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I DEN TÖRNEKRÖNTE KONUNGENS TJÄNST. 

Av Nath. Högman. 

III. Konungens kämpahär. 

Om denna här talar vår text på föl
jande sätt: »Villigt kommer ditt folk. 
när du samlar din här; i helig skrud 
kommer din unga skara inför dig, så
som.daggen ur morgonrodnadens skö
te. » 

Här talas om en ung kämpahär, som 
stridsrustad träder inför konungen. 
Det är vår törnekrönte konung, som 
efter sitt fuUbordade återlösningsverk 
sträcker ut sin allrådande kärleks spi
ra över människors hjärtan och sam
lar omkring sig en alltfort växande 
skara av hängivna stridsmän. Med av

seende på denna konungens här lägga 
vi särskilt märke till fyra. förhållanden. 

a) Konungens här är sammansatt av 
i d e l f r i v i Il i g a. Ingen får den 
äran att kläda skott för denn~ konung, 
som ej frivilligt vill vara med. Inga 
jordiska landvinningar eller ärebety

gelser ställas häri utsikt. Liksom stri
den är andlig så är lönen i förvar till 
den dag; då de andliga värdena skola 
uppmätas. Men på ett sätt som kom
mit mer än ett ungt hjärta att jubla i 
stilla glädje vid aningen om fröjden 
av ett kämpaliv i gemenskap. med li
vets furste tillropas den frivillige dessa 
hänförande och manligt modiga ord: 
»Lid även du som en god Jesu Kristi 
stridsman. » 

Kallelsen att ingå i denna här kom
mer till var och en personligen på ett 
för varje individ säreget sätt. Amos 
togs från hjorden, Jesajas från konung
ens vänkrets, till Jeremia kom kallel
sen nästan som en blixt och till Pau

lus genom den himmelska synen. De 
kallades alla, ej summariskt utan som 
individer, vilka Herren kände person
ligen och hade utvalt. Men alla svara
de de ja på Herrens kallelse, om än 
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med bävan, och blevo sedan bundna 
med hängivenhetens tåg ända fram till 
altarets horn. Apostelns jublande lov
sång mitt i lidandet och striden var ett 

nytestamentligt förstärkt eko av sla
vens ord i gamla förbundet: »J ag äl
skar min husbonde, jag vill inte utgå 
fri.» 

b) Denne konungens kämpahär är 
också rustad på ett säreget sätt. Den 
är klädd i h e l i g skrud. Ej i den egna 
kraftens pansar eller i den fariseiska 
självbelåtenhetens dräkt. Den frivilli
ge måste komma till striden klädd i 
syndaförlåtelsens snövita dräkt. 

Ty det är blott synden, som befläc·· 
kar och som gör oss odugliga till Her
rens tjänst. Det är en fruktansvärd 
sanning att orsaken varför så många 
unga, fastän på Herren troende, dock 
äro kraftlösa, då det gäller helig kamp 
för Kristus är att synd av ett eller an
nat slag befläckat deras dräkt. Var 

. gång jag syndar blir det en fläck nå
gonstädes och jag kan inte två bort 
den. Men synden inte bara befläckar, 
den fördärvar, äter sig in och förtär. 
Och då vi sedan träda fram inför Gud 
ha vi inte annat än trasor att hölja oss 
i. Här duger det inte att på ett bedräg
ligt sätt taga det lätt med Guds folks 
skada och likt de falska förkunname i 
det gamla testamentet säga: »Allt står 
väl till» ... »ändock icke allt står väl 
till». .. Det enda, som kan borttaga 
synden, är Golgata underbara kärlek, 
som genom försoningens blod renar 
från all synd. Vid Golgata klädas vi i 
Jesu egen dräkt och föras in i levande 
livsgemenskap med honom. »1 i mig . . . 
jagi eder. » 

.'Är väl detta en stridsdräkt frågar 

månne någon? Javäl, ty det är genom 
ett helgat liv, som vi skola utöva in
flytande över andra och vinna segrar 

för Jesus Kristus. 
c) Dessa Herrens frivilliga måste in

ställa sig inför .Konungen: »Inför 
dig! » 

»Inför dig! » Varje frivillig måste 
ha ett möte med Kristus och få sin 
kallelse och marschorder direkt ur ko

mmgens hand. Detta gäller icke blott 
kallelsen till något speciellt arbete i 
konungens tjänst utan varje en kris
tens livskallelse. Den som ej fått sin 
kallelse bestämd av konungen själv 
kommer alltid att ge ett ovisst ljud i 
trumpeten. Han kommer att vandra 
med ovissa steg, slitas mellan männi
skouppfattningar och förvirras av 
främmande röster. Vi behöva en him
melsk syn, en levande erfarenhet av 
personlig beröring med Jesus Kristus 
själv. 

d) »Såsom daggen kommer ur mor
gonrodnadens sköte». Detta är en ut
omordentligt härlig bild av Herrens 
frivilligas tjänst. Liksom daggdroppen 
återstrålar solens glans skall varje 
kristen återstråla något av Mästarens 
härlighet. Han skall vara en bärare 
av Jesu Kristi namn och sprida om
kring sig Jesu Kristi vällukt. Det är 
icke så mycket fråga om gärningar av 
varjehanda slag eller en brådskande 
febril verksamhet. Nej, tjänsten gäller 
någonting ännu högre. Att göra 
K r i s t u s känd. Vi skola bära ho
nom ut. Vi äro kallade att mitt ibland 
ett vrångt och förvänt släkte mitt un
der en stor lidandes och passionstid 
lysa såsom ljus i mörkret. Bilden om 
daggdroppen är ut{)mordentli.gt . skön. 
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Morgonrodnaden är daggens moder ty 

morgonrodnaden själv kommer där

av, att då solen nalkas sin uppgång, 

dess strålar bryta sig i vattenångorna 

i luftkretsen och synas i rött sken. Och 

daggen kommer därav, att sådana vat

tenångor utur luftkretsen samla sig 

till droppar på marken. I varje droppe 

strålar solen och varje droppe har uti 

sig solens hela bild. Så samlas om

kring den törnekrönte konungen en 
skara evigt blomstrande ungdom, tal 

rik som daggdropparna på jorden. 

IV. Konungens avgörande seger. 

Slutorden i denna psalm peka ock 
fram emot konungens ankomst i här

. lighet och makt, emot den dag, då jor
destriderna skola tystna inför honom 

som då "han skall taga sin stora makt 
och regera. » På den dagen skall bil 

den om daggdropparna nå sitt fulla 
förverkligande, på den dagen, »när han 
kommer för att förhärligas och beund
ras i alla dem som tro. » Sant säger dr 

Fjellstedt: »1 denna psalm beskrives 

Kristus och hans rike alltifrån dess 
första grundläggning i Guds eviga 

rådsslut ända ti~l dess fullkomliga se
ger i översvinnelig makt 'och förkla

ring i oförgänglig härlighet. » Då skall 
han ej komma för att törnekrönas och 

lida utan för att upprätta sitt eviga 

rike, där ett evigt jubel skall råda. 


»Ej mer med blicken skum och svag 

Jag leta skall Guds anletsdrag 
I världens dunkla spegel 
Men Herrens klarhet ohöljd ·se 

Bland dem, som äro tecknade 

Med Herren Guds insegel. 
Salig, salig 

L A N D. !lI 

Skall jag röna 

Allt det sköna, 

Sanna, höga, 

Som här doldes för mitt öga. 

Min sällhetsdag, jag väntar dig, 


Jag redo är, jag kläder mig 

I vita högtidsdräkten. 


Kom, Jesus! »Ja, jag kommer snart », 


Du svarar mig; jag hörer klart 


Din röst i morgonväkten. 


Ära, ära 


Vare Herran! 

Viken fjärran! 


Sorger alla! 


Gudi vill jag mig befalla. » 


Utresande missionärer. 
Frå n l11issio n ~ir Ilen,.ik Tjäd er h:.lr rn ed

dela nd e in gå lt, att han ämnade a vresa 
fr å n Yaneouver Lill Kin a d en 20 mars m ed 
sj,s »Empress o r Auslr ali m). 

Missionärer på hemresa. 
l':nli g l brev, so nl ingå U, iimlladc l1li, sio

niir och fru Blom m ed sin dotlc r Jliaja
stina S<l mt fröken Jlldil Hul/quisl avresa 
fr::\Il Kina den 1 april med å nga ren Derf 
ninger, vilken bc r iiJ,nas <l nländ a lil l Lon
do n omkring miltc n a v maj . 

Resor och möten. 
Mission ä l' Ilxel Hahn e, so m fullbo rdat en 

r esa i övrc N orrla nd , fOI ' lsättel' m ed en 
re sa i Jiim.l la nd med börj a n Lå ng fr eda
ge n. Frökn a rna Ny/in och .]onsson fod
öiitta si ll<) resor för L. M. F . Sekreleraren 
k omme r, vill Gud, att leda en se rie m öte n 
i Malmö och alt i slut e t a v m å naden gö ra 
cn rcsa till Norge fÖl' att d ell aga i Norska 
Ki na missio nens årsmö te. 

S. M. K:s årsmöte. 

kommer, v ill Gud , a lt äga r um som van

li g t Kl'i s Li Himmelsfärd sda g, v ilken i å r 

in fall er dcn 29 maj . 
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Resebrev. 
Sh anghai den 2 mars 1924. 

Våra kära vänner! 

Vi, som den ' 12:te januari lämnade 
Goteborg, anlände den 29:ne februari lyck
ligt och väl till denna plats. Under resan 
ha Yi litet var avsän t icke så få brev till 
släktingar och vänner, men det stora fler
talet av missionens vänner önska nog alt 
genom tidningen fä del av vå ra erfaren 
heter. . 

Hesan över Nordsjön var mindre an 
genäm, men upptog, som väl var, icke stl 
lång tid . Vår ursprungliga plan att resa 
över Köpenhamn och Esbjerg, måste vi, 
på gru nd av ,då r ådande ishinder, upp
'giva. Detta gav oss litet längre tid. 

Hela fyra dagar i London. 
Uppehållet där beredde oss ej ' liten 

glädje och uppmuntran . Frän ' dcn staden 
ha vi ju så många ungdomsminnen, däri
från utgingo vi första gången vi reste till 
Kina och där, i China Inlandsmissionens 
hem, finner man alltid den första kärle
kens låga brinna klart. Enkelhet, sundhet 
i lära, varmt böneliv. Kärlek och hälp
samhet äro några av de utmärkande dra
gen hos denna missions medlemmar. Vi 
sammanträffade med flera gamla och nya 
vänner, vi -voro rätt mycket ute i elen 
stora metropolen och fann att det var 
samma gamla London som förr! En dag 
intogo vi middag tillsammans med fa
miljen Guinness på en kinesisk restau
rang, som är mycket frekventerad av så
väl utlänningar som kineser. 

»Haruna Maru», vår ga nska stora japan
ska ångare, lade ut från Royal .Albert 
Docka lördagen den 19:de januari. Pas
sagerareantalet var fullt, men ej stort, mel
lan 140-150 personer, fördelade på rör
s ta och andra klass. Vi lane under resan 
till vid följande hamnar: lvlarseilles, Port
Said, Colombo, Singapore och Hongkong. 

Till japanernas stora berömmelse måste 
man .säga, att d'e förstå sin sak bra och skö t
te sig utmärkt. Propra hytter, god mat och 

uppmärksam betjäning. Mer kan man ju 
ej begära utav människor. Då Gud så 
därtill giver gott resväder och god . hälsa , 
så blir en resa som denna en rekreations
resa . Och det kunde nog behövas, ty hur 
det än är, man blir nog ej så litet trött un
der vilotiden! Nu fick man nästan för 
mycket stillhet, men läsning av goda böc

. ker, så välbehövligt, var ett kärkommet 
tillfälle, som icke ofta gavs under hem
mavistelsen. 

I de olika hamnarna gingo vi i land för 
att taga det mera sevärda i betraktande. 
Från den svenska missionen i Port Said 
medföra vi et t ljust minne. 

I Hongkong besökte vi GuitgleIfs och 
Hambergs gravar. Vädret var, som redan 
är sagt, ganska bra. Några dagar hade 
vi ju, då det blåste litet, men ej mycket 
att tala om. Söndagsgudstjänster fÖrekom
mo ej på denna båt, men vi svenskar sam
lades varje dag, då värme eller vind icke 
lade hinder i vägen, i en av våra hytter 
till bönemöte och om söndagarna till . ell 
nägot längre andak tsstund. I varje hamn 
fingo vi mottaga brev, de flesta skrivna 
töre vår avresa! 

Så förgingo veckorna och dagarna och 
snad nog - huru hastigt förflyktar ej 
liden! - kunde vi räkna timmarna tills 
Yi fingo lämna vårt flytande hem! Vi 
gjorde det med tacksamhet och glädje 
och voro då i den stora, kosmopolitiska 
staden Shanghai med sina myllrande mäll
niskoskaror. Att vi äro tillba.ka i Kina där
om råder intet tvivel. Skriken, ropen, lukten , 
smaken, tt'ängseln, allt bär vittne därom 
och dock - vi känna oss hemma! Hem
ma med dem, människorna I 

En timme efter vår ankoms t till China 
Inlandmissionen sammanträffade vi liU 
ömsesidig glädje och Iörvåning, med en 
av våra stora kristna, som har anställ
ning här nere. Han skyndar sig att Ull
derrätta ett . par till och snart sitta vi i 
förtroligt samtal och vårt första böne
möte blev på kinesiska! Språket »kol11 
igen» så naturligt, det var som hade vi 
aldrig ' ;arit heml~la. På det sedvanliga 
bönemötet i går afton, avlade en av de 
återvändande missionärerna· följande vilt
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nesbörd: »Jag kände mig så lyc\lig då 
jag rör tjugotvå år' sedan för första gång
en anlände till Kina, jag kände mig än
nu lyckligare <lå jag för tolv år sedan för 
andra gången å tervände, men jag känner 
mig allra lycldigast i dagb) Ja, så är det 
nog med oss en och var! 

»Gud giver oss glä<lje i hjärtall) och han 
blir ingen något skyldig. Men huru kunna 
övertygade unga därhemma om de\.ta!? 
Personligen är mitt hjärtas stora sorg 
den att, så vitt jag vet, under min vistel
se hemma denna gång, ingen ung man el
le!; kvinna fått missionskallelsen. Kanske 
ligger den och gror. Gud give det, ty 
behoven äro stora oeh »gråhflrsmännel1l) 
börja snart bliva i majoritetens länk! 
»Kom över och hjälp oss!» Vi förena oss 
samtliga i varmaste hälsningar till våra 
kända och okända vänner! 

I Herren förenade 
AlIglIst Berg. 

* 
En vederkvickelsens tid. 

lolissionäl' N. Engbäck skri ver: 

Under ·den gångna höstens stormöte 
gav Gud oss myeken uppmuntran. Vi ha-' 
de tidigare hört talas om en man från 
Chili vid namn Chang, som Gud använt 
på andra platser till stor välsignelse. På 
vår inbjudan var han genast villig att kom
ma. I-Ian tillhör' den s. k. Holding's mis
sion oeh har även en tid varit med Dl', 
Goforth som sångare på dennes möten, 
Han hade också som kineserna uttryclde 
<let fått »Dr. Goforth's kraft» men ännu 
mer, han hade fått' Guds ](raft, och det 
märktes ocl(så j hans möten. Jag har ej 
förut varit med om något möte härute i 
Kina, då Guds Ande verkat så kraftigt för
nimbart. Det var grå t, bön oeh syndabe
kännelsemen också lovsång till Guds ära, 
l'vlötet varade ' sex dagar och en riktig 
väekelseande förspordes hela tiden. 

Verkningarna av <lessa möten ha ock
så märkts alltsedan i församlingen. Det 
har varit en fröjd alt under den nu gång- ' 
na evangelisationsveckan i samband med 
kinesiska nyåret få se, hurusom många av 

de troende varit ivriga att gå ut och vitt
na om Jesus. Flera av <le kristna ha bli
vit fullkomligt förändrade och några enk
la sånger, som Chang 'lärde oss under de 
dagarna, ha de ofta velat sjunga vid vå
ra gudstjänster. 

Under hösten ha vi haft tället uppsatt 
vid Kushui. Uppmuntringar hava ej hel
ler saknats ·där, Flera personer synas ha 
kommit över på Herrens sida. Då skolter
minen nu börja.de igen ha vi fått två skol
barn från de nykristna där, Det är rent 
underbart, vilka möjligheter vi nu ha att 
vinna folket, om vi blott ägde medel och 
krafter alt gå in genom de öppnade dör
rarna. 

Förra våren hade vi tället uppslaget 
vid Iachiu. Den lilla plantering, som c)å 
planterades där, har sedan vuxit till. En 
ung man från den platsen har varit oss 
till mycken gläde sista tiden genom sin 
fasta tro på Gud, Han har fUtt lida myc
ken förföljelse från föräldrarnas sida, vil
ka ännu ej äro troende, men dessa pröv
ningar synes ha ·drivit honom närmare 
Frälsaren. , Under evangelisationsveck'an 
var han mycket ivrig att gå ut och spri
da traktater och vittna om sin glädje i 
Kristu s, Padern hotade då i raseri a tl 
I,öra ut honom från hemmet och alt göra 
honom arvlös. Denne yngling synes dock 
i likhet med Mose fordomdags hellre vil
ja lida misshandel med Guds folk än till 
en tid hava lust i synden. Gärna viU han 
fara till Hang t'ong ellel' någon liJmande 
bibelskola för att utbildas till en evangelii 
tjänare. Men som han ej kan ,påräkna 
något bidrag från hemmet är han i behov 
av vär hjälp på allt sätt. 

I Songhsien har också arbetet gått fram
åt sista tiden. Inte bara inom staden utan 
runtomkring på landsbygden synes Her
ren verka. Det synes vara en rätt natur
lig utveckling av arbetet där, a tf vi skulle 
behöva öppna Songhsien som en huvud
station för att bättre kunna organisera 
och övervaka arbetet. Särskilt nu under 
de oroliga förhållandena, som varit rå
dande, ha vi liksom känt alt vi ej kunnat 
ha så mycket gemensamt med dem som 
vi önska, då a vståndet är så stort. 
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nästa vecka hoppas vi f:1 samlas häl' 
till en bibelklass, om Gud S:I leder. Tan
ken, som legat till grund för den, har va
rit att särskilt kunna ~arnla några från 
varje uts tation till en tids bibelstudium 
rör 81t så småningom giva dem lite grund
ligare insikt i Guds ord med hopp om att 
de sedan kUl1ll8 giva frivillig tjänst m ed 
att leda gudstjiin s te r, då ing8 evangelister 
fiunas till hands. Vi · s.e med glädje, huru 
IIerren p å varje ny pl8ts, S0111 öppnas, 
iiven väcl,er ansval' för arbetct i sina 
barns hjärtall och det blir e n liten kiirn
trupp, som uppbär det hcla . Sfl hal' t. ex. 
i Ien<.:h'iu en mall Ull Llgt på sitt hjiirtn 
alt gi va 150 pund iill ctt h Il s d iiI' rö I' för
samlingen, då tillfiille y])P,ll' sig att f{1 n;l
got lämpligt, och den l1Iannen har ocks[! 
varit mycket intresserad alt gft ut och 
villna 0111 lIerrell, fa s tän han ej har s,'t 
grundlig kunskap i Guds ord. Liknande 
exempel kunna också · anföras från fl era 
h{lJ l. 

På 	 det aU elden på altaret 
icke måtte slockna! 

Av Robl'rI flel'ylillY. 

(Fo rts.) 

N är n/ldolf och juy JJl(jlle 1'6v(/l'c. 

Det var då jag just för c jul rcste övel' 
floden föl' alt hiimta h em honom. .l ust i 
skymningen blott 1;3 I,m. f61n IIoyang dö 
ko 8 miin, beväpnade mcd skjutvapen al' 
varierandc l,aliber, UJlP frtln cn ~iinka ul
mcd l'ägelI och placcrade sig l viirs över 
och på ömse sidor av densamma. Ater 
gick en bävan genom mig och ett hjiirte
rop lill Gud: »Fader, /Jeskydda oss!») \'~Ir 

\(örkarJ såg för skräckt P~I lIIig, mell vi 
hade ej tid att 1Itbyla ord. Just som jag 
väntade, att de skullc lyHa sill<l vapen 
och tillropa oss all stalIlla, 1\OIlllnendcrar 
ledaren: »Låt oss gå!» och marscherat· stl 
förbi oss. Allt gick S[I forl och föreföll 
så oförklarligt, att jag länge salt tyst och 
undrandc, om det skulle 0mälla bal,efl c r 
oss. Körkarlcn h <Ide samm<l kiinslor; mcn 

han uttalade också såsom ~in mcning: 
»Dc uppti\cklc säkert, att det var c"an
gdiisalens kärra och därför antastade de 
oss icke». Och varför?! Var det Järför, 
alt dc mcnade sig ha litet aLt vinna, men 
mycket att riskera? Eller var det Gud, 
som hörde hjärteropet och ulslriickle sin 
hand skyddande övcr oss? 

Som väl var, fattade icke Rudöl[ situa
tioncn, förrän all t var över. Eftcr det 
yrkade han icke längre på, att vi s\uJle 
resa hcrn till lIlalllllW i mörkret på kviil 
len, ulan tog med glädjc in p[\ första 
Yiirdshlls vi kOllllllO till. . 

I della s<lnllllanhang villc jag ock tala 
n [Igo l om de oi\n d liga tra kasscrier, som 
mänga av de kristna varit utsatta för 
under det gt\l1gna [Il·ct. Dc s. k. sol
daterna, r. d. rövarc, vara" våra s lädel' 
numcra öro l'yll<la, äro alltfort till s in na
turoröröndrade. De synas uteslutande ha 
silla lankar I'ikt<lde prl alt s kaffa ~ig pcng
,Il'. För alt Il;"! sitt 111ft!, sk!) de inga me
cle/. Blott det som de trocndc undcr ~Irel 

Inåst genomg{l . som l1l ~ls t passera genom 
min hji\1'Ila och mitt hjärta, vorc nog alt 
fylla ansenliga volymcr. Diirför kan dct 
ickc bli fr<Jga onl alt i en liten tidnings 
ulrymme komma med ·dctaljer. Somliga 
ha varit fängsladc nndcr månadel' och ha 
m :tst ,sälja hus, hem, !d,rar, kreatur och 
allt dc ägt för a l t köpa sig fria. Andrn 
ha »soldalcl'lla» l \'ingat att hctala förfä
dcrs och sliiklingars skulder, sl.\\lldcr S011\ 

yarit ända till 50 il 100 [\1' gamla. AlcI' 
andra hn [[dl bctala av/ä,qsna släktingars 
fingerade skulder, enär släklingnrne icke 
längre velat följa rövarebandcn eller))l1li· 
lilärcl'lla )) . Annu andra ha haft .sina kvinn· 
liga familjemcdlemmar borl[örcla och få tt 
lösa dem tillbaka llled slora sumlllor. Och 
(][I n[lgr" vtlgat demonstrera mot e n stl 
orättf5rdig behandling, ha de blivit plå
gade, brändn med glödheta järn, bakbund
lin till händcroch fötter, upphissade över 
takbjälkar och slagna med påkar m. m. 
dylikt. 

Dct sagda torde vara nog föl' att visa, 
att \'i i sanning iiro ))sända s:'tsorn får 
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ibland ulvar». Och måll e också syftet med 
denn a artikel h ä rmed vinnas: all Edra , 
förbön ers offerrök icke millle slockna }Jå 
Ilerrens allarc!! 

.Annu pil tred je d agen vina kul orn a över 
v~lra huvuden från fiendelä gret utanför 
vå r stad. Natt och dag skjuta dc utan 
egentligt uppehi111. Att fienden utgöres <lY 

de antydd a 2 majorerna har hlivit kl a rt , 
men d et hefa ras s tarkt, a tt Hancheng
generalen IInderstöd er(] cm. Scnilrc iir det 
hevis<lt. 

