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ltEDAKTÖR : N ATH. HÖ GNAN .. 

Om det tillbedjansvärda namnet Jesus. 

) 

Jesu namn, du livets källa, Jesu namn, livsolja rena, 

underbara kärleksflod r kärleksbalsam, full av kraft, 

Varest dina vågor välla, värdes mig med dig förena, 

sorgen byts i himmelskt mod. gjut i mig din ädla saft. 

Öppna dig i själens grund ; Utan dig är ångst och nöd, 

genomflyt mig stund för stund, fruktan, tvivel, dom och död, 

att min hjärtejord må bära men där du i själen gjutes, 

frukter dig till pris och ära. frihet och försoning njutes. 

Jesu namn, du pärla. .skön~ T.. 
O hur kostlig är du mig ! 

Att din härlighet få röna 

. önskar jag rätt innerlig. 

Andekraft och helighet, 

liv och evig salighet . 

.	detta dyra namn bereder, 

den som därom ödmjuk.t beder. 
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OM I BEDJEN -. 
Om 1 bedjen något i milt namn, skall jag göra det (1 J oh. 14: 14). 

r. 
Detta är ett underbart löHe; 

Många och dyrbara äro de löften, 
som Gud giver sina bedjande barn. 
Han säger oss, att i den mån vi bedja 
och mottaga, skall vår glädje bliva 
fullkomnad (Joh. 16: 24); att om vi 
frambära allting till honom i bön, 
skall hans egen outsägliga frid intaga 
och bevara våra hjärtan i Kristus Je
sus (Fil. 4 : 7); att av alla dem, som 
vända sig till honom, icke någon bli
ver bortvisad, och att hans dörr skall 
upplåtas för var och en, som klappar 
(Matt. 7 : 7, 8). 

Huru välbekant och nådefullt är 
icke hans löfte, att, då vi bedja, skall 
han giva. Sålunda säger han i sitt 
ord: »Bedjen, och eder skall var d a 
g i v e bl; »var och en, som beder, 

, han f å r »; »huru mycket mer skall 
icke eder Fader, som är i himmelen, 
g i v a dem gott, som bedja honom. » 
Men i Joh. 14 kap. möter oss det 
största löfte, Gud någonsin givit sina 
bedjande barn. Förutsatt att vi bedja 
i Jesu namn, försäkras oss här tvenne 
gånger det övermåttan underbara, att 
Gud icke endast giver, ,då vi ' bedja, 
ut~n att a 11 t e f t e r s o m v i b e d
j a, v e r k a r G u d. 

Den evige Guden, hela världens 
He~re, framstår här likt en allsmäk
tig verkställande myndighet och sä
ger: Om du, mitt barn, endast vill 
bedja, skall jag verka. Blott du vill 
sysselsätta dig med bedjandet, skall 

jag se till utförandet. Han icke en
dast g i v e r, då vi ropa, utan han 

verkställer. Vår bön uppväc
ker icke endast hans frikostighet, den 
sätter även hans allmakt i rörelse. 
Då vi därför inträda i bönens lön
kammare, -kan ingenting så mana oss 
till kraftig förbön , ingenting så has
tigt göra oss till mäktiga förebedjare 
för en förlorad värld som att åter och 
åter tillviska vår egen sj äl denna un
derbara sanning: M e d a n j a g h å I
l e r p å a t t b e d j a, u t f ö r G u d 
v e r k l i g e n d e t , s o m j a g h e
d e r om. 

Sålunda, då ett Guds barn böjer sig 
inför Herren i bön om att evange
lium må bliva sänt till de mörka hed
naländerna, skingrar Gud mörkrets 

, makter, och, om än den troende icke 
ser detta, så sker det dock, allt efter
som han beder. På hans bön rör 
Gud konungars hjärtan och nedbry
ter hindren för evangelie utbredande, 
lossar vidskepelsens bojor, öppnar 
portarna till förut stängda länder och 
även sina barns börsår ; han uppväc
ker och utsänder evangelie budbärare 
till de vitnande skördarna. Ja, m e
d a n b a r n e t b e d e r, v e r k a r 
G u d. Detta är, vad Guds ord ut
tryckligen framhåller. Rannsaka mitt 
ord, säger Herren. Se däri, hurudan 
min vilja är beträffande denna värld. 
Bed endast i överensstämmelse med 
denna vilja. När du då beder: Herre, 
utsänd arbetare i din skörd, s å s k all 
j a g u t s ä n d a d e m! När du be
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der: Herre, nedbryt ·hindren, s å n e d
b r y t e r j a g d e m! När du beder: 
Herre, rör människors hjärtan till 

att giva, s å r ö r j a g v i d d e m. 
Ja, vad helst du beder i mitt namn, 

d e t g ö r j ag. 
Mina älskade, vilket oerhört an

svar hava ·vi ej, men också vilken 

förmån, ensam i sitt slag! Den ~lls

mäktige Gudens alla krafter äro redo, 
endast väntande att sättas i seger
rik, oemotståndlig verksamhet genom 
hans barns böner. Själva himlens 
härskaror utsändas emot mörkrets 
väldigheter vid din enträgna bön, då 

den är i överensstämmelse med Guds 

vilja. Herren säger, att all makt i 
himlen och på jorden är hans, och 
därpå ställer han sig till vårt förfo
gande och säger: »Mitt barn, bed du, 
och jag skall utföra det; begär du, 
och jag skall g ö r a d e t. Här en 
bild: En maskinist kan låta ett litet 
svagt barn öppna ångkranen till hans 

I TRÅNGMÅL 
»Nä'r jag ropar, så. svara mig, du 

min rättf~rdighets Gud, du som i 
trångmål skaffar mig rum ; var mig 
nådig och hör min bön.» Ps. 4: 1. 

Huru starkt det inflytande än är som 
omgivni~gen utövar pa oss, det är dock 
icke avgörande för utvecklingen av vårt 
liv. Karaktärskraft och ett upphöjt sinne
lag framkallas icke medelst bekvämlighet 
och lyx .. Sant kristliga egenskaper äro of
tare till finnandes såsom en frukt av över
vunna hårda och ogynsamma förhållan
den. 

Av cedrarna på Libanon, som växa 
bland klipporna på en höjd av mer än sex 
tusen fot, äro de vackraste exemplaren 

stora ångmaskin och därigenom få 
dess väldiga krafter i rörelse. Så vill 
Gud säga till · oss svaga människo

barn: All makt är min, men åt eder 
är givet att sätta den i verksamhet 
genom eder bön. 

Då Guds allmakt på detta 
s ä t t ä r s t ä 11 d t i Il v å r t f ö rf o

g a n d e, så ä r o v i o c k s å a n s v a
ri g a f ö r d e s s u t ö v n i n g g e n o m 
v å r b ö n. Se här vanäran av att 
världen ännu ej är evangeliserad, av 
att stora möjligheter under snart två 
tusen år blivit försummade, och . av 
vår feghet och vårt vacklande inför 
svårigheterna. Ty fastän v i icke själ

va hava haft någon kraft till det sto
ra verket, har dock den mäktige Gu
den, då han förenade sig själv med 
oss, som en verklig medarbetare och 
medkämpe, sagt till oss: 

O m I b e d j e n n å g o t, s k a Il 
j a g g ö r a d e t. 

UTRYMME. 
de, vilka under århundraden varit mest 
utsatta för de starka stormar, som fran 
Medelhavet svept över höjderna, då där

. emot dc träd samvarit · skyddade för blås
ten te sig såsom dvärgar i förhållande till 
de förra . Vi betvivla ej, att de furor och 
cederträ, som I-lirarn lä t hugga åt Salomo 
såsom Yärdiga att användas vid byggandet 
av Herrens tempel, vara just sådana, vil
](a - en gång ömtåliga skott med svagt 
fäste på klippan - hade utvecklats till 
majestätiska jätteträd trots eller snarare 
genom århundradenas stormar. 

»Ett rotskott' ur förtorkad jord» är icke 
blott en talande bild utan en allmänt er
känd verklighet. De torra öknarna i Ara
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bien och de ' centrala och västra regioner
na i Syd-Afrika. vilka nästa n ständigt äro 
i salmad av I'egn, äro likväl kända för 
sin jämförelsevis rika vegetation. Porösa 
rötter gömda djupt ner i jorden fyllas 
med en sval, uppfriskande vätska, medan 
de köttiga bladen uppsuga och bibehålla 
all den näring de kunna få från jordmå
nen och atmosfären. »De ha fullt upp av 
näring och livskraft, näl' allt annat inom 
synhåll är öde och dött.» 

Dessa sanningar, som naturen lär oss, äro 
ännu ' mer påtagliga inom andens värld, 
varest högre och djupare hjälpmedel äro 
tillgängliga. Kinamissionens historia för 
1922 är en ny illustration till psalmistens 
ord: »1 trångmål skaffar du mig rum». 

Om ett ord mer än något annat samman
fattar världshändelserna i denna tid, är det 
ordet: tdngmål (ångest). »På jorden skall 
angest komma över folken, och de skola 
stå rådlösa vid havets och vågornas dån.» 
Detta är den av Gud inspirerade ted:
!lingen av dessa tider. Och Kina kommer 
icke minst utan kanske mest inom ramen 
för denna teckning. En kinesisk 'tidning, 
nyss utkommen, sammanfa ttar ställningen 
sedd utifrån med följande ord: 

»Upphovet till all oron i Kina är, att , 
istället för såsom förut det var en regering, 
finnes det nu aderton eller tjugo, eller lika 
många ungefär som provinserna i landet. 
överflöd på merendels odisciplinerat krigs
folk, brist på.. penningar, kränkning av 
fördrag, mångdubblade skatter, övermäk
tiga rövarhorder, opiets å terinförande, 
allt detta är följder av att en enhetlig re
gering saknas.» " 

r en regeringens nyligen utsända rap
port säges: »Den centrala ' regeringens 
myndighet har s junkit ned till en kommu
nalslyrcls'es». Den amerikanska ministern 
i Peking har förklarat att »av Kinas arme 
:...- och Kina har i dag den största :,tående 
arme i världen - stål' endast 10 procent 
under ledning från huvudstaden». Osäker
heten inom regeriilgen i Peking blir dess
utOJl1 uppenbar _genom det överraskande 
sakförhållandet, att under 1922 tv~l presi
deilter kämp'at 0111 makten; att ännu' ett 
nytt parlamen:t tillkommit samt alt ej 

mindre än sex olika regeringar avlöst 
varandra. 

Av premiärministrarna voro två kristna 
män, dr "v. W. Yen och dr C. T. \Vang, 
men var och en av dem beklädde denna 
post endast 14 dagar. 

För l'övarncs alltjämt ohindrade fram
fart är det omöjligt att finna tillräckligt 
målande uttryck. Elände, ångest, fattig
dom och förtvivlan utgöl'a liksom en bred 
väg av svarta ruiner som de plundrande 
rövarhorderna lämna efter sig. 

Till detta människornas våld mot val'
andra kommer det lidande som följt 
i htlngersnödens spår och som fullständigt 
u tblotta t minst 15 millioner människor 
medan oräkneliga dukat under i kvalfull 
död. Fotografier över de under hungers~ 
nöden döda och döende ha (för våra 
kristliga nener!!) varit allt för uppska
kande för att kunna införas i tidningarna, 
men missionärerna ha uppehållit sig och 
arbetat mitt ibland dessa arma, ehuru 
flera genom detta sitt barmhärtighetsverk 
blivit ,ytterligt nedbrutna till sin hälsa. 

Till dessa lidanden måste ytterligare 
läggas de omfattande och stora förluster, 
som även missionen få tt vidkännas, genom 
de under året förekommande upprepade 
översvämningarna. 

Huru mörk denna tavla än är, synes 
dock den största förbannelsen för dessa 
dagars Kina vara den återupptagna opium
odlingen, till stor del möjliggjord genolll 
den daliga förv altningen och ämbetsm ~i n
hellS girighet. 

l\'Icn mitt ibland dessa och andra svåra 
förh å llanden har missionen fått fullfölja 
sitt arbete och har haft glädjen se, hum 
rummet vidgats för Guds verk. Huru 
många exempel skulle ej kunna anföras 
härpå, men vi vilja blott n!.imna ett par 
av de mest framträdande . 

Den nationella kristna konferensen 
Shanghai sommaren 1922 bildar ' gräns
märket emellan den -gångna tiden, då 
kristlig verksamhet yar- förbunden med 
uttrycket »utländsk missioJ1) och den tid, 
då »den kinesiska försal11li nge!1)) blir det 
sammanfattande begreppet och den ton
givande termen. YiUen härav kan knap

i 
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past överskatIas, då a lla tecken tyda på 
alt intresset för församlingens arbete 
bland de infödda har växt i samma pro
portion som . de få taga del i ledningen 
och flera kineser bli ansvariga för allt 
fleJ:a arbetsområden inom församlingen. 
Den kinesiska församlingens trohet mot 
de stora grundsanningarna i den kristna 
tron, såsom framgår av deras rapport i 
l)Den kinesiske budbäraren», har framkal
lat samstämmig lovsång till Gud från 
missionsintresserade kristna över hela 
världen. 

Den kristna världs-studentrörelsens kon
ferens i en kinesisk högskola utanför Pe
löng jämte andra mindre och dock bety
delsefulla konferenser må ej heller för
glömmas. Den verldiga betydelsen av allt 
detta blir oss klar först när vi återkalla 
i minnet, att det är endast ett hundra år 
sedan, nämligen 1823, Robert Morrison 
avslutade översällningen av den Heliga 
Skrift på kinesiska språket och detta 
vid en tid då all läsning och översättning 
av utländska tryckalster voro förbjudna 
av kejserliga kinesiska regeringen. San
nerligen, det har blivit oss förunnat att 
med våra egna ögon se, huru i trångmål 
rummet vidgats och vidgas. 

