur kan han egentligen ännu p~ ~Ill C. Wagner-Groben. 
)yar tala om sin egendom, sin förmögen
'.het, om han därvid tänker på något an
nat än på Herren och sitt himmelska arv? 
Den, som verkligen helt vill tillhöra Her Visa tidningen för edr-a vlln
Ien, han tillhör honom med allt vad han ne'J9 och bekanta och uppmana 
nar, icke blott med tiondelen därav.. Han 

dem att pren'Ume1~era å den·skulle ock vara i stånd att såsom dc för
5ta kristna giva honom allt eller mer än samma! 


REDOVISNING 
tör medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under mars 1923. 

Allmänna missionsmedel. 499. C. S., lfoverberg, sparb.-medel 10: 
50:!. K. n., ~llndSVllll 50: 

-l66. I. och N. P" Bjiil:by, till syskonen 504. M. K, Våugll 15: -

Bnhucs hemresa 10: - 50:>. Gl'ebo Kr. U. F. · till N. Engbiicks

-467. IL B., Stockholm 25: - underhåll 250: 
-468. Obs.! »Sparade tobaksslnntat m . m.ll ~8 : - 506. D. D., Mnlmbiick 25: 
469. "Henclls tiolIdn. » 2: 	 507. Några med!. i Yllglingnfö)'l'llingen 
470. Må.DstOJ·P~ Mi~~iolJsföl'cning JOO: --. "Libanon», Göteborg, till M. Lin
4.71. L. L., Ul-lpsalu :>0: - dens hemresa, gm Jo' O. 117: 
-472. Sy rören j ngel\, Ljungby 100; -. 508. F. A., Stockl101m 10: 
4.74. C. G., SkeUeftl·i't, tilt E. Sjöström!; 	 509. G. K., Slockhohu 15' 

hemresa IDO: -  ;111. M. S., Visby 2: [jO 
47:'. 1 Kon. 17: 16 '100: - 512. A . M., Visby 5: 
48l. J.1.{' 20: - 513. >lOniimnc!». gm A. B .. Skellefteå, tlll 

.482. Daggryningon i K. M. A., till E . E. Sjöströms hemresa 20: _.
Bergs underhlill 150: - ;)14. H ..E .. gm d:o till d:o 10: 

,(83. K. M. A:s ponsionsfond till A. Forss 515. L. H., Stockholm, spart.·medel 10: ;17 
bergs ul1dcl'll:·i Il 75: - 517. O. E. 	 W:

484. K. M. A . Ull A. Forssbcl"gs undcr-	 518. Föreningen »Anspråkslös»,. Hård
häll r,o: - kranken'u .100: 

·~S5. »Auuip." 10:  519. Mark. 16: 4, gm M. Ph. T., Linl:ö
486. "Onämllri» 	 ~:>:  pi Og, till n~goll mi.ssioniiL's under
487. E. J., nodcn, till .T. Asvlwl'g':; Iln håll 	 25: dc-rh:l\l 	 100:  523. r. A ., Norrköping-	 50: 4SR. Kulla. MCg, Höreda 100:  524. O., gm K. D., Viixjö 20: 
-189. A. K., »ell blonlllHl. pö. GUl1llLlr Fol 525. R, gm d:o 	 JO: kes gTnv» 	 5:  526. Koll. j Friihp!·~a. gm E-. A . 15: 50--490. J. C .. Spjut:;bygd 	 2: 75 f,27. Hyra för skioptikonpl:ltnl' 4: 491. Auktiolls- och kollektmedel från Rk :>28. Oniimnd 	 50: 

sji; 24/2 	 47!):  529. M . .T., Norrköping 	 50: 494_ »'1~lwkoffcl'» 	 100:  530. G. K., DjörköbY 	 25: 
·4!l5. ,/l'ant A.l) 	 :>:
496. A.1,. :j:  :>31. M. H., Magra, till J. Hullqvists lln

. : ~!)7. »Ur Gnds rika fiit'l'åd" lu:  derhåll 40: 
-498. »I "tällr.t för blommor och stftt \'id GaHås Mfg . 40; 

vår iilskndc broder Emil~ begrav- Ekenäs sy rören ing 50: 
ning, CIII. hans cge!l önskan, till Sl,ärfstn syförening 33: 45 
Minnie NicholsoDs utresa» 100: - Koll. i ~torvik 12t2 18: 48 



d:o i H ugmuren ]:-1/2 S: 76 6Hi. 1\Ifg i Fred rik"Ulll 	 100: _. 
d:o i SödcrhulIlll H,I:? 26: 61 (.17. Koll. i Hör!e gm 1\1, H, :!7: 

E. W., SÖdCI'JU1)1l1l !j:- 618. u:o i Fl'yele ;JO: l;) 
Koll. i , nolllli:i~ 16r,l 31: 8·1 fil!!. d:o i SkilliHg-:\l'yd 4i: ~ 
d:o i .EdsbYIl 17/2 ~4: :W G211. d:o i V. HÖl'r:da gm E, S. Hl: 15

Iuuchållet i tvll porLmollucl', SvCg, 623. Sparnde tobuksslantar m. HI. :lo.: 
i st. r, kol'lekt ;l: Oi 6~·L l> Hp.ITells tiolldp.l> 1: 2~ 

G45. Koll. i H;\n 20f2 16: 04 62j, Tillägg t i Il gåvan v iu S. ]vI. Jo;:: S 
54G. 	 '0:0 i Vemdien 2:1: -- Symöten -i bÖllc- och offerdag i Sthlm d. HI:) 10: 

d:,o 12: 25 <llt2 34: 25 628. "Rest.erande missiollsmedel fr. ullk
d:o i Hedevikeu 22/2 1:, 40 tiolIPIl i Luad 27/lb 200: 
(1:0 i SUbn 24/2 	 10: !)l 629. Kiuasyl'örelliJlgcn i Lund, spal'o.· 
d :o i ASlirIlil 25/i 	 17: 8;, tömllin~ till den 14 mar.:; 3S: 
d :o i Kvarns,iö 26/2 4: OS 630. G, T, Gtbg, ),lill of(el'dagen den l~/J 
d:o i Hiilfln~byn 27/2 4: 40 1!)~3) 	 :!fl: 
d:o i Orsblcek, Orsn l/:l t~: - H, och K. F. },f., SalD, 14/3 1923 20: 
d:o j Olla. ].fori! 2/:) :):- ,MissioDSlUCdcl fr. ?l1edulby gill J. -Vännerlla S., Mora 2:): A, J, 	 190: 

Koll. i )vllnnl~ ra 4/3 G4: G7 G3:}, H, U., Gtbg	 12: - 
l!): 40 d:o i GlIl'lcrfi,sllII .J/3 	 ():Jj. B. L" 'tilUi"gg till ~;Iv:lll vid S, ~r. 
:!~: 27/1:0 i Dala J iirJla 5/:1 	 K:s lJölle- och ofJ'l~rdag i Stblltl 

u:o i Smcd,ieback c J1 813 ]6:  HIJ!\;~: ~jci:o i Slth ~/H G3(j. "Ett UJ'\'odl' .' 
»Viil' Jdippa - en b'ornst Gud" 10: - I;;n. L, L,. NonkriiJl, »)})!'L böne- och orre\' 
Kiuakl'etsell, Gtbg. till E, GUllnlH dugell» 	 r\5: - 

dos undc\'l};' II 	 200:  6;18. " Lnk. lO : 20", lllL ].i m!\I'S 25: 
,jG2. Al'sbidrng' fl', Mamrohlllu gm 1'. A. J. JO: - , Ii:J!!. " Vid l) lrice hltlllll S Ki ua k t'ets b'önc
;)fi3. Ollumnd. Huskvnrnn, gm E, J,. Hi: stn nd den H IIlU l'S 1~23» 1.15: f)(}.
5G4. Oniimnd, glO E..J. 10: - G40. 	 ~,O: , O. J,. tackoffer

Utd elning pä ~vå nkti'el: i A.·n, Gö56ä. 	 (i41. Hnb~:sbolets UlIgd. rÖl'en. :,0: -
tehorgs Hanlwll 	 ;'0:  6·1-1. E. W" D.iursholm 14/3 l!l23 jU: _. 