Vi ilnses· ,iiga ·omkring 1,000 soldatt>r 
inne i stad en till dess för svar, men et t 
ryk te gli r, alt dc icke äro p rtlitliga. Kan
sl,e iir det d ärför, so m generale n Oell 
öve rs ten, Yilb Lira hefinnil sig i granu 
skape t av s taden , e j kommit iu. Sjä lvil hin
na Yi icke m ed mycket mcra i.in aH se till 
flyktin g ,una p:'t vrlra g[l rdilr, lal a med 
d elll och predika .fö r dem . Vi h a oml, rin g 
200 hos oss, inemot 100 i industri skol a n 
och omkring 100 i gosskolan. En f . d. 
la nd shövdingskil, horg1l1ästnrCllS mor, son ~ 

hustru och barnbarn jämte en löj tnants
och två sergeantsfruar tillhörand e fi ender
lIn S Iiiger finnil s hland d em, som lag it s in 
tillflykt t ill oss. 

De n 12 feb r. - Femle dygliet är nu lill 
h ~ lften 'gångel, utan att våra stadsporl:u 
kunnat öppnas . . Ingil hrev kunlla sä nd as 
och inga komma h eller in . Elt för tvivlat, 
oc h som vi hopp as, s ista försök gjord es 
iiveu i g~\ r a fton alt storma s tad en och 
fienderna voro uppe på muren pE\ ell par 
platser, men kas ta de s ner. Fi1ngelsedirel(
tören, som jus t var i t inne h os mi g och 
hiiIsnt fr a n borgmästaren, som kom in 
i st8den före -d aggrynin ge n i 111orse, he
dUtnr, att i natt störtade stadens trupper 
ut och dreva ·fien·den fr:\n dc n iirmaste by
arna runt omkring staden. F . n. smi.iller 
det utan upp ehåll , m en ljudet blir allt d o
vare och dovn r e, vilket tyder p il, nit j'j

end en ,drives längre oc h l ii ngre frfln sta
d en. .\' i fri "iil [lllls~\ hopp ns, att den 
värsla spä nningen ii I' över. 

Men e tt är siikert, a tt hädanefter kun
na vi ej vänt a, nit det skclll hli fri-d mel 
lan Hancheng oeh H oy an ggen era lerna . 

När jag avsiinde för s ta delen av d enna 
artikel an8de jag icke, alt vår isolerings
lid skulle va r[l s:\ liingc, som nu varit fal 
let. Ännu p ,\ tionde (!;lgen äro vi inne 
slutna. 

Fle ra utfa ll ha gjorts m ot fi enden med 
gOlt r esultat i de t m a n Iycl.,ats -driva ho
nom lir förs tädern:l . Men ändå hehöll hall 
Iii s tet i byar, som stöta iind:l intill stads
muren. 

I g[lr morse upptäckt es det nlt all[l inp tl 
stadcn ligga nde hY[lr voro ntrymda. fcm 

ivIandal'inens i Hoyan,qmor och sonlmslnt. 
'1'. h. fn! Daqny Bergling med mandm'inens 
sondotter i I.näct, }'% ,lf" r/i" B.rgliHg, 

ha ta ljon er ryckte u t fö r a tt förfölja fi en
d en P:I "äg 1ill I-Ianchen g. Oron har se
c1[1n dess varit stor i s t ~\(l en . 

Vid hesök i folkskolan, fann jag till min 
glii dj e n Il iild s le liira ren, lIo, gjort allt 
llnn kunnat tinder ,d c oroliga dagnrna för 
[I!l l'I ykting:1.r I1:l skulle r;\ höra evan geIi
u m. - Då jag "m-där kom bud efter 
mig [lIt shldells iild sle vi lle hn. en över
läggning med mig. - Hemkommen möler 
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jag s tadens borgmästare, läroverksre1t
lorn, bankens direktör, »Självstyrelsens» 
ordförande (talman) jämte representante r 
för distriktets rotemannabyrå och volon
lii rkårer. - Borgmästaren för ordet, men 
alla bedja de mig medla mellan de båda 
stridande partern'a för a tt få slu t p;\ 
kriget. 

På deras begäran svarade jag: Två sa
ker måste jag hava klarhet i, innan jag 
lämnar nägot svar: »Har Hanchenggenera -

Flyktingm' som mol(agitd pel missionsstationen 
i Hoyang . Feto "-{"",;,, Berglil/ Y, 

len börjat krige t på (ge t initia tiv eller 
med provins-guvernörens medgivande, 
även om det är h emlighe t, - och vilka 
öro de trupper, som fallit in söderifrå n: 
guvernören s eller Wu-Pei-fus?» Så 

skildes vi åt för att mötas till över
läggning igen, när den saken blivit ut 
redd. 

Den 19 februari. 
_ Ryktena bliva värre och värre. Tidigt 

p å a fton en strömma stadens unga kvin
nor å ter hit med ' sina sängkläder, som
liga även medförande ma tkorga r . 

Na tten är emellertid gången och intet 
upprörande har hänt i staden. - »Men i 
na tt kommer avgörandetl» 

På tio dygn nu, hava vi ej hört något 
från eller om Anna Eriksson i Hancheng. 
Icke heller hava vi kunna t sända h enne 
något brev. Men rykten gå, att Hancheng
volontärerna hålla på att samlas för att 
i förbund med Ni-chuanvolont ä rerna 'ut 
driva _ Hanchenggeneralen från Hancheng 
ell er att hindra honom från alt :'!tervända 
dit. 

Vidare vela vi nu, att omkring 10,000 
man ä r på krigsfot, norr, väster och söder 
om oss. - Öster om oss är vägen till 
Sa nsi stängd, i · de t atl inga färjor få gå 
öve r floden. 

Nog önska vi oss ibland 100 å 200 kilo
meter härifrån, när det smäller som värst 
och kulorna vina över våra huvuden , el 
ler ramla ner på vå r a gå rd ar . - På folk
skolans gård ha de plockat upp fem å 
sex kulor. - Men dess emellan tacka v i 
Gud innerligt för de tillfäll en h a n ger oss 
a tt predika för skaror, som vi annars icke 
kunde nå med evangelium. Så gjorde jag 
i går afton, d:'! jag tal ade över Ps. 84: ' 
»Sparven har funnit elt hus, svalan ett 
bo där hon lägger sina ungar». 

(Forts) 

Visa t'idningen för edra vUn
ne,,' och bekanta och uppman a 
dem, att prenumerera å den
sarnma! 

Expedition: DroHninggatan 55. Telegramadress: "Sinlm", Stockholm. 

Telefon: 44 59. Norr 22473. 


~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INNEHÅLL: 

I den törnekrönte IWl1\1ngens tjänst. - Fr:'!n redaktion och expedition. - Från 


missionärern a. - På det att elden på altaret icke m å tt e slockna, 


Stockholm, Svenska Tryekeriaktiebolull'et, 1924 , 
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FÖR GUD ÄR ' INGE 'NTING OMÖJLIGT. 
Detta ord är ett trons uttryck för 

tillit till Gud och på samma gång ett 
uttryck, som visar något av hans här
lighet och makt. Gud är stor nog att 
kunna göra mycket av intet. Han är 
ock mäktig att utföra vad för oss ser 
svårast 'Och omöjligast ut, såsom vore 
det intet. Det svåraste och största är 
för Gud ett ringa ting blott. Belysan
de i detta sammanhang synes det åt
minstone för somliga vara, att Herren 
Jesus vid botandet av den lame frå
gar: Vilket är l ä t t a r e att säga till 
den lame? ej: Vilket är s vå r a r e? 
Det största är lätt för honom. 

Många av Gud gjorda gärningar ha
va varit omöjligheter för alla utom 
för Gud. S k a p e l s e n var ju t. ex. 
ett frambringande av världar utav in
tet. Gud sade: Varde och det vart. 
A t e r lö s n i n g s v e r k e t är en lös
ning på ett problem, som ' trotsar all 
mänsklig visdom och kraft, som för 
människor var omöjligt att lösa: pro
blemet huru Gud, den rättfärdige, skul
le kunna rättfärdiggöra orättfärdiga. 
Angående s y n d a r es f r ä l s n i n g 
säger ' Herren Jesus själv, att det är 
omöjligt för människor, men att ingen
ting är omöjligt för Gud. De o h e l i
g a s h e l g a n d e är också en omöj
lighet. - »Som om en ren skulle kun

,na .framgå av enaren! Sådant kan ju 
aldrig ske.» (lob 14: 4.) 

Guds löfte till Abraham, trons fader, 
0 . 0 • 

va~ också något omöjligt. Det var ju 
då »hans egen kropp var såsom död ,> , 
då »jämväl Saras moderliv var såsom 
dött», som Gud kallade honom att tro 
på löftet om en son. Abraham kalla

des att tro på »Herren, som gör de 
döda levande och kallar på de ting som 
icke äro till, likasom vore de tilb. Där 
ingen förhoppning fanns, där hOppades 
Abraham ändå och trodde. Hans tro 
belönades. Löftet infriades. 

Uttåget irån Egypten, då Israel er
farit lidandets och hopplöshetens hög
sta nöd, var en annan omöjlighet möj
lig för Gud. Guds tid att hjälpa syn
tes då, och synes nu ofta, sammanfalla 
med den tid, som för oss ser omöj
ligast ut. 

Davids uppstigande på tronen var 
ett den gudomliga maktens underverk. 
Josafat vann sin största seger, då han 
hjälplös och förskräckt ropade till 
Gud: »Vi förmå intet mot denna sto
ra hop, som kommer emot oss, och 
själva veta vi icke, vad vi skola göra, 
utan till dig se våra ögon.» - Daniels 
underbara räddning utfördes av Gud, 
sedan konung Dadus ända till solned, 
gången förgäves mödat sig med att 
söka en utväg att hjälpa honom. (Dan; 
6: 14) För konungen var det omöj
ligt, men ej för Gud, ty för Gud är 
ingenting omöjligt. 

Vad för oss är omöjligt, få vi där: 
för med trosfrimodighet bära fram till 
Gud i bön. Frestelser, som varit oss 
för svåra" som vi kanhända under 
många år sörjt över, men,som v.i dock 
besegrats utav; sådana frestelser få 
vi bär(i fram ibön till 9"ud, till honom" 
för vilken intet är omöjligt. Han kan 
ge seger. -Sjukdom, prövningar och 
svårigheter, som möta oss personligen, 
få vi bära fram till honom, som alltid 
kan hjälpa. Behov utav krafter och 
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medel för vårt arbete för Herren, ja, 
även dem få vi gör~ kunniga för Gud, 
som förmår, och bedja om deras 
fyllande. Bed därför om det omöjliga, 
och du skall även du få erfara: Vad 
som är omöjligt för·. människor är 
möjligt · för Gud, ty för honom är 
ingenting omöjligt. 

(Fritt efter engelskan.) 

Två fader- och moderlösa 
bröder. 

Tältet med sina predikanter hade just 
börjat sin verksamhet i en liten by i Ishih 
missionsdistrikt. Människorna kommo litet 
undrade, stannade, tittade och lyssnade. 
Så småningom förstodo de, att tältpredi
kanterna hade goda avsikter. Visserligen 
predikade de »)Utlänningarnas lära», men 
det var i alla fall goda ord. Ingen kunde 
säga något annat. 

Från första stund var det två små piltar, 
klädda i trasor, vilka ådrogo sig predikan
ternas uppmärksamhet. Stilla och tysta 
kommo de och gingo. Så gott som hela 
dagarna höllo de till i tältens näI;het. De 
voro villiga att springa ärenden och ivriga 
att lyssna till vad predikanterna hade att 
säga. 

Huru kunde föräldrarna tillåta sina två 
gossar, den ena var t. o. m. 13 år, springa 
huru de ville hela dagarna? En av evan
gelisterna fann · snart ut svaret på denna 
fråga. De hade ingen, ingen i hela viDa värl
den, som brydde sig om dem. Då de blevo 
hungriga, gingo de till någon dörr och ro· 
pade bedjande om en brödbit. När nat
ten kom, kröpo de ihop i ett hörn i något 
avgudahus, om ej möjligen någon i byn 
förbarmade sig över dem och någon gång 
lät dem ligga hos grisen eller hos något 
annat kreatur. De hade ej behövt hungra, 
ty de hade träffat snälla människor. Det 
finnes nämligen även bland hedningarna 
några som äro villiga bryta sitt bröd åt 
den hungrande; även om det kanske oftast 
sker för alt bU. av med tiggaren. 

Evangelisten hade också hjärta för de 

pigga små parvlarna. Han kom därför 
och frägade, om det kunde vara möjligt 
fä in dem på barnhemmet i Sinan. Sva
ret kom därifrån med omgående: Ja,efter
som de äro alldeles värnlösa, så få de visst 
komma. Nog är kassan dålig och utgif
terna stora, men Glid är trofast,- Han för
ser nog. - Så ungefär föllo o(den, och de 
små gossarna drogo iväg med Ehttt mod, 
iförda nya varma :kläder och ögonJn tind
rade i dem. De voro ej rädda för: utlän
ningarna, nej då! 

Två värnlösa, som f~mnit tillflykt i Sinan8 
barnhem. Foto M. Bjö"kllmd' 

Tror du, att de äro få som ha det så 
svårt som dessa? Nej, ack nej! Kina är 
ett land av mörker och elände. Varje dag, 
kanske flera gånger om dagen höra vi om 
elände, som det är svårt höra förtäl
jas. om bara, och vad skall det då vara att 
leva uti det? Barnhemmet i Sinan inrym
mer lytta och vanföra av alla slag. Må vi 
därför ej glömma bedja Herren fylla alla 
de stora behove.n i detta hem. . 

»Tänken på dem i bojor, såsom voren I 
själva i bojor.» Maria BjÖrklu'nd. 
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Edith Beinboff 50 år. 

Den 6 maj fyller fru Edith Beinhoff 50 
år. Hon ankom till Kina 1902. Efter av
slutade språkstudier kom hon först till 
provinsen Anhwei, där hon sta tionerades 
i Taihohsien. Därifrån förflyttades hon 
till Yencheng, Honan, där hon arbetade 
bland kvinnoma, tills hon den 5 jan. 1909 
förenades i äktenskap med missionär E. 
O. 	 Beinhoff. . 

Då fru B. sålunda gjort sitt inträde på 
S.M. K:s arbetsfält, arbetade hon under 
första arbetsperiod en i Honanfu och se
dan, efter en tids vila i hemlandet, i 
Mienchih samt i det nyöppnade västra 
Honandislriktet. Hon bar på dessa olika 
platser visat sig äga en av Gud given för
måga att komma kineskvinnorna nära, 
och därför möjlighet att med kärlek och 
förståelse tränga in i deras mörka värld. 
Hon har sålunda av Gud kunnat använ
das att skingra deras mörker i såväl and
ligt som materiellt hänseende. De sista 
åren ha hennes hafter tagi ts i anspråk 
för nödhjälpsarbetet bland kvinnor och 
barn. Detta arbete bar varit ansträngan
de. Såsom förut i S. L. meddelats, är det 
ock fara värt, att fru B:s kraIter under 
denna kärlekstjänst brutits. 

Fru B. har haft glädjen se sitt arbete 
uppskattat av kineserna. Det har blivit 
oss berättat, huru kineserna på de platser, 
där hon verkade som ogift, ännu bevara 

hennes ' utgivande tjänst i tacksamt min
ne. Den kinesiska regeringen har också 
uttryckt sin tac1(san'lhet för vad hon un
der nödhjälpsarbetetgjorf genom att till
dela henne »Den gyllene barmhärtighets
orden», 1:a klassen, en utmärkelse som en
dast två andra kvinnliga missionärer fått 
mottaga. 

Säkert förena sig mISSIOnens vänner 
med oss, då vi tillönska fru B: Guds ri 
kaste välsignelse på högtidsdagen, som 
hon nu får fira i Sverige, och allt fram
gent. Låt oss ock tacka .Gud för vad hon 
varit. bedja honom giva henne all nåd 
och kraft, som hon behöver, för att kunna 
återvända till sin uppgift och där bliva till 
välsignelse. 

Anna Hahne 60 år. 

Ännu en av S. M. K:s missionärer firar 
i denna månad en högtidsdag. Det är fru 
Anna Hahne, som den 16 d:s fyller 60 år. 
Hon avskildes till missionär den 11 maj 
1893 och ankom till Kina den 9 oktober 
samma år, samt kan allså nu se tillbaka 
på en över 30 år lång arbetsperiod av 
självutgivande tjänst för kinesernas fräls
ning. 

Ar 1895 förenades fru H. i äktenskap med 
missionär Axel Hahne. De hade före första 
semestern i hemlandet sin verksamhet för
lagd till Yiincheng. Efter första semestern 
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har Ishih missionsciistrikt varit deras ar
betsfält, och har fru H. på dessa platser 
bland kvinnor 	och barn utfört ett välsig
nelsebringande 	arbete. Huru glada voro 
ej kinesbarnen 	därute, då de fingo sam
las omkring fru Hahne i söndagsskola, 
och vilket förtroende vann 	hon ej även 
bland de äldre! - Sår skulle hon för
binda. Medicin skulle hon dela ut, och i 
andligt hänseende skulle hon trösta och 
hjälpa. 

För nyutkomna missionärer, som haft 
förmånen första tiden få vistas hos sysko
nen Hahne, har fru H. också varit till 
stor hjälp och välsignelse. Likaså för mis
sionärer, som efter sjukdomsnöd fått en 
tid av vila och vederkvickelse i Ishih. 

Då nu även hon i kretsen av make~ 
barn och vänner i hemlandet får fira 
denna högtidsdag, ha vi rik anledning 
tacka Gud för henne och tänka på henne 
i våra förböner. Bliveden 17 maj för hen e 

ne ett ljust, uppmuntrande minne! Blive 
högtidsdagen rik och blive även komman
de dagar rilw på välsignelsebringande 
verksamhet lill Guds namns förhärligande 
bIa nd Kinas folk I 

.~.~.~~........ ~ 
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S. M. K:s årsmöte, 
kommer, vill Gud, att äga rum som van
ligt Kristi Himmelsfärdsdag, vilken i år 
inf.aller den 29 maj. 

JuJlådor. 
De vänner, som i år vilja vara med om 

julsändningen till Kina, ombedjas att god
hetsfullt insändajugåvorna under tiden 
6-12 juni under följande adress: 

K. F. U. M. 
,'-S.-J\l-r.-K-'.I 	 Parkgalan 11. 

Göteborg. 

Som det lätt kan uppstå svårigheter att 
upprätta för tulldeklarationen nödvändi
ga innehållsförteckningar, bedja vi vänli
gen, att givarna måtte åsätta varje paket 
en fullständig prislista, som borttages vid 
packningen i Göteborg. 
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Invigning 	 aven ny prediko
. plats. 

I en by Feng kong 25 Ii från Juicheng 
bor en troende, i vars hem vi bott, när vi 
besökte byn för några dagar då och då . 
Några i byn ha börjat bli intresserade i 
evangelium, och denne vår församlings
medlem ville, alt församlingen skulle öpp
na predikoplats där. Vi trodde knappt, 
det skulle kunna bli av, ty folket i byn 
har förut varit ganska fientligt,och vår 
församlingsmedlem fick lida rä ttmyc1(et . 
förföljelse, när han för några år sedan 
blev en kristen. Vi fruktade därför, att· 
ingen av dem, som hade möjlighet till det; 
skulle våga eller vilja öppna sitt hem för 
sådant ändamål. För någon månad sedan 
kom emellertid en man och bjöd ut sitt 
ena hus till uthyrning åt församlingen. 
Han var en opierökare och behövde peng
ar. Så fick församlingen ett stort och 
rymligt hus i den folkrika byn. Den 9 
december invigdes det till en gudstjänst
lokal. 

Vål' äldste och diakonen hade gålt dit 
dagen förut för att ordna och bjuda in 
till mötena. Vi undrade rätt mycket, hur 
denna invigningshögtid skulle bli, om 
några människor skulle komma o.s. v. 
Vid framkomsten till byn funno vi en stor 
skara människor samlad på gatan utan
för vår nya samlingsplats, vars ingång 
prytts med två kinesiska flaggor. Inne i 
rummet däremot var tomt. Men vårt folk 
syntes ha tro på, att människor nog skule 

le komma. Detta utvisade den massa bän
kar, som de anskaffat. »Bli hälften av dem 
behövliga ska vi vara tacksamma», tänkte 
vi. Vår lärare hade kommit från staden 
med några av skolgossarna. Några av de 
troende från andra byar hade även in
funnit sig. Nu ljöd en »gong go ng» och någ~ 
ra gubbar och gummor kommo in. Ännu 
en gång ljöd »gong gongem) och mötet, 
som vi under sisla tiden sett fram emot 
och bedit för, började. Medan första sång
en sjöngs, samlades folk hela tiden. Äld
sten ledde i bön, läste texten och började 
predika. Alltjämt samlades människorna, 
och diakonen och bibelkvinnorna, som an
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visade platser, började se sig villrådiga 
omkring. Alla platser voro upptagna. 
Flera bänkar måste anskaffas. Hela det 
stora rummel blev alldeles fullt. 

Ett mycket livligt auditorium hade pre
dikanterna den dagen. Sin höjdpunkt 
nådde livligheten, när ett par hundar; som 
smugit sig in, träffade på varandra och 
röko ihop i en förskräcklig strid. Predi
kan måste avbrytas, "Dch för några ögon
blick togo de båda stridande allas intres
se. För en stund fruktade vi, att detta 
skulle fördärva allt. Men hastigt högg vår 
lärare in med en bastant käpp, och frid

. störarna flydde tjutande på dörren. Så
lunda blev det åter stilla. 

Ännu ett försök gjorde dock fienden att 
störa ocli fördärva. Musik ljuder däruti 
från. Den kom allt närmare, tills den var 
u tanför huset. Flera av kvinnorna reste 
sig på grund härav för att gå. Då blev 
det vår tur att försöka återställa lugnet 
och stillheten. Det lyckades. Några över
talande ord och de salte sig ned igen. 
Medan den andre och tredje talaren pre
dikade var det riktigt stilla. Särskilt den 
andre, läraren, fick dem riktigt med sig, 
och de gåvo ofta sitt bifall till känna både 
»synligt och ljudligt». Alla sutto kvar tills 
det »tre timmar långa» mötet var slut. 
Gamla bekanta kommo då, hälsade och 
språkade vid oss. Förut okända stannade 
och tittade på oss, och en hel del ville ha 
hjälp för sina sjukdomar. De bådo Judith 
Hultqvist om medicin, som de visst tar 
för givet, alt hon alltid för med .sig. 

Sedan vi fått oss lite mat, stuvade vi 
in oss i vår kärra igen och vände hemåt, 
glada över vår dag och tacksamma till 
Gud, som åter gjort mera än vi kunnat 
bedja eller tänka. En ny fyrbåk hade 
tänts. Må den få visa många . i mörker 
irrande den rätta leden! 

Elna LenelI. 

Bedjen för missionärerna! 


S k r i v till missionärerna! 


~ 

Lyckligt hemma igen. 
Missionär Oscar Carll~n skriver från Jui

cheng. 

Att få skriva till Eder från Juicheng 
är en stor glädje för oss. Vi äro lyck

ligt hemma igen! Den 12 jan. lämnade 

vi Göteborg, den ·14 mars gingo vi in ge

nom Juichengsporten. . Två månader och 


. två dagar var ju en snabb resa, med kor

ta uppehåll, 4 dagar i London, 3 i Shang

hai och 4 i Yiincheng. I Shanghai skil

des vi från tre av ressällskapet, August 

och August Berg samt fröken Akergren, 
tillhörande Sv. Alliansmissionen. Klockan 
halv tolv natten till tisdagen den ' tredje 
lämnade vi tre övriga med tåg för norr. . 

På resan upp till vårt fält träffade vi 
missionär Jakobsson från Shensi, som var 
på resa till Shanghai för behandling för 
bett aven galen hund, samt Marcus Cheng 
från · Hupeh som kom från Peking. Han 
hade varit hos general Feng. Det var ett 
kärt sammanträffande. Han kom så väl 
ihåg Sverige och hemmen han där gästat 
och frågade efter den ene och den andre. 

På torsdag passerade vi Honanfu. Alla 
våra utländska syskon, som dä,r äro sta
tionerade, och dessutom Malle Ringberg 
kommo ned till tåget. Det var så kärt 
att å terse dem. Alla syntes lyckliga. och 
glada. Efter ännu några timmar stanna
de vårt tåg i Sinan. Där stod Maria Pet
tersson på perrongen satT1t ett par Jui
chengsgossar, som hon tagit sig an. Maria 
är sig lik, Herren styrker, uppehåller och 
hjälper henne underbar t. Hon hade nu en 
soldatvakt u tanför sin port på 20 man, som 
dagligen skyldrade gevär för henne. Om 
hon var ledsen eller glad öv'er det, kan 
jag ej säga. I alla förhållanden är hon 
invigd. 