* 
Såningsmannen plöjer och sår ut sin 

dyrbara säd i förhoppning alt få den för
merad vid skörden. Under långvarig 
10rka skulle han hellre ha velat behMla 
den säd han haft än så ut den. Men den 
kristne arbetaren, viss att han skall kom
ma åter med glädje och bära sina dyrbara 
kärvar, fortsätter frimodigt att förbruka 
sin kraft och utgiva sitt liv, även när 
utsikterna äro allt annat än löftesrika. 
Kina har verkligen ej sett ut som ett lo
vande fält under de senaste åren, när vi 
tänka på inbördes krig, rövare, översväm
ning och hungersnöd, men såningsmännen 
ha fortsatt sitt arbete med glädje oeh 
skörden har ieke uteblivit. Oaktat alla 
hinder och trångmål har rummet . vidgats, 
öknen har blomstrat; t. o. m. själva 
hungersnöden har tvingats tjäna Guds 
syften, den har burit frukt, då många 

själar under. och genom den gjorts mote 

tagliga för frälsningens eyangeljum. 
Det är endast Gud som kan bjuda lju

set lysa ut ur mörkret och framkaila liv 
utur död och förgängelse, och detta har: 
han gjort i Kina. Endast två gånger förut 
i Kinamissionens . historia har en större 
tillölming av församlingen kunnat inhös
tas än under 1922. EhuJ"ll ej fullt avslutad 
går beräkningen av under nämnda år 
blott inom Kina Inland missionen döpta 
upp till fem tusen ålla hundra. Hela an
talet inom denna mission döpta från mis
sionens början blir härigenom minst nit
tiohå tusen sex hundra. För alla dessa 
och för många flera som kommit till tro 
på Herren, särskilt sådana kvinnor, som 
ännu ej haft möjlighet att öppet bekänna 
sin tro genom dopet, nedlägga vi inför 
Herren våra överfyllda hjärtans tackoffer. 

i'I'Iånga tecken inom andra missionssäll
skap visa, alt Herren även där alltjämt 
utvidgar rummet, ehuru vi ej nu kunna 
ingå härpå. 

Se vi framåt med alla de mörka hotan
de molnen framför oss - ty många ovä
der och utmanande fiender lura i vår väg 
- äro vi dock övertygade, alt vår Gud ej 
skall låta oss komma till korta. lIan kan 
ännu vidga rummet mitt i själva de oss 
omgivande trångmålen. Och grunden · för 
denna var tillförsikt finns icke i oss själva 
utan i Kristus och hans nåds outgrundliga 
ril(edomar. 

I detta sammanhang äro vi tacksamma 
få säga, att missionen otvelydigt alltjämt 
fasthåller i tro och praxis de grundsatser 
som nedlades av mr Hudson Taylor, 
grundsatser till vilka Gud under så många 
år bekänt sig. Om missi·onen genom Guds 
nåd bevaras trogen sin Herre .och Konung, 
om den på förklaringsberget underhåller 
ostört umgänge med honom, då skall den 
också med trygghet stiga ned i tjänandets 
dal. 

»Låt oss därför ånyo stiga ned till ett 
nytt års arbete med den hemlighet i våra 
hjärtan som vi ej kunna förklara, men 
som vi innerst förvara såsom vår heliga, 
oförstörbara egendom. Låt oss gå ned för 
alt erfara att där är intet i dalen - var
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ken världens ondska ' eller församlingens 
vanmakt - som kan omintetgöra vårt för
troende till honom, som h åller tro till evig 
tid, intet som då kan undertrycka vår h aft 
eller störa vår frid. Låt oss gå ned för 
att få se, att såvä l det minsta som det 
mest avskräckande i livet är underlagt 
den a ll smäktige Frälsarens eviga herra
välde, samt att slutlig frälsning och obe
gränsad seger äro oss tillförsäkrade i det 
himmelska, i Krislus Jesus, vå l' Herre.» 

(Utdrag Hr China Inland iVI issionens års· 
beriittelse [ör 1!)22.} 

J. R 

Minnie Nicholson. 

Fröken Minnie Nicholson född es den 18 
april 1894 i Kristdala församling av Kal
mar län. Sedan hon genomgått folkskolan 
i sin hemort, avreste hon till släktingar 
i Kalifornien. EHer någon tids vistelse 
där vann hOll inträde vid Moodys Bibel
jnstitut i Chikago, vilket hon genomgicl, 
varefter hon återvände till Sverige. I ok
·tober för!. år antogs fröken Nicholson av 
Kommitten till missionärskandidat. Den
na vår och sommar hal' fröken Nicholson 
genomgått en sjukvårdskurs vid Finspå ngs 
lasarett. Blev den 1\) ·aug. . j sin hemför
!Sa mlings kyrka avskild till missionär. 

Av fröken Nicholsons ansökningshand
lingar framgår, a tt hon redan från barn
domen i sitt föräldrahem och i söndags
skolan fick djupa , kristliga intryck. Dä r 
fördes hon också i beröring med hedna
missionen. I synnerhet greps hennes 
hjärta utav hednabarnens nöd, och hon 
lovade redan vid 9 års ålder, att, om det 
vore Guds vilja, tjäna honom i Kina. 
Några år efteråt kom hon till fullt med
vetande om personlig frälsning, och ej 
långt därefter blev missionskallelsen åter 
]_raftigt förnimbar. Det var sä rskilt den 
hädangångna prostinnan Meurling, som 
därvid fick vara Herrens redskap. Genom 
Sinims Land var hon förtrogen med vår 
missions arbete, varför hon ocksä elter 
h emkomsten till Sverige ganska snart 
satte sig i förbindelse med Kommitten. 
Fröken Nicholson har sålunda från ti
diga år "arit fästad vid Svenska Missio
nen i Kina och har nu genom Herrens 
underbara ledning blivit et t Herrens sän
debud för vårt missionsfält. Hon följes av 
mycken va rm missionskärlek och förbön 
ut av Kinayännerna i Kristdala, som så 
länge och så troget arbetat för Svenska 
Missionen i Kina inom hennes egen för
samling. 

* 

Lisa Gustafsson. 

Fröken Lisa Gustafsson föddes i Stock
holm den G april 1892. Efter att ha fålt 
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sin första skolutbildning dels vid Stock
holms folkskolor, dels vid ' Nya Elementar
läroverket för flickor, vann hon år 1910 
inträde vid pri"iratseminariet för utbildan
de av sm~skollärarinnor, vilket hon ge
nomgick. Hon har därjämte genomgått 
n~gra ' kurser vid Nääs. Fröken Gustafsson 
har sedan varit anställd som småskollära
rinna vid Agnesbergs stationssamhälle, 
Älvsborgs län. 

I april 1922 antogs fröken . Gustafsson 
av Kommitten till missionärskandidat. 
Under föregående års höst vistades hon å 
Kina Inlandmissionens utbildningsanstalt 
för kvinnliga missionärer i London. Un
der inneval'ande års vårtermin har hon 
åtnjutit undervisning i Bibelskolan i 
Kristiania. Den 2 dennes invigdes hon ·-i 
Göteborg tiU missionär. 

Fröken Gustafsson fick djupa intryck i 
söndagsskolan i kyrkan vid Floragatan. Un
der konfirmationstiden kom det till verk
ligt genombrott i hennes liv. l Göteborg 
ingick hon i K. F. ·U. K:s Ungdomskrets, 
och i denna förening har hon sedan varit 
aktiv medlem. l Göteborg "kom hon också 
i förbindelse med vår missions vänner. 
Ar 1921 blev hon medveten om sin per
sonliga kallelse till missionär. Fröken 
Gustafsson kan glädja sig åt att inom K. 
F. U. K. i Göteborg ha en ' stor vänkrets, 
som genom förbön och understöd YiU del
taga med henne i det verk, vartill Gud 
kallat henne i Kina. 

Fröken Nicholson och fröken Gustafs
son resa, vill Gud , med båt fl'ån Göteborg 
till London den 22 sept. för att därifrån 
den 29 fortsätta resan till Kina. 

Missionshögtiden i Kristdala. 
»Detta är den dag, som Herren har 

gjort; låtom oss på honom fröjdas och 
vara glada» (Ps. 118: 24) voro de ord, med 
vilka överste Dillner inledde sitt invig
ningstal till ' fröken Nicholson, och däref
ter lät han ordens ljus falla på de fram
triidande dagarna i Guds rikes historia än
da fl'am till den tid, då Herrens sto.ra dag 
inbryter. I denna infattning satte han ock

så "" denna högtidsdag och erinrade därvid 
om Apg. 13: 1-3, den dag, på vilkenefler 
den helige Andes tillsägelse vittnen avskil
des till det verk, vartill ""han kallat dem. 
Klart tecknades innebörden av alt vara ett 
Herrens vittne i en sådan tid som vår, då 
il ena sidan den antikristisIw vedermQdans 
svarta moln te sig vid horisonten, å den 
andra den stora dag randas, då Människo
Sonen l<ommer för att -lä ta sina domar gå 
över den ogudaktiga världen, då han skall 
förhärligas i sina heliga och visa sig un
derbar i alla dem, som kommit till tro. 
Hur uppfordrande till att »i helig vandel 
och gudsfruktan förbidQ) lika väl som »att 
genom troget och förståncligtförvaltande» 
avevangelii rikedomar " påskynda Guds 
dags tillkommelse! 

Under avsjungande aven sångvers 
trädde missionsstyrelsens medlemmar med 
sin ordförande, "ice pastorn i församling
en, jämte frölcen Nicholsons fader och folk
skollärare Peterson från Mönsterås fram 
till altaret och slöto ring omkring viir sys
ter, som genom bön och händers "pålägg
ning invigdes till sitt l<all. Den heliga ak
ten, som inleddes genom "a tt församlingen 
stående hälsade vår syster med sången 
»Tryggare kan ingen "ara», avslutades nu 
med högtidspsalmen »OS5 välsigna och be
"ara». Det "al' en gripande och oförgä tlig 
stund. 

Efter en kort rast samlades åter folket 
till det stora templet, sbm trots del ihål· 
lande regnet även nu liksom pa ·förmidda
gen var fullsatt. "ll'lissionär Linden skild
rade sina erfarenheter ute på missionsfäl
tet med ledning av ol'den: »Herre, här ' är 
oss gott att vara»: »Hurudana förhållandena 
än varit, ljusa eller mörka, ha de dock 
alltid varit sådana, att det om dem alla 
kumiat sägas: Här är oss gott att vara.» 

Fru Berg skildrade ~~ärefter den kine
siska kvinnans läge, hennes hunger och 
törst, hennes nöd och behov,såsom hön 
sett dem under sin mer än 30-ånga vistel
se därute. Fröken Nicholson framsade ett 
tack till församlingen och till ungdoms
föreningen och bad om förbön föl' sig och . 
det verk, yartill hon nu vigt sittIiy. Mö
tet .a"slutades av undertecknad med ett 
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tack till de många i. Kristdala, som ·under 
så många år med en sådan offervillighet 
stött vår missionsverksamhet. 

På en sådan högtidsdag gingo våra tan
kar helt naturligt till den hemgångne för
samlingsherden prosten Meurling, som un
der sin långa, välsignelserika levnad gjort 
så stora insatser i Guds rike, såväl hemma 
som därute i hednavärlden och icke minst 
i S. M. 1(:s verksamhet, och som hade med 
en sådan åstundan längtat efter att få 
vara med om denna missionshögti(1. 

Det "ar uppmuntrande att få vara vitt
ne till denna nåd, då Herren sände oss 
ännu en förstärkning till de fåtaliga arbe
tarnas led. Och detta manar oss till mer 
uthållig bön att ännu flera nya arbetare 
må komma. Skörden är alltför mycken 
för den skara, som därute bär dagens 
tunga och hetta. 

Vi ha dc varit samlade fran Id. 11 f. m., 
då missionär August Berg predikade hög
mässan och till Id. 5 e. m., och ändå visa
de ingen tecken till trötthet. 

Minnet av denna högtid skall länge för
bliva. Den var burcn" av så mycken kär
lek. Vi ha åter fått anledning att tacka 
Herren fö.r den rikedom av nåd, som han 
givit vårt svenska folk, då vi få se så 
rika kärleksfrukter växa fram. 

E. F. 

* 
Missionshögtiden i Göteborg. 

Söndagen den 2 sept. randades så sol
klar och stilla. Det var sabbatsstämning. 
Skarorna började tidigt att samlas i Betle
hemskyrkan, det rymliga templet vid Va
sagatan, vilket av missionsförsamlingens 
styrelse välvilligt upplåtits för oss, och 
där det i dag skulle bli missionärsinvig
ning. Det är förunderligt att se, huru 
överallt i vårt land lmappt något annat 
utö.var en sådan dragning som just den
na handling. Vi,ttnar ej det om att kär~ 
leken till missionen har slagit djupa röte 
ter i missionsvännernas hjärtan? 

Mäktigt ljöd sången: »Hur ljuvt det äI." 
att komma till Herrens tempelgård.» 
An~äktigt och stilla sutto alla och lyss
nade till det härliga budskap, mission.är 

Berg framförde, och som hade till mot lo: 
. Inför Jesus. Hjärtan grepos och ögon tå
rades inför bilden av Honom, som är de 
eländas och de lidandes vän, Han som är 
alla hedningars hopp. . 

Då vi därefter förenades i den heliga 
invigningsakten och under bön och hän
ders påläggning överlämnade vår syster 
Lisa Gustafsson åt Guds nåd till det verl" 
vartill Herren kallat henne, fylldes hjär
tana av helig stämning. 

På eftermiddagen var åter samling om
kring missionen som ämne. Vi erinrades 
då om de allvarliga tidsteclmen och om 
vikten av att sl,ynda att göra Frälsaren 
känd i världen. Vi manades vidare att 
betänka, varför vi avskilja missionärer, 
ävensom betänka, vad de moment i denna 
heliga handling, villw i Apg. 13 nämnas 
fasta, bön, händers påläggning och utsän
dandet, innebära. 

I avslutningen talades om vikten av 
bön i missionen. I striden mot Amalek 
segrade Israel, endast . så länge Mose höll 
staven upprätt mot himmelen. Men han 
behövde sina stödjare, Aran och Hur, för 
att kunna hålla ut. Kraftigt betonades 
vikten av samverl,an i bön och arbete 
mellan hemförsamlingen och missionä
rerna. 

Efter gudstjänsten i kyrkan vidtog ett 
samkväm i Margaretaskolan. I kretsen 
av den stora skara av vänner, som där 
samlades, avgav vår syster vittnesbördet 
om hur Herren med .malden av sitt dra
gande och sitt övertalande fört henne in 
på denna vägo Minnesord gåvos ock av 
Hera bland de närvarande, och hälsnings
telegram från avlägsna vänner upplästes. 

Det var redan sent, då vännerna sking
rades. Men vi åtskildes under l{änslan av 
att vi varit med vår dyre Mästare hela 
dagen. 

Huru stort skäl ha vi ej att tacka Her
ren för den förstärkning i arbetet, han 
givit oss i våra systrar Minnie Nicholson 
och Lisa Gustafsson. Genom detta har 
Henoen åter velat visa oss fastheten av 
löftet: »Becljen och eder skall varda gi
vel.» Låtom oss därför .med frimodighet 
bedja honom om ännu större ting. E. F. 

http:mission.�r
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Meddelande haringålt, 
. att missionär R. Bergling; under en resa 

i Honan blivit överfallen av rövare, vilka 

Missionsexpeditionen 
flyttas den 1 okt.. en trappa högre upp 
samma hus (sål. 3 tr.). Adressen blir 

annars oförändrad. 