Utdelning på en aktie i A.-ll, Mii
Inr 'bauken böuc- och offordag i Sthlm 14j:l 5: - 

566. 	 64;1. »Ti lltigg ti II J,t'åvan v id s. 1( K: s 

[)72. Koll. i Södct·täl,ie församliugssul 12/3 G~r,. Mödundu ?lHg 	 40: 
:175. Spnl'o,-medcl frall Kfll'lskrona gill 

]0:,: - 641. llDen 14 mars» fl'ån .några Kinavän ·FL A. 
;lll:- ne\"; gm A. J", Grebo 23: 57G. --n, 1'5. 81: 11 
12: /;1 G-I8. 	 ),Offergåvol' 14 mUl'S») gm 0, A ..G77. B .. ur en sparbössa 
20: _. Spjut::;bygd 	 2i: 2()578, »Fas.lhulJandc livets Ol'<J" 


;-179. »Ett löt'tc och lack», iill böuc- och 
 G·W. E. och K. 'N" gm S. L ,. ystucl 75: - 

offcrdngen deu 14 mu I'S 220:  6~0, " ncn 2 lllars J!l2:h gm d:o 10: - 
()j!, :,:·Fl'illl cn l<illllviin" gm d:o ~): -

580. ,J , IlV S . , Viiucrsborg. 14 mars, Ps. 
1!): - li!i2. 	 :OniimndJ) gill u:o 10: ar;: 8 


581, »Ett lit.et tackoffer p~ offf>,"uagen 
 6:):3. Från den 13/3 gill S , S .• DeJsbo lO: 
den 14/;)) till i\L PetterssoIls un Gj.j. YllglI i liga fören ilJ/rs MissioIlsk reLs, 
derh., F. G. D., LllndsbJ'lInn 20: - ._ ,TkJ>IZ, r1cu 1-1 mars 102 ~ -

, 582. Stcngö!-Sl)jut,'Ilygu Mil'isionsförenillg, 661. Btt litet tackoffer den 14 mars fdn 
nugnt viilll\Cl' vid Fllsby JO'l"kn, 


;"i8.'\. D ' o »symii!.C'sti(}öl'ingUT» g-m 0:0 gm G. n.
ul1ktiOTlsmed (~1 
3G: 

584. 	 Koll. i Hen·ljunp;a. till .o. C'arlGns '662, Viinner i IIlilsiu~rbol"g. »på bönc- o. 
tlDUCl'hiill, gm P . R, o1'fcrdugct'l d. H mars» 300: 89 . 

r,85. Ungd. fi.;TOIi. d:o HII d:o IiG3. V. E. G. r): ;);.: 
586. Uel'r-ljungn Mfgs Jmuiore l' 25 : - (jG~, Gåvor vid mötct i Söde1'tiiJjc Il e11l 18 
587. p, A, S,. Herrljunga 10: - 1ll1l1'S 	 32: i;; 
588. 'Nf, N. N., d:o 	 :i: -  I. A., NO\'l'köpin~, i st. för blolTllnOr 

-589. F. A .., d:n 	 lO: Ull frn Aljr)U Hylander::; bul'" lä: 
[190. J[uUCl\C Nf!'g, l'csebLdrag 1:'1: .- GG6. »EIl IJl0mnl ft pil fru A. Hylnnders

2:): ..59!. E, A ,. Gtbtr 	 g'l'a\'" lO: 
592. Alings,is Mfg, resebidrag 15: - 667. OHeJ'gåvor H mArs fr. v.iiuner i Kö

5!l3. Koll. i Gillsto.d gm 'j:'J, S. W .. OrslöSll 11: 47 ping. j:!'tH A. H. 3j: 

594. d:o i .Ti:irp,~s /lm K. B. 22: 50 668. »~innv:ill, tt ringa °ffc l' fin S. l\I.
:1!)5. d:,o i L()\' (~ II() gm C. P. 30:  l{, ph dr' ss bönc- och oHol'dng '" 
596. d:o i Frö,iorcd gm M. A. J., FI'i  _~l\l A. H .. ]{Öpillll ~: 40: 68.lene , (Hi!)., ::,Herrens del. H l\I[trs " 1:): 

d:o i F"idene gm H. n. 22: ~9'7. 	 G70. 11, och 8, B., Huns. ", U Jllill'S,) ;,0: !"):äng. H. R" rescbidrngFJ"idcnc. 	 . 
1)74, C. C.. J äl'vsö. på 1-1 mu l't; 10: 

[)9!l. G. K, F:ridenf\ 	 lO: 
öiå. »Ph. i H1jl'i}y" 	 JOO; 

1;00. A. R" T..idkö'ping 	 20: 
616. A. R, 'Malmö. till Hahllcs hemJ'0.Su 50: 

fiOl. .r. J.. K yrkebo, l"csebid rng ]0' 
öSO. L. O, F,. 'T'raniis 	 5: 

fi02, KiiL'l'nt~ ?o.Fgo, l'esehi(]rng lO:  681.. H. 1., Frillhcm, ilen lit n bön.dngs
G03. KoLI. 'j Mujornas Missionshus. Götc gi\.va 1-1 m li rs till reskassan» G: --bOI'p; Illa 	 rIo:  TJ. W., H,ö r s:",'» , »ctt. tackoffer ptt dcn
fi07 11. K, KnLl'ineholm, ) ])å offcrdagel\)} 2;,: - , 68'2. 

H J1HU'S" 	 25 ; 
"OF:. r. J., Gtb~ d. 14{3 	 25:  6S3. Friln ofl'~l't1agen dC'1l H mars, gm E.G09. »En skiirv på offcrclngcn d. 14 /3 C.. .()s,tc1'l,orsberga lj: 

1!l'~3» 	 20: 
GID. E. S., Askcr~nnd. )} på högtids- och G84, Till C. och E. Blom' lllul rh:Hl:· Fr. 


minnesdngen" 10: - Nye 2:,0: -, VctlnJld rt 1:,0.: -. tJJ

G11. Guvor vid S. ~1 K:s lJi~H e.- o. offel"- l'iksJul 50: -, ,Of.fel'koll. i Vct:lnnda 


daQ" i St.hhll 14/3 ),923 :\67: 02 14 ma 1'S 427: -, sp:n:b-mN! el' frun 

li12. H .•T. 30: - Niisby 103: ~O. d:o fr. U1riksdul till 

GUl. L. N .. BoriIs 10: - HilrC:- till Blom~ och M: _ Lin/16ns U'lJ


1i14. "NOI'I'KÖpinlr 14 mars, H(!I'I'cl1 flil.'- de rhåll 12: 50 TU[ M. Lind6.ns un

9(,,1"», I!'J)'J I. A. 2;): - derhåll: Fl' l\.ye 1;)0: -, sllurb.-l1le


615. 	 ),Oniimlld» i slöllet fÖl' blommor på del frän Kalllal'l~ 79: -, koll. vid 
Ej, Anderssons oeh GUIlllat' FoI hct'smiite r t J riksrl a l 73: SO. U9G: 8f.l 
kes STavaT 10: - G85. R. lJ·, och K. G., Sthlm 20: 
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87 Den 5 april 1923. 	 S l N I M S L A~ D. 

liSt; . 1-:. J., 	FinsllOl1g la: - flG7. J. F ' J i stället för blo l1l1 l\lo\' på far
687. H. U., Stohlm. 30: - b\'or Eriks STUV till d(~ hungrande 
(j88. H. R., Sthlm 100: - i Kina lU: 
68D . R H .. l;PI!~aI:t 15: .- 568. S. L., d:o tili d:o 5: 
6DO. I·'n"lll ):· Sys!,:onringen på f,iillleb> vid 569. F. ti., d:o till d:o 5: - 

mötet den H mars gm E . ,~.r. 12; - 57U. Jt". F., ([ ';0 -till d:o 
691. Tac lwf1'el' dOll 14 mars fn\u lIi)g-I"n. 571. ~L lIL, Ljuugby. till skolbarns un

vänner, gm M. K. 25: - derhåU :lO: 
G92. lir K. L:s offerkuvert, gm u:o il: .- 573. K. W., Lidingö, till fru Bcinhoffs bi
693. W. W. 50: - beLkvjon!l. 150: 
(iD·l, Engclholms Luth. Missionsi<rt;js :,0; - 574. ~a tt. 7: 1, till hungrande barD och 
6D7·. Tillägg till g-hvnn vid S. ;\of. K:s bö· gumln 30: 

lle- och offerdag i Sthlm 14/4 1923 !iO: - GO~. G. J., Göteborg, till bokspl'idniug- i 
698. A. G----J, Dj,1l1's!tolm 15: - JHicheug 10: 
(iMI. Koll. gm B. W., Figchollll 12; iC> GO:). K. G. K., SjötOI'P, tUl kapcllköpct 
i ofl. Kärl'ksfråva till missiollen 8: 74 i .Juicheng GO: 
701. 	 Koll. i Ovnndabl gm J. H. S ., Bor- GOG. " Sellnpskornet», SiiIsjö, till tYl\ skol-

li.inge - ]8 : - g-Oi)sats unde\'h. i SiUIlTl 200 : 
102. d:o i F!oda gm E .. 11..• Sr.lllliis ]l : iii 621. l::ildirstads N. frifiirsamling, tilt cvnng-. 