När mörkret föll på voro vi i :K:uaning
tango Efter en natt på värdshuset, då jag 
trodde jag skulle frysa mig fördärvad, 
åkte vi i en godsvagn utan både tak och 
väggar tillsammans med en massa kineser, 
de med allt sitt och vi med allt vårt res
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gods under och omkring oss. Vi passera
de genom flera tunnlar. En tog 10 mi
nuter att passera. Då hlevo vi varma, ty 
där var varmt som i en bastu, men vi ble
vo även svarta. Från nuvarande änd
'punkten för järnvägen hade vi över en 
svensk mil ,till gula floden. Vi lyckades 
dock hyra djur så att vi hunno över flo
den samma dag. Det var en ljuvlig känsla 
att åter våra i Shansi. På lördag afton 
kommo vi tiII gamla Yiincheng, där vi bör
jade känna lite hemkänslor. Alla sysko
nen voro friska och i arbete. Påföljan
de tisdag sade Bloms och Judith Hultquist 
farväl och anträdde resan hem till 
Sverige. 

Mellan Chiehchow och Juicheng gjorde 
vi intet uppehåll och kommo därför fram 
i god tid. Många voro u te för att hälsa 
oss välkomna. Först kommo alla skol
gossarna med flaggor och höllo på att för
skrämma våra mulåsnor. Sedan kommo 
slwlläraren församlingsäldste, Loh, fröken 
Lenell m. fl. Inne i staden hade vid varje 
gatukorsning män och kvinnor samlats. 
De nickade, smålogo och sade: »Komma 
ni å ter nu? Ha ni haft en god resa, och 
må ni bra?» Ack att dessa snälla män
niskor ville mottaga Kristus! 

På missionsstationen funno vi flera . av 
de troende. Predikoflaggorna voro . upp
hängda påminnande om vad vi hade 
.att göra: Predika evangelium för 
synden fångna och i mörker vandrande 
själar. Inne på gården stod skrivet över 
dörren: »Ni men lai-liao hen hao» (ni 
gjorde väl att ni kom). Bredvid dörren 
stod det »Ni äls1{a Juicheng församling. 
Församlingen älskar även Eder.» - Ja 
Herre hjälp oss att älska och tjäna! Sön
dagen var välkomstmöte hela dagen. På 
e. m. hade vi en tefest för församlings
medlemmar och sökare, omkring 100 per
soner. 

Ja, så voro vi då J-iemma igen, och det ' 
känns, som vi blott varit borta några da
gar. O, att Herren finge i rikt mått välsigna 
oss ibland detta folk, som vi kommit åter 
till. Kära syskon bedjen Herren därom! 
Därom bedja vi Eder på samma gång, 

som vi ännu en gång tacka för all Eder 
kärlek och för allt vad Ni gjorde för mis
sionen och oss under vår vistelse i hem
landet. 

* 

Från evangelisationsveckan. 
Missionsnär Joh: Aspberg skriver från 
Mienchih. . 

Andra veckan på det nya året (kinesiska) 
var avskild för direkt evangelisationsar
bele här i Mienchih, då alla församlings
medlemmar, som kände sig manade där
till, simlle gå ut till de närbelägna byarna 
och predika evangelium samt sprida bibel
delar och traktater. De som bodde mera 
avsides simlle verka i sina respektive hem
trakter. Två grupper gingo ut från själva, 
staden, och under de sex dagarna besökte 
de . ett fyrtiotal småbyar, belägna i den 
starkt kuperade terrängen omkring sta
den. Undertecknad följde med andra 
gruppen två dagar för att »skylta», som 
kineserna säga. Och att jag utgjorde en 
effektiv »skylt» behöver knappast tilläg
gas, ty i kinesernas ögon äro vi utlänningar 
ena vidunderliga väsen, som de aldrig sy
nas bli trötta av att beskåda, fast de haft 
tillfälle därtill ett tjugotal år här i Mien
chih. »De dagar Ni är med, få vi större 
åhörarskaror och sälja flera böcker», var 
det beröm »skylten» fick. 

Den ena gruppen, som besökte byarna 
söder om staden, bestod aven äldre f. d. 
evangelist, »Arkem), som predikat evan
gelium över 20 år, samt guldsmeden, »dok
torn» Ma och en yngling, vilka båda döp
tes i julas, Med »Arken» hade jag månget 
lärorikt samtal under det vi gingo från 
by till by. Han är inte ung ,längre. Då 
kvällen h)m var han trött, och vid vec
kans slut haltade han försvarligt, men liv
lig och glad är han som en ungdom. 

Ma är en mycket intelligent och infly
telserik person och på grund av sitt »lä
kareyrke» känd vida omkring i byarna. 
J ag såg många bevis därpå de dagar vi 
"oro ute, och då jag vid vecl{ans slut för
ärade honom epitetet »WU-so-pu-shU», 
allestädes känd, instämde alla enhälligt. 
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Som hedning var han ivrig avgudadyrkare 
och sökte ofta samla skatter för evigheten 
genom att långa tider leva som vegetarian. 
Som han är vär närmaste granne h ar han 
haft rika tillfällen att höra evangelium. 
Sakta men säkert har ock Världens ljus 
lett honom ut ur hedendomens djupa, 
tunga mörker. Nu är han · lycldig i sin 
Frälsare och gömmer ej sitt ljus under 
skäppan. 

Det slog mig, att kineserna dessa dagar 
i sina vittnesörd så ofta tryckte på att 
»Jesusläram)ej är en utländsk lära, utan 
ett evangelium för hela världen. De veta 
nog, från vilket håll motståndet kommer! 
»När de säga, att läran är utländslo>, sade 
Ma, »brukar jag svara: 'När jag kan läka 
edra kroppar med utländsk medicin, böra 
ni också ha förtroend e för mig, då jag vill 
bota edra själar med utländsk medicin.'» 
En dylik logik anser nog kinesen vara bin
dande, åtminstone om en man sådan som 
Ma framför den. 

Vi följa en liten gångstig backe upp och 
backe ned och stanna efter en god stunds 
marsch vid en bondgård, belägen i en djup 
ravin. Vi bli vänligt mottagna, och då vi 
omtala ändamålet med vårt besök, bära de 
ut bänkar, som vi få sitta på. Snart kom
ma några ynglingar och barn på grann
gårdarna för att se vad vi ha för ärende. 
Det är ju nyår och man har gott om tid. 
Husfar sätter sig på en stor sten mitt 
framför oss och börjar språka om väder 
och vind. Han måtte höra till de mera 
konservativa, ty ännu bär han den långa 
svarta hårflätan. Kvinnorna sätta sig ett 
stycke ifrån oss och se mäkta misstänk
samma ut. En liten flicka står alldeles 
invid mig med ena tummen i munnen och 
stirrar oavlåtligt i stum förvåning på den 
märkvärdige främlingen. Slutligen blir 
den lilla modigare, kommer närmare och 
drar försiktigt i överrockens knappar. 
·Så sjunga vi en sång: »Jubelåret kommit 
han) etc. »Arken» talar först: »Ett nytt år 
är inne, och vi äro allä glada. Men alla 
känna inte till den sanna glädjen. I ett 
rike, som hette Juda, där borta i Väster
landet skulle vart 50 år vara ett jubelår, 
glädjeår, och då skulle bl a. alla skulder 

efterskänkas.» Ahörarna se på varandra 
och förvånas. Se detta om skulders efter
skänkande, det begriper kinesen, det kan 
han uppskatta, som vid varje nyår har det 
så trångt, emedan de många trassliga skul
derna då måste klaras upp. Talaren fort
sätter och målar med livliga färger Guds 
kärlek i Jesus Kristus. »Nu är det stän
digt jubelår, ty nu · får vem som vill alla 
sina synd askulder efterskänkta och blir fri 
och lycklig i Jesus. Detta är långt vikti
gare än allt annat, eller hur?» - »Ja, 
visst», svara alla på en gång. Men om det 
svaret kom av hjärtat, vet allenast Gud, ty 
det hör nu en gång till den kinesiska höv
ligheten att instämma i allt och ej säga 
emot. - Sedan vi så predikat en god stund, 
inbjudit dem att besöka »evangelisalell>!, 
sålt några evangelier och delat u t en 
mängd traktater gå vi vidare till några 
större byar. Under vägen fål' »Arken» 
kritik av de två nydöpta för att han i sin 
predikan inte gick till anfall mot de många 
avgudar, som de hade uppklistrat över 
dörrarna .och på flera andra platser. 
»Vi ha gått ut för att predil<a evangelium», 
svarade han, »och inte för att stöta män
niskorna ifrån oss». - Han är gammal och 
erfaren. Han vet, ·att om man bara för
dömer avgudarna, handlar man likt man
nen, som ville släcka eld med fotogen . 

Vid nästa by funno vi de flesta männen 
sitta samlade utanför lermuren, som om
giver byn, öch liksom samlade för vår 
skull. Här predikade vi och samtalade 
med dem fl era timmar. En ung man sade 
mig efterå t: »Det är så sant, så sant allt vad 
ni säger, men, men . . . » Ack, det är inte lätt 
för en kines att bli kristen! Ett stycke å t 
sidan satt en gammal gubbe och värmde 
sig i solskenet. På hans uppmaning satte 
jag mig vid hans sida. »Hur gammal är 
ni, gamle broder?» frågar jag, »78 år», 
svarade han med en suck. »Ni har väl 
hört evangeliet om Jesus Kristus och varit 
till 'evangelisaIen' någon gång?» »Nej, 
vad är det? Jag är nästan döv och kan 
ej läsa .» Ack, hur onyttig känner man sig 
ej vid sådana tillfällen! 

Vår vän Ma hade många bekanta här, 
och en av dem bjöd oss hem på middag. 
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Ute på gärden satt gamla farmor och ren
sade bomull. Inne i gästrummet, där vi 
åto, var det mörkt, smutsigt och ruskigt 
på allt sätt. Små avgudaskåp funnos här 
och där på väggarna, fädemetavlor, pap
persgudar, ljus och rökelsestickor. Jag 
kände i min själ, att jag kommit i berö
ring med något av hedendomens djävul
ska mörker. Alldeles invid ma tbordet stod 
en stor klumpig likkista. »Är den här av
sedd för gamla farmor?» frågar jag. »Ja, 
naturligtvis», blir svaret. Du gamla, som 
hela ditt liv igenom varit en träl av fruk
tan för döden, och snart skall lämna denna 
värld, o att jag kunde måla den Korsfäste 
för dina ögon, så att din själ bleve fri
gjord och du med frid och gläo]e kunde · 
lägga dig att sova som ett trött barn och 
sedan, när Herren kallar dig, vakna där
uppe hos vår Fader i de ljusa, eviga bo
ningarna! Men gamla farmor är stendöv, 
och jag är åter till intet nyttig. 

Den andra gruppen, som besökte byarna 
norr om staden, bestod aven gammal dia
kon, f. d. svår opierökare, samt nagra 
ynglingar, av vilka två äro nydöpta. Det var 
ofantligt glädjande att höra <iessa unga för
kunna, var och en på sitt sätt, den härliga 
frälsning, de själva funnit. Men det är inte 
så lätt att uppträda offentligt för första 
gången, i synnerhet då känt folk hör till 
publiken. Vem har ej bävat inför den 
skärselden! Den kinesiska artigheten för
nekar sig aldrig, allra minst då ungdomen 
uppträder som de äldres läromästare, vil
ket ju oHa blir fallet vid dylika tillfällen. 
»Jag, er yngre broder, har egentligen inte 
något att tala om, men jag skall ändå sä
ga några ord.» Så började de ofta. Kine
sen är »född talare»; och »åhörare» med, 
förresten! Snart är han i gång med ett 
vältaligt, livligt och målande anförande, 
hyddat med slående ordstäv och citat ur 
de oomkullrunkeliga klassikerna. Åhörar
na titta på varandra och viska. »Det var 
en mästerlig kombination!» »Vem kan stö
ta omkull det där beviset?» Ibland yttrar 
talaren något riktigt träffande, och då 
brister hela skaran ut i ett erkännsamt 
skratt. Nästa ögonblick lyssnar man lika 
ilppmärksamt som förut. 

L A N D. lO.> 

Det är inte allom givet att på ett rätt 
sätt kunna tala om sina egna erfarenhe~ 
ter av Guds nåd, när man vittnar för and
ra om frälsningen i Jesus Kristus. Men 
det kunde en av de nydöpta. »1 fjol vid 
den här tiden var jag en mycket olycklig 
och dålig människa, jag spelade och drack 
och förde ett vilt liv, vilket somliga av 
eder mycket väl känna till. Nu har jag 
funnit Jesus, Guds Son. Han har frälst 
mig, och nu kan ingen människa på jor
den vara lyckligare än jag är.» »Vad he
ter du? Var bor du? Och vad heter din 
far?» . ropa några, som ej känna honom. 
Sedan de få tl svar på sina frågor fort
sätter han. Det syntes mig, som om denne 
ynglings vittnesbörd gjorde djupare in
tryck på åhörarna än de övrigas, ehuru 
också de talade varmt och hjärtligt, men 
ej så direkt personligt. 

Vi kommo till en by, där två försam
lingsmedlemmar bo, och gingo hem till 
den ene för att ha en liten enskild an
daldsstund. Först få vi något att d ric1<a , 
»Salig är den som tar emot predikande 
bröden), säger den gamle diakonen. En 
av ynglingarna frågar, om vår värd ej 
varit ute och predikat för grannarna un
der veckan. Han svarar ej genast, och då 
infaller en av ynglingarna: »Du vet ju, 
att han är ensam man på gården och 
har mycket att göra.» »J a. ja.» Men en 
tredje säger: »Brådska, mycket att göra, 
det är då något, som man själv ställer 
till. Om jag inte tar mig tid till alt läsa 
Guds ord, bedja och arbeta för Herren, 
så får jag bara mer och mer btå ttom.» 
Hur sant är inte det! 

Då vi nalkas en annan by, säger en av 
ynglingarna till mig: »1 <ien här byn 
finns en församlingsmedlem, men han har 
ej kommit till gudstjänsten på länge.» 
»Varför det, månne», frågar jag. »Him 
har väl blivit kall», blir svaret. Vi gå 
hem till mannen ifråga och ha en liten 
bönestund. Även mannen i fråga bad. Då 
vi gingo därifrån, sade ynglingen till mig: 
»Guds Ande rörde hans hjärta.» J a, Gud 
ske lov! Följande söndag Iwm han till 
gudstjänsten. 

En aiton, då vi voro på väg hem till 
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staden, mötte vi bland många andra en 
äldre man, som på ett mycket artigt sätt 
undrade, var jag varit. För formens skull 
var jag natudigtvis lika angelägen om 
att få reda på varifrån han kom. Jo, han 
var »doktoI'» och kom just från ett sjuk
besök. På bröstet dinglade tre långa nå
lar, en rak, en böjd och en spiralformad: 
»kinesdoktorns» förnämsta »verktyg». Ord
språket säger: »Yu ping, cha ichen, chiu 
hao liao» = »vid sjukdomsfall stick in en 
nål, så blir det bral» Och den »nervfat
tige» kinesdoktorn är ej sen att göra detta 
på sin likaledes »nervfattige» patients le
kamen. På armar och ben, ja överallt på 
kroppen, allt efter det ondas läge, sticker 
han in de ohyggliga järnnålarna. 

Det var något ovanligt tilltalande fint 
och ädelt över denne man. Snart kommo 
vi underfund med, att han rälmar sig 
som en Konfucius' lärjunge. Vi gåvo ho
nom ett Johannes evangelium, och han 
frågade intresserad angående »läran». En 
av ynglingarna, som är väl bevandrad i 
den store Mästarens skrifter, sade honom, 
att Konfucius' ord nog voro bra, men alt 
de ej kunna giva oss kraft att leva ett 
heligt liv. Han talade också om huru J e
sus frälst honom från det liv i synden, 
som han förr fört i Irots av att han då 
flitigt umgicks med Konfucius' morallära. 
»Och jag önskar, gamle broder, att också 
du skall finna Frälsaren.» Den gamle sva
rade stilla och på sätt och vis ödmjukt, 
att han på många år ej spelat, supit eller 
fört ett oordentligt liv. »Men säg mig upp
riktigt, .gamle broder», frågade ynglingen, 
»slog du inte pannan i marken inför av
gudarna nu vid nyåret?» Mannen ler för
läget, ty det kan han ej neka till. »Just 
det att 'Vi ej känna och tillbedja den 
sanne guden är orsaken till, att vi äro 
olyckliga och stora syndare, under det vi 
söka följa Konfucius" goda lära», fortsatte 
ynglingen. »Doktorm) lovade att komma 
till »evangelisalen» någon gång, och efter 
många förstående nickar och fina bug
ningar från ömse sidor skiljdes vi åt. 
»Doktorn» går .sakta hemåt läsande i 
evangeliet, och vi gå med en tyst bön till 
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levande Gud, att han må öppna den gam
les ögon. -:

Vad blir nu resultatet av denna veckas 
arbete, frågar någon kanhända. Den frå
gan kommer knappast med i beräkningen 
bland evangeiii förkunnare. Vi så på en 
förhoppning. Och vi veta, att korsets evan
gelium, nu liksom fordom, är en klippa 
till fall och upprättelse för människobar
nen, de må nu vara gula, SVarta eller 
vita. Men må vi, och de som vilja hjälpa 
oss, alltjämt bedja Herren skickliggöra 
oss för detta härliga verk! Då skola för
visso resultaten ej heller utebliva. 

* 

Anledningar till bön med tacksägelse. 

Fru Maria Linder skriver från Pucheng: 

»Om två av eder komma överens på jor
den, vilken sak det vara må, som de bedja 
om, skall den beskäras dem av min Fader, 
som är i ·himmelen.» Matt. 18: 19. Vilket 
underbart löfte I 

Det är intet ord som gör oss så gott, 
som då någon skriver: »Vi bedja för 
Eder». O att vi finge många sådana löf
ten! J ag tänker ibland: »Det finns ju så 
många gamla trosfriska Guds barn hem
ma, som just ingenting orka eller behöva 
göra. Tänk vilken mission de kunde ut
föra om de ville giva av sin tid en timme 
om dagen för att ropa till Gud för mis
sionärerna och deras arbete!» Tänk 
om gamla mormor kunde lägga bort sin 
s trumpstickning och gamle farfar sina 
små sysslor en timme och i stället hjälpa 
oss här ute, eller om de under sysslornas 
utförande kunde hjälpa genom bön 1 Vil
ken glädje det skulle bli både för dem 
och ossl »Men vad skola vi bedja om?» 
fråga ni. Det finns ingen missionär som 
icke med glädje skulle vilja giva en så
dan bönemedhjälpareen lång lista på böne
ämnen. Vi känna ibland, att om vi ej få 
mera böne-hjälp duka vi under. Det är 
icke av det myckna och .trägna arbetet 
våra huvuden gråna i förtid och vi bli 
gamla och slitna, utan det är kampen och 
omvårdnaden om Själarna som tar på 
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livski:afterna. Vi få i sanning veta, att 
»vi hava icke strid mot blod och kött, 
utan mot herradömen, mot väldigheter, 
mot världshärskarna i detta mörker, mot 
ondskans andemakter i himlarymderna .» 
Ef. 6: 12. Jag vill . med glädje sända en 
lista med böneämnen . för vårt Pucheng
distrikt till den som känner sig manad alt 
bli vår böne-medhjälpare. Det finnes myc
ket att bedja om. Vi ha ock många upp
muntringar alt tacka för. 

Vå ra goss- och flickskolor ha varit väl 
besökta under ·hösten. En god ande har 
varit rådande och lärare och lärarinnor 
ha varit trogna. De försöka att fostra de 
unga för Gud, och det är ej utan resul
tat, ty många av de unga ha genom dopet 
upptagits i · församlingen. 

Under november kom fröken Ingeborg 
Ackzell oss till hjälp med att undervisa 
en · klass bestående av 17 kvinnor. Stor 
vikt lades vid att lära dem den fonetiska 
skriften (ljudmetoden), som har använts i 
Kina de sista åren. Tre av eleverna kunde 
läsa den, då de kommo, andra kunde blott 
litet, men de flesta voro helt okunniga. 
För de flesta gick det bra alt lära. And
ra lärde sig mera sakta, och två gamla 
gummor funna det vara omöjligt. Vi voro 
glada över resultatet och tro alt den 
fonetiska slrriften kommer att kraftfullt 
påskynda den d·agen, då bibeln skall vara 
en öppen bok för millioner av Kinas kvin
. nor. Alla vara de mycket ivriga att lära. 
Somliga sade då de komma, att de ej ville 
förspilla tiden med att lära sig de där 
konstiga skrivtecknen. Detta emedan ingen 
i deras by kunde dem, och de därför ej 
ansåga sig hava bruk för dem. De måste 
dock försöka lära sig. När de sedan såga, 
att de kunde läsa det · ena kapitlet efter 
det andra i Markus evangelium, blevo de 
mycket glada, att de ej fått, som de velat. 

Föru lom dessa lektioner hölls morgon
och aftonbön samt en timmes bibelstudi
um varje dag. Vi stannade då för de vik
tigaste händelserna i Jesu liv. Kvinnorna 
lyssnade uppmärksamt, och vi tro att 
många av dem fingo evighetsintryck. Un
dervisning i sång samt även i stickning 
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och virkning meddelades dem som ville 
lära sådant. 

Då examensdagen nalkades uteblev ej 
den vanliga nervositeten, men examina
torn, fröken Ackzell, förstod att lägga si
na frågor så att a~lt giCk bra. Sedan be
rättade hon för de · församlade om sina 
erfarenheter i Sverige och påminde om hur 
Sveriges krislna offra för Kinas folk, be
lysande vad hon sade med berättelser, 
som gjorde starkt .intryck på de försam
lade. En av evangelisterna avslutade det 
hela med tack till Gud för vad Han gi
vit under kursen. 

Från flera håll ha vi hört om huru 
tacksamma eleverna äro för vad de fått 
vara med om. En man utlryckteefteråt 
sin stora glädje över de framsteg hans 
hustru gjort och de andliga intryck hon 
fått. »Ni ha gjort· mera för henne under 
de tre veckorna, än jag har kunnat göra 
på mer än tio år», sade han och tackade 
Gud. 

Även vi tacka Gud för denna kurs och 
hoppas att Han ger tillfälle hålla många 
sådana i fmmtiden. Alla känna vi den 
oerhörda vikten av att undervisa mödrar
na i Kina. Vilket · inflytande på det upp
växande släktet kunde ej införas i god 
riktning, om mödrarna voro troende! 

Må vi då tacka och bedja.. Till vägled
ning för förbön vad Pucheng beträffar 
ber jag få angiva följande böneämnen: 

1. Att Gud niåtte ge oss en duglig och 
nitisk evangelist för vårt kapell. 

2. Att Gud ville ge oss en duglig mo
dersmålslärare för vår gosskola. 

3. Alt Gud snart måtte höra våra bö.
ner om kapell och ge oss rriedel och till
fälle a tt köpa det vi nu använda, men som 
blott är intecknat, och vars inteckning 
snart är ute. 

Visa tidningen j'iJr ed'ra vitn
ner och bekanta och uppmana 
dem att prenumerera å den
samma! 
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utan svårighet kunde hålla fi enden bortaPå det att elden på altaret 
från stadens murar, så det fanns ingen

icke måtte slockna! 	 anledning att vara orolig. »Situa tionen 
skulle nog snart klaras upp.» - Samti

Av Robert Bergling. digt posterade h an två beväpnade soldater 
(Forts.) utanför vår port. 

Den 20 februari. 
Na tten har varit lugn, men stadens 

trupper hava dragit in i staden till dess 
försvar. Hanchengtrupperna ha' kommit 
å ter. Nu vid nio-tiden smattra gevärs
salvorna i nordostlig. riktning. Kvinnor 
och män strömma hit. Trupperna söder
ifrän har i stor mängd nått fram till da
len 7 km. söder om staden. Man vet ej 
ånnl,l, vilka de äro. Allt så hemlighets
full t. 

Genom Eder förbön äro vi ännu i verk
samhet och vid gott mod. 