Från missionär Beinhoif 
har underrättelse inkommit, att han med 

familj lyckligt anlänt till San Fransisco 
den 16 juli och ankom till sin hustrus hem 
i Philadelphia den 24. Familjen vistas än
nu där, men missionär Beinhoff hoppas 
att snarast möjligt med siri. son få göra 
öYerresan till Sverige. 

Missionens bönemöten 

börja den första tisdagen oktober 
Betesdakyrkanld. 7 e. m. 

Nytt ombud. 
Lärarinnan, fröken Fredrika Petersson, 

BjÖl'klinge, som under många år troget 
bistatt oss i vår verksamhet i Kina, har 
välvilligt medgivit, att vi få sätta hennes 
namn på vår ombudslista. 

Våra behov. 
Då under den kommande hösten och vin

tern flera syskon komma att resa ut till fäl
tet vilja vi särskilt bedja våra vänner att 
ropa ' till Herren att sända oss de nödiga. 
medlen utöver vad vi behöva fÖT missions
verksamhetens bedrivande. Vi behöva sär
skilt i denna tid .för denna angelägenhet 
akta på apm;telns ord i 1 Tess. 5:17. »Bed-. 
jen utan återvändo.» Under den nödens 
och trångmålens tid, som nu är, behöva så
Yål missionsvännerna som missionsarbe
tarna särskild nåd . av Gud för att kunna 
h ~tlla ut och föra verket framtill fullbor
dan. 

Bättre skördeutsikter. 
Missionär Ringberg skriver : »Härutc är 

f. n. största glädjeämnet att rikligt regn 
f,i lli t, så in det nu ' tir hopp oul hösts};:ör
den.» 

togo ifrån honom hans pengar, klocka, 
glasögon m. m. Vi tacka Herren, som be
varade hans liv .. 

Tidningen Sinims Land~ 
Detta nummer av tidningen har blivit 

något försenat på grund därav, att vi 
ville få med meddelanden från våra båda 
nyantagna missionärers invigning. 

Missionär Ingeborg Ackzells adress 
är Tungchowfu, She. 

Utdrag lir brev från missionär Carl Blom, 
skrivet i Tuohwatung, Chiebcbow, 28/ 6 1923. 

I går eftermiddag hade vi en 'sällsynt 
företeelse här, en sandstorm utan storm. 
Vi stodo på platån och såga mot nord
väst, där ett tjockt moln med gula före
löpare närmade sig. När det kom när
mare, sågo vi, att det ej kunde vara mer 
än omkring 50 m. i höjd. Det gick framåt 
i vågor, fortast efter marken; hade ej nå
gon tunn dimma framför, utan kom som 
en tjock vägg omedelbart och utplånade 
ögonblickligen allt, som ' var där bakom. 
Vi undrade, hur det skulle bli, när väggen 
kom till oss, och beredde oss på det ge
nom att täcka över och stänga till allt, 
som kunde sl,yddas, och sedan stodo vi 
och sågo på, hur styggelsen kom allt när
mare. I-lade den ej regn med, så var den 
ett fördärv. Vivoro liksom i en vik och 
sågo två ' armar svepa fram över landska
pet på bada sidor om oss. Vi väntade ett 
väldigt lufttryck, nar vi 'omsider klämts 
in mellan de två käftarna i tången. Men 
fastän dammet och mörkret kom, så var 
det ingen storm att tala om här. Jag vet 
ej, hur det var nere på slätten. Det kan 
hända, att trycket frän de två sidorna mot
verkade vartannat, och att dessutom 
bergsbranten tog emot, innan ovädret 
nådde' oss och bröt farten. 
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Det var helt an..no·rlunda i den stora 
dammstormen i. Yiinchengför 14 dagar 
sedan. Den Iwm just i solnedgången, och 
fastän vi ej . sågo den på avstånd, så fingo 
vi syn på molnet som en solid massa, dtl · 
det nådde upp över husen.. Innan vi-hun
no göra några förberedelser, svepte stor
men fram över oss, så att trädgrenar brö
tos av, blomkrukor kastades omkull, fön
sterrutor blåstes ut o. s. v. Det blev så 
mör!;t inom cn minut, att jag, som höll 
på att skriva några rader på ett visitkort, 
ej kunde se att skriva det till slut utan 
måste tända en lampa. Det var en storm, 
som förslog, och som jag aldrig sett ma
ken till under alla dessa år. Gårdagens 
såg farlig ut på avstånd men kom fram 
som ett lamm i jämförelse med den andra. 
Och !,Iå hade den regn med sig, och detta 
har hållit på alltsedan dess. Det har inte 
regnat synnerligen hårt, men det har hål
lit på, och varje droppe suger sig in. 

Nu är det nästan . middag, och s·om det 
ännu inte har klarnat, så hoppas jag det 
skall hålla på och bli en rotblöta, fastän 
det inte finns många rötter att blöta. Ett 
par dagars grundlig,t regn skulle göra det 
möjligt att så, och det vore vår räddning 
från en obeskrivlig nöd i vinter. Vi hop
pas därför på mera regn. 

* 
Missionär O. Beinhoff bar i enskilt brev 

meddelat sina intryck från resan över Stilla 
havet varur vi meddela följande som ett be
vis på verkan avevangelii surdeg. 

Det är intressant att mitt i denna kos-o 
mopolitiska blandning och under japansk 
flagg här och där finna en enstaka frukt 
av kristendomen. Så hör jag i rökrummet 
en liten japansk gosse gnola på melodien 
till: »Framåt, Kristi stridsmän»; under 
en promena,d på däck såg jag en. ung ja
panslul sitta och läsa i sin Bibel och sång
bok. En annan dag såg jag en av filippi
nerna sitta i skaran av sina stojiga med
passagerare och läsa Bibeln. Enstaka ljus 
lysa här och där mitt i hedendomens mör
ker. Å veckans program märker jag i en 
blandning av sport, dans och rörliga ljus
bilder även gudstjänst pli söndagen~ Jag 

har blivit ombedd alt vara ansvarig för 
söndagens program.. J ag är den ende 
manlige missionären ombord. Det synes 
mig, som om milt i all förruttnelse det 
ändå måste vara litet religion med. Är 
det inte människohjärtats längtan efter 
Gud? 

* 
FI'öken Judith -nuUqvist skriver i enskilt 

brev från J uichengllsien : 

Dag efter dag få vi känna I-renens under
bara hjälp och ledning. Vårens arbete har 
han välsignat. Vi ha varit ute mycket i by
arna. För några dagar sedan voro vi till en 
by 1 mil härifrtln ned åt floden till. Vi ha 
en döpt man där, och han har flera gånger 
frågat, om vi ej ville komma dit och be
söka l,vinnorna. Nu hyrde vi tva små as
nor och redo dit. En sådan glad dag vi 
hade! Och vad det samlades mycket folk! 
Kvinnorna voro mycket ivriga att få höra 
ordet om Jesus. De frågade ej efter vårt 
land och folk, troLs att de aldrig sett nå
gon utlänning förr. 

Flera utav kvinnorna sade sig vilja tro 
på .Jesus. Några hade redan förstört sina 
avgudar. O, att Herren finge vinna många 
fränden byn! I · söndags kommo fyra 
stycken därifrån till mötet. 

För en tid sedan voro vi i Mei,ti och 
besökte då byarna däromkring. · 1Mei-ti 
är det hårt, men i byarna är folket så 
villigt att höra. I en by träffade vi på en 
fru Li, en trevlig, ung kvj.nna. Hon tog 
oss till sitt hem. Såsom liten hade hon 
hört fröken Hallin tala om Gud. Hennes 
»gamla mor» hade varit en kristen, sade 
hon. Nu var den · gamla död, och på 
många år hade hon ej haft någonting 
med evangelium alt göra i hemmet. :Men 
så fick hon se oss på gatan, och gamla 
minnen valmade till liv. 

'I hemmet blevo vi så vänligt mottagna. 
De voro tre unga sonhustrur där. Alla 
mindes de fröken Hallin, och vad de av 
henne hört om Jesus. Nu sade de sig 
vilja. tro pa honom. Vi skola bedja myc
ket lör dem. 

I :Miao. si, en . liten by strax utanför Mei
ti, träffade vi på en herr Uang, nu en 
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riktig trollgubbe. Han hade före förföljel
sen trott på Jesus, sade han. Men under 
förföljelsen brände han sin bibel. Jag ta
lade länge med honom och visade honom, 
vilken farlig väg, han nu var på under 
onda andars ledning. Han kände, att det 
var så. På söndagen kom han till mötet. 
Då hade han sagt till evangelisten: »Se, 
jag kommer inte ifrån, vad fröken sade, 
och ibland valmar jag mitt i natten och 
ser mitt hjärta fullt utav onda andar.» 

J a, må han ej fä någon ro varken natt 
eller dag, förrän han vänder om och föl
jer Jesus. Herren förmår göra stora ting. 

Bed j(;r lJ'EissiO'Juirerna! 

Skriv Ull missionilrerna! 

Tack · till Herren rör rika välsignelser 
under högtidsdagarna Kristdala och 
Göteborg, sid. 175, 176. 

Bön för behoven med avseende på ut
resorn a, sid. 177. 

Tack. a tt Herren bevarade missionär R. 
Berglings liv, sid. 177. 

Bön för fru Li och hennes svägerskor 
samt för Uang, sid. 178. 

Då och Nu. 
. Det är i år 100 år, sedan Rob. l'vIorri

son, Kinas · banbrytande protestantiske 
missionär, fullbordade sitt största livs
verk: den heliga Skrifts översättning till 
kinesiska språket. Att läsa om de svårig
heter och för vanliga mälmiskor oöver
vinnliga hinder som steg för steg mötte 
honom på denna hans väg, det är att för 
sina ögon och i de mest konkreta exem
pel ha bevis nog för den sanningen: »1 
trångmål skaffar du mig rum.» Då, för 
hundra år sedan, satt denne ensamme, till 
livet hotade man fördjupad i sitt översätt 
ningsarbete, om vars verkliga betydelse 
väl ingen hade en aning. I dag äro mer 
än tio tusen missionsstationer spridda 
över hela detta väldiga antika världsri)(e. 
»Vad gör icke Gud?» 

I På 

Svenska Missionens i Kina förlag 

har ~åsom förut tillkännagivis at· 

kommit: 


Nya Begynnelser på (len 

Gamla Gr'ttnden. 


Föredrilg vid Svenska Missionens i 
Kina Årsmöte 1923 av Rektor Joh. 
Rinman. Pris 50 öre. När minst 10 
ex. tages, lämnas 25 :Yo rabatt. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under augusti 1923. 

Allmänna rnIsslolIsrncdcI. 1404. E. J., Boden, till J. Aspbergs underh. 100: 
1405. K. M., gm L . O.• Kristinehamn 10: 

138;' . Ur Offerkuv. gm M. K " Norrköping 10: - ·N06. A. N., Kalmar 3: 
1386. »Aunie » 10: - 1407. Onämnd. tillägg till koll. i Holsby·
1387. Koll. i HoIsbybrunn 26/7 noo: - brunn 26/7 ?-5: 
1 ~8R. L, Stbhn ;,: - 1408. Koll. vid symöte i Flisby 1/8 14: 50 
1381). B. lU: .- 1409. E . . J. 9: 
1391. Obs.! " Fly allt som ont synes." 3?' - 1410. Missiollsmedel fr. Mora, gm M. S. 50: .
1392. »Herrens Tionde.» ~: 03 Hll. Ul' missionsask uti Gnstafsbergs präst.
1393. Offerkllvert fl'. Fridhem, gm H . 1., . gård 30:

Älgarås 10: - 1412. Skärstads Södra Ynglinga & Jllng·
1394. Barnens sommarfest i Maghultskog frllförening :'9: 50 

29/7, till i\finnie Nicholssons utresa 1416. Ur Guds rika förråd 10: 
till Kina, gm A. D. , Kristdala . 22: - 1417. ,,1 stället för 'kaffebjudning»

1395. Tackoffer av B. E . D .• gm E. G., 1418. M. R .• Prästnäs 
Sollefteå (,9: - 1419. Fi'ån en n å dessyster , gm Ovi kens. 

1396 . Koll. i SjötOl'P. gm E . J . 4;): 60 KristI. Ungd. förening 50 : 
1397. D:o i Tidaholm, 29 /7, gm A. E. 73: :;0 1420. K . N ., Jönköping JOO: 
1398. Skövde Mig, resebidrag, gm O. L ., 20: - 1422. ») Herrens del» 20 : 
1401. '.riII bjälp föl' en missionskand. ut· 1423. 1. J. , Gtbg 25: - 

bildning, Matt. 7: 7-8, gm C. A . 50: - 1424. S. L., Ånaryd, gm O. L. lOD : 
1402. Orrel'kuvert, gm A. B., Skellefteå 10: - 1425. H. M., örebro 10: 
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1426. A. & E . C. 'Slä\tcrvalla' 20: - Särskilda iindnmålsmc,leI. 
1427. C. A. W., LekslJe"g 10: 
1428. I, 'r B" Ofl:'erkuvert lO: - 1300. A . .1,., S ttr1m, till l'eparationer och 
H29' A. T., Hälsingborg . . 50:- nybgg.nader i YUlIchenJ{ ::>0: -
)4:13. I ~ölnbQ Uugd .. fören., resebidrag 20: - 1399. O. L., Skövde, till verks. i Juieheng
1434. H . N., TärnubY, -sparb.-medel 10: ~ en l. överenskommelse . . 5: 
143,., Brä,bl'. J,.ungh·u fören., ' ' 8~: - 1400. Libanons Missiollsl,rets till D. Lan
1439. I. Sv V . L., 'Sjötorp; till N. Etigbue](s . dins a tt· auv. efter gottf.. 96: 26 
. . . _: 'U..Ildel'håLI ; I . : 25: ..,. 1403. E. G'., Älgarås, till Bal'llh. iSinan 10: -

1440, E . FL, Uppsala, , 10: ~ 1418.. -Koll. vid möte i Äng 2/8 UII · Sven
lOL 11. 'N., -& K. N;, g m S. I,., Ystad " 15: - ska Skolan u Kikungshan 47: 8;; 
1442,' I. S., Delsbo ' 19: 24 1414. A. P .. Storvreta, till öresskrifoter 28: 50 
1443: Obs.! »}o'ly " all't som out synes». 3U: - 1415.: K. W., Lidingön. till Im Beinhofrs 
U4{; Onämnd, Ohrvik:en., »ett'löttc .åt bibelt,vinna . 100 : 

• , Herrf':lI )) . '. . . . 5: - 1421. J : S., Säte ,', till M. Ringberg att 
1445. D:o ·"Ett tnek .för biillllörelse»' ";j:- anv. ~ner gottf. 40 : 
1446. _D:o "Et t tack ·lör all nåd» 2: 50 1430.A. T., Hälsiugborg, till Ba·rnb. i 
1447. G. ' K., Bjöl"l,öb)' 50: - Sinan 50: 
14.49.; 'S: J.; .Wretn. Kloster ' 200: .- 1431. "Välling~l'ytan 1 maj-30. april» .. 150: 
1450. Ps. 68: 20, till R. Anderssons under- 1432. Jlf. S., Visby. till H. LInder for 
. håll • , . 500: - evangel isationsarbetet 
~451. Koll. vid )niss,ionärsiuvigningen i 14H6. L. K .. l{lint~mål". till Maria Pet-

Kristdaln ]9/8 102: 82 terssou i Sinau, att anv. efter 
H52.. 'InsamL i . Gravsjo missionshus 12/8 4,,:- goltf. . .. ' . 10: 
1453. Koll. i AS/lka 19/8 . 23: 24 14a7. D:o till Anna El'll<sson for d:,! . 15: 
1454; SkärstadsOstra Arbe tsföreu;' gm 1438. r. & V. L., SjötOI'P. till de nodlt

- 25: 
1457. F.P., Björklinge 10: - 1448. A. K .. Björkeryd, " del av tionde» 
14:\9: J.; Motaln Verkstad, gm G. G, lO: - till .J. Hultqvist, att anv. efter 
1461. Koll. i Nässjö, missions.p., gm O. W. 61: 52 20: 
·1462. D:o i Nässjö ·missionsb. ·resebi- · 1455. Ti~oti{~rnh. i Sin a n. gm L:a Sv.' 
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OM I BEDJEN -. 
Om I bedjen något i mitt namn, skall jag göra det (1 Joh. 14: 14). 