' 103. d :o i Kvul'nsveden gm A. h, Bor- Chin Hsing-tcos i Mienchih . I1ndci' 
län~o ~:\: OS båU . 200 : 


704. el:o i BOl'liinge ~J1\ C. O. S. l!",!i: :)8 622. »l!;tt offer för det bUl.lgrlludc KiIlU», 
70; •. ~J>:ll ·h . -nH'del i Ovnnmyl'Cl I5IlJ J. P. 4\: 6" ',2 Kol' 1: 3-5 4i>:
708. Koll. i Stl'illJgsiö 25/:1 2: Sil 626. F. l\L, 'Mörby, till H. Lhldcl' cul. 
iO~). 	 .Pnm. Th. B., Kumla, ;·,biill- cJ}ch of· övc·rcllsl<ommelse 50: 

fel'g·i\.va 14 I f l/ll'';" 5:): - (j27. )'[. N., Stbhn, till B l'glings fÖ ,r in· 
710. C. A., gIn Th. K, Rumla 3: - redning av ett rl1m 100: 
711. _<\.. och M., spul'b·rueu n! 85: 27 G34. ~, Ps. ii!), till arbctet i 'fungchowfll» JO: 
112. »Söudag..,[rnl<osts pnl'uössan ;.) 20: -- 642 . Fru J,. spLll'bössa, gm d:o till BDl'lIh . 
71 :L ),A v 1'11. R. 25 TIIIlI' » 5; - i Sinnn 7: G:i 
7J.1. »]fenen vet vad I behöven » 30: - G43. E. B. gm d;o till d :o 2; 5u 
'717. A, H ., SimLllila 30 : - 657. »Från den 13/3» till de nöd\. i KiDa, 
718. Ollämnd. 11)' sparbössan 48: O(i g-m S. S .. DcJsbo 20: 
il!). "Tackofl'el' ;) ptl 75-<hsdagen 10: - 1i;)8. E. och K. N., till d:o /r)11 S. L ., ystnd 25:
720. P. N., S a la :1: 50 6~D . H. J .. Katrineholm, till R. Bcrgli.ngs 
72J. l\L H., gom C. Tb. E. Humla 3: - vel·ks. flO: - 
nl. A l\L H. , gom C Th . E. KUlnia 3; - 660. H . H., Jämserll11'\, till Allna Eriks· 
721 H . M. f l.. g'IH C. 1'11. E. KllJllla 3: - son att anv. erter gottt , 50: 
721 b. Viiollcr .i Bm'ön H 1II1'S. G'I1\ H. O. 12 : 5;' G71. 1{' R. till Barnhemmet i Siuan, gm 

M. il. Bjön.lö lO: 
Kr. 9,922; 80 GiZ. A. IJ., St.hlm, till F. PI·yf7., att nnv. 

d ter ~()ttr. till de nödli(ll\1lde 50: 
G73. »Tackoffer frAo viinner i NIlg'lul'p. H

Sä7'skil.da ä?1damcil. mar,.;. till C. Blom att onv. eftel' 
g'ottf », gm L B 40: 50

465. S . L.. 	 StYl'cstad, till Baruhemmet 677. A. H., 'Malmö, föl' bibelkv. underhållSinan . :'i: . i 	 Sinan HO; 
473. E . S., 	 Ljungby, till Nils Svellssoll 678. C. R, 	Malmö, för eu skolgo. lIndel·h. ])0:

fiir kvinno- och bl1T'11:'lrbetet ._ 300:  67!). JJ[lnguäs Ungdomsföl'en :, till en. bi
47G. H . H., D.illrsholm. j' Öl' e\,tUlSl;. Lin bolkvinnas 	 undel'h . lPuchow 2;>: Yllltg·chow 	 i Hoyang 300:  G9!i. E. J. N .. till J. Aspberg. att ariv. ef
~77. P. H., d ;0, f il;' gogseu \Vang Pcn- ' ter goU!'. {r1U A . A ., Boden G: 

ch eu 	 100:  li9G. Väuller. gm L. U .• Sthllll. till Berg
478. 	 ". H. H., el :0, för ~()~ . P.l1 Han Tk,n- lings föl' inl'edniD~ n.v ett 1'lIn\ 100: 

,.;h m 100: - iOG. Koll. i OVl1l1m)'l'a till Iwpel1köpet i 
17D. M. H., d:o. föl' eu flicka i Sem:s öv- Juichong. /till G. A. E . 40 : 3T

nill'gs,;],ola 100:  707. A. C . och E. ö., till AnDa EJ:ikssons 
480. 	 Mm'Y ' l'öl' en flicka i SC1I1 :s övnings- v('.I·k umh t 20: 

skola 100: - 715. ViilInei' i Hova, til Anna Jmlzon, att 
492. 	 A . .T •• Framnii;;, till bibclkviUIHlII UIlY. t~n .. öv,erensk. GO; 

Klal';1.~ lInderhåll 200:  716. E. A., 	 'J.-[vethlllda, till C. Blo1U.· att 
fö""'93. A. G~ 	 :Ml\lmö. uudel'b i,ll e\·an~. Ull\-'. dtar gOur. rö l', dc nödlidande 100: 

WCI Dien·chen och Sino Hsi·kno, 

HOI1I'lllfu 250 ;  Kl'. 4,20:i: 38

A. 	 och A. P., Mön;;tel'å~ ni ställ e t 

för hluIIimor till Gertrnd o(·h Gre-. 

ta \V(~sters ~l'nv[\I', »tilr bibelkv. 
 S. M. K:s 	P~nsio118fond.
v('l·ks. 	 i Puehow. 50: 

501. A. II , Kalm ar. till de llöcll. l,l'istnn ;>20. »Tackoffp.\"". Ps. 21\; 1. till S. )r. K:s 
i 	 0'hie100how :)0:  pCllsionsl'olld 	 ] .000: 

iiO:!. E. K.. GLbg, till evang. Peng H si- 655. ))Pens io ll s!o)lden" 500: - 
sbcllgs lIod e rh. 200;  6ii6. A. K., gm K . N., JkpS" 100: ~ 

A. 	 D .• Kristdala, till .Annn El'iks· 

SOJl.~ \'cl"ksamhct D: 3G 
 Kr. l,GOO: 

j16. Erstofj1S Ungdomsförening. till ev. 
Fe[}~ Shi-tsiiinR underhåll 100'; - All-männa missio?t.~medel 9.92~: 80:>21. Instltul. vid en sångstund i Gista d, . -·iir.~Jdlda ändamål 1.205: J~
till N. EngbiiC:ks verksamhet lG5:  S. M. 	 X:s Pensionsfond 1,600: -522. IJ. U.. Stblm: till Anlla Eril,sson föl' 
hibclkvinnl1.S 1IIlderll. 250: - Summa under mars 11trin. 1(1'. 15,728: 18 

»OnäulIlih tin lIugo Liuder, att a n v. 

efter got.l.f. , 100:  .Hed varmt tack till varje givare! 

Ch. L .• Storvik, till blivande levillno· 
skolan 5~: - )Lät011l os.'! oryggligt haIIIa fast vieT po-ppell"

L A., till verks. i PIlehow, » i st. föl' lH~kiil1n(llfoi(·. ty (ICH SOII1 givit oss Wftct, hall iir 
öblommor till G. 'Veslel » 10:-- LI'ot'asL » 	 Hebt·. 10: :J:l. 
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Nödhjlilpsmedel. 