Men glömmen icke förbönens ämbete I 

Den 21 februari 1924. 
Nu komma kvinnorna springande på si

na s må fötter, somliga bärande e tt, andra 
två små ba rn på armen, å ter andra sina 
sängkläder och brödkorgar. Somliga, som 
förut måst tillbringa natten på våra golv 
i stället .för på sina varma kangar i hem
met, komma -bärande på kolfat, te~ och 
vattenkannor. 

Våra fiender från Hancheng, som förut 
drivits ända till 15 km. från staden, hava 
kommit å ter till staden, som en följd av 
att vår gen;ral Kao återkallade alla trup
per till s taden och med en större avdel
ning begivit sig iväg härifrån, emedan 
han hört, a~t ett infall i hans distrikt 
gjorts av större truppstyrkor söderifrån. 
Sedan dess har oron varit stor här i sta
den. 

Omöjligt ä r också aH falla den verkliga 
situationen utoml(ring staden. översten, 
som nu försvarar den är artig nog att 
sända en officer, som ger mig detaljmed
delanden. Men så finna vi, a tt meddelan
den, som komma till oss på ryktesväg 
understundom äro ännu pälitligare. Så 
t. ex. kom en överslelöjtnantvid middags
tiden i dag och invaggade oss i den före
ställningen, att allt var lugnt i staderna 
västerut, och att ' staden ägde en trupp
styrka på över 1,000 man, me'd vilken de 

Den 22 februari. 
Blott några timmar senarefingo vi höra 

gevärs-salvorna. Ljudet av dessa gav vid 
handen a tt. fienden trängde närmare och 
närmare inpå oss. Det var då, som de 
uppskrämda kvinnorna flydde hit. Män 
kommo också i stora hopar, men vi kun
d e ej för utrymmets skull taga emo t 
många av dem. Dock ej nog därmed. 
Själva generalstabens män började i 
skymningen strömma hit. En överste
löjlnant, som aldrig förut varit här, kom 
och föll på knä för evangelisten, som ha
de uppsikten över kapellgården, bedjande 
att denne skulle rädda hans liv. 

Elden blev allt häftigare. Vår käre Mar
tin . s~tt och läs te engelska med en yng
ling, men, berä ttar h~n: »J ag mäste upp
höra, när jag hörde skottsalvorna. Mitt 
hjärta klappade så, alt det gick ej längre 
att undervis a.» Då salte han sig vid 
orgeln och »dundrade på av alla krafter» 
för att överrösta skjutningen och kunna 
lugna sina upprörda känslor. 

Under tiden tog jag en lykta och gjorde 
en rond bland alla stationens vinklar och 
vrår. På kvinnornas gård träffar j,ag då 
en man med icke allt för tilltalande ut
seende instoppad i ett hörn bland läcken. 
- »Vem är Ni?» - Han ville ej presen
tera sig. - »Här få inga främmande män 
stanna, men kom låt oss se, om det kan 
finnas rum för er på männens gård.» Där 
befarad e han visst att bliva upptäCkt, ty 
han rusade fram bland människorna och 
ut på gatan igen. I dag fick jag veta 
hans namn och vem han var: En vår 
generalstabsofficer och överste-löjtnant i 
tjänstgöring, som gett upp hoppet om se
ger, kastat av sig uniformen och sökt 
dölja sig. 

Just då detta inträffade, befinner sig 
översten med sin livvakt på muren för 
att följa operationerna utanför. Då ser 
han oförmodat en stark fiendestyrka dy
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ka upp ur en sänka. Denna fientliga styr

ka höll på alt omsluta två av hans kom

panier. Av brist på trupper till hands 

rusar han ut ur närmaste port i spetsen 

för sin livvakt och räddar situationen. 


Till vår stora förvåning upphörde elden 

kort därpå och hö~des ej av under hela 

nallen. 


Den 23 februari. 
I går slöts ett slags fred. J ag blev om

bedd a lt föra underhandlingarna, men ne
kade alt göra det. - Vad förtroende kan 
man sälta till en »general» om 24 år, som 
på grund av personligt agg börjar IU'ig 
mot en kollega, och som intill blott för 
två år sedan var en den vildaste bland 
rövarhövdingar. Helt nyligen har jag fått 
direkt bud om, att han, utan minsta an
ledning, låtit avliva mågen till vår förste' 
församlingsmedlem i staden Ichuan, i av
sikt alt komma åt hans pengar och gevär. 
Denne var nämligen distriktets rikaste 
man och volontärledare för en halv dom
saga. Under 12 års tid hade han visat 
sig lwnna tillbakaslå alla rövarnas anfall. 
- Borgmästaren har påtagit sig ansvaret, 
att lämna åt denne befälet över staden 
under det att vår överste stannar i sta
den tillsvidare. 

Huru många dagar dröjer det, innan 
kriget u tbryter igen? Den frå ga n rör sig 
på allas läppar. 

Vid fem-tiden i går afton tågade Han
cheng-gen~ralens förtrupper in i staden. 
l eftermiddag klockan fem säges genera
len själv komma alt göra sitt segertåg in 
i staden. 

Sådan är nu situationen i vilken vi f. n. 
befinna oss. För oss står dock det klart, 
alt vapenvilan ej blir långvarig. 

Huru väl vi därför behöva Edra för
böner! Robert Bergling. 
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Tacksägelse- och böne
ämnen. 

Fru M. Linder, som godhetsfullt till oss 
insänt den i detta nummer införda upp
byggelseartikeln, har ock samtidigt angi
vit följande ämnen: 

Bön, om väckelse över hela vårt fält, 
särskilt i städerna. 

Bön alt våra inf. medhjälpare samt 
missionärerna må undfå andlig kraft för 
sitt viktiga uppdrag. 

Bön för alla, som arbeta i slwlorna, att 
de må få tillfällen samt nåd och kraft att 
fostra de unga för Herren. 

Bön om Guds särskilda välsignelse över 
tältverksamheten, samt över verksamhe
ten bland kvinnorna. 

Må vi ock ihågkomma övriga i detta 
nummer angivna tacksägelse- och böne
ämnen: 

Barnhemmet i Sinan, sid. 99. 
Fruarna Beinhoff och Hahne, sid. 100. 
S. M. K:s årsmöte d en 29 maj, sid. 101. 
Nya fyrbåkar för spridande aN evangeli 

ljus, sid. 101. 
Missionärerna, som å terinträtt i arbetet, 

sid. 	 102. 
De t d i r ek ta evangelisa tionsa rbele t, sid. 103. 
Arbetet bland kvinnor, sid. 107. 
Politis1(3 förhållanden, sid. 108. 

Foto G. llerg . 

Risfält nnde,' bevatlninq. 

Nya Begynnelser på den »Om I bedjen.» 
Gamla Grunden. 

Av 
Av 

James H. Mae Conkey. 
Rektor J. Rinman. 

Pris 15 öre, 10 ex. 25 %Pris 50 öre, 5 ex. ;l5 % 

raba.tt. 
 rabatt. 

Missionärskallelsen. 
Av 

J. Hudson Taylor. 

Pris 25 öre, 5 ex. 25 % 
rabatt. 
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En märklig bönhörelse. 
En av tjänarne på missionsstationen 

i Hoyang, en ung man vid namn 
Chia, vistades en sommar i sitt hem. Ef
tersom i hans by några funnos, som 
voro intresserade av att lyssna till 
evangelium, men som ansågo avstån
det till närmaste predikoplats något 

Fo!O G. Berg 

Tjänare vid Hoyangs missionstation. 

för längt,beslöt han, i samråd med 
några kristna, att anordna söndags
gudstjänster i sitt hem. Några kristna 
lärare lovad~ komma och leda guds
tjänsterna" och allt blev ordnat. 

Snart komma emellertid »Martas
bekymren ». Ej så att anordnandet av 
många rätter tog bort tillfället att lyss
na. Nej, våra vänner voro nöjda med 
litet, men även det lilla var ej alltid s:1 
lätt att anskaffa. 

Särskilt · såg det ·mörkt ut dagarna 
närmast före en söndag. En längre 
tids torka hade varit rådande. Såväl 
bröd som grönsaker hade stigit i pris, 
ja, de sistnämnda voro så gott som 
utom räckhåll. Vår vän Chia gick och 
tänkte: Ack, om jag kunde bjuda lära
ren på något gott om söndag! Han 
har ju gått den ganska långa vägen . i 
värmen för att hjälpa oss. Var skall 
jag få fatt i »något gott»? 
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Så kom han att tänka på en sak: 
Gula Ooden gick fram . alldeles bred
"id. Ibland brukade den svämma över 
sina bräddar, och då kunde man få 
fisk! - Men inte var det stora utsik
ter därtill nu. Väl var Gula floden, 
»Kinas sorg », opålitlig. Väl kunde den 

ibland helt oförmodat svämma över, 
i denna torka? Hanmen nu, 

vågade ej bedja därom, men nog 
trängde sig ändå hans önskan fram 
till Guds tron. Nog . suckade han: 
Ack, att Gud läte floden svämma 
över, så att jag kunde få fiskl 

Vad hände? På lördagen hade ej 
ännu något inträffat, men vad 
får han se på söndagsmorgonen, 
när han i tidig morgonstund skå
dar ut över floden? Jo, floden ha
de verkligen svämmat över ett fält 
vid flodstranden l - Han skyndar 
dit och har snart fångat en stor 
fisk och några små. Så fick han 
»något gott» att bjuda på, och han 
slutade sin berättelse med orden : 
Det var i sanning underbart att 
äta fisk, som Gud skaffat åt oss! 

Ha vi haft anledning förundra 
oss över Guds nådefulla ingripande 
i våra liv? Martin Linden. 

Missionstidningen 
SINIMS LAND, 

utkommer 1924 i sin 29 ode årgång. 
Organ för Svenska Mi ssionen i Kina, 

redigerad av Nath. Högman under med· 
verkan av Erik Folke m. il., utkommer 
med 20 nummer om året, samt innehåller 
uppbyggelseartiklar, bibelstudier, brev fr. 
Kina, samt missionsnotiser från när och 
fjärran. 

Tidningen 'kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1 : 25, 1 kvar
tal. kr. O: 90, 1 månild kr. O: 65. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr 
3: 25 pr år. . 

PrenumerantsamIare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, er
hålla, mot insändande till expo av postens . 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 5·tal ex. · 
men då intet friexemplar. 

När mindre ä n 5 ex. tagas bör prenu
meration ske på posten. : 

Provexemplar erhållas gratis från ex- . 
ped itionen. Redaktionen. 
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REDOVISNING 
rör medel' influtna till "Svenska Missionen i Kina" under april 1924. 

Allmänna missionsmedel. 745. J. O. B., Ersmark 	 10: 
746. Koll. i Kåge, gm T. R. K. 18: 25
747. 	 » i Ohrviken, gm H. O. 13: 01657. C. L .• R önninge 15: - 748. » i Bureå missionshus, gm J. D. 21: 76658. Hj. S., Uppsala ~5: - 749. » i Vesterhiske. gm E. O. 13: 659 . Slutlikv. frå n missionsauktion 750. 	 » i Umeå, gm O. F. 27: Lund 	i nov. 1923, gm H. K. 7i: 50 751. 	 » i Spölands ' kommunalhus, gm666. 	 Petr. 5: 7, till R. Anderssons nn- F. O. 	 10: ~derhåll 	 200: _ 

670. »Annie» 	 752. » i Vännäs, gm d :o 10:-	 8:
671. 	 753. Vän fors syförening 60:K. M A:s Pensionsfond till A. Forss-	 

bergs 	underhåll 75: - 754. C. F ., Sparb -medel gm F. O. 4 : 77 
672. K. M . A. till d:o 	 755. Kol\. i Spölands missionshus 31: 2250: 
673. , "Dalecarlian» 	 756. » i Strand, Spöiand. gm H. J. 22 : 0535: 
674. 	 Ytterligare fr. offerdagen Häl · 757. Utdeln. på aktier i Skand. Kred. 

' singborg 18/3 gm J. P. 10:  A . B. 	 150: -, i A. B . Göteborgs
banken 50: -, i A. B. Mälareban675. »Ur Guds rika förråd" 10:  ken 5: 676. D. N. 5: -	 205 : 

677. 	 E . J., Boden, till J. Aspbergs un- 760. K . E., Bennebol' 20: 
derhåll 100: - 761. Jkpgs Kris~L . Jungfruförening 50: 

678. 'Källunge syförening 90: - 7G2. E. Å., LlJlkoPlOg 	 300: 
679. J. S S ä ter 	 10: - 763. Kinakretsen. Umeå, insaml. 1314 61: 25 
685. J. och K . B .. Tranås 200 : -- 764 . Kinakretsen i Bergsbyn, »tackoffer» 20: 
686. Offerkuvert fr. vänner i Köping. gm 765. Overbet. på böcker 	 4: 56 

A. H.' 	 23: 86 766. Onämnd, i brevlådan 15: 
687. Onämnd. Klippan 	 10: - 767. »A . Dn, Sala » , 100: 
688. H. T' till J. Aspbergs underh., gm 768. Offerkuvert fr. Fridbem, gm H. I. 6:

E. J 'J. Boden 	 25: - 769. Sparbössemedel fr. vänner i Vrig
689. A. J., .usteräng 	 15: 50 stad, gm M. E . 40: 
692. J. K., Sanda 20: - 770. J. A . S., Linköping, till E. och N. 
693. N. S., till E . Sjöströms nnderh . 10: - Eng-bäcks underh. 25: 
694. K . R., Sparb.-medel till d :o 20: 71 bäcks 	underh. 25 ": 
695. Koll. vid 'Kinamöte i Skellefteå, gm 77I. Vallsiö kyrkliga sykrets, 100: . 

S. N. 	 40:  772. Skolbarn i Växjö, sparb.-medel 26: 45 
696. Barnsyföreningen i Medle 30: - 775. M. O., Stocksund 	 50: 
697. S. S, »tackoffer», gm S. N. 25: - 776. E. & G. K., Siötorp, till missionär
698. Ingelstorp & Valleberga arbetsfören. 45:  och fru Carlens unuerhåll 50: 
699, H. C., Sandhem, tackoffer fr. 1413 20: - 777_ M. & 	 O. A . J .. Norrköping 50: 
702. Engelholms Luth. Missionskrets 25:  778. Sv. Alliansinissionen, Jkpg, resebi
703. H. ,J.• Göteborg 30 : - drag 	 30: 705. S., sparb -medel 	 24: 11 179. N. N ., Jönköping 	 2: 706. C. G ., Sthlm 	 18:  780. H. G., Sthlm 	 50: 707. Ps. 23: l 	 29:  782. Yng\,-fören. »Libanon " , Gbg 100: 708. E . B., g-m G. G., Motala 10: 

783. S. Ä. 	 100: 711. M. J., Boden 	 100:  784. Koll. i Lundsbrunn 15/4 32: 44712. Sparb.-medel från Karlskrona, gm 
785. 	 » i Krontorp 1814 17: 28H. A. 	 131: f O 786. 	 » i Hassia missionshus 20/4713. H. A .. Karlskrona, överbet. å S. L. 2: 03 och 21/4 	 71: 66 714. Onämnd 	 100:  787. Vänner i Mariestad, i st. f. blommor715. Från böne· och offerdagen den 14 på fru E :s födelsedag. till syskomars, 	 gm E. C .. O. Korsberga 10:  nen Carlens underh. 40: 716. Återstoden av behålIn. fr. missions

aftonen iRonöholm 22/3 9: 82 788. L. L., ), ur den gamla sparbössan » 30: 
717. H. G, Göteborg 	 14 : - 789. Kol!. i Vena: Råsa 29: 05, Hultsfred 
718. Ekenässiöns MIg 	 25: - 53: 50, i kyrkan 55 : - 137 : 55 
719. O. Å ., Spjutsbygd 	 44: - 790. Koll . i Kronobäcks skola 17
720. 	 Stengöl oeh Spjlltsbygds syförening, 791. " i TAlebo 9: 50 

»symötestioöringar" 6: - 192. ), i Alem 23: 10 
721. 	 H. O., Herriiunga, till O. Carlens 793 . Viu sparb.-tömning i Tenhult 85 : 

underhåll 1,000 : - 794. Koll. i Sandhem 23 : 15 
725. Vänner i Ohrviken och Burön. gm 795. ,) i Madängsbolm 30: 50 

H. O. 	 11:- 796. A . P., Madängsholm 20: 
726. "Onämnd", ett tack för bönhörelse, 797. Kol!. iDaretorp 	 5: - 

gm d :o 	 5: - 798. )} i S. Fågelås 13: 5;; 
727. 	 ,K. F. U. M:s Uppsvenska distrikt, 7!)9. » i N. Fågelås 20 : 

till M. Berglings underh. 1,200: - 800. M. R.. Fridene, resebidrag 10: 
730. L. M . F. för F. Prytz, M. Nylins och 801. Koll. iStenstorp 	 9: 25 

E. Jonssons underh. 1,350: - 802. » i Falköping 	 15: 
732. M. R., Växjö 	 40: - 803. » vid syförening i Ulricehamn 83: 80 
736. H. och A N-m. Kimstad 15: - 804. Ur Kinakretsens sparbössa, d:o 21: 65 
737. G. K .. BjörköbY 25 : - 805. Koll, i Rösö 	 41 ~ 10 
738. 2 Tess. 2: 17 	 1,200: - 806. » i Bohus-Björkö 60: 
739. 	 Från Kinakretsen, Göteborg, offer- 807. Mfg. i Ockerö, resebidrag 12: 

dagsmedel m' m., till Elna Gun 809. Tre vänner, i st. f. blommor på M. 
nardos underh. 650 : - B:s fÖdelsedag 5: 

740. D. U. F., Onnesta d. sparb.-medel 56: - 810. Hvetlanda Flickförening 500 
742. Kol\. i Yttervik. gm J . G. Mc 25: 86 8U_ C. A . V.- L., Sthlm 200 
743. O. H., Medle, »hårklippningspengar» 10: 67 812. Onämnd, gm A. G., Kristianstad 25 
744. 	 »Från skolbarnen», gm H. L ., Ers- 813. »Gunnan> 10 

mark 4:- 816. E . H., Broddetorp 25 
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817. 	 O. ocb H. K., Lund, »blanka ' pengar 728. En vän, till läraren Sie i Pucbow 
och ettöringar i Herrens Jesu väl underh. 300: 
signade .namn » 9: 71 729. S. T., Orebro, för bibelkv. Wang 

818. »Födelseda~sgåva » , i st. f. blommor. Tiao-si i Puchow 50: 
gm O. K., Lund 3: - 731. E. L ., Sundbyberg. till Li Pao-los 

819. Th. S., Strängnäs 	 15: - studier i Sheko w 60: 
821. H. B ., Enskede 	 "50: - 733. A. G., Stblm, till Barub. i Siuan 25: 
822. P. G. P., Spöiand, gm F. O. 	 5: - 734. »Lilla Lisa B:s missionospåse », för 
823. »Ps. 100, till direkt missionsarbete » 12: 48 de små Kinabarnen, gm F.W., 
824. 	 M. L., Björsäter, »födelsedagspengar, St.orvil, 5: - 

helgade åt Herren 26/6» 39: - 73:;. Skärstads norra Ullgd.-fören. för 
825. 	 Koll. vid missionsafton å Backen evallg. »Himlagåvans » underh. 300: - 

21/4, gom G. O. 32: 27 741. A. D., Kristdala, t ill Anna Eriksson 
826. H . B., Björka, gm G. G., Motala 20: - att anv. efter gottf. 50: -. 

758. Skärstads N. Friförsamling för evang. 
1(,.onor 10,792: 59 »Gyllenstjärlll\ » i Mienchib 300: 

759. E. O. U., GOlläs, för infödd evange-
S . M . 	 K:s pensionsfond. listverk s. 40: ~ 

773. Norrsunda missionssyförening, till 
665. 1 	 Mos. 18: 14 50: - Baruh. i Sinan 50: 

774. Onämnd missionsvän i Skärstad, till 
d:o 	 10: ...:. 

Sä"skilda 	ändamål. 781. »Libanons » Y. A., Gbg, t ill fören .. 
»Libanon » i Hoyang 50: 

660. 	 »Ingeborgs vänner», till L Ackzell ROS. Koll. l Fridene till Barnb. i Sinan 22:
att anv. efter gottf., glO H. E .. 814. M. S .• till M Ringbcrg, för !<vin-
Katrineholm 35: - noarb. i Mienchih 100: 

661. Vänner i Hån, Vemdalen, till d:o 815. A. P., Spjutsbygd; till L Aekzells 
gm B . 	B. 25: - verks. 50: 

662. A. G., Malmö, för evang. W e i Dien 820. C. S .• Luleå, ti ll en bibelkv. underb. 300 : 
cben och Siao Hsi-kao underh. 250: - 827. Barn i Backens söndagssl'o la, t ill 

~63. Från Nyuäsbamn, till Maria Björk- Frida Prytz, att anv. efter gottt.,
luud, att anv. enl. överensk: 50: - gm G. O. 	 20: 

664 . S. F .. Henljunga , till Bornb . i Sinan 10: - 828. Månstorps Ungdomsförening, till 
667. E . B., Duvbo, för bibelkv. Jao I?a- Barnb . i Sinan 60: 

s ao 100: - 829. B. H ., Gbg, för en evangelists un 
668. 	 Fåläggens kvinnoklubb till N. Svens- der h., gm A. W . 200: 

son, att anv. efter gotlf. 55: 
669 . 	 N. P., As urntorp, till N . Engbäck Kr. 6,53G: 93 

till d:o 10: 
680. J. S ., Säter. till M. Ringberg till d:o 25: - Allmänna missionsmedel ' 10.792: 59 
68l. M. R., Sthlm, till d :o till (1:0 ~O: ~ S. M. K:s Pensionsfond SO: 
682. 	 Onämnd, till driftkos tn . vid manI. Särskilda ändamål 6,536; 93 

seJD . i Y ii ncheng 3,000: 
683 . C. M. K., Vrigstad, för evang. Pei Summa under april månad 1923 1(,.. 17,379: 52 

Hvan-cnangs i Juicheng underb. 150: 
684. 	 J. och -K. B., Tranås, för ev aug. Med varmt lack till varje givare!

Den n in-hsiang 300: 
690. 	 E . K., Gbg, för Peng H s i-shengs un

derbåll 200: - »Loven Herren, I alla hans verk, 'varhelst 
691. Koll. vid S . M. K:s bönemöte d. 18/3 hans berradöme ·är. Min själ, lova Herren. » 

till biblar för utdeln. av Martin - Ps. 103: 22. 
Bergling vid bans verksamh. inom 
fäugelset . 35: 

700. A. E. L .. Broddetorp, till C. Blom Ädelstenar Mästarens krona. 
att anv, efter gottf. lO : 33 

·701. V. A ., Ekenässj ön, till bal'llen i Kina 10:
,04. . »Böuhörelsc », till Barnh. i Sinan ' 10: - Liv.~bilderfrdn missionsarbdet 
709. L e K., )':lintemåla . till d:o 10:  i Kina av . fru R. Goforth. 
710. D:o till Anna Erikssons verks . 10: 
722. K . S. Huskvarlla, för evangelists Pris kr. 2: 25.underh. i H oyang 200: 
723 . G. C., till Dvärgen i Sinan 	 4: ~ På denna bok lämnas nu
724. 	 O. C:s sparbanksbok till O. Carlen 


att anv. efter gottf. 25: 60 60 % rabatt. 


Expedition: Drottninggatan 55. Tele~ramadress : "Sinim",Stockholm. 

Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
m. - För Gud är ingenting omöjligt. - Två fader- och moderlösa bröder. - Edith 
Beinhoff 50 år. - Anna Hahne 60 år. - Från Redaktion och Expedition. Invig
ning aven ny predikoplats. - Från missionärerna. - På det att elden på altaret 
icke måtte slockna! - Tacksägelse- och böneämnen. En märklig bönhörelse. 

Redovisning. 

Stockholm, Sven.ska Tryskeriaktiebolaget, 1924. 
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KÖPEN T I D E N. 

Apostelns manIng till församlingen i 

Efesus: llKöpen tid en, ty dagarna äro on
da», är ett ord i sinom tid äve n till oss. 
Det onda gör sig i vår tid gäl1ande· med 
en· märl.bart växande kraft i hela värl
den. Folk r eser sig . emot folk, fiendskap 
qch h at tilltaga; Allt skall nu skärskådas 
under politikens synvinkel. Egna intres
se-ri, maktinttesse och förvärvsintresse, be
stämma människans handlingar. De sto
ra, i folk ens liv djupt ingripande, om
välvningar, som under de senare åren 
skakat hela världen, hava öppnat dör
ren för laglöshetens ande. 