II. 

Detta är ett löfte av den Allsmäktige. 

De, som hava omsorgen om upp
förandet av dyrbara, offentliga eller 
enskilda byggnader, anse det som en 
sällsynt förmån, om en stor konstnär 
erbjuder dem sin tjänst. De söka att 
använda den största arkitekten, den 
ryktbaraste målaren, den skickligaste 
skulptören till att utföra arbetet. Men 
vem är det väl, som här erbjuder sig 
att a r b e t a för vår räkning, endast 
vi vilja b e d j a? Det är ingen oerfa
ren lärling, ingen fuskare, van att 
misslyckas. Nej, det är G u d sj ä l v. 
Det är han, skaparen och uppehålla
ren av världsalltet, som säger: Jag 
skall g ö r a d e t, om du b e d e r. En 
vishet utan like, en skicklighet utan 
gräns, oändliga resurser äro hans. 

Tänk ett ögonblick på vem löftes

givaren är~ Han, som höljde Egyp
tens rike i fruktansvärt mörker; han, 
som förvandlade dess vatten till 
strömmar av blod; han, som lade sin 
hand på dess förstfödda och uppfyll
de hela dess land med sorg; han,' som 
krossade dess ogudaktige konungs 
halsstarriga vilja; han, som utförde 
sitt folk Israel med stark hand och 
uträckt arm; han, som delade det sto
ra havet och gjorde vattnets genom
skinliga väggar till säkra bröstvärn 
för Israels barn och till snabba, döds
bringande laviner för deras förföljan
de fiender; han, som gjorde de bittra 
källornas vatten sött för att släcka 

sina barns törst, då de ropade efter 
vatten; han, som sände dem bröd från 
himmelen, när de hungrade; han, som 
genom sin makts ord jämnade Jerikos 
tornhöga murar med marken, då Is
raels barn i ytterlig hjälplöshet blott 
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gingo omkring staden; han, som vand
rade med ,sina tre vänner i den brin

nande, glödheta 'ugnen och bevarade 
dem till och med från att sveda klä

derna; han, som stillade stormen, gick 
på havet, utdrev onda andar, helade 

de sjuka och uppväckte de döda . ~ 
det är d e n n e mäktige, som lovar att 
arbeta för m i g, om jag b e d e rl Det 
är denna allmakt, som väntar på min 
bön för att bli försatt i verksamhet! 

Ja, det är den Gud, som mätte ha

vets vatten i sin hand (Es. 40: I2); 

den Gud, som svänger jorden i dess 

bana, lättare än du förmår att kasta 
ett barns boll; den Gud, som styr 
stjärnornas här med osviklig nog
grannhet; Sinais och Horebs. Gud; 

den Gud, som skapat himmelen, be-. 
segrat Satim, som uppväcker de döda 
- det är denne samme Gud, som sä
ger till dig och till mig: 

O m I b e d j e n n å g o t, s k a 11 
j a g g ö r a d e t. 

III. 

Detta är ett löfte, som visar, aU vad 
han på vår bön utför, är mycket under
barare, än vad vi s.iälva förmå genom 

vårt görande. 

Du kan tillsluta dina ögon och för 
din inre blick framkalla de män och 
kvinnor, som du älskar, och .om vilka 

du dock vet, att de äro förlorade. 
Vän efter vän har enträget sökt deras 
frälsning. Själv vore du nästan villig 

att bliva bortkastad för deras skull, 
om de därmed kunde frälsas; men allt 
har varit förgäves. Antag nu, att det 
en dag komme bud ifrån Herren Je- . 

sus Kristus med löfte, - att, om du en
dast .både därom, skulle han själv gå 

till dessa ofrälsta och direkt tala med 
dem. Vilken outsäglig förmån skulle 

du icke anse det vara, om Jesus Kris
tus i egen person sysselsatte slg med 

en själ, som du älskade; om Jesus 
själv:--, visserligen icke i kroppen 

men i anden' - verkade i ditt hem, 

i din kyrka, i din församling; om Je
sus Kristus talade i det fördolda med 
dina ofrälsta vänner; om han själv 
sökte vinna deras hjärtan, han, som 
förmår det såsom ingen annan. Om 

Jesus Kristus med all sin grannlagen

het, vishet och mildhet, sitt medlidan

de och sin hjärtevinnande kraft allt
jämt med outtröttligt nit och den 
ömmaste kärlek sökte återföra till 

Gud den själ, för vilken han gick i. 

döden. O, vilket löfte vore ej dettal 
Och dock är just detta det, som din 
bön skall åstadkomma, ty Herren sä
ger uttryckligen: » Om I bedjen nå
got, skall jag göra det.» 

Tänk ett ögonblick på den vän, för 
vilkens frälsning du har .strävat under 

alla dessa årl Du har förgäves kom
mit med dina uppmaningar, anfört 
dina sKäl och gjort dina allvarsamma 
föreställningar. Du har predikat Kris
tus. Du har sökt att leva Kristus.. 
Du har försökt alla de utvägar och: 
medel, som kärlek, tro eller hopp

kunnat uttänka. Men nu, då allt ditt 
a r b e t e har misslyckats, huru un
derbart skulle det ej - vara att i din 
väns hjärta kunna föra in Herrens 
verkande kraft genom din bön. 

Låt oss tänka efter, vad detta in
nebär. Han säger: Mitt barn, du 
förstår ej, huru du skall kunna över
tyga om synd, men jag, som verkar, 
då du beder, kan böja detta hjärta L 
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det djupaste syndamedvetande. Du 
vet ej, när du skall tala lockande el
ler förebrående, men jag, som verkar, 
medan du beder, vet, när det är tid 
att ingjuta kärlekens balsam, och när 
domens skarpa, träffande slag behö
vas. Du kan icke stundligen och oav
brutet vaka över en själ, ty du är en 
ändlig varelse, som måste äta, vila och 
sova, men jag, som vakar, då du be
der, följer den själen dag och natt 
med en vaksamhet utan avbrott ge
nom varje sekund av hans tillvaro, 
stundom tröstande, stundom oroande, 

givande än mörker, än ljus, än fram

gång, än motgång; stundom använ

dande den sårande kniven, stundom 
helande balsam. Jag tuktar, oroar, 
bedrövar, böjer, nedbryter och väl
signar, ja, jag kan göra allt, som er
fordras för att föra den vilsekomna 
till besinning och förmå honom att 
utropa: »Jag vill stå upp och gå till 
min Fader! » 

Vilket budskap är ej detta för så
dana Guds barn, som under åratal av 
lidande och bedrövelse såsom invali
der och avsides tagna hava sörjt över 
att vara avskurna från deltagandet i 
det yttre aktiva arbetet för Gud, var
med. andra äro sysselsatta. Dyra, li
dande syskon, låten trösta eder. Huru 
välsignat det än är att få utföra nå
got för Gud, finnes det dock icke nå
gon högre, heligare kallelse under 
himmelen än det bedjande, som fram
kallar Guds verkande i andras liv. 

Den härliggjorde Mästaren, Jesus 
Kristus, tillbringar varje ögonblick 
av sitt eviga himmelska liv med att 
utgjuta sin själ i en oavbruten för
bön. »Han lever alltid fÖr att bedja.» 

Vilken ära, att Gud kallar dig till 
samma eviga ämbete, åt vilket hans 
Son nu oavlåtligen giver sig själv. 
Trakta icke efter något annat, Om 
detta är ditt. Att med ditt eget tjä
nande få komma till en behövande 
själ är i sanning dyrbart, men att ge
nom din b ö n få Gud till att själv och 
direkt påverka själen; är det ej så 
mycket större, som Guds arbete är 
stÖrre än ditt? 

Hör, vad han säger till dig: 0, mitt 
barn, som ligger på smärtans och 
hjälplöshetens läger, upphör att klaga 
över att du ej kan arbeta såsom andra. 

Ty jag säger dig, att, när du i natt
väkternas tystnad ropar till mig för 
de förlorade, utför jag vad du beder 
om. . Skulle du ej hellre vilja fram
kalla mitt allsmäktiga verkande ge
nom din bön, om jag kallat dig där
till, än att vara upptagen ~ed ditt 
eget arbete för mig. Ty, om du beder. 
något efter min vilja, skall jag . göra 
det. Låt därför ditt tacksamma svar 
vara: Herre, jag fröjdar mig, ehuru 
jag, innesluten mellan dessa fyra väg
gar, icke kan nå människorna, ty du, 
som har lovat att verka för mig, skall 
röra vid deras hjärtan, giva liv, endast 
jag ropar. Ehuru jag hela dagen är 
trött och hjälplös, är du, som givit 
löftet att verka för mig, allsmäktig 
och kan · ej tröttna. Fastän jag ej kan 
lyfta en hand eller röra en fot, skall 
dock du, som lovat att göra, vad jag 
begär, sätta himmel och jord i verk
samhet till deras välsignelse, för vilka 
jag beder. Om än mitt bedjande här
om snart måste upphöra med min 
b~rtgång, skall dock vad din m<;lkt 
verkar som svar på min bön fortgå 
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genom alla tider, ja, genom själva 
evigheten. 0, Herre, då jag kan ned
bedja ditt mäktiga verkande i deras 
liv, vilka jag älskar, vill jag icke läng
re sörja över att jag är avstängd från 
det yttre arbetet. Vad betyder det, 
om jag icke kan göra något, då du på 

min bön vill göra underverk? Där
för, Herre, fastän jag intet förmår, 

lär mig att med ny glädje och nytt 
hopp omfatta ditt välsignade löfte: 

o m I b e d j e n n å g o t, s k a Il 

j a g g ö r a d e t. 

SJUKDOM VÅR VÄLGÖRARE. 


Sjukdom, som vi ej få botad genom 
bön eller naturliga medel, bör få vara 
vår välgörare. 

Ty en sjuk kropp är en onaturlig 
boning för vår ande. Han trivs ej i 
den. I vånda och suckan kräver han 
sig ut ur sitt sjukhus och in i sitt 
hälsohem i andarnas Fader. 

Om detta ureviga hem, i vilket han 
bodde sem Guds skapelsetanke före 
all tid, och i vilket han skall evigt 
bo efter all tid, har han en djup och 
outplånlig aning. 

Och hans vånda blir sedd och hans 
suckan blir hörd av hans himmelske 
Fader. 

Dörren till hemmet öppnas, och han 
får träda in, till en början blott då och 
då. Sedan får han genom den födda 
tron (I Joh. 5: 4), med vilken han är 
infödd i Gud, och Gud i honom, sin 
boning i detta himmelska hem; men 
ännu b lot t i t r o n, som är grund
väsendet av andarnas evighetsliv i an
darnas Fader och ännu b e h ä f t a d 
med synd (Joh. I: 8). 

detta sitt hem bor vår ande högt 
över själen och kroppen, på samma 
gång som han har livs- och lidandes
samband med. dem. 

Därifrån bekämpar han (fast ofta 
bristfullt) den lidande själens vemod 
och trots, knot och knorr, och stillar 
kroppens känslighet för smärtan. I 
denna kamp och nöd tränges han allt 
djupare in i andarnas Fader genom 

Jesus Kristus. 
Någon gång blir hans hem förvand

lat till en härlighetsboning med »för
smak » avevighetshemmet på jorden, 
den nya. Då ler han ett leende, som 
blott änglarna och helgonen i höjden 
förstå. Han känner sitt sjukhem på 
jorden fyllas av himmelska syskon. 
Han ser allting bli vitt av den vita 
skyn (Upp. 14: 11-14). Han får kraft 
att uthärda och förvissning om seger 
till sist. 

Men sådana . evighets-dagar .eller 
-timmar äro "blott oaser" på vägen 
genom lidandets brännande öken. De 
äro Taborshöjder stundom även, som 
viga till djupare smärtedjup. 

Så beredes på plågoläger härnere 
mången härlighetsboning däruppe. Så 
tvingar ohälsa vår ande in i hans 
hälsohem i Gud. Så driver oss krop
pens v e in i vår andes v ä 1. Så blir 
vår sjukdom - vår välgörare. 

N. P. Wetterlund. 

I 
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MISSIONSLEDAREMÖTET I STOCKHOLM 21-22 SEPT. 
Dr. \Varnshuis, sekreterare i det Inter

nationella Missionsrådet, som har sitt säte 
i London, och fröken Gollock, vilken jäm
te dr Oldham redigerar den viktiga mis
sionstidskriften The Interna tional Missio
nary Revie'\v, besökte i slutet av förra må
naden vår huvudstad. Under tvenne da
gar voro ett flertal av våra svenska mis
sionsledare samlade för att tillsammans 
med våra gäster diskutera flera missions
frågor, som just nu äro brännande. Av 
dessa märkas särslölt skolverksamheten 

och skapandet aven kristlig litteratur på 
missionsfältet, kvinnans plats i hednamis
sionen, missionärens utbildning på fältet, 
frihet för missionen i kolonierna, verk
samheten bland muhammedanska folk 
o. s. v. 