A. H., Sthlm, 10: -; A. B. 10: -; C. K. 5:-; 
"Oniimnd,) 5: -; J. A. L., Jönköping, 10: -; C. J 
U., Nässjö, 300: -; E. R-n, Jonscredr. 10: -j O. 
v. F. 10: -; Fr. Lilltomta, 25; -; S., 'l.'omteboua 
20: -; »Okänd», Sthlm. 30: -; H. M. H. och D. 
N., Sthlm, 5: -; G. P., Gävlo, 5: -; Spal'b.-medel 
fl'. övningsskolans i Bollniis barn gm A. R. 
G: !i0; A. R., Bollnns. 18: 50; H. EL & K. G., St.blm 
ID: -; »Onämnd», 5: -; E. L . , Finspång, 10:-; 
B. N., Sviingsta. 10: -; E. P., Pal'tille, 10:-; 
C. N.. Sthlm, 5: -; S. M. och O. L .. Skövde. 
60: -; "Till hungersnöden ' i Kina», 1.000: -; H.. 
G. ~o: :-; E. R., Sl~l~, ~O: -; H. A ....Norl.·~öp.ing
100. -, W. W., 50. -, E. L., Malmo, 100. -, G. 
S-m, Kisa. 10: -; »Jes. 21: 14, Tackoffer» 30:-; 
(j.hvor sammnnS)<jutna vid Detesdn Vhrdnnstalt 
Fljgby, gm A. H., 165: -; O. H., Kungsgården
]0: -; FalD. S., Alingsås, 27: -; Från flera gi
vare, ~m J. E. A., 'Knntby, 18: -; »Onämnd» 
~,O: -; r. D.• VaS'nhiirad. 10: -; »Oniimnd» 10:-;
Onämnd. »eo dl'oJlJle i hnveb, 5: -: »Mission,, 
vän, Abydal, 10 : -; S. N. och M. S. 20: -; H. J .. 
~[ulmö, 30: -; »Jes. 14: 22», H. E .. Vånga. 20: -; 
S . A. J.. Bringetoftn, 25: -; »1 Kon. 17: 13-14» 
11)0: -; E. F. 'A .• Sthlm, 10: -: Från köksper~o
linjen på Klnraborg, gm R. R., Karlstad, 2: 30;
Syster D. E. 50: -; ,,29/R E. H.}) 25: -; A . G-d 
Djursholm. 15: -; K. N., Siivsjö. 10: -; I. J., 
L~.lI~byn, 10:-: S. A. J .. SIlla, 10:-: V. ~·.I ~.orr
kOPlug~ 50: -~r »Jer. 29: 12». M. L .• B.1orsater. 
25: -; 1<'. U" Munksund. JO: -: B. O., .Göteborg'
10: -; D. r." Gbg. 2~: -: K. S., Sthlm. il: -: »Ps. 
132: Hi». 100: -; L., Rönninge. 10: -; A. & M. 
10: -; R. G .• Lillhärdnl, 30: -; »En liton skärv» 
fr. H. O., Tofteryd, 10: -; »)En Herren!'; livegeu)) 
25: -~ C. IL Korsnäs, 5: -; T. H., St.hlm, 10 : -: 
,,.onämnd» 20 : -: »En nypa rojöh ,tjll de hnngr. 
i Kina, fl'. H. B., Smedby, 2!'J: -; H. E. 100:-; 
A. R, KrisiinebnmIJ. 10: -; L. N .. Borås. 10: --; 
'Missionsvi~n IL B., 10: -; J. P" Bl'oddewl'p
15:"":"'; P. P. O., Djurn, 10: -; A. Il., Köning. 
25:,-; BI!: &. J.. .-s, SjöJ.t~ga, lO~:-; .J, A. S., l!'Ol'S
selum, 2<>. -, A. R, Örebro. 1;). -, H. S., Visby 
~::;: -; C. A., d:o, 10: ~ ; Onämnd no: -: »F'ör 
llllnt;crsnöden.», . ;JO: -; »Tackofrer pil. födeJserla
t;Cll i) fr. K. L., St.hlm, 10: -; S. O., Saln., 20:-; 
E. 	R. 50: -. . 

Summa uncle7' mars manad Kr. 9,817: 30. 

G.ÅVOR 

T. S., Viisterås, 5 : -; E. B. , J.i.iillunge, 
20: -; Skärstads ii.ldre ~·föreniD.g 2:').: -; S. 
t:l., Skär:;tad. 20: _.__.; V. och E. .L, Lövåseu, 
20: -; Ollä.rnuu 'Prov å. S. L .. 4: 50; A. F., 
DU\'bo, ~O: -; H. L., Bromstim, 10: -; M. 
0, Hu.llsberg, 10 : -; MissionsviillDer j Eksjö 

gm S. J_ 40: -; L. S., Sthlm, »till 	påskmab) 
25: -j Onä.mnd 5: -; Sparbössemedel gm A. 
H., Eksjö, 15: -: Summa kr. 209: 50. 

LI P., Karlberg, Svenska MOl'gonbladet för 
Ar 1!l2~; A. R. Husunull, choklad och kara· 
meller j K L. V,! Lidköping, 2 dugsin kaffe· 
koppar; n. R., Sthlm, fisk, kotletter, vetebröd; 
K. W., Lidingö, 1 skinka; M. och F. A., Brod
derud, lost.; Lilltomtavänneroa 1 svinhuvud ; 
Björkerydsviiriner gm A. K · påskä.gg i F. 'M" 
Mörby, pusku.gg; K. W., Lidingö, 1 skinka till 
rökning; H. H., 0sby, apelsiner, karameller, 
kaffe, te, saft och sylt; Lilltomtavännernn 
köttfärs och smörgåsmat va1'je lördag; M. och 
D . 	J., Duvbo, apelsiner j ,s. L., Nyköping, dito. 

Med varmaste tack till varje givare I 
lnei Bölling _ 

Mlssionsttdn ingen 

SINIMS LAND, 
28: de Il rgången, 

organ för Svenska Missionen i Kina, 
redjgerad av Nath. Ilögman linder med
verkan a.v Erik Folke m. fl., utkommer 
med 18 nummer om året., sa.mt innehåller 
uppbyggelseartiklnr, bibelstndier, brev fr. 
Kina, samt missionsnotiser från när och 
fjärran. 

Tidningen kostar: helt ar kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 k.ur.' 
tal kr. O: 90, 1 månad kr. O: 65. 

Sänd tiTl utlandet kostar tidningen kr, 
3: 25 pr år. 

Prenumcrn,ntsamIare, som ';erkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, 
et_hålla, mot · insändande till expo av pos-' 
tens kvittenser, kr. 2: .25 för varje 5-tal . 
ex. men då intet friexemplar. 

När 5 ex. ' eller därutö'ver rekvireras' 
från exp., .erhålles .va.rt .6: te ex . gratis.. 

När mindre Uh 5 ex. tagas bör prenu
meration ske ' på posten. . .' 

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen. 

Redak t ionen. 
• 

v'"'''''.......,.,..w .......'V''''...,...''"'II'Y'''''.......,''''Y'''''W''''VI"....VV''.........".....tN''".......tN''"V'''"'V...........''''~~ 


Expedition: DrottDinggatan 55. Telegramadress : "Sinim", Stockholm. 
Telefon: Riks 44 59. Mim. 224 73~ . 

I N N E H Å L·L: 

m. - Guds .f'OIksvanc1ring. XII. 	 -'- Fdln redaktion och .expedition. Brcvadel
llit~gl;)n. 	 Hemgången missionsvän. - För våra unga mission.svänner. - Från 

när och fjärran. . 

Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1923. 
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REDAKTÖR: NA.TH. HÖGMAN. 

BÖCKERNAS BOK. 
Du själ, som länglar och Tider, Av Herrens villnen jag slajdar 

kom ödmjuk till böckernas bok! i anden en bländande sky. 

Medan natten sljärnrik skrider,Jag känner1 huJ' tusen trådar, 

hon lyfter lidernas dok, m edan d(lgarm~ komma och fly, 

all du som i syn må skåda aIll starkare mig förena 

en skymt av del goda land med Wflels heliga land, 

och höra 'sb'ifterna bäda och jag f,örs/ar i limmar sena 

om frälsning (lP [-[p.}'rr.ns hand. all !,p dess blånande rand. 


Fri1l1 daY'~ns ' böcker jag längtar, Min själ, du flytt{a.gel, st räc],.:e, 

av deras tomhet trÖtl. dina vingar längtande ut! 

Som törstiga hjärtan jag trä!1gtaJ'. Den susande flykten räcke 

till boken, som fäderna nött. över vågor till havels slut! 

O, lyssna, min själ, i nallen ilv Herrens ande vingad . 

till skrifternas heliga fröst! sträck ul som en svala glad! 

Som bruset av slora vaLten Förrän kvällens psalm är !örkling·ad, 

hör Herrens profeters röst! du hinner din vilostad. 


o, böc'kernas bok; du gamla, 

mig visa bland villor väg! 

Lär mig alt parlor samla 

och tidernas tecken säg! 

1 ensliga näller jag vänder 

dina gulnade, nöt.ta bla-d 

och skådar med knäppta händer 

en slrälande sk.lJmt av Guds stad. 