Den icke-kristna världen har hittills va
rit jämförelsevis oberörd av tidsström- · 
ningarna bland de vita folk en men har 
nu dragits in i dessa och kommit under 
deras inflytande. Sålunda ha de nya ide
er Österns folk hämtat från Västerlandet 
hos <lem slagit rot och börja nu .växa 
fram och giva upphov till olika ström
ni-ngar, som alla sam1a sig i den s. k. 
nationalistiska rörelsen. Nationalism är 
ett begrepp, som i sig upptagit olika tan
keriktningar politiska, sociala och reli
giösa. 

Ett utslag av nationalismen är materia 
lismen. Kapplöpningen mellan de vita fol
ken, då det gällt att förvärva land och 
egendom, till vilken kapplöpning de fär
gade folken varit vittnen och varunder de 
fått lida så mycket, har hos dem i högsta 
grad äggat upp förvärvsb egä ret. Då de 
vanligen ligga under i sin fruktlösa tävlan 
med de vita, har den växande nationalis
tiska strömningen h os dem antagit en allt 
mer hotande karaktär. Känt är att av
und föder hat och hat leder förr eller 
senare till våld. I nation alismens ljus ter 
sig för dem nästan allt vad som härrör 
från de vita misstänkt och bör såsom så
dant bekämpas. 

Till och med i den kristna missionen 
ser man en fara för det nationalistiska 
oberoendet. Det är dock ej mot kristen
domen själv man vänder sig utan emot 
dess västerländska form. Då nu en gan
ska märkbar religiös renässans börjat gö
ra sig gällande i Kina har en kraftig pro

paganda salts i gång. för att ingjuta nytt · 
liv i de inhemska religionerna genom att 
upptaga kristna ideer och omforma dem. 
Särskilt är detta fallet inom det buddisti
ska lägret. En mängd olika rörelser ha 
där uppstått under de senare åren, som 
till sin karaktär äro djupt religiösa och 
som vunnit talrika anhängare. En sådan 
rörelse har även vunnit ingång på- vårt 
fält och där börjat göra sig gallande på 
ett sält, som kan bliva till förfång för 
evangelium. 

Missionsmeddelandena från : skilda de
lar av världen giva vid handen; att vi 
utan tvivel ha att vänta ett star.l<t och 
målmedve tet anlopp mot den kristna mis
sionen. Då framställer sig den frågan : 
hur skola vi på bästa sält köpa den tid, 
som ännu står oss till buds ? 

Det synes då först och främst vara av 
vikt, att vi sälta oss in i det närvarand e 
läget. Endast då vi veta, vad det gäller, 
kunna vi träffa de anstalter, som fordras, 
för att vad på oss ankommer, evangelium 
ej må lida förfång. Känna vi läge t kunna 
vi bättre vara redo att i rätta stunden 
och på rätta punkten göra vår insats. 
Aldrig har en ingående missionskunskap 
varit av större betydelse än just nu, då 
hela världen närmar sig en religiös kris. 

Vidare och av än större vikt är att vi 
bliva skickliggjorda av Herren att kämpa 
för Guds rikes sak. Finner väl Herren 
hos oss ,den offervillighet och tro som 
allena för till seger. För att seger skall 
vinnas, fordras att vi sälta in trons bön 
och kärlekens offer. Vi behöva vaksamhet 
i bönen att inga möjligheter må lämnas 
obegagnade. Vi behöva uthållighet . i bö
nen att vi må allt väl uträtta och bliva 
beståndande. Och vår offergärning måste 
alltmer få den karaktär, som uttryckes i 
apost elns bekännelse: »l{ris ti kärlek tving
ar oss eftersom vi tänka så: en har dött 
för alla, allt så hava de alla dött Och 
han har dött för alla, på det a tt de som 
leva, icke mer må leva för sig själva, utan 
leva för honom, som har dött och upp
stått för dem.» (2 Kor. 5: 14, 15.) 

Men kräves det att missionen får ·en 
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storrebärkraft hos oss är det dock . ej 
mindre vildigt vad missionsförsamlingen 
på fältet angår. Den närvarande utveck
lingen påverkad av nationalismen inskär
per · delta i hög grad. Missionens framtid 
bland de ickeekristna folken ko.mmer alt 
i . hög grad. bero på de infödda kristna. 
Det är genom dem verket skall föras 
framåt. Möjligheterna för oss att göra 
vår insats i missionsverket äro aven an
nan art nu än de hittills varit. Våra mis
sionärer äga ej längre samma auktoritet, 
som de förut hade såsom moderförsam
lingens sändebud. Våra organisationer, 
våra metoder, våra institutioner betraktas 
ej på samma sätt av de infödda som förut. 
Det är tydligt att allt detta gamla kommer 
att i en kanske snar framtid ersättas av 
nägot nytt, något som växt fram i den 
inhemska kyrkans eget sköte. Det kan 
t. o. m. hända att den växande national
känslan gör det omöjligt för våra missio
närer att behålla sin ställning. Då är frå
gan: huru skola vi bäst sörja för att den 
kristna församlingen på missionsfälten 
blir sä rotad och grundad a tt den kan 
bestä, vilka stormar som än komma, och 

ej blott · kan bestå utan som' en . andlig 
makt i sitt eget folk där förmår: föra .Guds 
rikes sak till seger. Det är tydligen ejrned 
missionens kulturdanande arbete, ej med 
dess sociala reformverksamhet vi här ha 
att räkna, utan framför allt med det eviga 
livets .kraft som utvecklas h.os .troende 
själar i den hednakrislna församlingen. 
Där Gudslivet kommer till en sund ,och 
kraftig utveckling hos de heliga . i landet, 
där behöva vi aldrig frukta att Guds rike 
skall I gå under. Kyrkans histori,a ' från 
dess första tider även under mörka tider 
vittnar härom. Därfqr är det ,av största 
vikt att vi med vår missionsverksamhet 
först och främst syfta därhän, att bringa 
detta inre liv till mognad hos själarna. 

Vi ha stor orsa'{ att tacka Herren för 
att vi ännu hava tid. Ännu fä vi stå kvar 
på vår post. Ännu möta vi själar som 
anamma ordet med glädje. Ännu få vi 
glädja oss åt ful! frihet i all vå r verksam
het. Ännu ha inga strömningar förmått 
slita det kärlekens band, .. som förenar 
oss med våra infödda trossyskon. Men 
det är just därför, alt vi ännu hava Ud, 
som vi skola köpa tiden. . E. F. 

Pagodan utanför Sinanksien. Den mark, som 
ligger fram/ö" tillhör ban,hrmrnet, Mm'w Pet· 

tel'sson och infödd l11edm'b, i fÖl'gnmden. 

En återblick på S. M. K:s arbete i Kina under det gångna 
verksamhetsåret. 

I en återblick av delta slag ar det ej 
möjligt att meddela många detaljer eller 
tilldragelser från arbetet. Man få,r Tröja 
sig med konturerna och de mest ' i ogo
nen fallande fakta, t111ih med -eU- beIy
sande ' exempel här och där. I syfte att 
giva en så klar och överskådlig bild som 
möjligt av fältet och arbetet, vill jaghärc 
nedan var för sig beröra verk,salTIHe'tens 
inre och yttre sidor utan at! noga skilJa 
mellan vad som hörnlissioIlen ' och' for
samlingen till. 

Hungersnöd'. Det är sekulär;a inflytelser, 
som på grund av sin' 3ft 

först ,tilldraga sig uppmäJ'ksaniheten~ Blarid, 
lokala företeelser är det hungersnödens 
fortsättande under större delen . av heJ 
och den goda höstskörden,som mer" ä~ 
något annat bidragit att bestämma vår't 
arbetssä tt. Det fortsatta nödhjälpsa~be·tet, 
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som börja,des för tre år sedan, liar visser
ligen tagit mycket av vår egen och de 
kinesiska medhjälparnas tid, men har 
också berett oss rika tillfällen till predi
kan och undervisning. Klasser höllos i 
samband med vällingköken och regel
bundna söndagsmöten både vid dessa och 
vid vägbyggnads- och andra arbe tsföre
tag. 

Mycket få ,omvändelser kunna sägas va
ra en direkt frukt av detta arbete, men 
tvivelsutan utövade det ett gott inflytande 
på den stora massan av folket. Det för
skaffade evangelium gehör och gav ett 

Foto C. Blom. 

Nödställda, 

visst anseende åt missionsarbetarne även 
bland de stYI"ande, men dessa fördelar 
voro tveeggade redskap och krävde myc
ket varsam användning, som var och en 
lätt torde fÖI·stå. Den hjälp, som gavs de 
kristna, var mycket välkommen och i 
många fall alldeles oundgänglig, men den 
hade ock sina faror både för utdelal'l1a 
och mottagarna. Alla sådana gåVOI' be
höva åtföljas av särskild förbön, att fien
den ej må få vända det goda, som åsyf
tas, till ondo. 

Det var en stor lättnad, när rikligt regn 

gjorde det möjligt att \Så höstsäden, och 
ännu mera så när skördens ' inbärgande 
faktiskt gjorde slut på hungersnöden. 
Knapphet oc.h dYliid komma emellertid 
a tt råda, tills vetet skördas nästa år. Grö
dan är hittills ganska lovande. Spann
målstillgången har förbättrat den finan
siella. ställningen och stärkt församling
arnas ekonomi, så alt arbetet i stort sett 
kunnat återvända till mera nonnala ba
nor och metoder, ' vilket aUt get anled
ning till tacksägelse. 

Patriotism och Inflytelser av politisk 
bOlsjevism. art hava varit av mer 

allmän betydelse fast
än de inverkat mindre, märkbart på 
de lokala förhållandena. De höra näc 
r a tillsammans med den ekonomiska 
övergfmgsperiod, som Kina nu befinner 
sig uti. Patriotism och bOlsjevism, fastän 
inbördes motsa tt a, fören a sig i alt , an~ 
falla missionen och kristendomen, den 
förra på grund av mission ens il tländska 
lIl"sprung o('h tr ak ta tsen liga r ätt ighele r', 
dcn senare emedan den a nt~iges stödjå 
militarism o('h kDpitalisrn. Den agi tatioIJ, 
som uppstOd p;\ grund av 'Washington
l;onferensen, hade kn<lppa st hunnit lägg,\ 
sig, innan Lincheng-affärcn ,' gav ' a nled~ 
ning till en väg av ii nnu bittrare h'arm. 
Det såg väl ut, som om denna hadeilt.~ 
tömts i skoldemonstrationer, men man 
\;an aldrig V<lra viss, hur djupt en rörelse 
av det slaget tränger sig, ty skolungdo
men för med sig agitationen till hemmen, 
och sålunda genomsyras hela folket av 
kristendomsfientliga ideer. 

Bolsjevismens inträngande sket på me
ra försåtliga banor genom litteraturen, 
föreläsningar, diskuss ionsklubbar och lik
nande propaganda, men den märkes tyd
ligt genom sina , frukter särskilt bland de 
unga. I stället för den forna vördnaden 
för ålderdomen och hänsyn till överord~ ' 
nadeär det en allmän motvilja mot kon
troll, till och ,med i församlingen och 
våra skolor. Kommunism och fri kärlek 
advoceras visserligen icke öppet, men det 
tage!; för givet, att mi!;!;ionen!; egendom 
skall överföras till den infödda försam~ 

i 
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Jingen, och en mycket , större frihet än 
,förr råder i förhållandet mellan könen. 
Dessa rörelser äro måhända ej i och för 
sig onda, men de bidraga att öka de svå
righeter, som vi hava att bekämpa. 

Rövarevä- Den politiska och den 
seodet. ekonomiska ostadigheten 

hava tillsammans framkal
lat rövareväsendet både på vårt fält 
och i större delar av Kina. l Shansi 
ha vi varit så gott som fria fr ån 
denna landsplåga, och man kan ej nog 

F OIO o, Beinnofr. 

Kvinnoasyl i Mienchih. 

högt uppskatta den goda styrelsen och 
allmänna rättrådigheten, som gjort denna 
provins till en , fristad , i sanning. Man 
känner en helt annan atmosfär, då man, 
vare sig från Shensi eller Honan, kommer 
över Gula floden in i Shansi. Det är en 
känsla av trygghet, ro och blidhet i um
gä!1get, som är alldeles främmande i de 
angränsande provinserna. 

Emellertid har ställningen även i Shensi 
förbättrats något på senare tiden, i det 
att ett antal rövarehövdingar få tt reguli er 
släll~ingoch officersfullmakt, vilket för
mildrat deras 'metoder vid indrivandet av 
rekvirerade förråd och penningar. Dess
utom hava förläggningarna i allmänhet 

L A N D. 11i 

begränsats till vissa särskilda: områden, 
så alt det arma folket blott har ett kom
mando att underhålla och därigenom fått 
en lindring i utpressningarna. 

Honan har lidit lika mycket som förra 
året ' om ej mer. Otaliga städer hava 
plundrats och bränts. Människor hava 
bortförts eller också i händelse av mot
stånd mördats. lett fall dödades hela 
den manliga befolkningen. Barn slaktades 
inför sina mödrars ögon, kvinnor skända
des och dödades ' eller såldes sedan till 
den högstbjudande. Under dessa förhål
landen har det ej vari t möjligt för mis
sionärerna at t rcsa myc1,(ct i sina distl' ·'kt. 
I cn del fall hava myndigheterna begärt 
alt dc skulle lämna stationen, emedan de 
r::l S närvaro utgjorde en fara för samh1il
let. Utlänningar äro nämligen synne~lige n 
värdefulla för röv arna såsom medel all 
utöva tryck i deras und erhandlingar om 
uppt agandc i den stående armen. Med 
tacksamhet kan jag säga, a tt våra arbe
tare och station er blivit beval'ade, fa'stän 
några kristna få tt lida. 

Återuppvaknande En strömning av åter
konservatism. uppvaknande konser

va tism. 'strävar att å ter
ställa gamla seder, familjebandet. och 
samhällsstadgan i allmänhet. Denna rö
relse är visserligen ej av religiös art, men 
den söker efter en <lrivkraft; och det är 
en tendensrörelse att söka denna i kris
tendomen. Rörelsens ledare synas visser
ligen vilja använda kristendomen för si
na syften, men på samm.a gång erbjuder 
rörelsen ett tillfälle att göra Kristus känd. 

Bättre kommunika- Framstegen i byg- , 
tioner. gandet av ]arn

och , automobilvä,
gar framkalla ej blott en r evolution i fråga 
om fortskaffningsmedlen utan även i fol
kets åskådning. Det är märkligt att se hur 
mycket det fattiga folket använder sig av 
de snabbare sätten att l·esa. Tydligen finna 
de, att det lönar sig att spara tid, och de 
utnyttja tilHällena att besöka platser, som 
förr skulle hava ,varit långt bortom <leras 
räckhåll. Resandet bryter ner skrankor 
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och framkallar en viss mottaglighet. Det 
bereder även tillfällen för predikan och 
bokspridning, såsom då jag nyligen under 
väntan vid en station. på en · liten stund 
sålde 70 evangelier. Men på samma gång 
minskar det möjligheterna till personliga 
samtal och berövar till en viss grad såda

. na platser, som ej hava järnvägsstationer, 
de särskilda förmåner, som hörde till den 
äldre sortens resepredikan. De förbättra
de kommunikationerna medföra ökad 
trygghet i allmänhet och minska risken av 
hungersnöd men de fördyra också lev
nadsomkostnaderna och 10c1{a in i landet 
mindre önskvärda individer av olika na
tionaliteter. Om man skulle väga skälen 
för och emot, vore det svårt avgöra, huru
vida järnvägarna äro tiII gagn eller till 
hinder för missionsverksamheten. 

LAND. 20 maj l 924 

nernas Förening» o. d. ser man ofta i 
städerna och på landsbygden. Delta an
tyder en brist på tillfredsställelse med det 
befintliga, brist på tro gentemot. de ned" 
ärvda religiösa uppfattningarna och elt 
öppet sinne för den nya förkunnelsen. 
Under dessa förhållanden gäller det · för 
oss att komma med en positiv förkunnelse, 
en personlig Frälsare. Vår uppgift är ej 
så mycket att visa avgudarnas intenhet, 
som alt visa människorna vägen till Gud 
genom Jesus. Det är vanligen Ide allvar" 
ligt religiösa, som äro mest redo att mot
taga budskapet, när det framställes så alt 
det förslås och motsvarar deras trevande 
efter Gud. Sålunda hava vi sett ett antal 
stränga vegetarianer bryta sina löften och 
vända sig tiII Jesus som Frälsare. 

Landsvägsbro övel' Lojioden i Honan , . 

Buddistiskt Bland de religiösa infly
uppvaknande. telser, som vi särskilt ha 

att räkna med, är det 
buddistiska uppvaknandet synnerligen 
betydelsefullt. En ständig ström av 
buddistisk litteratur sändes ut över lan
det. Predikanter, gå omkring på mark
naderna, och föreningar bildas på alla 
mera betydande platser för att uppe
hålla tempeltjänsten loch . hålla före
läsningar över religiösa ämnen, De mo
derna blandningssekterna utbreda också 
sitt inflytande med stor hastighet. Skyltar. 
angivande »SälJskapet för Samfäld God
het», plakat från förlaget »De tre Religio-

ReligionsfientJiga 
lärdomsböcker. 

för detta arbete 

Foto R. Ande1"Son. 

En mycket stor och 
allvarlig svårighet 
har lagts i vägen 

genom de religionsfi
entliga läroböcker, som införts i re
geringens skolor. Dessa äro påtagligen 
avsedda för propaganda mot religionen. 
De förlöjliga skapelsehistorien och varje 
berättelse om gudomligt ingripande och 
lära i stä]let självalstring och naturlig ut
veckling såsom vetenskapligt fastslagna 
fakta. Detta kräver ny anpassning i vår 
apologetik både i förhållande till de ut
omstående och i våra skolor, ty de unga 
kristna kunna ej hållas i okunnighet om 
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denna form av otro. Både de och barnen i 
våra skolor behöva rustas att möta fien
den i stället för att hållas okunnig om 
hans tillvaro. 

Tältpredikan. Bland andra för mis
sionens och församling

ens verksamhet kännetecknande drag, 
som äro att anteckna från 1923, är 
det starka behov av utvidgning, som 
funnit uttryck på olika sätt. Tältpre
di!(an har varit den mest framstå
ende formen av denna sorts verksamhet. 
Tälten äro ju anskaffade och deras vård
havande predikanter underhållna av mis

het ej för bruk på marknader såsom 
förr, utan för längre uppehåll i byarna. 

Församlingsarbetet; Den samlande och 
nära 450 nydöpta. uppbyggande si

dan av verksam
heten har mestadels utförts medelst hus
besök, klasser och offentliga gudstjänster. 

Bibelkvinnorna och de kvinnliga missio

närerna hava varit nästan ensamma om 

husbesöken, dels emedan de äro synner

ligen lämpade för arbetet blimd kvinnor, 

och dels emedan de ma·nliga arbetarna 


. vanligen hava så många olika plikter, att 

de ej kunna använda nog tid på husbe~ 


Predikotält i 

sionsmedeJ. Men det · förhållandet, att 
· flertalet predikanter hava varit frivilliga 
• arbetare, visar hur djup önskan är att 
: »förlänga tältstrecken». Utom dessa · stän
· diga tältkampanjer hava lokalförsamling

arna i många fall inköpt eller förfärdigat 
smärre tält för användning i derasome
delbara grannskap. Med hjälp av platsens 
evangelister och bibelkvinnor hava så tält
möten hållits på längre eller .kortare tid. 
Mycket uppmuntrande resultat hava vun
nits, där arbetet följts av de intresserades 
personliga tillvaratagande. I en del fall 
hava permanenta predikoplatser öppnats 
för a tt fortsätta undervisningen av dem 
som samlats in genom tältet. Alla. tecken 
typa på att denna form av evangelisations- . 
arbete kommer att utsträckas, i allmän-

Tttngchowfu~ Foto O. S-vensson. 

söken för att göra dem lönande. Alltefter
som församlingen blir inera självunder
hållande, kan man hoppas att dess egna 
arbetare skola finna mera tid för denna 
viktiga gren av sin arbetsuppgift. 

Bibelklasser hava hållits på stationer 
och utstationer vid olika tidpunl(ter, men 
särskilt i samband med dopkandidaternas 
undervisning före de halvårliga försam
lingsmötena. Nära 450 personer hava 
upptagits i församlingen under året, men 
förutom dem hava ett ganska stort antal 
forskare och kristna tagit del i bibelklas
serna. 

I de flesta distril(t hava även hållits bi
belkurser av olika längd, ofta nog på ut
stationerna för att underlätta deltagandet. 
Icke desto mindre har deltagandet från 
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kvinnornas sida varit otillfredsställande. 
Detta har särskilt varit fallet i de distrikt 
som hava sina medlemmar mycket sking
rade, och där i allmänhet männen ·utgöra 
flertalet. Måhända kan man vänta en för
bättring ·härutinnan, ty proportionen mel
lan de under de senaste två åren döpta 
männen och kvinnorna visar en förökning, 
vad antalet kvinnor beträffar. Av dessa 
utgöra männen 56 % och kvinnorna 44 %. 

Gudstjänstdellagandet har på det hela 
taget värit tillfredsställande. En ej ringa 
del av åhöraflla ha utgjorts av sådana 

L A N n. 20 maj 1924. 

me·degna · arbetare äro - mera .tilldra< 
gande i detta hänseende, än där mis
sionen är medelpunkten. Om bidragen till 
den religiösa och undervisningsverksame 
hetcn äro pålitliga tecken härutinnan, 
hava betydliga, framsteg gjort i riktning 
mot självullderhåll. 

Seminarierna och Skolverksamheten har 
övriga skolor hållit jåmna steg med' 

Yiincheng. utvecklingen i andra 
hänseenden, fastän 

den ännu lider av sviterna efter hungers-

Av.qdende elever frd ,t Yiinchenqs manI. seminm'iwn 1923. 

som ej bekänna sig som kristna. Antalet 
har ju växlat på de olika platserna i och 
med skolornas borjan och slu t, skön:lens 
inbärgande eller andra för platsen egen
domliga förhållanden. Men -det är tydli~ 

gen många, som ha fått vana att gå i 
kyrkan, och vi glädjas över att se dem 
komma, i hopp att det skall bli skörd 
efter s~endet. Tecken finnas, som tyda 
på, att· självunderhällande församlingar 

nöden. Centralläroverket i Yiincheng in
nefattar mellanskola, manligt och kVinn- · 
ligt seminarium med tillhörande övnings
skolor,och bibelinstitut. Det är den enan
de länken mellan de skilda delarna av 
fältet och dc olika arbetsgrenarna. På 
visst sält är det den axel varomkring mis'-' 
sionens och församlingens verksamhet rör 
sig, särskilt med hänsyn till framtiden .. 
Ty vi vänta att från seminarierna ej blott 
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få .. lärare och · predikanter, utan · även de 
ledaf)de , lekmännen, ..kristendomens re
presentanter i affärsvärlden och bland 
de styrande samt mödrarna åt nästa krist
na generation. Därför vilja vi giva det 
bästa · vi kunna åstadkomma åt de ungel 
utan hänsyn till deras framtida ariställ
ning. 

Folksk.olor. Folkskolorna sätlas mycket 
-högre i kinesernas upp

skattning. än vad deras läskurser synas 
berättiga dem till, kanske emedan det 
stora flertalet skolbarn ej fortsätta utöver 
småskolan. Veld än orsa}<en må vara så 
havadcssa go~sar och flickor en viss 
rangställning i siua byal', och del iir ej 

systemet, för att se hur det fungerar. men 
hava ej bestämt oss för att övergiva det 
gamla. 