Det närvarande läget i världen är så
dant, att det allvarligt manar Guds folk 
att sluta sig närmare tillsammans, och det 
internationella missionsrådet är den enan
de länken mellan de nationella missions
råd, som numera finnas i nästan alla län
der, där något större antal protestanter 
finnas. Sådana anslutna missionsråd äro 
16 till antalet. Ibland dem är också vårt 
svens]<a missionsråd och våra represen
tanter i det internationella r åde t äro mis
sionsdirektor G. Brundin och missionsfö
reståndare J. N}Ten. 

Såsom namnet antyder är ej det inter
nationella missionsrådet något slags över
styrelse utan helt enkelt ett råd såsom 
också är fallet med de skilda ländernas 
missionsråd. Fastän detta råd först efter 
J,riget börjat utöva någon mera omfattan
de verksamhet, har det dock hunnit göra 
den protestantiska missionen mycket stora 
tjänster. Som det har lyckats vinna i 
synnerhet den engelska kolonialregering
ens öra, har det blivit i stånd att undan
rödja många hinder för missionsverksam
het, icke blott för missionärer från främ
mande nationer, utan det har t. o. m. lyc
kats rådet att få vägen öppnad för tyska 
missionärer att få å tervända till sina fält. 

Rådet har vidare tagit upp viktigare 
missionsproblem i synnerhet sådana, som 

visat sig för svåra för ett enskilt missions
sällskap att lösa, . och där visat vägen för 
enig, gemensam handling av flera orga
nisationer. 

Rådet har vidare verkat för bildande av 
nationella missionsråd i de större mis
sionsländerna, såsorri Indien, Kina och 
Japan. Därmed ha även de infödda krist
na såsom aldrig förr fått tillfälle att lära 
känna verksamheten och fostras för kom
mande större uppgifter. 

Sist och icke minst lacka vi Gud för 
detta missionsråd , därför att det genom 
sin verksamhet så kraftigt bidrager till 
att förena Guds folk i enig l,ärlek. 

Bliva vi så förenade, skola vi bliva bätt
re skiclmde att förhärliga vår Frälsare. 

E. F. 

'~~~~~ITION 
Meddelande. 
Rektor Joh. Rinman som åtnjuter för

längd tjänstledighet från sin befattning 
vid Svenska Bibelinstitutet har den 15 
sept. i år avrest till Amerika för att där 
under 4 a 5 månader dels studera under
visningsväsendet på de områden, vilka 
ligga honom närmast och dels hålla en 
serie föreläsningar och missionsföredrag, 
därtill kallad av sina a.merilwnska vänner. 
Under denna sin resa åtföljes han, enligt 
Iwmmittlms beslut, av missionär Martin 
Linden som därigenom sättes i tillfälle att 
studera en hel del företeelser och förhål
landen, av vilka han kan draga viktiga 
lärdomar till· fromma för vår missions 
arbete. Sam.tidigt är det vårt hopp att . 
dessa vära bröder skola få anledning att 
väcka och stärka intresset för S. M. K. 
bland våra svensk-amerikanska vänne!'. 
Kostnaderna för missionär Lindens resa 
bestridas på enskild väg. 

Vi vore tacksamma om våra vänner i 
Sverige med oss ville i bön ihågkomma 
denna angelägenhet så att därigenom 
största möjliga vinst må uppnås för Guds 
rike. 



Till Svenska Missionens i Kina vän- . 10 ex. rekvireras. All behållning tillfaller 
ner och medhjälpare. även härav missionen. 

Såsom sl,ett. under de senaste 20 år.en 
utsändes även i år jul- och missionska
lendern »Hans Stjärna i Ös/ern» ~ en 
tacksamhetsgärd, tillägnad missionens "äu
ner i hemlandet. 

Kalenderns uppgift är att en gång om 
året giva vissa mera samlade totalbilder 
av missionsarbetet därute och samlande 
riktlinjer för intresset i hemlandet. I år 
ha vi gjort det till ett särskilt böneämne 
och föremål för nya bemödanden, att med 
vår kalender nå, förutom våra äldre tro
fasta vänner, största möjliga antal nya 
läsare, att vi därigenom må vinna flera 
förebedjare och stödjande medarbetare. 
Vi hålla före, att vål' av Gud givna upp
gift är så stor, så fylld av intresse och 
så rik på löften och hopp, att sprides 
blott kunskap därom, så vill Gud använda 
denna för att i uppgiften införa allt flera 
av sina tjänare och tjänarinnor. 

Vår l<alender har i år erhållit en del
vis ny dräkt och utstyrsel såsom ock ett 
därav· betingat något större format. Den 
är dock fullt igenkännlig för dess äldre 
vänner. Vad innehållet angår hänvisa vi 
till den nedan återgivna innehållsförteck
ningen. Kalendern är i år redigerad av 
rektor Joh. Rinman. 

Vi äro övertygade om att vi sträc1,a icke 
våra förhoppningar för långt, .då vi av 
våra vänner och understödjare i landet 
våga vänta, att de med förnyat intresse 
komma att medverka till kalenderns öka
de spridning. Priset är kr. 1: 75 för hän. 
ex., lu'. 2: 25 för kart. Vid rekvisition av 
minst 5 ex. lämnas 25 % rabatt.· All be
hållning tillfaller oavkortad missionen. 

Svenska !\Hssionens i Kina förlag tillhör 
icke någon förläggareorganisation, varför 
dess artiklar icke i regel kunna erhållas 

boklådorna. Rekvisitioner göras därför 
fördelaktigast direkt från oss. Detta gäl
ler alltså även om en nyutkommen skrift: 
»Nya begynnelser på .den gamla grun
den», av rektor .Joh. Rinman, bibelstu
dium, hållet under missionens årsmöte i 
är, pris 50 öre mect 25 % rabatt, då minst 

Kalendern innehåller: 
.Evangeliet om ril;et, av Fr. Hammars/en; 

Poem: Inbjudningen till Guds rike; Kristi 
rikes ära och makt (Bibelstudium) ay Joh. 
Rinman; Kristi rike vårt främsta böne
ämne; Hur långt ha vi hunnit mot målet: 
världens evangelisering? av J(, Fries; Gläd
je- och böneämnen just nu på S. M. 1\::s mis
sionsfält, av E. Folke; Evangelium till ett 
vittnesbörd för kineserna, av /1ug. Berg; 
Vad vår skolverksamhet i Kina hittills fått 
läl'a oss, l, n, av lv/aria Nylin och E~ler 
Berg; »Och ett litet barn skall leda dem», 
övers. av M. Ringberg; Bibelordets egen krf\[t 
vid danandet av ledare föl' den kinesiska 
församlingen, I, II, ay M. Linden; »Om 
du delar med dig rIt den hungrige», a\ 
Hi/ma och Henrik Tjäder; Sändebud till 
SiniIns Land; Allmänna Kinamissions-ny
heter, . av E. Folke; En av de våra som 
sista året brutit upp för att vara hos 
Herren, av Na/h. Bögman; Genom lidan
de till seger, av Tors/en Folke; »Det sa
liga hoppet», Tacksägelse och bön; Poem: 
Förtrösta· och förbida, av J(, N -s. 

Rättelse. 
I ett utsänt cirkulär insmög sig ett sif

ferfel å priset på kartonnerat ex. Ett S~I

dant kostar kr. 2: 25. . 

Välkomstmöte för missionär och fru 
Hahne. 
Den 26 sept. kl. 7 e. m. samlades en 

liten skara missionsvänner i Stadsmissio
nens lokal kring våra sist heml<omna mis
sionärer, herr och fru Hahne. 

Överste Dillner hälsade de närvarande 
. samt missionärsparet välkomna och tala
de därefter över Ps. 95: 6, 7. Ämnet var 
tillbedjan. »Tillbedjan», sade han, »är alt 
stå inför Gud och beskådande, begrun
dande, beundrande dyrka honom, som är 
Herren, Sl;aparen och Herden. Vi behöva 
också i denna nödelIs och lidandets värld 
fästa blicken på Honom för att få mod att 
gå framåt. Blir vår väg en prövningens 
väg, sådan SOIl1 Abrahams väg till Moria , 

i 
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lmnna vi dock gå framåt, ty Hen·en. skall 
J.l1öta oss i sin nåd och I,arlel" och vi 
skola få ' tillbedja honom även på vårt 
Moria.» 

Efter överste Dillner talade missionär 
Hahne och frambar ett varmt tack till 
missionsvännerna för deras kärlek och 
förbön, som han hade känt som en bä
rande kraft under arbetet. Han ville vid 
detta tillfäll e framhålla vissa synpunkter, 
som med särskild sl,ärpa stått fram för 
honom, då han tänkt på sin kallelse så
som missionär: 

1. \ 'i måste giva hedningarna en hel 
Bibel. Då vi stå mitt uppe i de starl(a 
rationalistiska strömningar, som nu göra 
sig kännbara även därute, få vi tacka Gud 
för nåden att få tro på hela Bibeln, få 
tro, aU varje dess löfte gäller mig per
sonligen. Vi få ej gå ut med mindre än 
detta, och ej ersätta Guds ord med män
niskoord. 

2. AY yttersta "il,t för en missionär är, 
att han lever efter Bibeln, i sitt eget liv 
översätter Bibeln. Somliga kineser äro 
verkliga bibelkristna, och då en sådan 
man eller kvinna bor i en by, förnimmes 
hos fol\(et där stor mottaglighet, under 
det att det är hårt och kallt, där slafYiga 
kristna bo. Detta är ock ett givakt för 
oss missionärer. 

3. Intet mindre än korsets evangelium 
duger på missionsfältet. Kinesen fattar 
.T esus lätt såsom en stor lärare, men för 
att bli hjälpt maste ' han få lära ](änna 
Honom såsom sin Frälsare. Enbart bud 
och krav hjälpa ej. Vi måste framh ålla 
för hedningen, vad Jesus har gjort för 
honom. och vad han har alt giva. 

4. Kiirlek till själarna, det ~ir vad Yi 
slwla bedja om. Då vi missionera bland 
folket, se de upp till oss såsom deras lä
rare och vänta underyisning , men de be
behöva mera, de behöva kärlek, den kär
lek, om vilken aposteln talar, då han sä
ger: ))Gud är mitt vittne, hur jag längtar 
efter eder alla med Jesu Kristi kärleJu) 

5. Yi behöva tro och tålamod. Hur 
iuiga äro vi ej all vinna många för Gud, 
att få många döpta och få dem in i för
samlingen, och vi bedja och ropa oin viic

kelse, men väckelsen uteblir, den kommer 
ej som vi tänkt, och vi bli modfällda. Då 
gäller det att likväl gå fram i tro och tåla
mod, och vi skola då få- se, huru Gud verc 
kar, om ej i stora väc1,elser, så i de en
sIdIda själarna. Även detta är en väckelse_ 

6. Utan Guds Helige Ande lwnna vi ej 
arbeta, huru mycket vi än sträva och 
möda oss. Sbll verket väl fullbordas, 
måste Gud, Guds Ande, få utföra det ge
nom oss. 

Mellan och efter föredragen sJongos 
solosånger av professorskan lVIaria Hell
ström. 

Fru Hahne l ä mnade en gripande ' skild

ring av arbetet därute och tackade, även 
hon, innerligt för l,ärlek och förbön . 

Därefter vidtog samkväm med tedrick
ning, varefter överste Tottie avslutade 
mötet med bön. 

Inez BöIling 50 år. 

Ännu en av S. M. K:s arbetare har nu 
uppnått, yad man brukar kalla, livets 
middagshöjd. Den 17 okt. fyller nämligen 
fru Inez Bölling, f. Berzelills, 50 år. Hon 
avskiljdes för missionskallet d. 28 sept. 
1902 och utreste samma ar d. 7 okt. till 
missionsfältet. Den första tiden i Kina 
tillbragtes i Ishih och ägnades huvudsak
ligen åt språkstudier. Den 25 sept. 1904 
ingick fr. B. äktenskap med missionären 
.J alwb Bölling. De nygifta bosa tte sig där
på i Tungchowfu, där de voro verksam
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ma till sommaren 1906, då de flyttade till 
Hoyang. Såväl i T. som i Hoyang ägna~ 
de fru B. sin huvudsaldiga tid och kraft 
å t flickskolan. 

Över det lilla bo, som de lyckliga ma
karna rett åt sig i Hoyang, skulle emel
lertid snart stormen bryta lös. Vid jul
tiden 1906 insjnlmade missionär Bölling. 
Hans krafter hade länge varit nedsatta 
och· överansträngda, och han hade just 
fatta t beslut om att resa bort för en tids 
vila. Detta beslut hann han emellertid 
aldrig att sätta i verkställighet, enär han 
i början av jan. 1907 dr;Olbba des ;OlV ett 

slaganfall. Samtidigt utbröt oroligheter. 
som tvingade missionärerna i vårt södra 
Shensidistrikt att söka en tillflykt i pro
vinsen Shansi. Det var obeskrivligt tunga 
dagar när den lilla familjen med den 
sjuke husfadern. de två små barnen, Ger
hard 2 mån. gammal och Inga 1'/2 år, 
måste bege sig ut på flykt i den bitande 
vinterkylan över Gula flodeu med dess be
svärliga färjställe. Efter framkomsten till 
Yuncheng avsomnade ·missionär Bölling d. · 
19 jan. 1907 fridfullt i l<retsen av älskande 
kamrater. som knäböjde vid hans läger. 

Så slod då fru Bölling ensam i livet 
med sina tvenne små. 

Efter en tid återvände fru B. till Hoyang 
och återupptog arbetet där till dess tiden 
för hennes hemresa var inlle. Den 1 maj 
1909 avreste fru B. från Shanghai till 
hemlandet. 

I hemlandet väntade henne en ny verk
samhet. Hon kallades nämligen att upp
taga husmodersbefattningen vid Missions
hemmet i Duvbo, vilken befattning hon 
ännu innehar. Sedan år 1910 är fru B. 
medlem av S. M. K:s kvinnokommitte. 