OLLE ARBMAN. 

http:p.}'rr.ns


90 SlNIMS LAND. Den 20 april 1923. 

KORSETS 

Jag är korsfäst med Kristus, 

och nu lever icke mer jag, ulan 
Krislus lever i mig; och ,del liv, 

som jag nll lever i' költet, det 

lever jag i trall på Guds Son, 

som har älskal mig. och utgivit 

sig själv tör mig. Gal. 2: 20. 

Vi kunna icke nog betänka, vilka 

skatter som tron på den korsfäste Fräl

saren bär uti sig. Först och främst 

förlåtelse för synden med' den frid , u~ 
vilken all sann glädje flödar. Men 

mycket i och jämte detta ligger däri 

a tt vi ha det i Kristi kors. Då kunn~ 
vi leva i frihet inför levande Gud, njuta 

av hans nåd, njuta av hoppet om hans 

härlighet, av, gemenskapen med de 

heliga, som i sanning fattat Kristus. 

Om vi gjorde oss reda härför på ett 

innerligt sätt, så skulle vi få erfara 

mycket, som nu är oss okänt. 

Det följer alltid en stor gåva av var

je hekantskap med evangelium. Men 

särskilt borde vi sträcka oss e'fter att 

få del av det, som Paulus uttalar av 

sitt eget innersta: Ja~ är 'korsfäst med 

Kristus m. m. - Kristi kärleksgärning 

åt världen, då han dog på korset, var 

något som alltid blev nytt i ap·osteln~ 
hjärta. Och däri var källan till att ,. 

han kunde offra hela sitt liv i evangelii 

tjänst och göra det med glädje. Andra 

offer begär ej Gud av oss än de, som 

R I K E D O M. 

vi göra med glädje och ans'e för e·n ära 

att få göra.. 

En djupt erfaren och upplyst för

fattare säger! »Den himmelska-vishe

ten förmäler sig icke "med själen 'i nå

gon annan dess egenskap än den som 

utgrönskar genom delaktigheten av 

Kristi död. Ingen undfår den ädla 

pärlan, innan han dött från fåfänglig

heten. Icke i den fördärvade kroppen 

utan i den återuppväckta gudabilden, 

som är den sanna kvinnosäden, tar Gud 

sin boning». Och åter: »Om något 

vill hindra själer;. aft gå ut ur fåfäng

ligheten, det må vara hur skönt och 

härligt som helst i denn~ världen, så 

måste mel? akta detta som ett intet 

och hellre ·umbära det än ,förlora den 

pärleväxt, som blommar fram ur 

,Kristi späda mänsklighet uti oss, ur 

det hjärteliv som spirar i himmelsk 

lekamlighet av honom. Och C. 'H. 

Bergman säger i ett föredrag: »Allt 

som går förbi korset, om det också 

skulle synas oss enligt med Skriftens 

bokstav, stannar naturen utanför 

Guds rike.»· 

. Hava vi dÖI~ med hOllom) så skola 

vi ock leva me.d honom; äro vi slånd

~k~i,g~ i _lidandel) så skola vi ock tå 
regera med honom. Amen. 

E. Laurell. 
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Doktorinnan Maria Berg 
60 år. 

Doklo~'in1L(tn 1Jfa'r'la Berg jä,·m.te dot tent ESle'r 
och sonen, (;i'Vili·t~genjören Gustaf BC1'g. Fotot 
laget i HO:'jang vid ingcl~jö-r Bergs 'besök 

. dMstädcii, 

Den 23 april' fy1ler doktorinnan lviaria 
Berg 60 .år. Från S. M . . K:s .allra 1idigaslc 

. dagar. hm" doktorinnan Maria Berg varit 
.livligt intresserad i dess verksamhet. . Se
dan år 1902 hal' hon varil medlem av 

"l)1issionens kvinnokommitte. Hon har 'ta
git initiativet till bildande av syförening

. en N:o 2 i Stoc1<holm. Under ' många . år 
.fingo flera av miss,ionärernas .barn M-. 
njuta förmånen av hennes moderliga , 'ård 
och fostran, då de, . innan Barnens Hem 
kom till Stfll1d, bodde hos henne. Med 
glädje har hon skänkt sin enda doLler at 
missionens sak, och år 1918 reste hon själv 

'. ut för att hälsa på denna sin doller samt 
, stannade sedan l~var clflrule 'ända tills i 

fjol, då hon i sällskap med dottern åter
vände till Sverige. Under dessa fyra ~r 

ute i Kina, vistades hon huvudsaldigen på 
Hoyangs missionsstaUon, dår hennes dot
ler var stationerad. 'Det var en orolig tid, 
som ' då rådde, oeh den lttngY~iga fram
lingen fick uppleva mer ill1 ett nog så 
spännande äventyr under inbördesstrider
na mellan röv,una, delande missionärer
nas alla fåror och prövningar. 

På hennes högtidsdag vilja säkert många 
med oss förena sig i en varm tillönskan 
om Guds rikasle välsignelse över doldo
rinnan Berg och, med tacksamhet till Gud 
för vad han genom henne givit, h~ira hen~ 
' ne inför Gud i förbön. 

Hemg~ngen missionsvän. 

t 

B. J. S. Nysledt. 

Ater slrlr det belydelsefulla korset led:
Ilat över en. av .s. M. 1(:s 1rogna ombud 
och medarbetare. F. folkskolläraren B..J. 
Nysledl, Göteborg, fick nämligen efter en 
kort tids sjukdom d. 10 april nedlägga 
yandl'ingsstaven och ingå i vilan. 

.Magister Nystedt, som var född i Lill
kyrka. i Närli::c, utexaminerades år 1884 
från Linköpings seminarium .och erhöll 
samma ar anställning vid Göteborgs folk
skolor. Här har N. alltsedan haft sin 
verksamhet. Tidigt vunnen för ' Herren 
har N, tagit livlig del i kristlig verksam
het. Länge har han varit S. M. K:s om
bud i Göleboi'g och äv~n vice ordf. i S. 

.M. 1(:s Göteborgskommitte. Allt ifrån 
Svenska Lärares 'Missionsförenings bildan
·de bar han slalt som dess ·o-rdf. Vi tacka 
I-Ienen [Öl' vad han givit genom denne sin 
tjänare på samma gång vi ,djupt känna 
förlusten och saknaden. Frid över den 
redlige och trogne vännens minnel 

Bedjen fÖ1~ missionilrerna! 

Skl'°iven till missionttre,,"'I1. a,! 
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Från redaktion och expedition. 

Program 
vid 

s. M., K:s 36:te årSl11öte 
d. 9-12 maj 1923. 

Onsdagen d. 9 ma]. 

Kommillens enskilda sammanträde. 

Kdsti Himmelsfärdsdag d. ro maj. 

I Betesdakyrkan, Floraga.tau 8: 
Kl. 11 f. m. Inledning: missionsförestä.n~ 

dare Erik Folke. 
Predikan: kyrkoherde G. Arbman. 
Missionsföredrag: missionär Marfin 

Linden. 

I S:t Gijrans }<Yl'ka: 
Kl. 11 f. m. Missionär ,1ugust Berg. 

I Betesdakyrkan, Flol'nga ta 1\ S: 

1(1. 6 c. m. Offentligt möte, 
t' Ldrag' ur arsberä tteIsen. 
Korta anföranden av ny?s hemkomna 

missionärer m. fl. 

Fredagen d. IJi maj. 
iH6/e för missionens ombud och vänner. 

Lokat: Stadsllli::;: ionen, Stortorget 3: 

Kl. tO-ll. Bibelstudium och morgonbön. 
Rekt,or Joh. Rinman. 

'Kl. 11.15-2.30. Föredrag och sam/al. 
Det nuvaraIlde läget på S. NI. K:s fäll. 

August Berg. 

Missionsi n ter iörer: 
1~ . 	 Fritn evangelisatioll.sClrbete och för

samlingsvård, O~cal' Carlen, Martin 
Linden. 

2.. 	 Från skolor och · selllinarier. Maria 
Nylip, Estel" Berg, Est'er .Jonsson. 

3. 	 l'din arbe.tet l~lanc1 hungrande och 
" ranlottade.. Hilnfa Tj{ider, Henrik 

Tjäder. . , 
·1. Fr!:in kvinnoskolor och barnhem. Est~ 

rid Sjöström, :Maria Hultkrantz. 
5. 	 Frän reseverksamheten i hemlandet 

lngei:lorg. Ackzell" Gust. A. österberg. 

Kl. 	 2.30....,..4.30. Middagsrast. 