Småskolor. Småskolan . är vårt stora 
undervisningsproblem, . ty 

den synes vara den mest väsentliga dec 
len av skolarbetet från församlingens syn
punkt. Vårt mål har varit att få många 
små skolor spridda i städer och byar, och 
att göra dem självunderhållande eller få 
församlingarna alt underhålla dem, möj
ligen med understöd av missionsmedel. 
Svårigheten är att småskolor bli jämfö
relsevis dyrare och mindre effektiva än 
större sådana. Därför skicka de, som ha 
j""(\ till det, giirna silla barn längre bod 

Medarbetaj'e i 

sällsynt att de använt sin ställning alt un
der ferierna utföra ett gott arbete för Gud. 
Den nya rörelsen alt avkorta folkskole
kursen med elt år synes i verkligheten 
avse att behålla barnen under sex år i 
skolan, i stället förde vanliga fyra i 
småskolan. med ett möjligt tillägg av tre 
i folkskolan för dem som ha råd till det. 
Måhanda blir det en förbättring vad folk
undervisningen beträffar, om nämligen 
flertalet elever stanna genom hela kursen, 
men armars betyder det att nivån sänkes, 
och det kommer att bero på hemmens 
ek()rioml. Vi hålla på att pröva det nya 

v. Honandistj·iktet. Foto o. B,inho(r. 

till en större skola, under det de, som ej 
ha råd till det, ej heller ha råd att under
hålla den lilla skolan på platsen. I någ
ra fall ha dock icke-kristna i en by va
rit villiga att bidraga med underhållet av 
cn skola, som skötes enligt våra regler 
odl med undervisning i kristendom. I 
andra fall har lokalförsamlingen insett 
att skolan utgör en väsentlig del av sin 
verksamhet och följaktligen åtagit sig an
svaret. Till och med småskolan har be
funnits vara en värdefull faktor i det di
rekta evangelisationsarbetet, om lärarne 
äro nitiska arbetare. . Barnen föra med 
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sig :rle. bibliska berättelserna till . sina hem 
och sina vänner, läraren blir den naturlige 
ledaren i religiösa frågor och skolan en 
medelpunkt för personligt arbete, ja, ofta 
för ofren tlig predikan. 

Kvinnosko- . Utom dessa vanliga skolor 
lor. för de unga, hava vi såda

na för gifta kvinnor oberoende av deras 
ålder. I dessa kvinnoskolor undervisas 
lo'innorna i Bibeln och i de första grun
derna i en vanlig · skolkurs. De stanna 
därVid i skolan så länge som det passar 
<lem at! stanna. Dessa bibelskolor hava vi
sat sig värdefulla ej blott för eleverna 
sjåIva, utan för arbetet i sin helhet, ty 
lärjungarna bli snart arbetare och göra 
sitt bästa at! hjälpa. sina landsmaninnor, 
som ej hava få tt deras tilHällen. Särskilda 
kurser i fonetisk skrift hava också upp
skattats och visat sig vara en god hjälp i 
strävandet att öppna bibeln för icke läs
kunniga kristna och att draga unga utom
stående inom hörhålL 

Dessa särskilda åtgärder tillika med dc 
regelbundna söndagsskole- och veckoklas
serna ha.va gjort mycket till för att råda 
bot på bristen på läskunnighet inom för
samlingen. Vid en nyligen företagen un
dersökning bland våra församlingsmed
lemmar i Shansi befanns det att ungefär 
79 % lmnde läsa och förstå Nya testamen
tet, och bland .de övriga var .det blott få, 
utom .de gamla kvinnorna, som ej alls 
kunde läsa. Denna höga procent är na
turligtvis en följ.d av skolarbetet. Det är 
möjligt att de andra två provinserna ej 
ha så högt medeltal, men . på det hela 
ser det u t som om oförmågan att läsa ej 
länge skulle förbliva ett akut problem 
bland församlingarna på vårt fält. 

Studiekurser för. Det återstår· aU . nämna 
medhjälpare. ännu en form av un

dervisningsverksamhet, nämligen stuclie~ 

kurser för medhjälpare, män och kvinnor 
som· ej erhållit någon specialutbildning. 
Planen avser i första hand alt vara en 
handledning i deras självstudier, men då 
den är uppdelad i sex årSKurser, kan den 
lämpligen användas i ferieskolor och dess
utom underlätta prövning av deras fram
steg . i studierna. Då numera propo.rtio
nen ~v medhjälpare, som utbildats för än
damålet, är i stigande, behöver kursen 
något apteras efter deras behov, . så att 
alla aktiva arbe tare må få del av · dess 
enande inflytande. 

Ferieskolan i somras var e tt slags som
marläger och utom .de vanliga studierna, 
gavs det även tillfälle till samt~l om vik
tiga frågor och arbetsmetoder, berättelse r 
från verksamheten m. m. 

Den nya lörsam- Vid sidan av ovan
lingsordningen. nämnda studie1curser, 

som visa t sig . vara 
en värdefull sammanhållande länk mellan 
fältets olika delar, ba vi haft <:le officiella 
sammankomsterna i presbyterier . och 
synod. Dessa senare hava begynt fun
gera på ett något trevandesät!, ,men 
om de få behörig hjälp och ledning av 
sina utländska rådgivare, ser det ut som 
om ide !Snart skulle bli i stånd alt på ett 
ganska tillfredsställande sätt sköta sina 
angelägenheter och genom Guds nåd så 
rusta församlingen, att den kan fylla sin 
uppgift att evangelisera detta fält och at t 
uppbygga Kristi kropp. 

Yiincheng Sha, Kina, i februari 1924. 

Carl F. Blom. 

Verksamheten i hemlandet. 
KommiUim. Inom kommitlt'~n har under 
det gångna verksamhetsåret ingen annan 
förändring skett än att vid kansti tu eran
de sammanträdet den 8 jan. 1924 en ny 
ledamot~ .direktör Gusl. Törnqvisl, Norr
köping; invaldes. Namnen på Kommittens 
ledamöter å t~rfinnas på annan plats 
årsberättelsen. 

Kommittens Arbelsulskoll har bestått av 
följande personer: överste 'H. Dillner, 
överingeniör K. G. Magnusson, missions
föreståndare Erik Folke, direktör H. Hal
lencreulz och missionssekrelerare N alh: 
Högman. 

Till sekreterare, jur. kand . E. Heurlin, 
står kommitten i stor tacksamhetsskuld 



20 maj.l:92L S I N I.M S . LA N D. 

för hans välvj-jja att biträda:med _.-råd_an
gående juridiska angelägenheter. 

Kvinnokom- Inom Denna kommitle hal' 
mitten. under det gångna året ingen 

förändring ägt rum. 

Nya missio- Under det gångna arbets
närer.. året ha tvenne nya krafter 

utsänts till missionsfället. Fröken Minnie 
Nichotson avskildes för missionärskallet 
i Kristdala. kyrka den 19 aug. och fröken 
Lisa Gustafsson i Bellehemskyrkan, Göte
borg den 2 sept. Des~ bå<la systrar av
reste från Göteborg den 22 sept. över 
London för alt därifrån tillsammans med 
Kina Inlandsmissionens missionärer fort
sätta till Kina. De landstego i Shanghai 
den 9 nov. 

Missionärs- Inga missionärskandidater 
kandidater. ha under <let gångna året 
officiellt antagits, ehuru några trätt i för
bindelse med kommitten med tanke på ev. 
utresa till Kina. De fortsätta f. n. sin u t
bildning. 

Kand. Carl Sjöberg, som f. n. bedriver 
studier vid universitetet i Lund, kvarstår 
på egen begäran som missionärskandidat. 

Utresta inis- Fröken Ingeborg AckzeIl 
sionärer. avreste från Göteborg till 

Kina över Amerika Midsommardagen 1923. 
Den 12 jan. 1924 avreste missionärerna 
August och Augusta Berg, Oscar och Gerda 
Carlen samt Ester Berg från Göteborg 
över London till Kina. De lan<lstego i 
Shanghai den 29 febr. Den 19 jan. av
reste missionär Henrik Tjäder från Göte
borg över Amerika till Kina, dit han an
lände den 7 april. 

Hemkomna Följande missionärer ha un
missionärer der året hemkommit: den 14 
maj 1923 missionärerna Axel och Anna 
Hahne, ·den 19 nov. Richard och Hildur 
Anderssoln och deras barn samt ·den 31 
mars 1924 missionärerna OssiaJ1 och Edith 
Beinhoff jämte tre barn. Missionär Wes
ters lille son Sven me{}följde Hal1l1es till 
hemlandet. 

Möten. Tvenne större möten med mis
sionärsavskiljning ha hållits i 

J(ristdala kyrka den 19 aug. och i Betle

hemskyrkan i Göteborg: den ' Z~~J. S.ttir
re mölen hava även hållits i Skövde, 
Skellefteå m. fl. platser. l Stdckholm hava 
förutom de här återkommande · stöyre 
mötena regelbundna bönemöten ägt rum 
en gång i veckan. På skilda orter hava 
syföreningar och hönekretsar .samlats } 
bön och arbete för missionen. 

Reseverk- Mi ssionär och fru Berg ha 
samheten. under det gångna arbets
året företagit vidsträckta resor för mis
sionsintressets upp:väckande, samt även 
deltagit i konferenser och större l'nissions
möten m. m. Fröken Ester Berg, som 
underhålles av föreningen »Daggryningen» 
i Stockholm, har besökt ett stort antal 
»Daggryningar» ävensom -kretsar och 
vänner, som arbeta för S. M. K. Fröken 
l'rIaria Ny/in, som underhålles a.v L. M. F., 
har för <lenna · förenings räkning genom
rest så gott som hela vårt land,· Qch frö
ken Ester JdIlsson, likaledes unde-rhållen 
av L. M. F., har förelagil en <let j'~S()i' 
för att uppväcka missionsintr·esse ,brand 
L. M. F:s barnmissionsföreningar »Snö
dropparna». 

Fröknarna Hul/krantz och Sjöström, 
som under året på grund av hälsoskäl 
varit ur stånd att företaga längre reSOl', 
ha dock i sina respektive hemtrakter söld 
verka för missionen. Missionär Axel Hahne 
har gjort vidsträckta resor i Närke-, Små
land, SI,åne, Västerbotten och Jämtland. 

I september anträdde ]{ommltlens mång
årige ledamot rektor J. Rinman .en studie
resa till Förenia Staterna. På denna resa 
medföljde även missionär Martin Linden. 
De sökte under sina resor i U. 'S. A., där 
så lämpligen ske kunde, göra S. · M. K. 
känd. Det visade sig ock, att intresse för 
ett sådant arbete som vårt förefanns, och 
som ett resultat må antecknas, att i Min
neapolis en S. M. K:s »Brödrakrets» bil
dades vilket i sinom tid om så ingår 
Guds plan torde leda till att denna Bröd
rakrets organiserar sig till en kommitte. 
Bröderna Rinman och Linden utst:fäckte 
sin resa ända till Stillahavskusten, och 
besökte Linden därviD S. M. K:s vänrier i 
Californien. Vi äro förvissade om ·att des
sa personliga besök varit till välsignelse 

i 
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-och lroJllllla lör· HerrJills rikssak 
Kina. 

Missionsföreståndare Erik Folke har un
der det gångna aroe.tsåret fått åtnjuta ett 
ökat mått av hälsa och krafter och hal' 
kunnat, förutom andra plikter, som ålig
ga honom, företaga åtskilliga resor för 
miSSIOnens räkning. P å uppdrag av 
Svenska Missionsrådets Missionsstudie
kommitte. har föreståndaren hållit före
drag vid missionsstudiekurser för lärare, 
som varit anordnade i ett flertal städer i 
i\'Iellers ta Sverige_ Under sekreterarens 

dels l lletlehem!;kyi'irnn i Stoekh()lm- ocl} 
dels- i Betelkyrkan - i Ma1ll.1ö samt på ~ä~~ ._ 
skild inbjudan besökt N orska Kinamissio ~. . 
nens årsmöte i Kristiania; 

Missionens reseombud, kand. G. A. öster~ 
berg, har under det gångna året flitigt 
varit på resor och besökt ett stort - antal 
platser. Kand. Ö. har även på några 
platser hållit bibelstudier.· . . 

Till . alla dem som gästfritt upplåtit sina 
hem för missionens sändebud, ber . ]{om
mitten att få uttala ett hjärtligt tack. Sär
skilt står kommitten i tacksamhetsskuld 

H emmen]Jd Dlwbo_ Foto .N . HögmaiL 

sj~kdom har förestånd al'en även hafl all till dem, SOUl upplå tit kyrkor och bönehus 
bära en ökad arbetsbörda i samband med för S. M. K:s möten. 
missionssekretariatet. 

Missionsex- På expeditionen hava fö]Sekreteraren, som i samband med sist
peditionen. jande personer haH .sittlidne årsmöte nedlades på sjukbädden, 


var under hela sommaren och ett stycke permanenta arbete: fröken Lisa Blom, kas


in på hösten oförmögen attdeJtaga i mis sör, fröken"Svea Forsberg, skrivbiträ-d'c, 

siönsarbetet. I november hade emeller fröken Kerstin Skulander, stenögraf. 
tid sekreterarens krafter så mycket Fröken Blom, som under våren insJul{
stärkts, alt han kunde återtaga de flest a nade i influensa, erhöll därefter en må
av sina göromål på expeditionen samt på nads tjänstledighet för att stärka : sina 
vårsidan även börja göra resor. Han h ar krafter. För all den glädje och uppmunt" 
hållit -en . serie bibelstudier och föredrag ran, som på mångfaldigt sätt genom brev, 

~ , . 

' 
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genom personliga besök och framförallt 
genom trogen gemenskap i förbön kom
mit missionsexpe,ditionens gärning och 
dess arbetare till del, stå vi i djup tack
samhetsskuld. 

Hemmet på Hemmets husmoder fru 
Duvbo. Iilez Bölling har under det 

gångna arbetsåret varit svag till sin häl
sa och har vissa tider måst åtnjuta tjänst
ledighet. I januari månad opererades fru 
B. för gallsten och är hennes hälsotill 
stånd nu betydligt bättre. Till den 1 juli 
åtnjuter fru B. tjänstledighet. Fröken Edla 
Bergling är under tiden hemmets hus
moder. 

Kommitten önskar siirskilL ultZlJa sitt 

tack tif! alla 'dem som g~nOfri' gihor sa
väl i penningar som »in natura» ihågkom
mit Missionshemmef. Likaså frambär 
kommitten sitt hjärtliga tack till doktor 
Henrik Berg, som fortfarande kostnads
fritt sköter läkarvården vid Missionshem
met. 

Missionens har under det förflutna ~)ret 

tidning utkommit på samma sält 
som föregående år. Julkalendern »Hails 
Stjärna i östern» redigerädes av rektor 
Joh. Rinman, och står kommitten för den
na hans beredvillighet att under sekretera
rens sjukdom å taga sig denna uppgift i 
särskild tacksamhetsskuld. 

En andra. upplaga av den lilla skriften 
»Om I bedjew) har linder i\ret utgivits. 

Statistiska uppgifter rörande Svenska Missionen Kina för år 1923. 

~lissio· lur. mell .! ,.,. 
närer arbetare ~ 

o 
Stationer 

'" 
;::< 

Yuncbeng ..... .. ,I 
[sill ............ . 
Chiebchow ..... . 
Juicbengnsien ... 
Pucbowfu ....... .. 
Tungcbowfu ... , 
ffoyang Hancben,~ 
Pucheng ...... 
Honanfu ... ,..... 
Sinanbsien ..... . 
Mienchib ......... 
ShADChow .......... 

1 
4 5 

-- 2 

- 2 
I 
l 3 
l 2 
1 1 
1 3 

- 2 
2 1 

- -I 

fil 
5 
5 
4 
f) 

15 
15 
lO 
13 

G 
6 
3 

BI 
:3 
2 
l 
!\ 
.3 
5 
fl 
5 
3 
3 
21 

1 
2 4 

- 10 
2 l 
2 l 
:J 2 
8 3 
7 2~ 
fl 10 
4 11 
3 2 
3 3 
1 2 

17() 11 2~ 
2..J-~) lO 
1");)1 n 

(515 1 ,Ii 
10:21 ;;1 
241 :;7 1 

830 ~f) 1 
265 281 
437143 
127 181 
339 40 

46 161 

-
-
-
-

-

-
"
-
-
-
-

I 300 
39~) 
2!1.) 
161; 
200 

-

l,BOO 
-

600 
254 
739 
1051 

(j'000 II 19 
5,000 

- 3 
90CO 
i:500:! 

2000 3ti 
'- 4 

8,000 1 
1,500 
2,000 

500 -I 

1 1 
2_70 2 171 101_ _

-
120  - -
--  -
50  - -
- - - -

700  - -
- - - -
-  - - -
- - - -
- - - -
- - - -

41 88 
21 18 
11 18 
1 20 
2 18 
4 , 69 
;) 82 
4 50 
4 99 
4 127 
3 48 

- 6,304 
202,400 
- 2,188 
- ·1,100

1
12 . 240l. 
13 3,224 
40 ' 6,810122 3,2161 
95 1.958 
24 7681 
36 1,700
-I 3221 

Summa 1111 211 931 381 40 1'113,021'1441'13,956
1
4,358128,50016711,1401 2111'11913416371262132,420 

Anm,: Ovanstående statistik upptager endast det antal mISSiOnärer, som under arbetsåret varit 
verksamhet på stationerna. Hela antalet missionärer utgör 56. Missionen har ock ett barnhem 

Sinan med 55 gossar och 65 flickor: 

Nya Begynnelser pådenl 
(jarnia (jrunden. I 

Av 


~ektor J. Rinman. 

Pris pO öre; 5 ex. 25 % 


rabatt. 

»Om I bedjen.) 
3:e upp!. 

Av 

James H. Mac Con key. 

,Pris 25 öre, 10 ex:. 25 % 
rabatt. 

Från lidande tiU seger. 
En kineskvinnas livskamp av 

Ingeborg Ackzell. Riktillustr. 

Pris 1 kr. 


10 ex. 25 % nibatt. 


i 
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Rev'isionsberät telse .. 

Undertecknade, utsedda vid Svenska rvLis
sionens i Kina senaste årsmöte alt granska 
denna missions räkenskaper för år 1923, 
få efter alt hava fullgjort della uppdrag, 
däröver avgiva följ ande berä lIeIse. 

Missionens inkomster ' och utgifter under 
det gångna året samt den ekonomiska 
ställningen vid årets slut framgår av föl
jande redogörelse. . . 

Inkomster: 
a) Be/lIlllning frdn 1922: . 

A bank in nestående ... 6,789: 61 

Obligationer ocb aktier 40,512: 73 

lI1issionsbemsfon den . . . 20,000: - 

Kon tan t i Kassan .... .. 1,957: 08 69,259: 42 

b) Gdvomedel: 

AJlm. ruissionsn:.edel ... 151, 179: 14 

Di v. missionsändam:il 

(in!. arb., skol verks-, 

manI. o. kvinnl. semi· 

narierna m. m......... .- 54,586: 80 

S. M. K:s Pimsions(lJno 1,9 65: -
Duvbo Fastighetskonto 250: - 207,980: 94 

e) Inkomst av tidn. o. bokjörla.Q: 

Pren.·med. för tidningen 5,187: 88 

Såldaböckero. kalendrar 4.783: 64 9,971: 52 

d) Räntemedel: 

Ränta och utdelning å 

obligationer o. aktier 3,131: 27 


Bankräntor .. ........ ... .. 481: 93 
 3,613: 20 

Summa 290,825: 08 

Utgifter: 
a) Missionsutgijter: 

Utsänt till Kina 

av Allm. missionsmedel 55,628: 97 

av Div. ändamäl ...... 55,261:80 

Missionsresor ............ 2,786: 78 

Hemmav. missionärers 

och barns underhåll... 31,812: 79 

Missiouärskand . utbildn . 


. och underhåll ... ........ . 1,122: 78 
Missioniirers utrustning 
och utresor .. ........... .. 7,309: 44 
Hemarbetares underbåll 26,920: 16 180,842 : 72 

Hyra och omkostn. för 

exp , postporto, telefon 
o. telegraf, skri\'m~ter.' 
annonsering m. m ....... 7.587: 83 

Omkostn . (ör missioLS

hemmet ................. . 1.594: 10 

Utbo till missionsbem

met, rän temedel . ....... . 150: - 9,331: 93 

b) Kostn. för jastigh.oeh inven
tarier: 

Underh. och revara' 
tioner å Duvbo .... :.... 2,605: 57 

Inventarier å pxp..... .. 460:65 3,066: 22 

e) Kostn. föl' tidn. och bokjöl'lag: . 

Tryckning och expo av 

tidningen Sinims land 7,405 : 68 

Tryckn. för bokförlaget 3,395: 95 iO,80J: 63 


, d) S. M. Ks Pen sions f 011 d: 


Uthctaln . en!. särsk. bestämmelser 700 : - 

e) Andelsfören. Svenska Skolan i 
Kina U. p. a. 

Utbet. enl. årshudgeten ............ 12,72 0: 

j) Behdllning till 1924: 

På bank innestående... 12,5:39: 13 
Obligationer och aktier 40,512 : 73 
Missionshemsfond en 
(obligationer) : ...... .... . 20,000: 

Kon tant i kassan . .... . 310:72 . 73,362:58 

S umma 290,825: 68 

Tillgångar den 31 dec. 1923. 

I hemlandet. 

Obligationer och aktier 
A. Koskulls fond nom. 2,000: -' 
S. S. fond nom .......... 3,000: 
S. M. K:8 Pensionsfond 
nom.................... .. 22,560: 
Roberts barn hems fond 
nom. 11,500: - ......... 10,152: 73 
Allm. 'mi'ssionsmcdel, 
aktier bokfört vti.rde ... 2,800:'- 40,512: ' 73 

Transport 40,512: 73 
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Transport 40,512 : 73 
På . blwk innestående 

(därav S . . M. K:s Pen

sonsf. Kr. 6,494 : 98) ... . 12,5il9: 13 
Kontant i kassan . . ... 210: 72 12,849: 85 

Fastigheter i Duvbo... 48,000:
Inventarier i Duvbo ... 4,419: 67 52,449: 67 

Missionsexp_ inventarier ........... . 2,890: 37 

MIssionshemsfonden, oblig. (nom. 

21,000: - ) .......... ..... ....... .... .. .. .. . 20,000: 

, 	 I Kina. 

Fastigheter i KinQ ... ,.. 86 ,803: 20 

Andeiar Svenska 

. Skolan .. ............ .'...... 31,800:- 118,603: 20 

Summa Kr. 247,305: 82 

Skulder. 
Inga 

Till ni:dbjälp har nnder året ut
sänts ...... , ........ ,....................... UI,014 : 28 
Till missionärerna privat bar un ' 
der året utsänts ............ ....... _... 5,612: 10 

Till missionsY-ännernas kännedom och 
tacksa m bågkomst få revi sorerna meddela, 
att genom tes tamentarisk a disposit ioner av 
följande avlidna personer nedanstående be
lopp influtit under räkenskapsäret, nämligen: 

S. 	M. Modigs stärbhus, Brostngan , 
Skede _........ .... .. . " ..... . 10{): 

Efter avI. fröken Sig,rid Ungrotb, 
Norrköping .. ...... .... ..... _. 2:,000: ~ 

Efter · avI. Maria Andersson , Brod
detorp . . . . . : .. ........ . . ... ... . 14: 

En gåva frän avI. iMathilda Gm
'ne.r, 'Motala ..... " . . . , .... , . . 30: 

Del av fröken Lotten iHagelin s 
testamen te '.. _.... ~ ..... , , ... . 8,648: 38 

F rån en hemgången' miss ions,'än.. 300: 
Frän avI. fru :Maria Brandin, Jön

köping ... ... . . .. ....... . . ... . 5'00: 

Summa' kr. 11 ,592: 38 

R evisorerna hava tagit del av kommitten s 

protokoll, varjämte revisorerna blivit före 
tedda ovannämnda obliga~ioner, aktier och 
inteckningar jämte insättningsbe,'is å mis 
s ionens k onta,nt innestAende m edel ävensom 
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åtkomsthandlingarna till missionens egen

dom i Dutbo tillika med brandförsäkrings 

brev 1'1 följande belopp: 

Fä,r missionens fa sta egendomar : 

Kl'. 70,000: - för Mi ss ion'shemmet och kr. 
so,00 O : - för Ba rn ens hem. 

För lösegendomen: 
Kr. 14,0(}0: -	 vid hemmen och kr. 5,O'M : 

vid kontoret, 	 allt i Brandförsäkri llgsbolaget 
Nor.rIand. 

Vid allt detta har intet varit att er inra. 

Det gladde revisorerna att finna att Mis
sionen mot en obetydligt höjd hyra erbällit 
en mycket rymligare, trevligare och lju sare 
kontorslok al än den föregåend e, en trappa 
längre ned i samma hus. 