Säkert skola många av missionens vän
ner icke förgäla a tt i förbön och tack
samhet inför Gud ihågkomma fru B. och 
hennes barn på den stora högtidsdagen 
d. 17 okt. Vi tillönska av hjärtat henne 
och hennes barn Guds rikaste välsignelse 
P~l 50-årsdagen och allt framgent. 

N. H-n. 

() .J 


Fru lang. 
Bland Hoyangs kvinnor är det en, 

vi kalla fru »Brunn-lang », emedan 
hennes hem var på en gård, varifrån 
vi med flera hämtat vårt dricksvatten. 
Hon tillhör en fattig familj. Hennes 
man hade en liten åsna, som han bru
kade mala med, under det att han såg 
till gården, för vilket han hade fritt 
husrum och en obetydlig lön. 

De ha två döttrar. Den äldsta blev 
gift och bodde 1 ~ mil härifrån. Hen
nes man var opierökare och umgicks 
med rövare, tills han slöt sig till dessa 
alldeles och fick sin död såsom sådan. 
Fru lang blev först vunnen för Herren. 
Så snart hon själv fått smaka, hur god 
Herren är, som gav sitt liv för syndare, 
ville hon även vinna sin man för 
Jesus och sina döttrar, ja, allt folket 
i den by, där äldsta dottern bodde. Den 
yngsta dottern Ching-lau kom i »Dag
gryningens» skola. 

Mannen blev så förd till Jesus. langs 
rökte litet opium, men när hon kom 
till Jesus, ville hon bli fri från sin las t, 
och genom ben avvande hon sig själv. 

Ofta funno vi fru lang med Ching
lau på väg till äldsta dotterns by, i det 
de turade om att rida på den lilla ås
nan. Ching-cheng hette byn. Där vitt
nade de om vägen till Gud och inbjödo 
folket hit till stationen för aU höra 
mer. Ching-go, den äldsta dottern, ha
de av naturen ett glatt lynne, men den 
yttre nöden hade sänkt henne ned i 
hopplöshet. Allt på jorden var hen
ne likgiltigt. Och mörk var .iu hennes 
ställning såsom hustru till en rövare i 
ett fattigt, hedniskt hem. Hennes 
oemottaglighet för ordet bedrövade 
modern mycket, som dock icke upp
gav hoppet utan bad ännu ivrigare för 
dotterns och byfolkets frälsning. Fru 
lang är inte någon begåvad kvinna. 
Hon var rätt klen att besvara frågor, 
som riktades till henne vid våra bibel
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klasser. Men låt henne leda i bön, och 
ingen talar mera förtroligt med! sin 
himmelske Fader än hon. Det gör gott 
i hjärtedjupet att höra denna f. d. 
hedniska kvinna tala med Gud i bön. 
Ofta brukade hon säga: »äjälp mig att 
ropa till Gud för Ching-gos frälsning 
och för folket i Ching-cheng. . 

Trots sin fattigdom toga föräldrarna 
Chingo-go med 2 barn hem till sig. Så 
kunde fru lang få dem att gå till mö
tena på missionsstationen. 

En tid därefter blev Ching-gos man 
s.iuk. Kort förut hade han hälsat på 
sin hustru och sina barn hos svärför
äldrarna. Men hans egna barn voro 
rädda för honom. Då sade någon, att 
han skulle giva dem litet pengar, så 
skulle de nog komma till honom. Men 
dottern Sing-ör vilJe icke taga emot 

• några pengar. Då man frågade henne, 
varför hon icke tog pengarna, som fa
dern räckte henne, sade hon: »Skulle 
jag vilja ha pengar, som far rövat ? Nej, 
då syndar jag mot Gud ». - Lilla Sing
ör hade en tid varit lekkamrat till ett 
missionärsbarn och då fått lära sig att 
aldrig stjäla, ljuga eller säga stygga ord. 
Fadern, rövaren, hade före sin död lo
vat bort denna sin dotter till en hed
nisk familj och förstöTt de pengar, som 
utgjorde köpesumman för barnet. 

Vid denna tid hade Herren börjat 
besvara fru langs böner. En man kom 
tillbaka till Ching-cheng efter att ha 
vistats på ett annat ställe, där han lärt 
känna Gud. Det blev nu två från 
Ching-cheng, som ropade till Herren 
för byfolkets frälsning. Så började 
opierökare därifrån komma till mis
sionsstationen för att vänja sig av med 
opiebruket. De lärde känna Gud och 
vände tillbaka hem och tjänade Ho
nom. Om en tid hade byn sin egen lilla 
församling. Vem var strålande glad 
om inte fru lang. Hon jublade och 
fröjdade sig i Gud sin Frälsare över 
hans godhet mot henne och hennes 
hembygd. ". 

Änkan Ching-go har av sin mans 
släktingar blivit såld till en lärare ett 
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stycke från Ching-cheng. Läraren med 
hustru kom så tillbaka till langs för att 
hälsa på svärföl"äldrarna. Då sade fru 
lang till mig en söndagsmorgon: »Vet 
frun, min svåger och jag ha hela nat
ten talat om det som hörer Guds rike 
till. Han är så intresserad och vill gär
na hälsa på dig. Får han det? » 

J ag tog emot honom och hade ett 
gott samtal med honom, tills klockan 
kallade till möte. Han inbjöd mig till 
sin by. I samma by bor också lilla 
Sing-ör. Hon är icke gift ännu men 
har flyttat till sin tillkoITnnande svär 

moder. 
»Hur har du det då, lilla Sing-ör?» 

sporde jag henne, då hon och en annan 
liten flicka kom hit för att hälsa på. 
»Jo tack, bra. Men jag får icke falla 
på knä och läsa om kvällarna, och icke 
heller får jag läsa min bordsbön högt. » 
- »Hur gör du då h »Jo, jag tackar 
Gud tyst, och om aftonen beder jag 
till Jesus under täcket, men », tillade 
hon, i det ett skimmer gick över hen
nes ansikte, »när jag spinner bomull, 
har jag bibeln vid sidan och läser, och 
det ha de icke hindrat mig att göra.» 

Vi talade litet om tjänsteflickan i 
Namans, den spetälskes, hus, hur Gud 
använde henne till välsignelse. Då log 
hon så hoppfullt, och litet av mOI"
mors förväntansfulla tro syntes skym
ta fram hos den lilla . En bönestund, 
som vi hade tillsammans, vittnade om 
hennes barnatro till sin himmelske 
Fader. 

Efter vår hemkomst till Hoyang ble
vo vi bjudna till langs på middag. De 
bo icke längre i bnmnsgården utan ha 
flyttat längre bort. Komna till deras 
hein blevo vi inbjudna till Ching-lau 
(yngsta dottern), som bodde hemma 
och nu var gift med förmannen i ln
dustriskolan. »Här», sade fru lang, 
»ha vi goda stunder om aftnarna, då 
min måg leder aftonandakten. Vär
dinnan och andra grannar samt vår 
familj. samlas! då. En yngre kvinna, 
som fröken Berg varit till stor hjälp, 
och som ej får gå till möten , brukar 
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också komma. Hon bor på samma 
gård, och hör med glädje Guds ord. 
Fru Shiin (en troende kvinna, som 
även bor på samma gård) och jag ha 
kommit överens om att var dag bedja 
för hennes man, som är kortspelare, 
opierökare och håller sig till dåliga 
kamrater, borta från hemmet och de 
sina. När jag ringer i en klocka och fru 
Shi.in, som hör det över gården, hostar, 
förstå r jag, att hon har tid, och så fal
la vi ned, var och en på sitt håll, och 
bedja om Shiins frälsning. » 

Några veckor därefter, då vi kom
mo hem från en begravning, gingo bi
belkvinnan och jag in till langs. Inne 
i fru Shi.ins rum sitter hennes man på 
sängkanten, sjuk till kropp och själ. 
På halsen har han en stor böld, ansik
tet är fullt av sår, ögonen nästan igen
grodda. Riktigt som en förlorad son 
hade han kommit hem till hustru och 
dotter. Vi talade med honom om fräls
ningen i Jesu dyra blod. Det såg ut, 
som om han ångrade sig och var i syn
danöd. Hans mun var ett enda stort 
sår, och han h ade mycket svårt för att 
tala . Detta vrak aven syndare, skulle 
det vara svaret på dessa två käw syst
rars bönerop? Han var för svag att 
tagas in i asylen som opiepatient. Trots 
allt såg jag dock troshoppet lysa fram 
ur dessa två bedjande kvinnors ansik
ten. De visste, att den Gud, de kände 
och tjänade, var allsmäktig, och att 
ingen gräns fanns för Hans allmakt. 
Och deras tro kom ej på skam. Se
dan vi burit fram mannen för Gud i 
bön, sände vi honom litet antiseptisKt 
för munnen, salva för hans sår och 
styrkande medicin. 

På själva kinesiska nyårsdagen kom
mer någon och kallar mig ut. Fru lang 
vilJe träffa mig. Vem star därnere och 
strålar emot !11ig om inte fru lang, hen
nes dotter Ching-lau,· dotterdottern 
Sing-ör, fr·u Shiin och hennes dotter. 
Men \'cm är mannen? .Jag känner inte 
igen honom och ser därför frågande 
på 110noni. Det är väl inte Shiin ? "Jo, 
jo rilCn »,svara de i korus. Herren har 

gjort stora ting. Shiin berättar lyck
salig: »Min mun och mina ögon äro 
läkta , mina ben ha fått kraft. Mina 
sår, utom denna enda böld, äro ocksil 
läkta..Ja », .tillägger han, »jag har fått 
stå upp från de döda. Förr förstod jag 
icke sanningen». 

l hans själ fanns hopp om frälsning 
och förlåtelse. Han ville följa Guds 
Lamm, som befriar den förlorade från 
syndabördan. Böneklockan hade icke 
ljudit förgäves. »Deras bön kom Ull 
h8ns heliga boning i himmelen» . 

Dagny B(!J"gling. 

* 

Nöd och nåd. 
Såsom jag fra mhållit beträffande skol

verksamheten i distril, tet, a tt nödtiden 
satt sin prägel på detsamma, så har den 
ock kanske i ännu högre grad gjort i för
samlingsarbetet. Men vi ha därigenom 
beretts rika tillfällen a tt så ut den ~idla 

säden både vid evangelish möten och vid 
bibelkurser. 

Stora evangeli ska möten höllos vid det 
kinesiska nyåre t. Vi hade förmånen att 
få använda missionens stora tält och hade 
genom särskilt tryckta inbjudningskort, 
som utdelades till varje affär och i många 
hem, sökt göra mötena l<ända. En god stab 
av prediJ<anter h ade ocl< lovat a lt med
verka, såväl vå r a egna lärare och evan
gelister som läkarna i det kristna sjuk
huset. Under de tre eller fyra dagar. som 
predikan höns, var oekså tältet fyllt av 
en uppmärksamt lyssnande skara av män 
och kvinnor. Ehuru flera sade sig vilja 
tro och följa Jesus, ha vi ännu ej fått se 
någon · helt taga steget ut. Men Guds ord 
skall· ej ålerl-amma fåfän gt. Dagen efter 
hade i kapellet anordnats el! evangeliskt 
möte för kvinnor, som därtill inbjudits, 
varvid omkring· 300 fingo höra livets ord. 
Våra kvinnliga missionärer ansågo delta 
vara en god börj an till fortsa tl verksam
het bland utomstående kvinnor, varför se
nare anordnades en serie möten under tre 
dagar, lett helt av · dem själva. Tyvärr 
hindrade häftiga sandstonmIr många från 
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att komma, men inalles fingo nog ' ett par 
hundra lyssna till evangelium. 

Om från dessa mölen vi ej Imnna rap
portera någon direkt synlig frukt, så blev 
det Yår glädje att i Ani stad, där vi efter 
mötena i Yiincheng fortsatte våra evange
liska mölen, . få se män och kvinnor be
sluta sig för att lämna hedendomen och 
följa den sanne Guden. Det var även här 
förberett genom inbjudan och mycken 
bön. Bröderna Chang och Kao samt 
andra på platsen voro huvudtalarna. Vi 
hade först blott tänkt hålla ett" par dagars 
mötcn, ·rncn, då folk hölJ pe, att komma 
yarje b 'äH, fortsaltesmötena över en 
,"ccka och även därefter kommo nera för 
att dagligen forska i Ordet. Bland dessa 
yar en f. d. konfucianist, nu buddist, vid 
namn Li. Han bröt med sin ' buddistiska 
tro och blev sedan döpt vid vårrnötet. Aven 
två av hans · bröder (alla äro i omkring 
60 års-aldern), ha I<ommit, men ha ännu 
ej blivit döpta. Tva yngre män fingo 
da också nåd ay Gud alt tro på Jesus 
och ha sedan blivit döpta, varjämte den 

. enes hustru och den andres mor också 
kommit till tro. Denna vår erfarenhet i ' 
Ani h cir stärkt vår ' tro och vårt hopp, 
särskilt därför att Ani alltid ansetts som 
elt hårdarbetat Iält. Nu har Gud börjat 
verka bland själarna, och vi tro att med 
i)eder förbön» många ännu skola vinnas 
och bevaras för Gud. Varje söndag sam
las en så stor skara, att det lilla Ani
kapellet ej förmår rymma ' dem. Troligen 
har vårt nödhjälpsarbete i staden 10c:I{at 
flera dit i hopp all de skola ra hjälp, 
men många komma för att höra evange
lium och låra känna sanningen. :\Hl Gud 
välsigna dem! 

Vårt arbete uUit har dock ej fått för
hindra arbetet inåt. Våren har varit en 
bibelkursernas tid. Först hade vi en så
dan lmrs för l<vinnor, då ett 30-tal kom
mo. Därpå en för mera läskunniga kvin
nor och män, då ett 40-tal l<ommo. Sä
kerligen bidrog den ekonomiska hjälp med 
mat, som vi kunde giva, tack vare nöd
hjälpsmedel från hemlandet, att samla så 
många. Bröderna Kao och Chang hade 
t\'a klasser vardera om dagen, ' och jag 

själv en kl ass, varjämte någon av de 
kvinnliga missionärerna hade särskilda 
klasser för kvinnorna. Man märkte, att 
Guds Ande fick verka . på hjärtana. Det 
blev vid slutet av kursen bön och lov bå 
de dag och natt , så att bröderna Kao och 
Chang hade svårt att få vila och få still
het för beredelsen. Gud har låtit oss få 
f. d. läraren Kao att helt ägna sig åt 

preclil,overksamheten, och han har varit 

en hjälp och sporre föl' Chang. Tyvärr 

iämnar Kao oss nu en tid för alt i 

l'enghsiens Högre teologiska seminarium 

forisätta sina studier. Vi anbefalla honom 

åt missionsvännernas . fÖl·böner. SIwlan 

tillhör ej den moderna riklningen inom 

teologien, men ' vi behöva ändå bedja föl' 


. hans bevarande i den bal'l1sliga tron till 

Kristus. 