Kl. 4.30-6.00. Qmbudsmöle. 
Inledning. överste H. Dillner. 
Reyisionsbcr~i{felsen rörcclrages. -__o -

Val 	 av revisorer förrättas. . l 

Samtal över frägan: »Vad kunna: vi 
hemlandet ytterligare gÖTa för ~tt 
främja det oss av Gud anförtrodda 
,arbetet?» lnledare: Apotekare K. 
Nii,enius och fru Anna Pe,lerson. 

Kl. 7. J1l1öle rör uppbyggelse och missions
intressets slärkande. " 

Presentation av hemkomna missionä
rer och gäster. 

Föredrag av missionsföreståndar,e Erik 
Folke. ' 

Bönestund. 
Gemensa'm supe. 

, Lördagen d~ 12 maj.

Utflykt fiU Duvbo. 

Avresa, från Stockholm: Med, låg fran 
Lokalstationen å Västeråsbanan kl. 10.57. 
Med omnibus från Norra 13anto["get kl. 
10.15, 11.05. Med ' spårvagn fr. Norra Ban
torget - Sllndbybergslinjen N:o 15. 

K!. 	 3.30. Sammi'llltråde mellan kommitt~n 
och hemma varande missionärer. 

* 

Missionärskonferensen. 
Meddelallden från den den 21-26 jan. 

hållna missionärskonferensen i Yllllcheng 
ha nu hemkommit. Av dessa framgår. alt 
konferensen varit en av de av Gud allra 
rikast välsignade konferenser, som någon
sin hållits på "ärt fält. De, som vara 
med, återvände därifrån ri]d~gen veder~ 

kvickta och andligen slärkta , för de llPP~ 

gifter, som Jllgo 'framför. , 

Angående dc val, som företogos, med~ 

delas, att till' missionssekreterare · omval, 
des Th. Sandberg till tiden för 1926 Ars 
konferens och till medlemmar av. mis
sionskommitten för samma tid valdes C. 
Blom och R. Bergling med E. O. Beinhoff 
som ersättare. 

Till medlemmar ..av Budgetsutskottet för 
nästa k()Of~rens valdes förutom missions

http:4.30-6.00
http:2.30....,..4.30
http:11.15-2.30


]jEm. 2Ö ' april 1923. ' SINrMS LAND., 

kommHtens' ledamöter Maria , Pellerssoll , 
Emma A.nder.<;son och Ingeborg ilckzell. . I 
kvihnol('omluitten invaldes ' M. ' Pelferssoll, 
E. And'ersson, S. Sandbel:g, "J. Hullqvi,sf, 
G. Wester och · till deras ersättare Oiga 
Svel:lss'on och F. Prylz. ,Till skolinspektor 
omvaides D.' Landin , och till medlemrnar' 
åv skolkominittell D. Land{n, F. Prylz" C. 
iUom och 1h. Sandberg med ·C. .J. Berg
qvist" och Ahncl Janzon. som ersfIttare. 
· Dyggnadskomnlitten omvaldes intill li
den för nästa konferens ,och består nu av 
C. ' .Blom; N. Sven,-;:son och lV, Wesl e l', 

Dessutom inv<'lldes Tb. Sandberg och M. 
Pellersson som ersättare. 

Med avseende på de finansiella beräk
ningar, som llppgjordes för det kom mall
qe arbets:\ret, framgick , att förutom de i 
budgeten upptagna. lö,pande oeh nödvän
diga utgifterna följande summor behövde 
inl{Qn~ma genom särsIdlda gåvor: 

till Manliga Seminariets drift 
för 1924 , . ............. . 2,000 dollaJ.'s* 

» kapell i Shanchov,,· . . ... . 2,500 » 
» ,ombyggnad av Ishlh goss

skola . . ...... ,........ . .. 500 » 


» -t:eparationer av lokaler 

för b'innoverksCl.mhetcn 

i Chiechow ., ..... ,'..... 200 » 


tljålp , till llybyggna<l vid 
' ~ ']~vin}logården IIonanfu . . 200 » 

, . .... 
• , ..1 •. J_ 

r~~~sägel~~.. och böneämnen. 
Doklor innall Maria Berg. s. 91. 

F olkskolL B. J'. S. Nystedt, s. 91. 

Om Guds välsig nelse över årsmötet, s. 92. 


, . För ~onferensen i Yuncheng, s. 92. 
· MissioLlär Wester och hans line gosse, 
s. 93. , 

· Tält \Ierksånihet en, S, _ 95. 


Visa tidningen fötr edtra vdn
ner ,och bekanta och uppmana 
dem :att ptrenumere-ra å ,den-I 

sii'm-'m;a! ' . 

J( 1 kinesisk dollar ii]' nu v:iI'd lIngefiir 2 kr . 

~';oooooooo 0000,0000 o~OOOOQOClOoOO~O~,D~ ~~.~of!~~ 

f BREVAVD'ELNINGEN :·1 
~ - , " ",' ~ ' . • ,. , 0°1" 
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Brev från fru Gertrud' West'er.' "'-, 
, ..... .\ I ~ .. , ' , : 

Nedans{ ~lende är, mahända ert' av Ge ' 
allra sista brev fru \Vest~·r.. '~k~~Y;',;" ~E!i ' 
hal' beredvilligt stä llts till \'ä'rf förrog~}\~e. 
Säkerligen sl(all ' det g~ädia fru ' "Yeste1:S , 
många vänner af t få en' inblick r 'hUl~ ~! on :, 
stod, lycklig milt uppe i ~iq v,er]\s ~jnl~.e t 
ä nda in i det sisl ,,). ' . , - ' 

Yunchetlg 24 ' jannuari : 1923: . 
Xlskade lilla mor! ' , 

Tack för brev som kom just' som vi 
s],:ulle stiga upp j v agn Em (ör ' ~ltt börj'a 
var resa till kon ferenSetl ' ilär. D et vin:: 
10 gr. kallt båda dagarna, som ' vi-- voro ' 
pä resan, men den gick ända så bra. 'lAI
la Greta låg i mitt kri,~i -' s fl väl inbäddad 
och m~,dde sa bra. Första dageil tyckte 
hon dock ej om när det skakade allt ,för' 
hårt. Hon är så rödblommig och rar och 
beundrad av dlla tantet'- och farbröder 
för sitt soliga ·leende. Hon M ~ft' lugn 
och snäll och sover ' hela nä ftorna i ett ' 
sträck Helt nyligen v.~J.:nade :vi ' en natt
av att hon skraltade, ,högt oeh - gav tipp ' 
l'iktig, sma glädjerop. D_el ·var ~i -fOr rjus
nillg över att hon lyck"a-ts spa:rka at sig. 
så alt de små fötl enla:' k,i i1 de~ . Spl!.attla 
obehindrat. f" . ': 

Del år nu redan lör,dag kvåll ·,deh ';27:d·o 
janu a ri. Att skriva brev 11l1der ' p~g'åe-1ide' 

konferens lämnar ej s(ort r~sHltåt, , ~ som
syn es. Vi konrmo hn om;dagen ,den 17;:' 
då budgetutskottel först h,)de 3 d',lgars 
sammanträden. På månda.g~n hö'rj adc kon
feren sen och pågick tin fr<;~ dag kväll. J 
dag och på måndag ha , ~yn0-dens ombud
bestaende av både ki r)~ser.:.-och. :ul1ällnirig 
ar sammanträden. MissjonskQroniitten :>:är 
samlad på kvällarna när ,dC .ha ',någ.o,n ~ le,.; 
dig stund. Vi systrar h a j 'dag b,aft cH 
s. k. kvinnomöte för a.lt. samtala UID .,·issa. 
frågor som röra speciellt kvinno ::.i rbetcL 

Nästa tisdag hoppas' vi Iå resa h em 
igen. Vi ha. då vari t hor-ta: en halv ma...~ , 

Ilad. Det har varit lyckliga dagar;, Kon:" 
ferenserna br.uka vara J lögtidsdagal"; ..och 
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denna har varit det mera ån någon jag 
varit med om. Inte ett missljud i någon 
diskussion utan en varm syskonkärlek 
och en förlrolig stämning. Syskonbandet 
inom S. M. K. är starkt, och dessa dagar 
har stärkt uet ännu mera. Vi ha _haH 
mänga 'dyrbara - stunder omkring Guds 
ord, och på kvällarna ha "i' fått höra om 
varandras arbele, sorge- och glådjcäm
I'!-en, så af t ,'i' håttre kunna göra tjänst i 
förbön. 