Besök har avlagts å Missionshemmen och 
iakttogs därvid att . byggnaderna befunnos i 
gott skick. 

Räkenskaperna med tillhörande verifika
tioner jämte 	värdebandlingar hava befunnits 
uti utmärkt 	god ordning, ocb då under re 
vision en iugen anleduing till ' anmärkning 
för ekommit, få vi ti llsty.rka att . full och tack
sam ansvarsfrihet för förvaltningen a,' mis
sioneos medel 	under år 1923 varder Kommit
t en för nilmnda mi ss ion beviljad. 

S tockholm den 7 maj 1924. 

F. 	T. Olsson. Ch.D. Tottie, 
Carl Boberg. 

Kommitten för Sv. Missionen Kina. 

a) ordinwr'ie led(JImöt er: 

H. 	Dillner,. övers te, ordförande, Stockholm (o. 
1890, r. 1897, o. 1913,)" 

K. 	 G. Magnu sson, . överingeniör, vice ordf., 
Äppelviken (1897). 

II. 	 HaJlencreu tz, di rek tör, kassaförval ta re, 
Djursholms ö shy (1921). 

O, v. Malmborg, marinintendent, Karlskrona 
(1919) . 


Sven Johnson , grosshandlare, örebro (1921). 

Te Nilenius, apotekare, Jönköping (1921). 

Anna Peterson, fru, Göteborg (1921). 

Anna Gauff in, fröken, Kristianstad (1921). 

G. Arbman, t . f. kyrkoherde, Järpen (1922). 
'l'örnqvi st, Gost., direktör, Norrköping (1924). 

Erik Folke, missionsföreståndare (1907): 

Nath. Högman, missionssekreterare (1918). 




128 	 SJ N I M S L AN D. 20 maj 1924. 

b) . d"ilgi1)ande ledamöte7·. 
.0. v. Feilitzen,kommendör, Sthlm (o. 1889, 


r. 	 1919). . 
J. Rinman, rektor, östertelje (O. 1897, r. 1921). 

Knut Bergh, med. d :r, Tranås (1897) . 

Karl Fries, fil. d :r, Geneve (r. 1897, o. 1908 


. r. 1921). 
A. Hylander, kyrkoherde, Fjärdhundra (1902). 
K. 	 E. Bjursten, riksbankskassör, Göteborg 

(1911) . 
J. E. Redell, kamrer, Sthlm, (o. 1917, r. 1922). 
H . Gillgren, musikdirektör, Djursholm (1922). 
;r. v. Malmborg, tandläkare, Sthlm (1922). 

S. M. K:s kvlnnokommitM. 
Ledamöter: 

Maria Berg, doktorinna (1902). 
Elin Holmgren, fru (1902). 
Louise Schön, fröken (1902). 
}>;mma Beskow, fröken (1904) . 
Sigrid Storckenfeldt, fröken (1908). 
Inez Bölling, fru (1910). 
Louisa Tottie, överstinna (1921). 
Kariu Wennerström, fru (1922). 

S. ·M. K:s Californiakommltt~. 
Ledamötc7· : 

A. Dllnielsson, mr., ordf. 
O. Pea'rson, mr., kassör. 
Oll' Alen, mr., sekr. 
A. T. Lindgren, mr. 
L. J. Olson, mr. 
C. J. Andersson, mr. 
C. J. Anderson , mr. 
.John Lov~n, mr. 

S. M. K:s missionärer 
samt året för deras första ankomst till Kina. 

Carl Henrik Tjäder .. .. ..... ........ . 1889 

··Hilma Tjäder (f. Blomberg) .. ........ 1892 

'Fredrika Hallin .................... 1889 

August Berg ........................ 1890 

Augusta Berg (f. Hulander) .......... 1892 

*Axel Hahne ........................ 1890 

"Anna Hahne (f. Watz) . .. .... . ...... 1893 

Anna Janzon . .. . .. . .. .... . ..... . ... . 1890 

Frida Prytz ..... ..... . ... .. ... .. .... 1890 

*Carl Fr. Blom ...................... 1892 

"Ethel Blom (f. Dsher) .............. 1901 

Theodor Sandherg ..... ... ... ... . .... . 1892 

Sekine Sandberg (f. Storhaug) ........ 1891 

Hobert Bergling ................... . .. 1892 

Dagny Bergling (f. Aas) ...... .. ...... 1893 

Anna Eriksson ...................... 1892 

Ebba Burlln . .. .......... ..... . . ... .. 1894 

Hugo Linder ..... ; .... ..... .. . . .... . 1894 

Marie Linder (f. Bordson) .... ....... . 1903 


.. Årtalen angiva året för inval i kommitten. 
Tecknen ·0. = ordinarie; r . = rådgivande. 

.. Vistas f. n. i hemlandet. 
• 	Vistas f. n. i Amerika. 

Emma Andersson ..... . .. ... . 1895 

• Agnes Forssberg ............. . . .. .. . 1896 

Maria Pettersson ..... .. . . .. ... . .... . 1896 

*Ossian Beinhoff . ... ... .. .... .. .. .. . 1902 

'Edit Beinhoff (f. Rowe) . ............ . 1903 

G. V. Wester ......................•. 1903 

*Maria Nylin ....................... . 1904 

*Richard Anderson ................. . 1905 

' Hildur Anderson (f. Engst.röm) ..... . 1008 

Maria Björklund ................... . 1907 

*Maria Hultkrantz . . ..... ... .. . .... . 1907 

David Landin ... ... ... ... ... . ....... . 1908 

Karin Landin . . . . .. ........ ...... . . . . 1919 

Malte Ringberg .... .... ....... ..... . : 1908 

Ida Ringberg, (f. Andersson) ..... ; .... . 1903 

Nils Svenson ....................... . 1909 

Olga Svenson (f. Ahlman) .. ... .... .. . 1905 

**Josef Olsson .. ...... . .... ....... .. . 1910 

**Johanne Olsson (f. Voss Rasmusse n) . . 1910 

Oscar Carllln .. . .............. ... ... . 1902 

Gerda Ca rllln (f. Wett.erstrand) . ..... . . 1904 

}~ster Berg ... .. . ...... .......... . .. . 1912 

Ingeborg Ackzell .. . ........ ........ . . . 1912 

··Ester Jonsson ..................... . 1915 

*Estrid Sjöström .. .. .. . . .... . ... . 1915 

'Juditb Hultqvi s1'. . ... . ... . . .. . .. . . 1916 

c. J. Bergqvist . . . . 191(j 

Nath. Engbäck ...... . ...... . ... . ... . 191!1 

Elsa Engbäck, (f. Engström) ... . . ... . . 1921 

E lna Lenell . . . . . ..... .. . . ..... . . . .. . 1919 

Hanna Wang .. . ................. . .. . 1921 

Elna Gunnnrdo .... . ... ......... . ... . 1921 

Johannes Aspberg ... . .... ......... . . . 1922 

Morris Bergling .... . .. . . . .. . ...... . . . 1922 

Carola Rudvall ..... . .... ...... . .. .. . 1922 

l\Iinnie Nicbolsou . . . .. . ............ . . 1923 

Lisa Gustafsson ... .. .. .... .. ... .. . 1923 


I hemarbetet anställda: 
Erik Folke .......................... 1887 

Mimmi Folke (f. Beskow). 

Nath. Högman ........... ... . .. . . . .. 1903 

Judit Högman (f. Gustafsson) .... .. . . 1905 

Inez Bölliug (f. Berzelius) ..... .. .. ... 1902 

Martin Lind en ...................... 1916 

Gustaf Adolf österberg, reseombuu. · 

Lisa Blom, fröken, kassör. 

Svea Forsberg, fröken, skrivbiträde. 

Kerstin Skulander, fröken, stenograf. 


S. M. K:s ombud. 
a) Manliga ,onibud. . 

Andersson, .. Elis, lantbrukare, Fröberga gård, 
Norrköping. 

Anderson, S., lantbrukare, Brodderud, Ma· 
riestad. 

Andersson, G., hemmansägare, Svamperyd, 
Flisby. 

Audersson, Rud., grosshandlare, Gävle. 
Andersson, Valfr. , predikant, Hvetlanda . 
Aren, Emanuel, överlärare, Norrköping. 
Arvidsson, Sigfrid, mekaniker, Höganäs (övre) . 
Bergh, A., kyrkoherde, Barkerydsby. 
Berggren, Karl, kyrkoherde, Tor·8ås. 
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. Bergström, Joh., lantbrukare, Nickerve, 
. . Bjärges. 

Beskow, Nils, kyrkoherde, Resele. 

:Plixt, Simon, handlande, Göteborg. 

Bohlin, A., folkskollärare, Källunge. 

Bi-edin , J. A., Kyrkoherde, Aker. 

Carlbom, A. E~, kyrkoherde, Backe. 
'Carlssou, K. Axel, handlande, östersuud. 

Carlsson, C. W., predikant, Leksberg. 

Carlsson, S. A., herr, Hvetlrrndil. 

Carlstedt, C. A., kyrkoherde, Vena. 

Dahlberg, F. G. , f. . d. folkskollärare, Lunds

brunn. 
'Dahlgren , J. F., folkskollärare, Ange. 
'Dahlin, Tycho, missionssekr., Stockholm. 
Dickson, A . E., godsägare, Alingsås. 
Dillner, J., trädgårdsmästare, Bureå. 
Edström, J . A., kyrkoherde, Piteå. 
Eliners, O., kontraktsprost, Vå.nga. 
Eriksson , E., förste lära re, Falun. 
Eriksson. C. Th" herr, Berga Rt~ohugge ri , 

KlIm Ia. 
l':riksson, Erik S., lantbrukare.VuII, V in g· 

åker. 
Eriks~on, K, ' mjölHnre, Ullung~ fors , Ellsbyn. 

F rrlk, J ., komminister , Högsjö. 

Porshell , J ., P lym-, kyrkoherde , lIvet.landa. 

l'rldt, Oscrrr, stadsmission är , Umeå. 

:Forssunder, Ca rl , hand!. , Herrljllugn . 

Forsell, Ruben , hanvakL Lohonä s. 

Forsgren, Fre~., herr, SlI ndS\'l111. 

Fr id~n, Joh .. herr, UJricellumJl. 

(}erner, A., överi ngenjör, Malmö. 

Cfrllner, G., f. d. folkskollärare, MotaiII. 

l;ustufsson , K. , hemmnnsiigare, SlIl1ucriillg:l. 


Flisby. 
Gusta[ sson, P. J. , hemmansägare. Tenhnlt. 
Gusta[sson, Vilh., fabrikör, Tibro. 
Gustafsson, O" predikant, Espehrån:1. Eke niis· 

sjön. 
f'yllensköld, A., kommendörkrrplen, Djurs · 

holm. 
Hagberg, S. E., kyrkoherde, Tenhu It. 
Hall, G., hemmansägare, Rök. 
Halvarsson, O., herr, Strömsdals bruk. 
Hanson, Carl, inspektor, Göteborg .. 
Hansson, A., kamrer, Holsby brunn. 
Hellgren, Knut E., folkskollärare, Mal,uriisk. 
Hemberg, A., grosshandl are, Axval!. 
HofIund, K. J., disponent, Trehörna. 
HolmIund, Albin) hand!., .· Bastuträsk. 
Hultberg, N., folkskollärare, Hörle. 
Hiiger, Nils! kOI?-traktsl?rost, Ryggsten, M.otala. 
Isacssori , ' Efr., hand!., Mariestad. 
Isaksson, ,H., herr, Fridhem, Älgarås. 
Johansson, A. P., lantbrukare, S. Lindkulla, 

Ramfal!. 
J<ihll.lissou, F., herr , Tyskagå.rden, Kinne

malma. 
Johansspn, J . Georg, folkskollärare, Böhlsen, 

Oviken . .. 
Johansson; J.; L d. folkskolHir are, Uppsala. 
Jolianssori, . J.; lUntbrukare, Rude, Gisebo. 
Johansson, M., lantbrukare, Storegården, Kin· 

nemalma. 

Johansson, J., lantbrukare, ,Essgärde, Husaby. 

Johansson, S., handlande, .Eksjö. 

Johansson, S., grosshandlare, Luleå. 

J ohansson, Viktor, soldathemsföreståndare, 


Jönköping. . 
Johnsson , J. F ., folkskollärare, San-dseryd , 

Jönköping. 
Jonsson, A .. fabrikör, Rosenfors. 
Jonsson, J. ·A., lanthrukare, Espefall, Medalby . 
Jörgensen, N., direktör, Bellevue. Vagnhärad. 
Kalling, H. , gymnastikdirektör, Lund. . 
Karlsson, David, lantbrukare, Tjunnaryd, Eke-

nässjön. . 
Karlsson, E., handlande, Fjugesta. 
Karlsson, Johan, svarvare, Bodafors .. 
Karlsson, Karl, hemmansägare, Järvsö. 
Karlsson, Albin, folkskollärare, Göteborg. 
Karlsson, Aron, kontraktsprost, Grebo. 
Kjellberg, K , brukspatron, Valåsen. 
Kliugner, G., kyrkoherde, Göteborg. 
Kri s toHersson, J. F. , folkskollärare, Sandn. 
I\:u Jler, C. J., folkskollärare, Anten. 
Lngerberg, Bror, folkskollärare, Brånsl:a, 

Kumla. 
Ll1gergren, A., kakellJgnsmakare, ·Helll~(,. 

],nrsson, Joh " lantbrnknre, Hemrnllngs, Hall· 
lingbo. . 

Larsson , Lars, kommunalordf., Alsta. Nor· 
tIerön. 

Larsson, Osca r, IDntbrukare, Anaryd , Bröt.je· 
mark. 


r,'llI rcll, E .. komminister, SlIndbyoerg. 

Linder, Josef, lärare, Höganiis (nedre). 

Lindgren, G.: kyrkoherde, Kimstad. 

Lindholm, J. P. , ~kräddarmästare, VirserlJm. 
Li ndström, Aug., kyrkoherde, Stockholm. 

. r.ingström, A. , folkskollärare, Klintehrrmn. 
Ljungqvist, C.. direktör, MulJsjö. 
Ljuugkvist, Otto, järnhandlare, Skövde. 
Löfgren, Aug., godsägare, Borås. 
Markgren , Albert, kyrkoherde, Bygdeå. 
Magnusson, O. , hemmnnsägare, OrrvjkelJ. 
i\Iogensen, F., handlande, Mörby. 
Mårtensson,M.. hemmansägare, Orrvikeu. 
Nilsson , A., folkskollärare, örebro. 
Nilsson, Ax., nämndeman, Gropen. 
Nilz~n, Ernst, kantor, Kristdala. 
Norbeck, O., kyrkoherde, Mo, Helsingmo. 
Nordling, J. , revisor, Kramfors . 
Nylander, E., folkskollärare, Luleå. 
Nylander, J . A., kommunal ordf., Björköby. 
Nylin, C., f. d. folkskollärare, örebro. 
Odhner, C., rådman, Mariestad. 
Ohl sson, N. A., folkskollärare, Grötlingbo. 
Olenius, P., kyrkoherde, Nysätra. 
Olsson, Anders, nämndeman, Norderön. 
Olsson, Carl, kyrkoherde, FryeJe. 
Olsson,C. M., fabrikör , Sunne. 
Olsson, Ivar, hovrättsnotarie, LidhuJt. 
Ottander, O. A., kontraktsprost, östervåla. 
Ottossou , N . P., herr, Solshester, .Skede. 
Oxelqvist, N., verkmästare, Huskvarna. 
Palm, J. , polismästare, Hälsingborg. 
Persson, Storåkers Erik, hemmansägare, V. 

Björken, Siljansnäs. 
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Pete,son,. Fritz, pastor, Stockholm. 

Petersson, J. A. ·V., folkskollärare, Mönsterås. 

Petersson, N. Aug., . fabrikör, Värnarno. 

Pettersson, Edvin, trädgårdsmästare, Nysund, 


Mölnbo. 
Petterssou, C. ]?, folkskollärare, Skattungbyn. 
Pettersson, G., lantbrukare, Edsberg. 
Pettersson, Joh .. , bagarmästare, Ovanmyra. 
Pettersson, p. K, handlande, Hvetlanda. 
Petterssoo" J. A., herr. Götene. 
Påhlman, Axel , kyrko.herde, Rök. 
Ri?berg, P. , . kontraktsprost, Lofta. 
Rosell, A. A., lantbrukare, Brötjärna, Mock· 

fjärd. . 
Rydqvist, E. , kyrkoherde, Gistad. 
Samue]ss(;m, A., lanthrukare, Sandåk ra, Bäck· 

seda. 
Samzelius, E., banktjänsteman, Kumla. . 
Sandelius, J. S., kyrkoherde, Lyckås gård. 
Sanden, Joh., kyrkoherde, Askersund. 
SiselI, M., folkskollärare, Mora. 
Stenbeck, C., kyrkoherde, örebro. 
Stenqvist, J. D., fabrikör, Kvidinge. 
Sunden, C. V., fabrikör, Lindesberg. 
Svanberg, J. , maskinist, Karlskrona. 
Swartz, A., överlärare, Norrköping. 
Svensson, G., kamrer , Lidköping. 
Svensson J., postmästare, Säter. . 
Svensson, N. B., kantor, Alghult. 
ThavenillS, G., apotekare, Ulricehamn. 
Thörnqvist, S., lantbrukare, Maspelösa. 
Tideström,. Hj., kyrkoherde, Bjursäs. 
TooreIl, C. E., lantbrukare, Ettarp, Hok. 
Tottie, M., ph., herr, Linköping. 
Törnblom, H., stationsinspektor, Söräng. 
Unosson, C., förvaltare, Skebobruk. 
\Vrerneman, 11.. kOlLminister, Händene, Skara. 
Wennersten, K., kassör, Borås. 
Windahl, 1;\., grosshandJ., Figeholm. 
Werner, L .. lantbrukare, Röräs, Mariestnd. 
Westman, A., direktör, Korsnäs. 
Westling, V., kyrkoherde, Aspeboda. 
Wisborg, V., disponent, Bankeryd. 
Wittencrona, A., kontraktsprost, Adelöf. 
Zellner, A. V., komminister, Hagalund. 
Åkesson, O., folkskollärare, Spjutsbygd. 
Åström, J., kronojägare, Hälland. 
öberg, F., teol. dr, kyrkoherde, Vänn,is, Spö

land. 
b) Kvinnliga ombud: 

Abrahamsson, Ida, fru, Norrköping. 

Andersson, Ch., fröken, Vadstena. 

Andersson, Edit, fru, Lerberget, Höganlis. 

Andersson, R , fröken, Hareryd, Flisby. 

Andren, Hedvig, fröken , Karlskrona. 

Anjou, fru , Trollebo, Herrljunga. 

Berg. M., fröken, Hälsingborg. 

Bergh, Olga, lärarinna, fröken , Västeräs. 

Boberg, E., fru, Sthlm. 

Bondesson, Lydia, lärarinna, frÖken, Naglarp, 


Björköby. 
BiIling,E., fröken, FHsby. 
Brandin, Jenny, lärarinna, fröken, Stockholm. 
BrUtlskog, Eva, fröken, Falköping-Ranten. 

Brusewitz, H., fröken, Hova. 

Burman, Maria, seminarieföreständarinna, 


Lycksele. 
Bäiirnhielm, Aina, fru, Skellefteå. 
Carlsson, Ester, lärarinna, fru, Sjöagård, 

ö sterkorsberga. 
Cedervall, Hanna, lärarinn a, fröken, Osbac

ken, Sandhem. 
Dalholm, Anna, lärarinna, fröken, Kristdala. 
Danielsson, Brita, fröken, yttergärde, Oviken. 
Didoff, re, fröken, Växjö. 
Dillner, H., fröken, NOTa. 
Edin, Alice, fru, Piteå. 
Ek, Maria, fröken, Wrigstad. 
Ekberg, Elsa, fru, Mariestad. 
Ekström, Hanna, fru, Katrineholm. 
Eriksson, Anna, fru , LaxA. 
Eriksson, Helena, fru , Killl.fors. 
Fall, Lydia, lärar., fröken, .A rteryd, Häger

stad. 
Galland.er, G., fröken, Uppsala. 
G,ranlund, E., lärarinna, fru, Sollefteå. 
Habbe, H., lärarinna, fröken, Baggetorp, 

Jämserum. 
Hedengren, Elin, fru, Lanna, Hidingebro. 
Holmgren, A., fru, Köping. 
Holmqvist, Jenny, lärarinna, fröken, Tenhult. 
Hultkrantz, M., fru, Björnö, JIeljebol. 
Johansson, A., fröken, Alingsås. 
Johansson, Emy, lä rar., fröken, Boden. 
Johansson, Hilma, fröken, Forssn Bruk, Katri 

neholm. 
Jonsson, A. , fru, österäng. 
Karlsson, Emma, lärar., fru , rSjötorp. 
Karlsson, Linnea, fröken, Murjek. 
Karlsson, M., fru, Fröberga Gärd, Norrköping. 
Landgren, S., fröken , Ystad. 
Lindberg, E., fru, Köpenhamn. 
Lindberg, Gertrud, lärarinna, fru, Bjärmelund. 

Fåker. 
Lindberger, M., lärarinna, fröken, Ang. 
Lindell, Aug., fru, Bergby. 
Liljesson, Anna, lärarinna, fröken, Grebo. 
Lundgren; 'Maria, lärarinna, fröken, Värna, 

Linköping. 
Lundqvist, Karin, prostinna, Hembult, 

S'tjärnhov. 
Nilsson, Hanna, fru , Sävsjö. 
Nilsson, Lisa, f.röken, Sjövik, Edsbyn. 
Nyblad, S., fröken, Skellefteå. 
Olofsson, Hilda, fru, öhrviken, Kallholnien . 
Olsson, Klara, fru, Borgvik, .oviken. 
Petersson, Alma, fröken, Bärsta, Hackvad .. 
Petersson, Fredrika, fröken, Björklinge. 
Peterson, Hanna, fröken, Sjömarken. 
Petersson, Hilda, lärarinna, fröken , Appla

ryds skola, Brömsebro. 
Pettersson, Ida, fröken, :Skillingaryd . 
Runnbäck , Hilma, fröken, Uppsala. 
Samuelsson, E ., lärarinna, fröken , Ljungby. 
Sandberg, Olga, fru, Misterhult. 
af Sandberg, J., fru, Vänersborg. 
Steen, Helene, fröken, Hvetlanda . 
Sunde Il, J.,. fru, 'Malmö. '. 

http:Galland.er
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Sven~son, Olga, fro, Sandllrne. 

Svensson, S ., fröken, Lycldis gård .. 

Svensson, 1\1., fröken, Visby. 

Uhrborn, J., fru, Värnarno. 

UlH, Louise, fröken, Stockholm. 

Wahlberg, Ellen, sjuksköterska, Dals-llosto"k. 

Wallman, Uilda, fröken, Ljusne. 

Weinberg, E., fru, Karlstad. 

Wennerberg, Elin, liirarinna, fröken , Söder

hamn. 
·Westersiröm, Emelia,fru, Djursholm. 
Widmark, E., fru, Hälsingborg. 
Viklund , Barbro, lärarillua, fröken, Rouö

holm, Hargshamn. 

Hemgångna ombud. 
Under året har Herren hemkallat ett 

missionens ombud: kontraktsprosten Ch. 
Meurllng, Kristdala. 

Nya ombud. 
Handlanden Etr. lsacsson. Mariestad. 

kantor Ernst Nilzen. Kristdala, lantbrulw
ren l-\.. A. Rosell, Bröt järna, Mockfjärd, fa
brikör C. V. Sunden, Lindesberg. 

Fröken . He.dvig Andren, Karlskrona, lä
rarinnan f r öken Jenny Brandin, Stock
holm, fru Aina Bäärnhielm, Skellefteå, lä
rarinnan fröken Hanna Cedervall, Os
backen, Sand hem, fru Elsa Ekberg, Ma
riestad, fröken Fredrika Petersson, Björk
Jinge, lärarinnan fröken Barbro Viklllnd, 
Ronöholm, Hargshamn. 

PROGRAM 
vid 

s. M. K:s 37:e årsmöte 
den 28-30 maj 1924. 

Onsdagen den 28 maj. 
Kl. 11 j, m. : Kommittens enskilda samman

träde. 
Kl. 4.30-6 e. m.: Ombudsmöte. Stadsmissio

nens lokal, Stortorget. 

Inledning. överste H. Dillner. 