Vårrnötet hölls i slutet av april och var 
ganska väl besökt. Vi hade ingen »främ
rnande» talare, men Gud fick välsigna or
det genom våra egna. Vid mötet döptes 
11 män och 2 kvinnor. Det var första 
gången vi använde "år i kapellet inrymda 
dopgrav. Av dopkandidaterna var clet en 
som innan han gick ner i graven knäböj 
de och i en inn erlig bön bad om rening 
och rö rnyelse. 

Som ingen veteskörd att lala om kunde 
inbärgas inom vårt distrikt , inställdes det 
sedvanliga sommarmötet" i synnerhet som 
jag själv på grund av sommarkurserna i 
Shui-iu ej kunde l,omma till Yiincheng 
under sommaren. Många av våra evange
lister och lärare . fingo ju genom dessa 
sommarkurser andlig väckelse och för
nyelse, och vi hoppas, att detta kommer 
att bli till gagn åt församlingen . 

Av våra utstationer Qch predikoplatser 
har Ren-liu ånyo fått ett hem för sin 
verksamhet, ehuru det ännu ej har ord
nats om. l Kai-t'antsuen ha de troende 
blivit hårt prövade. Utom det att ett par 
av medlemmarna fått sluta sin jordevand
ring, så fick ledaren Pei genomgå en hård 
prövning. Under det att han och hans 
familj övervoro vårrnötet i Y iincheng, 
nedbrann hans förrådshus. Vi anbefalla 
vår broder i eder förbön, att hans tro ej 
må bliva till intet utan, prövad och renad, 
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bliva allt starkare. - I 1'aifang har verk
samheten nästan avstannat, likaså i 1"ao
tsuen. Satan har där genom kallsinnighet 
och likgiltighet fätt söndra de få kristna. 
Bedjen för dem! Däremot har tillståndet 

Hsin-chuang- och Hsiahsien-kretsarna 
förbättrats. Det synes som om den gamle 
diakonen Jangs böner för sina anhöriga 
snart skulle höras: bans hustru har kom
mit till gudstjänsterna och hans sonson 
har börjat i vår småskola. I Hsiahsien ha 
deltagarna ökats med flera, som kommit 
till tro, och äldste Tsao har där fått ut
föra ett gott verk, även bibelkolportören 
Liu. Men vi önska att bådas arbete må 
bli mera andefyllt. Liu har nu slutat och 
en nyss utgången seminarieelev har an
ställts i hans ställe. Bedjen för dessa ' 
bröder att Guds Ande må allt mera fylla 
dem! 

Beträffande arbetskrafter så har utom 
de redan nämnda ingen större förändring 
ägt rum. Syster TvI. Nylin reste till Sve
rige för vila vid vårterminens början och 
samtidigt hitkom syster Emma Anderson, 
så att någon minskning ej ägt rum. Fru 
Sandberg och min hustru ha haft hand 
om arbetet bland kvinnor. Fru Blom up
pehåller arbetet bland kvinnliga fångar 
och C. J. Bergquist arbetet bland · man
liga. Glädje och sorg växla nog om i 
detta arbete. K. F. U. M.-arbetet har 
denna vår givit oss svårigheter på grund 
av brist på sekreterare. Först i slutet av 
maj fingo vi hjälp aven Mr Ch'iao från 
Pingyang, men han har åter lämnat oss. 
Bed även för denna gren av verksam
heten! 

Gud, den store vingärdsmästal'en,' han 
ser ju på varje gren från en högre syn
punkt än vi kunna. Han rensar en gren, 
avskär en annan, kanske för att det hela 
och stora vinträdet må bära så mycket 
mera frukt. Må vi blott själva vara så
dana grenar, som kunna bära rik och 
god frukt. 

Eder tillgivne broder i Herren 

David Landin. 

* 

Rörande verksamheten i Puchengs distrikt 
skriver missionär Hngo Linder bland annat: 

I början av april ga\·s oss en stor upp
muntran i Weinanl,retsen, då en Herrens 
»Lydia» av nitälskan för Guds sak done
rade till församlingen en med goda hus 
bebyggd, ändamålsenlig 1ägenhet att an
vändas såsom predikostation och skollo
kal »till traktens andliga upplysning». Hon 
har på platsen upprättat en flickskola, 
som hon själv förestår. 

1'ältpredilmnterna började genast verk
samhet på platsen. Puchengdistriktets för
samlingsråd anslog underhåll till en vakt
mästare och en sl<riftspridare. Regelbund
na söndagsmöten hällas. Det har varit 
uppmuntrande att iakttaga det intresse, 
varmed församlingen omfattar denna nya 
gren av dess eget arbete. 

Såväl goss- som flickskolan har givit 
oss mycken uppmuntran. Vi se, hur väl 
använd den tid är, som användes för att 
utså den ädla säden i de ungas hjärtan. 

En stor sorg drabbade oss genom att en 
av våra evangelister fallit i svår synd. 
Den felande har dock strax eHer sitt fall 
vaknat upp och undel' ånger av Herren 
mottagit förlåtelse. Han har fått känna 
syndens svåra följder sig till förkrosselse, 
men som vi tro, också till andlig upprät
telse. 

Detta har lärt oss vikten av uthållig 
förbön för de infödda medarbetarna, som 
stå i breschen, och vilkas svårigheter och 
frestelser vi så väl känna. 

Då torkan fortfarit, hal' folkets ekono
miska ställning icke kunna t förbättras. 
Tacksamma till Herren ha vi därför varit 
för de medel, som genom Guds foll,s offer
villighet kunnat tilldelas våra fattiga krist
na. Att skolorna därigenom kunnat hål
las i gång, har varit ett stort glädjeämne 
för oss. För allmänheten ha nödhjälps
kommissionen ställt medel till förfogande. 
Omkring 34 tusen kronor ha utdelats i ' 
denna stad och ett par närliggande kö
pingar. 

Behovet aven 
tionen för våra 
kännbart. Mycket 
bön om lokal, så 

bibelskola här på sta
troende blir allt mera 

skola vi värdera för
att detta vårt mål må 
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kunna realiseras. En bibellärare synes 
Herren giva oss. 

Vårrnötet som hölls i slutet av maj var, 
då man betänker dyrtiden, väl besökt. Vi 
hade då glädjen alt kunna giva det krist
na dopet åt 14 män och 6 kvinnor. Sam
tidigt avskiljdes tre diakoner. 

En diakon måste avskedas från sitt äm
bete. Ävenså måste församlingsrådet ute
sluta flera från församlingsgemenskap, då 
de fallit i opielasten. Denna börjar nu 
florera i landet på ett förfärande sätt. Vi 
ha beslutat att med all kraft motarbeta 
lastens insmygande i församlingen. Var
ning för slapphet i denna sal, - opiepipan 
är ju ett sådant ljuvligt botemedel mot 
alla slags krämpor - var bland annat in
nehållet i den första skrivelsen, som vårt 
distriktsråd utsände till alla församling
arna kort efter vår återkomst till fältet. 

»Tiden stundar att samla alla foll< och 
tungomål, att de må lwmma för att · se 
min härlighet,)) J es. 66: 18. 

* 
. Fröken Elna LeneU skriver från Juicheng· . 

hsien; 

Vi tyckte, vi voro på god väg, när vi 
voro i Mei-ti, att vi ville begagna tillfället 
och stannade på hemvägen en eftermid
dag i Ping-Iu. Vi hade fru Beinhoffs och 
vår egen bibelkvinna med och gingo ut i 
köpingen för att tala med kvinnorna. 

Medan Yi sitta där ute och tala med 
några kvinnor, kommer ett par unga lära
rinnor med en rad skolflickor från statens 
skola. Den ena av lärarinnorna hälsar 
»ping·am> (frid) och frågar, om vi inte 
vilja följa med dem och se deras skola. 

Vi gå med, och under det vi gå, talar 
den yngsta av lärarinnorna om, att hon 
tror på Jesus. Inkomna i hennes rum få 
vi genast syn på fröken Hallins porträtt. 
Och vi kände oss, förstås, strax som gamla 
bekanta. Hon var så rar, och det var en 
sådan glad överraskning för oss att där 
träffa en troende. Hennes kamrat var 
även mycket rar och syntes mottaglig för 
evangelium. . 

Strax efter vårt stormöte här reste bi
belkviunan och jag till Feng-kong. Vi ha 

en församlingsmedlem där, och i hans 
hem fingo vi bo. Vi stannade där över en 
söndag, då vår unge evanglist P'eh . Hsien 
Jeng också kom dit och hade möte. 

På söndagsmorgonen, innan mötet bör
jade, kom en lIng förtjusande söt liten fru 
till oss, där vi bodde. Jag hade ej sett 
henne förr och visste naturligtvis ej, vem 
hon var. Så småningom fick jag emeller
tid veta, att hon var från Peh Shre T'eo, 
en by ungefär 3Yo km. från Feng-kong. 
Hennes far har varit troende men blivit 
utesluten ur församlingen, då han hand
lade med opium. Hon själv hade gått i 

skola i Yiincheng. Under tårar berättade 
hon, hur fröken Hallin älskat henne och 
gråtit för hennes skull och ansett henne 
som ett förlorat får, när hon blev bort
given till ett hedniskt hem. 

Jag undrade vad jag nu skulle få hälsa 
fröken Hallin från henne. Hon bad mig 
hälsa, att hon ville tro på Jesus och dag
ligen bedja till honom. Hon bjöd oss 
komma till sitt hem. Och på måndagsmor
gonen gingo vi till hennes by. Hon var så 
glad åt att få taga mot oss i sitt hem, bjöd 
oss på mat och kallade på kvinnorna i 
byn att komma och höra. 

Hennes gamla svärmor är fientlig mot 
evangelium och tillåter aldrig sin sonhus
tru gå till mötena. Hennes man är dock 
snäll mot henne. Han har förr både sålt 
och ätit opium men nu slutat med sin 
handel och blivit avvand, sade hon. Hon 
själv hade varit klen, men var nu bättre. 
Hennes hem var så trevligt. 

Då o'Ch Nu. 
Det är i år 70 år, sedan Mr I-Iudson 

Taylor första gången utreste till Kina så
som en ung man på 21 år. Okänd inom 
den kristna församlingen i hemlandet och 
utan understöd från något missions säll
skap drog han åstad till det ännu vid den 
tiden praktiskt taget stängda landet. Vil
ken ringa begynnelses dag! Men vad har 
ej vuxit fram därur till ljus, frihet, frid 
och hopp för mångtusenden i Kinas 18 
provinser. 
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Del är i UJ' 36 åJ' (1887), sedan Svenska 
Missionens i Kina grundläggare anlände 
till det fält i norra Kina, som sedan dess 
varit den svenska h emfii rsamlingen an
förtrott. »Bön därute · och bön här hem
ma , det var arbetsmetoden, som skulle 
bana vägen.» Och huru Gud svarar på 
bön, det utvisar ej blott statistisl,a siffror 
- alltid mer eller mindre otillfredsstäl
lande - missionens hel a histori a är sam-. 
manfogad av bön och bönhörelse såsom 
varpen och väften i väven. Ropa vi blott, 
nog skall han svara; bedja vi blott, nog 
skall han bönhöra så att h ärefter »s törre 
ting» slwla upplevas än hittills. 

J. 	R-n. 

Missionsstatistiken. 
I en årsberättelse är omöj ligt undvika 

statistik, ehuru var och en måste inse, 
huru ofullständiga och delvis missvisande 
sifferuppgifter äro. Vi påminna oss dr 
Donald Frasers ord i hans »Afrika-idyl
ler»; »1 dag har jag med ·all omsorg för
söln med siffror ifylla formulären , av
sedda för årsberättelsen. Men det är svårt 
och har )<0 S ta t verklig självövervinnelse. 
Ty siffrorna betyda relativt litet här ute 
i jämförelse med allt vad läsarna där~ 

hemma komma att lägga in i dem. T . ex. 
i hemlandet har 20 kr. ett värde och ett 
helt annal här ute i ett land, där arbe 
tarna förtjäna 15 öre pr dag och läraren 
kr. 5.50 pr månad. Kunna väl missions
vännerna närmelsevis förstå betydelsen 
av att vi säga, a tt ett hundratal blivit 

• 	 döpta, då varj e själ h ar sin egen historia 
och var och en av dem är dyrbarare än 
himmel och jord? Vad betydelse har det 
för Guds rike, att det finns 'ett tusen för-

Ädelstenar i Mästarens 
krona. 

Livsbilder frdnmissionsarbdet 
i Kina av fru R Goforth.I 

Pris kr. 2: 25. 

På. dennlt bok lämnas nu 
60 % rabatt. 

samlingsmedlemmar, då elen ene icke äl' 
den andre lik i vare sig ljus eller mörl,e r, 
i liv eller i död formalism? Om siffror 
skola utgöra måttet på framgång, vem 
kan då ge oss en tabell för barmhär tig
hetsgärningar, som utövats, samt för krist 
liga, goda ord och handlingar? 

Ack, om vi endast hade ett formulär, 
avsett för uppgif ter rörande karaktärers 
utveckling, ökad kunskap, tro , kärlek och 
allt större likhet med Kri stus! Eller ett 
balanskonto med l\Olumner på ena sidan 
för okänslighet för andra, förgrymhel, 
vidskepelse, misstänksamhet, för tröghet, 
dryckenskap och lättsinne bch pa den 
andra sidan för omtänksamhet om andras 
väl, för visat förtroende, för tillväxt i nå
elen, i sinnets nylderhet och renhet. Då 
tror jag ej vi missionärer skulle ha så 
sV[lrt att föra slatisl·ilu). 

(Fritt ur Chillas Milli ous.) . J. R-n. 

Trösten, trösten milt folk, säger eder 

. Gud. . Talen ljuvligt till Jerusalem och 

prediken för det, att dess vedermöda är 

slut, att dess missgärning är .försonad, 

och att det har fått dubbelt igen av Her

rens hand för al/a sina synder. Hör, man 

ropar: "Bereden väg för Herren i öknen, 

banen på hedmarken en jämn väg för 

vår Gud. Al/a da/ar skola höjas och al/a 

berg och höjder sänkas; vad ojämnt är 

skal! jämnas, och vad oländigt är skall 

bliva slät mark. Herrens härlighet skalf 

varda uppenbarad, och .allt kött skall till

sammans se den. Ty så har Herrens mun 

talat." 