Ni hemma som ha tillfälle att vara med 
om litet a.v varje ],:unna ej - ana vau sä

dana här dagar betyda för oss, som fle
ra månader i sträck ej se en ånnan lands
man. Vi äro en liten lycklig familj och ha 
sIläIla .kineser omkring oss och arbeta 
mer än vi hinna med, men i alla fall är 
det roligt att få träffa yflrn svensl<a li:nm
rater. 

Nu är kl. över 10 och jag hör dem kom
ma från missionskommittescllnmanlrädet 
sa- godnalt-! 

Måndag f. m. I går c. m. fingo vi ge
nom missionär Linder, som just kommit, 
höra litel från Sverige och Amerika. Det 
var sa, intressant. På kvällen kl. 9,30, jusl 
som vi slutat en bönestund, kom någon 
ihåg alt det var »KarI» och S[I gi~go vi 
över till Bloms gård och sjöngo för vår 
o.rdf. och konferenshusfar. Bättre sent än 
aldrig. Förra söndagen voro' vi ana bjud
na på kaffe hos systrarna Prytz och Ny
lin i Fridhem. (Kvinnosel11il~arieL) först 
hade vi då en liten högtidsstund_ omkring 
vår Ulla Greta, dopakten förrättades av 
pasLor Sandberg. pet påmiIyde mig så 
mycl{et om en lilmand,c . _ högti~, då lille 
älskade Einar frambars inför Jesus, bar
nens vän. Greta är så lik. -Einar, ~tom att 
hon är mindre, men 'så -är hOll- ju (licl~a. 

nä Hahnes resa hem skall Verner tillse 
arbetet i deras ,distrikt. Det är en .lång 
da'gsres~'l! mellan Ishi och_Puchow. _ 

Det blir troligen intet nödhjälpsarbeLe i 
större skalla av brist på medel. Det _är 
nöd 9ch värre blir det för varje dag. Vi 
få försöka göra vad vi kunna för de tro
ende. Endast i ,'årt. distrikt beräknas nu 
20,000 personer behöva hFilp och än fle
1'<1, längre fram. Vi ha öppnat eH "älling

kök i _Pucbow för 300 personer. Vi bl,evo _ 
överhopade av tiggare' och då ,vi 'hade -li-~ 
tet pengar kvar sedan förr~ . nödhjälpsar-: 
betet kunde vi hjälpa de hungraqdc litet. 
För 300 personer med n,uvaranqe spann
målspriser går det till . omkr. 200 dolla,r* 

. i månaden. De få då ett mål om dagen. 
Till lokal ha vi ett- tempel. Det är ett rikt 
tillfälle att tala med dessa skuor _o~h vi 
göra vad vi kunna för att rädda.. både 
kropp och själ. O, alt hjärtana öppnade 
sig för budskapet om Jesus Kristus Vål' 

kor:;Wsle Frälsare! Stora famnen (l'ån 

mors slora Greta. 

Fru Gcrll'uu '\Vesters förä.ldral' som håu 
lJlissionill' Wester emoHagit följande 'brev 
rörande vi!' hemgångna systers sistn dagar, 
hava godhetsfullt tillställt oss en avskrift av 
d ets:tTnmn" Yilken vi härmed delgiva vår liise
kre\'.s, 

Pllcho\vfu U. 13 febr. 1923. 
.Ett litet ' brev i dag endast. Det slår

inte sa bra till hos oss, som jag skulle 
önska men hos Herren är hjälpen. Dock 
yeta vi av egen erfar:enhet vid så många 
tillCällen, atl' ,Herrens vägar icke allti'd 
sammanfalla med våra, och alt hans önsk
ningar ~'tro mycket högre än v~ra. Han 
skall ock giva sin kraft, när det p~ ctt 
särskilt sätt behöves. Han har ock lärt 
inig att även denna gfmg säga: ))Ske din 
vilja.)) Det är !lämligen så, att Getrud 
inte är riktigt kry. I-Ian har hela vintern 
vari t sa lycklig och glad i sitt hem och 
arhete. Särskilt konferensresall rör litet 
sedan var en mycket lycklig upplevelse, 
mera än vi varit med om förr, tror jag. 
I förra veckan kände hon sig litet trött 
särskilt i benen men skölle sitt arh_etc 
utan alt taga notis därom. I fredags stan
nade hall hemma fr_an vällingutdelningen 
till dc hungrande för att vila sjg, frisk 
och glad som vallligt. Då vi komma upp 
på sängl~ammaren började hon emeller
tid frysa och frös hela nallen utan att vi 
kunde få henne "arm. Fram på mo-rgo
nen gick det över. Hon stannade i säng, 
d. v. s. jag hjälpte henne ' n~r, så att hon 
l~g i sitt lilla vackra rum innanf6r -,mat-: 
salen. Hon började få en st! underIi~ 

'" Ungefär 400 b .. 
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blick-orh föreföll 'att inte vara riktigt klar 
i huvudet, men slu'attade. när vi sade lill 
henne alt hon sagt något konstigt. På 
e. m. fingo vi bära henne försiktigt upp 
igen och nu förstod jag, att det v~r all
'.'arligt. Följande na tt var gruvligt svår 
med den allra svåraste huvudvärk samt 
ont i benen och' sanslöshet. På söndag 
f. m, släppte detta något och medvetan. 
det återkom, så ått hon kände igen oss och 
gladdes med oss alt In s(~nna kvar hos 
sina kära. 

Jag hlev avbl'u,tcn har och f~r nu [an
sätta igen. Det är icke mycket att säga 
vidare. Gertrud, min älskade rnal<a och 
dc älskade barnens mor, gick till Einar 
för ett par timmar ~cdan kl. ?12. Jag kan 
icke säga mera nu. Mitt hjärla blöder 
och jag kan icke ]dara mera just nu. ~..fåt
le Herren i sin stora nåd uppehålla eder 
då det väl i dagarna ]~ommer 1elegram 
hem. 

. ' Eder 
Verner, 

Brevkortet lycler:- Puchow 14 febr, 1923. 
.:\lsk:Hle kära! Vår lilla älskade Grr.la följ
de sin mamma i går 'kväll Id. 9. Jag or
kar ej mera i dag. Fröken I-Iultq.uist kom 
hit, i m:'tndags ('. m. HäJsninp;ar! 

Edet' 
Vuner. 

Tältverksamhet. 
Om tältverksamheten i Hooanflldistriktet 

skri~er missionär N. E1I-gbä.ck: 

. Det tält vi tidigare haft i \'crksamhct 
har \'isat ~ig "ara för litet för behoven, 
Det var 'därför med uppriktig tacksamhet 
till Gud, vi i somras 'mottogo medel frän 
»Stewart Evangelistic fund» till ett nylt 
och rymligare tält. V~lra inföd(la· hröder 
ha nyligen gått till ren c.h'iu darmad, en 
större marknadsplats 20 hm. i västlig rikt
ning från Honanfu. Det är en plats, d~ir 

intet arbete . förut upptagits. Under förra 
,'intern sökt~ en av y'~ra ev~ngelis-ter :aJt. 
där vittna om Herl:cn, m'en fick röna myc 4 

ken motsägelse, som nästan gränsade tm' 
förföljelse. Det var 'först efter my'ci(Cll 
bön, vi i· år beslöto oss för att draga dit 

med tället och såh1l1da )}vedcrgälIa ont 
med gott». De meddelanden, som ingått 
fd,n dem, lata oss få veta att tä~let; vilket 
rymmer cirka 200 personer, ofta är iull
.satt aven intresserad åhörareskara och 
nc\gra personer ha redan antecknat sina 
namn som sökare. Vid sidan av det nya 
rymliga tältet ha vi i år uppsatt även 
det gamla l'ör att användas till enskilda 
samtal med sökare o.ch till bibelklasser, 
då sitdana .. kunna lämpligen anordnas, 
smn.t till bostad för evangelisterna. Däri
genom vinna vi, atl <lel nya tältet' kan 
användas uteslutande för offentlige) möten. 

Från när 'och fjärran. 
Till Svenska· missio'M'radets representanter 

i Internationella missionsradet ha. utsett.s 
missionsdirektor Gunnar Brundin och, mis
sionsförest. .J. Nyrell. Dessa komma 111lts{t 
att såsom Sveriges ombud deltaga i In ter· 
Dationella missioosrådets ~ammnntrii.c1e i Ox· 
ford den 0-17 inst. juli. 

* 
Den framstående kinesiske missiollsledarell . 

d : r C. Y. 'Cheng ira,n Shanghai, komme1', v: 
Gud, att inst. juni b0.söka ·Sv:erio-e. . 

Han kommer att besöka åtskilliga av de 
stÖl'l'P. missiooskonfercllsern.a i olika delar av 
landet. Tiden kommer för övrigt. att förde
la.,,; mnllanSverige och Norge. Möjligen kom· 
mer hau liven n,tt görl1bcsök i Danmark. 

D: \' Cbellg kuu utan: .tvekan s~i.gas vara 
Ilen förnämste repre. entauten i nut,iden. fÖl' 
Kinas kristnn. protestant.iska 'kyrka. Han 
val' ordf. vid den stora kristlla k'iuC'sieka 
lIatiollaJkonferenseu i Shunghai i maj manad 
fiirlidet ål' och iuhtger · även (kn ledilnde 
sUilloingen ,i det · vid deDlul kOliferen~ bilda
dl' kinesiska uationella missioosr.ldet: 

'* 
Svenska kY'l'kan8 m,·iss-io'Jt-SslYJ:ell$c har QU· 

togit sju nya missionsarbetllre, 
Vör arbete på. det indiRka missionsIältd: 

lIIed. lic. Lars Fredrik Ysaoder och försam
ling"gy ,~tJ'al'lln. Clara Margal'eta Jahn och 
Tulli:), E-fi1.cr :Ma.ria Carlsson, och för verk
samhd i Sydafrika: lnntbl'uksinspektoren 
:\lfred Konstantin Larsson och hallS hustru 
liirariunuo Gerdu Marin. Larsson samt för· 
sam ling>;systern Karin ':Margareta Lindgren 
och fo1.ks~ollä.rarinnnn :E~ter .A n torde Erjc· 
'Son. " 

D: r Ysander iii' SO)\· till kyrkoherde B. 
Ysander i l'orsby ' nv Göteborgs stift och 
född 1-':l91 . 

* 
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SVe.Jiska rn.cmyol·/t1.i8s':orwn, som O. 20 mars 
firade , itt . årSlllöte. i ,Stockholm, har utsäut 
Rin'·· ti r sbe riittel e', av, vilken bl. a, framgår 
'följande : .t\l'betet ' u t e på missionsfältet h:H 
kunna't for tgil. obehindl'n.t trots det att det 
\' U,l' i t , lIPPJ,'o~ , och ol<oJighder i Urgu. lik :,r m 
J,?å andra, platser, pU r mongolmission bedri, 
ye.:, T' Urgu liar en Inlmgå.ng sl'ik verk: am
het uppt,:1gits blaud sjukn. me I ett 40,ial pa
tienter vUI:je dag. Om nagot. {Il' kommer u:!' 
T. ' OB~n M.t utresa· dit fÖl' att dä.r upptaga 
Eikarev<H'k:'amhet, .och. det är mougolmissio
new.; . v~lfnl3, hön t.ill Gud att få medel till 
uppfiit'~tbde av -'ett ::;jnkbus p{t dennit {}lats. 
D,l' fruk ta D 'vi.i.tcl;], s,jllkdomul' härja blnnel 
mODO'ol e rnll. il, behovet :'tV ett oylikt sjukh"s 
,'kri;lIfie. , Ullde l'. förra året' utrest~ tre nya 
missioni:i.rer· i slillskap 'll\e(l fröken Gerda. Ol
len till MongoIi et, . Missionä.rcl'llu äro vi <l 
gott mod och hoppas p.\ seger, Dlgi fter och 
inkom te r .baluns nrde.. pf~ 53,000 kr, 

.. t. ... .. ,. 

... * 
. ,F,1·dl.sntli{jsa.1·"-W-n, ~~r . lUl i norra Ki na 42 
h hier, . 10 av des a . l .~va egna byggD Rd 'l', .c 
'erksamhet -. i~l'o ioo utlilndska missionsoHi
cerar~ , ;representerande 11 olikn. Hinder, Sf\.mt 
ö,y,er lQ.O kinesLf51;:a oiJicerare, och kltd€'Hcr . 

, ':I< 

En rnii.1'kli'fJ vii,ckels'Mu1'else bat' eftertriitt 
de' hfodi<Tä ' striderna ~, på. Irland: Människor i 
Hera tuse.ntal ha bli.vit omviincI~1, M~i.1l och 
kvinnor, OJ ll ' föl' något år sedan levde ett, 
vilt. liv i ' \~~Idshandlin:gar och blodsdåd, fröj
dns ini öv-el" sy,nda:rol'lt\tel e och kraft att 
,leva: ,~tt rättfärdigt liv~ Väckelsen ledes i en 
sUi)d l,pktuing. "Det 'iii' det gamla entngeliet 
om ·'Synd. och nåd, om· irälsnin'" och irid ge
U'6n1 .J~, li bl <.5d , " om predika.s. 

\ 1''''~. 1* . 
" /Je'));, , :~ 1}'~isS'ions7c,rets(J4' ~.;ii.nde ].;orl/ungen a 'l) 

.fl:.et8oh'lt(l?w.l~n'd i Syd'afrika ' dog nyligen, 93 
1-i.l" g,aI!lm,al. Ra,ll. val' allt från sin ungdom 
~u' a igjo.rd, ·kristen q~h fiC'k lida mycket för 
sin tro. , H il:llS .hedn,iske in.der lejde t, o. m· 
en gang lönnlilördare för att S1'i bli kvitt sin 
avfällige son. 

". •• ....Ii 

. ,;j< 

, 

Den katolska h6ctna'm,iss'ionen synes sttl· in· 
för ett skede av eno.slii p.ude möjligheteJ" sii, 
ger en ku.tol:"k missionstidskrift. På mission~
Hil ten sH nu Hera missionärer j. Arbete än 
före krig(,t, De ty~ka ' kittolikerna ba ej blott 
hållit sig kv!l.l' på sina gn.ml[\, "fii.lt i Kina, 
.:rapa D" F iii ppinerun., Söderha.vsöa ma.,. Syd
n.frilnt och Amexi~a ytan :i.veu uppta' it ny!l. 
fält' och stä.llt: talrika tyska mi '::iioniil'el' till 
förfogande för i<:ke-tyska mis\>ionel', Ti!l In
dien har ett sLort antal . tyskn. ko.toliker fått 
åtel."viindll, I olika Hinder 'ha., hållits. befyqel
sefulIa kongresser oeh möten, Så firad es 
Indieh 300-;\l'sminnct av Xaviel's kanoni:-(~
ring metl utomordC'utIig tillslutning. 
ka.nt sli I( ttde Xo."i("l· jiirote L ypla. 
orden 'llr ] 540 ' Odl ....ar .sedan P-n av 
mens miirkl i O'H.ste hed namissio nä rer: 
niim Kanton ar lGG2, . endas't 4() år· 
och ligger b~graven i GOel. i Indien. 

* 
En stlJ ')' k(J1'e 81J,'Il/'ma'1Lslnt-ninfj a v de tyska 

sii.Uskapen . iir på god väg fLt.t realiseras, . Den 
11 okt. bildade:,; "Tyska evangeliska missions
fÖI:bundet» med syfte att »stäl'ka enhr.ten i 
anden, Vlhda de ' person~jga förbindelserna 
och till\'nrataglt vikl' igal'e gemensamma, in· 
treSSe\l », En fullsWndig sammansJ'agning tor
de emellertid ii.nnu ligga utom möjligheternas 
område: 'de konfessionelli1 skilja.kt.igheterna 
kUllllll. ej ,Itan vida-re utplånai5, 

* 
. I Japan hal' den kristna pl'es :;; ka.mpanjen 

i kristendomens tj~tnst uu l)assera.t : det ' ex
pel'imen'tella. stadiet och bör} <.l,r korrrrna i 
gång pa n"llvnr, Man hal' gott ,hopp om viLl'
defulla resulta.t., I Kore~t Ilar ·en likuiuioe 
pre. ,'kalllpunj pågätt i Ö\'Cl' ett år och re, 
dan visnt goda frukter, Metoden består hu
vudl';akligu.st uti att i 'den allm, pressen mot 
betalning införa apologetiska och upplysan
de artiklar rörande kristendomen. De.t . har 
icke varit sv:\rt att träffa överen"kommclsel' 
med tidningarn'a och tnxorn'a' bu vanligeu 
varit moderata. De AsyHatle resultaten äro 
dels . att hirnl1n. önskv~i rda · .upplysningar om 
dQ kristna Hrrorna. oeh handledning för sö: 
kand·e och dels att undalH"öc\ja .fördomar 'hos 
!iådana, som icke kunna nå :luuut iin genom 
den ' allmänna. ·pressen , 

. 

Som Le
J <"'$ \Iiter
katoli,cis' 
Han dog 
gfLmmnl, 

Stockholm. Svenska Tryckerlakticbologet. 1923. 
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