Nya Begynnelser pådeoFrån lidande till seger. Gamla Grunden. 
En kineskvinnas . livslcamp a v Föredrltg vid Svenska Missio
Ingeborg Ackzell. Rikt illustr. nens i Kina. å rsmöte 1923 av 

Rektor Joh. Rinman. 
Pris 1 kr. 

Pris 50 öre. 
När minst , 10 ex. ,t agas, läm

nfts 25 % rabatt. 
10 ex. 25 % rabatt. 
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För Pei i hans pröyning, sid. 191. 

För verksamheten j Taifang och T'ao- ' 
tsuell, sid. 192. 

För äldste 1'sao och rör ' Liu, sid. 192. 
Om rik välsignelse för rektor TIinman För K. F. U. M.-verksamheten j Yun

och missionär Linden av deras resa, sid . cheng, sid. 192. 
185. 

Om lokal till en bibelskola i Pucheng,
Fru r. Bölling, sid. 187. sid. 192. 
Tack för yälsignelsen Ani, sid. 191. Att opielasten ej .mA smyga sig in, sid. 
'För Kao, sid . 191. 193. 

REDOVISNING 
för Dledel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under september 1923. 

Allmänna Mlssiollsmedel. 1535. " Fnl.n vänner i Kristdola ; »vid nv
skedsfesteu för i\fiunie Nicholsou 71:

H~:l. Obs.! "Spanlde tobakslantar m. m. " 32: - 1536. Ps. 27: 14. 300: 
1484. ~f"l. 3: 10. 15: 2·[ 1537. R. J. :':
14~.w). lljörköby mrg 25: - 15:18.' Koll. i Björköby, gm A. E., Slätt-
H~ti. E. W., Björköby 10 : - hult 40: 
1487. »AJlllien 10: - t:,39. D:o i Hör!e, gm G. S. H2: 29 
H 88. S. H., 'Arvika 50: _ . 1;'40. D:o i Fryele kyr!,a 22: il 
1-189. B. E. D., tackoffer, gill E. G. , Sol 1541. D:u. i Asa ka kyrl<a 40: 32 

leftcö. 42: - 1(,42. D:o i Vnrgöns kap e ll, ~;nn A. K_, 
1~90. 'r. M., Solbel'ga, gm G. A. K, Ovan V. Tunhem ' :i3: 07 

lnyra 10: - J;'4 :~ . D:o i Tnnhems kyrka, gm d:o 17: 50 
. J49I. B. A., OVIlIlIllY"n, gm d:o 30: - 1:>45. M. S., Örebro, gm S. ,J. 10: 

1492. E ..J .. Boden, till J. Aspbergs UIl Ho7. E. B., Sthlm, till missionärernas 
derhåll 100: - tesor 10 : 

1493. Da~gryningen i K. M. A., ' till E. ljjR. C. K. 5: 
llergs underhåll 100: - l!);,!J. Fjällg,hds bönel,rcts sp'l,bössa :;8: 71 

1494. K. M. A:s pensionst till A. Forss 1"1;0. Obs.! »Sparade tobaksslantar m. m. " 30: 
be"gs underhåll 7::>;- l iitil. Mal. 3: 10. Il: 2G 

1495. K. M . A. till A. Forssbeq~'s under- 15ti2. Koll. i Tidan, gill K. r. A. 14: 23 
hiHI 60: - l;;63. M. S- g, Björl,öby 2j: 

1:,64. N e tt.obehållningen fråll mötena vid14~6. " Ur Guds rika förråd » 10: 
ntissionärsillvigningell Gtbg,H97. ,<\.. . N. 	 10: 2/9, gm K. R. 	 1,100: _ .T49R. S. K. 	 j: -

1:16:'). Onämnd, gm K. G., Flisby o: .!....14~~ . l. J. H,idinge 	 lO: 
T"IIO . E. 1(., Sjötorp 	 30:  156(;. D:o g:m d:o ;): . . 

13()9. ») Tack }) 10: 1,)111. (1.. D., Karlsborg 	 15: 86 
1070. 'rabors mrg; Saudseryd 140: 1 ~\U2. l Tess. :" 2:>. 	 5: 
1;;71.l;,O~. ( :h. 'r., Storäugen 1011: 

J ;,1I4. A. Jo;. P., Gtbg 100: 
t·) l)j. Ouänllld till löpande utgifter . 865: -
l:;P.9. L. L., Uppsniu. 50: 
1j10. )1. H ., :\!.a gra , till J. Hultqvist un

derhål l 	 27: 
S. H .. " för siilda krukväxtel:» till 

d:o 	 :]: 

A. O., Norderön 	 ;;0: 
O. L ., Högauäs 	 10: 
» Fd~~\~;)' Pil i tron ~lemgångell bl"o

]5:  J582.
A . V., »d t löl'te åt Herren » ~):  1583. 
A. J. , Österiing 	 5: 
N. 	S .. Skellefteå, till E. Sjöströms 1;,84.

underhillI 20:  1585. 
·A. L., Skellefteil, offerkuvert, till 

d:o 	 10 :  l586. 
1523. Ulldersåkers Ulfg :'0: - 1:,87. 
jf'24. »Bel'na» 5: - 1"R8. 
1:;25. Ps. 103: 2. 400: - JoR9. 
J:>ZG. -11, Fil. ~: 19. 30: - 1590. 
F)27. A. L., Kri~idnll\ 5: - 1:)9]. 
1528. FrilJ\ Missiollsfcst i ~Ol'dt~l'ön 'J/fL lån. 

gm L. J,. 54.: 03 "'!..;)9~). 

],,29. Koll. i K . J:'. U. ~L, Ösle rsund "O: - 1;'9(' . 
l :,~l. Ps. 145, Fil. 4: 19. 10: 
l:..a~. Ps. 2:1: l. ],0: 
1:':1:1. Lr E. ICj - gs ofl'c>rkuvert ;,: 6" 
]:,H4. »l i"rån CH Jesu vän » ;'0: 

yttetligare medel frän Missionsauk
tionen å Johaunisberg , Delsbo 9/6, 
gm S. S . 126: 

S. L. , Krist in ehamn 25: 
H . B., Enskede 	 50: 
M. S., Jkpg 100: 
L .J., Kristdala, söudagsägg 10: 3;; 
C. P. F., Houanfu 	 5: 50 

. L., gm A . R. Skell eft.eå 10: -
Orrerkuvert gm d:o 10: 
J. J. med fru, Väufors. ·»på deras 

bröllopsdaA' », gm F. Ö., Spölaud 60: 
'a ll< öpin gs syförening 50: 

»Frun några vänner» gIll K. B., 
Bohult 	 32: - 

A. A. C .. Kristdalll. 50: -
KiuagrilPlwn 	iuom Gtbgs K. F. U. 

K., till Lisa Gustafssons utresa 300: 
K. E., ·Knlltby 20: 
V'islt·u arbetsföreningen i Olmstad ',O: -
Ouämnd 500: 
fl., Jkpg, gm N. M. O, 3: -
D., ·Jkpg, gm d:o '3: ' 
A., Jkpg, d:o 2: 25 
N. ~I. Q" :Rl,skva l'lHl . :,9: 25 
E. B .. .ö..öpiug', »bönhörelse» 5: 
Offe,"kuwrt fr"n Köping, gm A . 

H. 8: 
»Tionde av arbetsförtiänst», gm H. 

L, Ä[g-arås 13: ~O 
Orrcrl<llvert från Fridhem, gill d:o 6: 36 

http:Skelleft.e�
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l!j~O. Onämnd 50: 
1600. Mellnnavgift vid utbyte av O. 10: 
1601. H. G.• Gtbg till en missionärskand. 

utbildning 12: 
1602. H. S. 10: 
1603. L . J., gm C. J., Järnboil s lO: 
1606. F.M. , Mörby 10: 
1607. Vänner i Ohl'viken, till Estrid S j ö

sh'öms underh., gm R. O. G4: 11 
1608. C. & A. J. , 5:
1609. »Av en missionsvän » 5: -
IGlO. M. G., Sthlm, gm J. Je 11:
1611. E. D., Gtbg 10U: 
lG12. Onämnd 7,096: 39 
1613. Insaml. i Hults missionshus. gm C., 

Lindesberg 	 22: 2:, 

Kronor 13,525: 53 

Särskilda ändamåls medel. 

1506. Från en hemgången missionsvH,n, 
ti ll Barnh. i Siuan 300: 

1507. E. L., U. S. A .• till Shni-yu-hem
met. 25 dollars. 93: 2~ 

1508. Gräsgärds syförening, till M. Ring
berg för en gosses uppfostran 
till evangelist. 50:

1513. O. P ., Storhögen, till Hanna Wang 
att anv. i missionsarb. en!. A'oltf. 10: 

1514. S. T ., örebro, föl' eva ng. Wau g 
Tiao-si ]00: 

lG1 5. Månstorps Ungd. fören. för Maria 
Petterssons Barnh. ' G5: 

1516. M. & O. A. J., Norrköping, till M. 
Ringbergs verks. 50: 

1530. H ednavännernas ' Allians föl' sina 
tre evangelisters underh. 303: - 

1536. H . ,T.. K atrill ebolm, »tackoffer », 
till R. nergliugs verks. 50: 

1546 . Koll. i Röreda, till rep. av om· 
byg ge i Yuneheng, gm 
K. A. 16: 2:; 

1547. D:o i Vrigstad, till d:o, gm M . E. 73 : 41 
1,.48. S. L .. VetIanda, till d:o 50 : 
1549. Kol!. i Skavböke, Rallsbo, t ill 

d:o ~4: 
15;;0. D:o i Restra, till d:o 38: 37 
1:;51. M. M., Sjömarken, för gossen Uei 

Iong-seng ; Chiehehow 2:;: 
15:>2. G. B. Kristianstad, till de hungr., 

gm S. J., Örebro 10: 
1553. S. J. Orebro, för eva ng. Chang

Sau-hs; 250: 
1554. D:o, för en skolgosses underb. 100: - 
1555. D:o~Jör gatllkapellet ; R anchen S' . 100: 
1506. 	 R . .ti., .Jämserum, till Anna Eriks· 

sons verks.. efter gottt. SO: 
l;iG7. R. R., Norrköping, till evange li s ts 

underh. 225: 
15G8. ,,,Tack », till Anna Erikssons arb. 

bland kvinnorna 30: -. 
1577. M. R ., Björnö, till Barnh. i Sinan 10: 

låi8. Onämnd , Visby. till Hugo Linders 
verks. att any. efter gottf. 10;;: . 

1;;93 . "Ur lilla Lisbets sparbössa", till 
Ida Ringberg , ,för lilla Ku 
Augens skolgång 	 5: 

1:;94. F!'ån »Lisbets mmnnUl », till d :o 5: 
1(;0;;. :E'. M. , Mörby. till Hugo Linder att 

anv. en l. överenskommelse 50: 

Kronor 2,175 : 27 

S. M. K:s Pensionsfond. 

1604. G. B., Flisby, till Pensionsfonden 10: 

Allmänna missionsmedel 13,525: 53 
Särskilda ändamåls medel 2,175: 27 
S. M. K:s pcnslollstond 10: 

Summa under scpt. mån. 1923 Kronor 15,710: 80 

i\{cd varmt tack Ull varje givare! 

)) Hcl'l'en ska ll vedergälla. v a r .Ol~hS~~1.26723 }) 

Gåvor till Hemmet vId Dllvbo. 
2:dra och 3:d je I(vartalet 1923. 

Lilltorntavänner : l sv inhuvud, l burit lax , biff· 
kött; G. 1'. , Norrköping; 2 kg. kaffe; L A., No!'r. 
köping: 4 st. filtal', 2 dnkar. 12 serviet ter; A. 
L ., Björkeryd: · ostl(aka; A . .. K ., Björkeryd: OSLo 
kaka. smör; E. A., Fröberga: 1 skinka, lost: 
H. H .. Osby: ka ffe, socker, te, clleao, saft; G. 
1'., N01'l'köping : l säck mjöl; Frn B. Dllvbo: 
2 rosenträd; Vän i Norrköping gm M. K.: l dnk; 
A. C., Sthlm: te; F. M., MörbY: 50 tjog ägg till 
inl iiggning; E. A., Fröberga: 1- säck vete till 
hönsen; M. K ., Fröberga: bruna bönor; R. R., 
OsbY; frnkt och kon fe kt ; J.L n., Sthlm: träkar 
oeh korgar; Lilltomtavänner: vetekrans, smör: 
Vänner i Rålahult gm H . ,T.: l låda blåbär: 
Dito: l läda lingon; H . J.: socl<el' till lingonen;
Lilltomtavänner: köttfärs och smörgåsmat varje 
löt"dag. 

J . R., Sthlm: kr. 10: -; L . L ., Tl'elleborg: kr; 
lO: -; :r.I. J ., Kinnemalma: kr. 4: 75; A . A. och 
A. L., Duvbo : k r. 5: - ; A. R .. Köping; 1(1'. lO : -; 
L. T., Storängen: kr 20: -; St. P., Nonköping:
Ju'. :,: -; E. A., VetIanda: kr. 100: - ; G. A., Vet· 
landa: kr. 5; E . P . Vetlanda: kr. :,: -, E. A., Frö· 
berga: kr. 15: -; Vid kaffebordet 12:te maj: kr. 
73: 10; A. och A. K., Björkeryd: kr. 10 : -; A. 
L., Dnvbo : 1(1'. 5: -; F. P., Björklinge, "på fö
delsedage n .,; kr. 5: -; H . D., Sthlm: kl'. 5:-; 
Ur syföreningens nr 2 sparbössa: kr. 91: 82; ·Ch . 
A. pä l2·ärsdagen av grundläggningen av nar
nens hem: kr. 5: -; Vänner i Holsby gm ' A . 
H. till 	salsklocka: kr. 30: -; Onämnd, Rova: kl'. 
8: -; »Tack för lånet av tvättstuga», A. L.: kl'. 
:;: 	-; C. M., Ys tad : h. 10: -; S :a kr. 437: G7. 

Med varmaste tack till varje givare!
Inez Böllin[j. 

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

Telefon: Riks 44 59. Allm. 22473. 


INNEHÅLL: 

Om I bedjen. II, III. - Sjukdom - , 'år välgörare. - Missionsledaremötet i Stock 
holm 21-22 sept. - Från redaktion och expedition. - Från hemarbetet. - Ine7. 
Bölling 50 år. - Från missionärerna. - Då och nu. - l'vIissionsstatistiken. - Tack 

sägelse- och böneämnen. - Redovisning. 

Stockholm, Sve.nska Tryckeriaktiebolaget. 1923. 