Revisionsberättelsen föredrages. 

Val av. revisorer. 

Stadgeänd ringsförslag_ 


Kl. 7 e. m.: Missionsmöte. Stadsmissionens 
lokal, Stortorget. 

Presentation och kortare anföranden av 
hemkomna missionärer. 

Bönestund. Gemeusam tesupe Il Stadsmis
sionen. Anmälan om deltagande i supen 

sker till expe::litione;]. Tel. 445.9. eller 
No:rr 22473. 

Kristi Himmelsfärdsdag den 29 maj. 

I Betesdakyrkan, ~loragata)l, 8... 


KL 11 f. m_: Inledning av .kommiHensordf. 

överste H . . Dillner. 

Före:Jrag av missionärerna Axel Hahne. 
. och E. O. Beinhoff. 

SolosRng. 
Kl, 6 e. m.: Ledare: Kommitt~rrs . v. ord!., 

överingeniör K.. G. jJfagnusson. 
Utdrag ur drsberätt elsen av sekreterareu. 
Korta antöranden: 
Missionsarbetarens kraftkällor. Missionär 

A xel Hahne. 
Hunl grunden Hi.gges. Missionär E. O. 

Beinhoff_ 

Den he:lniska kvillnan. Missionärerna 
Estrid Sjöström och hf.dith H1tltqvist. · 

Fredagen den 30 maj. 
Utflykt till Dwvbo. 

Samling vid Duvbo kl. 11.:30. Avresa från 
Stockholm sker: me:l tåg frän lokal stationen 
å Västeråsbanan, avgår kl. 10.57, eller me:J 
omnibus eller spårvagn från Norra Bantorget. 

Hemmavarande missionärer. 
När vi i år samlas till vår årshögtid 

hava vi glädjen att ibland oss äga flera 
missionärer, som äro hemma för att vila. 
Några av dess a hava redan hunnit åter
hämta krafter i hemlandet, under det alt 
andra äro ich blott alltfort trötta och 
slitna efter arbetets mödor, utan också 
bräckliga till sin hälsa. Då vi veta att mis
sionsvännerna med intresse och förbön 
följa våra missionärer, vilja vi härl,1edan 
lämna några uppgifter angående dem. 
Missionär Axel Hahne har fått vara ovan
ligt friskoeh i ständig verksamhet under 
den gånglla vintern. Om den ögonopera
Lion, som fru Anna Hahne nu blivit till
rådd alt genomgå, utfaller lyckligt, hop
pas makarna Hahne att till hösten få åter
vända till sitt arbetsfält. Fröken i'vlaria 
Nylin , som lil,alecles varit i en mycket trä· 
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geri reseverksamhet under den gångna 
vintern, skulle, v. G., samtidigt som ma
karna Hahne återvända till Kina. Även 
frökeCl Ester' Jonsson har kunnat företaga 
rätt så vidsträcIda resor, men huruvida. 
hennes krafter tiUåta henne all till hösten 
återvända till Kina, är ännu ovisst. Lika
så är i fråga om utresan förhållandet med 
fröknarna iHaria H,ultkrantz och Estrid 
Sjöström. 
. Familje.l Josef E. Olsson befinner sig aUt

fort i Amerika, där Olsson f. n. betjänar 
2 svenska församlingar, under det han 
samtidigt bedriver universitetsstudier. Mis
sionärMartin Linden deltager t. v. i hem
arbetet. 

Med avseende på mis3ionär och fru An
derson synes en glädjande' förbä ttring i 
dessa våra vänners hälsotillst å nd ha in 
trätt,ehuru de ännu ej hunnit återhämta 
sina kr a fter , så att de1.,unna deltaga i 
något direkt missionsarbete. 

Familjen BeinhClff, som helt nyligen an
kom till Sverige från Amerika, hoppas att 
efter en kortare vilotid i hemlandet åter
vända till . sitt fält. Pastor Beinhoff är 
fullt frisK . och' arbetsför, i11en fru Bein
hoffs krafter äro däremot ännu ej sä 
starka. 

Fru Hilma Tjäder måste t. v. för sin 
hälsas skull kvarstanna i hemlandet. 
Frölmarna Hallins och Forssbergs ålder 
och hälsotillstånd tilldta ej att de Ölen-än
da till det för dem så .1.<ära miss ionsfält et. 

Missionär och fru Blom med sin doller 
Majastina och fröken Judith Hultqvist be
räkna att någon av dessa dagar lan dstiga 
i England och befinna sig, så lJ ng t vi ve
ta , alla väl. 

Missionärer på fältet, som behöva 
förbön. 
Enligt telegram, som ingått; har fröken 

Maria Björklund i Peking undergått en 
rått så allvarlig operation. Av' telegram
met, som var daterat den 12 maj, framgår, 
;:tlt operationen gått lyckligt och . att pati
entens tillstå nd var tillfredsställande. 

Fru Ida Ringberg vistas alltjämt på C. 
L M:s sanatorium, Kuling, där hon tyvärr 
gjort ganska ringa framsteg i fråga om att 
återvinna hälsa och krafter. 

Föken Elna Gunnardo, som sista tiden 
arbeta t hos f röken iH aria Pelle rSSD11 i 
Sinanhsien, har måst resa till kusten för 
att sö1<a läkarehjälp. Av läkareutlåtandet 
synes framgå, att hon ej tål ' den torra 
och höga luften i Norra Kina. 

Även övriga syskon därute behöva sä
kert våra förböner, enär deras .lrrafter äro 
synnerligen hårt ansträngda av alltjämt 
växlande ansvarsfulla arbetsuppgifter. 

Jullädorna. 

De vänner, som i å r vilja vara med om 
julsändningen till Kina, ombedjas att god
hetsfullt insända julgåvorna under tiden 
6-12 juni under följande adress: 

K. F. U. M. 
,---, Parkgatan 11.IS. M. K·I 

Göteborg. 

Som det lätt kan uppstå svårigheter all 
upprätta ' för tulldeklarationen nödvändi
ga innehållsförteckningar, bedja vi vänli
gen, att givarna måtte åsätta varJe paket 
e n fullständig prislista, som borttages vid 
packningen i Göteborg. 

Expedition: Drottitinggatan 55, Telegramadress: "Sinim", Sl6ckholm. 

Telefon: 44 59. Norr 22473. 


~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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FADERNS LÖFTE H I M M E L S F Ä R D E N"'. 


Luk. 24: 49-53. 

Om påskens budskap är: Kristus är 
uppstånden, Kristus är sannerligen 

uppstånden, så är denna dag budska
pet: Kristus är sannerligen himlafaren. 
Han har uppfarit dit, där han var förr. 

Han sitter på Guds högra sida. Han 

sitter så högt, han skådar ned så djupt, 
han ser ned till oss. 

Det är en förmån att få läsa härom 
tillsammans, se huru han avslutade sitt 
frälsareverk på jorden och började det 
i himmelen. Himmelsfärden och Fa
derns löfte sammanställas här. Dessa 
två saker höra nära ihop, såsom Her

ren Jesus förut förklarat: Det är nyt
tigt för Eder att jag bortgår, ty om jag 
icke bortgår, kommer icke Hugsvala
ren till Eder, men när jag har gått 
bort, skall jag sända honom till Eder. 
- Alltså måste Jesus gå bort för att 
den helige Ande skulle komma. På ett 
ännu rikare sätt än Herren Jesus skulle 
den helige Anden komma till dem, på 
ett ännu rikare sätt skulle han bevisa 
och låta dem få erfara Guds kraft. 
Herren säger: Om någon älskar mig, 
så håller han mitt ord, och min Fader 
skall älska honom, och v i s k o l a 
komma till honom och taga 
v å r b o n i n g h o s h o n o m. Detta 
är just vad Anden har uträttat, att Gud 
själv bor i oss. Fadern och hans Son 
tager sin boning i våra hjärtan genom 
sin helige Ande. Den treenige Guden, 
kommer till oss och bor i oss, och när 
Herren säger: Jag är med Eder alla 
dagar intill tidens ände, då är det den 

,. Predikan - i sammandrag - av missio· 
nl"r Axel Hahne vid Svenska l\Iissionens i 
Kina årshögtid i Betesdakyrkan Kristi him
melsfärdsdag. 

treenige Guden, som är med oss i sin 
treeniga makt och kärlek. 

Jag sänder över eder min Faders 
löfte. Här omtalas ett löfte, ett sär
skilt löfte, ett bekant löfte, som lär

jungarna väl kände till. Vi ha många 
löften i Guds ord. Bibeln är full av löf
ten, och alla dessa löften ha uppfyllts 
av Jesus och i Jesus. Alla löftena äro ja 
i honom och amen genom honom, Gud 
till ära i oss. Alla uppfyllas i Jesus, 
men alla sammanfattas i ett enda löfte, 
och det är löftet om Anden. Vi komma 
ihåg Jesu ord: Om nu I som ären onda, 
kunnen giva Edra barn goda gåvor, 
huru mycket mera skall icke Eder him
melskeFader giva den helige Ande åt 
dem som bedja honom. När Gud ger 
något gott, då är det den helige Ande, 
och när han vill giva det allra bästa, 
då ger han sig själv i sin Ande. Det är 
just genom Guds helige Ande, som vi 
få alltsammans av Gud, så att vi bliva 
delaktiga av hans natur. 

Detta är nu vad som ligger i Mästa
rens ord här, och som han påminde 
lärjungarna, innan han lämnade dem. 
Han säger: Jag sänder Eder löftet, 
men I han också en uppgift, en plikt. 
Det är verkligen alltid en gudomlig 
och en mänsklig sida. Den mänskliga 
sidan är bra liten, bra obetydlig, men 
ändå så viktig. Det beror på, om vi 
göra vår sak eller inte. Härom påmin
ner nu Herren. I skolen bli kvar i sta
den Jerusalem. Bliven stilla där, och 
springen inte åter igen åstad för att 
fiska. 

För en verksam Jesu lärjunge är det 
inte det lättaste att sitta stilla och 



Ö juni 1924. S I N I M S 

vänta, men Jesus sade, att de skulle 
göra det. Bliven kvar i Jerusalem, till 
dess att I bliven beklädda med kraft. 

Det var någonting som de skulle vara 
förvissade om att det skulle inträffa. 
Herren hade talat in detta löfte förut 
i deras hjärtan, så att de blott behövde 
en påminnelse därom. Detta löfte 

sjönk ner i lärjungarna och beredde 
dem att mottaga den helige Ande. 

Bliven kvar i staden Jerusalem, till 
dess att i bliven beklädda med kraft 
av höjden. Vi tycka, att det borde ha 
varit något mera. Här står ingenting 
om att de skulla hålla på att bedja, 
fasta och vaka. Vad som behövdes var 
att löftet kom in och fick makt med 
deras hjärtan, gjorde dem väntande 
och längtande. Så verkar Guds löften 
i våra hjärtan. De gripa hjärtat så att 
man känner behov av att få något av 
Gud och väntar att få det. Detta väl
signade löfte kom in i lärjungarnas 
hjärtan, och det blev där längtan, vän
tan och tro. Därför står det här, att 
de prisade och lovade Gud, när de voro 
samlade i templet. De visste, att .det 
Herren Jesus hade lovat, det skulle han 
också uppfylla. Det skulle ske som 
han sagt. 

I berättelsen om himmelsfärden står 
det: Han förde dem u t till Betania och 
upplyfte sina händer och välsignade 
dem, och i det han välsignade dem skil

des han från dem och upptogs- till him
melen. Här se vi ett exempel på bi
belns sätt att i några få ord skildra det 
allra största och underbaraste som nå
gonsin har hänt. Ett .annat sådant är 
berättelsen om vår Frälsares korsfäs
telse. Det är någonting, som bara 
nämnes i förbigående : När de hade 
kommit till den plats, som kallades 

L A N D. 

»Huvudskallen», korsfäste de honom 

där. - Han förde dem ut till Betania 
och upplyfte sina händer och välsigna

de dem, och i det han välsignade dem, 
skildes han från dem och upptogs till 
himmelen. De voro vana, att bliva 
förda av Jesus, dessa lärjungar, än upp 

på förklaringsberget, än ut i öknen. 
Nu skulle de föras ut och få se något 
alldeles särskilt. Det ordet kan gärna 
komma in i våra hjärtan, den tanken 
och längtan: Må jag bli förd av Jesus! 
Det må nu vara att bli förd upp på 
berget eller ned ibland folkskarorna 
och få se det onda samt Herrens makt 
över det onda eller ut i öknen. Må jag 
bli förd av honom och se hans härliga 
makt mer och mer. 

Herren Jesus upplyfte sina händer 
och välsignade dem. Vi Herrens vitt
nen ha ibland att välsigna. Det är vår 
uppgift, vår plikt att upplyfta våra 
händer och välsigna menigheten. Ofta 
har jag känt att det är en alltför stor 
och helig uppgift, och att jag liksom 
icke vågar upplyfta mina ringa händer 
över församlingen och välsigna. Jag 
uppmuntrades emellertid härtill en 
gång, när jag på nytt läst den aroni
tiska välsignelsen. Den tanken grep 
mig då, att vi få lägga Herrens namn 
på församlingen. _ » Så skolen i lägga 
mitt namn på Israels barn, och jag skall 
då välsigna dem. » - Herren följer 
våra händer, vårt ord, vår tro med sin 
välsignelse. Hans välsignelse kommer, 
då vi i tro handla efter hans ord, den 
kommer över församlingen och över 
oss. 

Här var det dock Gud själv, Guds 
egen Son, som över sina lärjungar 
upplyfte sina händer och välsignade 
dem. Betyder det något? Betydde det 
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något då Jesus tog de små barnen i 
sin famn och välsignade dem? J a, det 
betyder något, då vi lämna oss själva 
och våra kära åt honom, på det att 
han må välsigna dem och oss. Vad 
kunna vi göra utan denna välsignelse? 
Det var den lärjungarna behövde, och 
det är vad vi behöva. Kunna vi få 
den? Upplyfter Herren Jesus sina 
händer över oss och välsignar oss nu? 
Ja, om du trodde, skulle du få se Guds 
härlighet. Om du trodde, skulle du få 
erfara hans välsignelse. Vänd ditt 
hjärta till Herren Jesus och var viss 
om, att han då lyfter sina händer över 
dig och välsignar dig. 

I det han välsignade dem, skildes 
han från dem och upptogs till him
melen. Var det då underligt att lär
jungarna kunde med glädje gå tillbaka 
till staden, till sin ensamhet, dit där de 
voro omgivna av fiender, på alla sätt 
stadda i alla möjliga faror? Var det 
underligt, att de kunde gå ·tillbaka till 
allt detta med glädje? De sutto ej och 
gräto, som de gjorde, då Herren Jesus 
hade dött. Nej, de gingo tillbaka .till 
sin ensamhet och till sina svårigheter 
och till sina frestelser och prövningar 
m ed g l ä d je. 

Det står här, att han skildes ifrån 
dem och upptogs till himmelen. I 
apostlagärningarna, där också berät
telsen återfinnes, står det, att han upp
togs i d e r a s å s y n, att en sky tog 
honom bort, och förde honom upp till 
himmelen. Det står så tydligt, att han 
verkligen upptogs till himmelen. Det 
är viktigt för oss att veta, var vi har 
våt Frälsare: att han bor där uppe, att 
han sitter på Faderns högra sida, och 
att han är här ibland oss genom sin 
Ande, och att han genom sin Ande 
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verkar med all sin gudoms fullhet. Det 
står på inte mindre än femton ställen 
i Nya Testamentet, utom på det om
tvistade stället i Markusevangeliet, att 
Herren Jesus sitter på Guds högra si
da. Skola vi då inte enfaldigt tro detta, 
och tro att han är den av Gud bestäm
de domaren över levande och döda. 
Han har all makt i himmelen och på 

jorden och förmår frälsa alla dem, som 
genom honom komma till Gud. Vi bli 
ej lyckliga på annat sätt än genom att · 
likt dessa lärjungar tillbedja honom 
som vår Frälsare och taga emot honom 
som himlafaren, upphöjd, regerande 
och såsom den som skall komma åter 
på samma sätt som han uppfor. 

När Jesus välsignar oss, då blir det 
ljust därinne i hjärtat, och då få vi nåd 
att tro, att omfatta frälsningen , då blir 
det möjligt att komma Jesus nära. 
Lärjungarna hade nu hans välsignelse 
över sig, och därför kunde de hålla ut i 
bön och vänta , tills den helige Ande 
kom över dem. Det är så, att när Her
ren Jesus kommer in i hjärtat, då blir 
det inte en dådlös längtan. Det är all
deles omöjligt för den som verkligen 
tror på Gud, att tänka: nu gör Herren 
allting, och jag betyder härvidlag in
genting. Jag kan sitta med armarna i 
kors och bry mig om ingenting. 

Ha vi gett akt på, hur det var, då 
profeten Daniel i profetiorna fick se 
den tid angiven, som Herren hade be
stämt för Israels barn återvändande 
ur fångenskapen. Då började han bed
ja. Han kunde ju ha tänkt, att nu 
sker allt det som Gud har sagt, och då 
behöver jag ingenting göra, men så är 
inte trons handlingssätt. Tron är en 
levande faktor, en levande verklighet 
i hjärtat. Det är en motorkraft där
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inne, som driver, så att det ej går att 
vara stilla, utan man måste upp och 
med sin bön sätta de andliga krafterna 
i verksamhet. Så gjorde nu dessa lär
jungar. De voro stilla i templet i en
dräktig bön. De voro samlade där till 
tack och lov, ty de visste, att Anden 
skulle komma. De bådo, att Anden 
skulle komma över dem. De bådo, att 
Gud skulle göra dem beredda, så att 
de kunde mottaga den helige Ande och 
ej vanära Jesu namn. Det var bön och 
tack och lov på grund av tro på le
vande Gud. 

Så vill Herren göra med sin försam
ling i denna tid. V år dyre Frälsare 
sitter där uppe i himmelen på Guds 

högra sida. Han är där oss tillgodo, 
säger aposteln. Han ber för oss. Han 
manar gott för oss. Han sänder sin 
välsignelse till oss. Han ser på oss 
härnere, följer oss i alla våra förhållan
den och är med i alla dessa förhållan
den. Men han väntar, att vi skola be
höva honom, att vi skola längta efter 
honom och söka hans ansikte. Böra vi 
då inte göra detta? Jo, må vi taga 
emot honom, söka hans ansikte, taga 
honom med i våra uppgifter. Var viss, 
att han då skall göra vårt liv rikt. Det 
skall bli glädje, och det skall bli kraft. 
Välsigne han oss så för sitt namns 
skull. Amen. 

En färd till Skåne och Norge. 
Under april m ånad förunn ades det. un

dertecknad a tt å teri gen var a ute på r ä tt 
vid sträckta missionsfärd er. Fö rst gick fä r
den till Malmö, dit jag av Betelkyrkans 
styrelse k all a ts för a tt med verka med 
Guds ords förkunn a nde under p assions
veckan och påsken. Denna vecka, som 
ock brukar kall as »den still a, veckan», 
inbjuder ju på ett särskilt sä tt till stillhet 
och tillbedja n inför de n tÖl'l1ekrönte oeh 
kor sfä ste men ock upps tå ndne och för
härligade Frälsaren . 

Det var en glädje a tt i den stor a Betel
kyrkan få frambä ra det gaml a men evigt 
nya budskapet om Guds Lamm, som bort
tager världens synd er. Man märker, a tt 
de t är dett a gamla eva ngelium, som ännu 
i d ag griper människors hj ärt an, och som 
är det enda, som verkl igen hj älper , frigör 
och fr älsar. Man mä rker också, att när 
korset predikas, den Helige Ande gärna 
kommer med och är verksam. 

Det är ock en fr öjd att tänka på, huru 
. vi alltfort äro oförhindrade att i vårt land 
fritt och enkelt förkun na detta h ärliga 
frälsningsbudskap. I den sydsvenska me
tropolen finn es mycken och livaktig and
lig verksamhet mitt ibland allt det \'ärlds

viisCll och den ma teriali sm, som sitter nog 
s [\ fas t rotad såväl där som an norst ädes. 

13e telkyrkan är stOl' och rymli g. Hon 
byggdes und er en tid , när stora u trym
men krävdes för att taga emot :de ska
r or, som sa mlades. Det är i denna l,yrka 
Södertä ljekonferensens kommitte håller 
sina möten. Dess historia gå r tillbaka till 
den gudh ängivn e ingenjör Bergs och l(Qm
m endörl{apten Ramsten s daga r. Komm en
dörk aptcn Ramsten var ä,ie n en varm vän 
och ledam ot av S. M. K. och ända till 
vå ra dagar har den arbe tsförenin g, som 
arbet ar för S. M. K. i Malmö, i denn a 
kyrka få tt röna ' en stor slagen gästfrihet 
och kärlek Ave n i å r var sft fallet. Vår 
vecka avslu tades med en fö rsäljning av 
arbetsföreningens arbeten, som rönte myc
l{en uppmuntra n. Ja , minnet från Malmö . 
å r ljust och skall inte snart bortglömmas. 

Betelförsa mlingens pas tor, E . Thörne, 
är en ma n som med tro och förhopp
ningsfull he t ser fr am emot dagar av väl
signelse över både Malmö och Skåne, 
dett a i hans ögon så för summade mis
sionsfält. J a, give Gud, a tl den la ndsväc
kelse, efter vilken så må nga längta, snart 
måtte komm a ! 
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Efter ett kort besök i mitt hem gick så 
min färd till Kristiania, dit jag kallats aH 
medverka vid Norska Kinamissionens 
årsmöte. Den i Sverige allmänt kände 
och iälskade väckelsepredikanten Albert 
Lunde är denna missions »formand», och 
årsmötet hölls i Den Evangeliske Fore
nings lokal. Lunde är denna menighets 
herde och lärare. 

Det var kärt aH i Kristiania få återse 
gamla kära vänner, vilka jag, då jag för 
11 år sedan besökte Kristiania, lärde kän
na och älska. Många stilla och värderika 
samtalsstunder fingo vi sedan tillsammans 
i vännerna Treiders hem, där jag bodde. 
För övrigt synes allt vara sig tämligen 
likt som .rör 11 år sedan, och dock märk
te man ganska snart, att ett pulserande 
liv hade fört utvecklingen framåt imEmga 
8vseenden. 

Den EV8ngeliske Forenings lok81, som 
är belägen i hjärtat av Kristiania vägg 
om vägg med Folkets hus, har 1,100 sitt
platser. Det V8r en mäktig stämning, 
när vi på söndagsmorgonen trädde in i 
den till sist8 pl8 ts fu lisa tta loka len. Lo
kalen är byggd i modern, tidsenlig stil 
med bekväma fällbara stolar. Mitt fram
för talarstolen och på båda sidorna går 
en stor läktare, som vilar på solida pe
lare, vilka genom att de dragits ett stycke 
in under läktaren, gjorts mind re fram
trädande. Därmed har man ock erhållit 
ett stort utrymme mitt i salen. På båda 
sidor om talarstolen, som är rest vid en8 
långväggen, finnes en stor plattform. Till 
vänster om t81arstolen är sångkören pla
cerad, på höger sida en musik,l.<år, som 
trakter8r varjehanda instrument. Förutom 
flöjt räknade jag till inte mindre än sex 
fioler, därjämte orgel och piano. Pianot 
var placerat mitt framför talarstolen, och 
här tog fru Lunde plats samt ledde både 
den av henne övade körens sång och mu
sik och genom den församlingens gemen
samma sång. Det 'var nämligen icke så, 
att kören ensamt framförde sång~- och 
musikstycken, utan den hade fått som sin 
främsta uppgift att leda församlings
sången. 

På söndagsfönniddagen sjöngs i regel 
lJr den Norska psalmboken; och ijag vill 

lova, det var en mäktig och livlig psalm
sång, som brusade ,genom lokalen , när 
menigheten, ledd av denna utmärkta kör, 
deltog i psalmsången. Vid något tillfälle 
sjöng ju ä'ven kören ensam, men det var 
alldeles i ögonen fallande, aH den fattat 
sin uppgift vara icke blott att själva pre
stera sång utan att leda församlingens 
sång. Så mycket folk hade samlats att 
icl,e alla kunde beredas sittpla tser utan 
ganska, många fingo stå. Detta var in,e 
något för dagen enastående, utan så är 
det nästan alltid. Guds Ande vilade mäk
tigt över oss och man förnam, alt här 
var en pla ts, där Gud brukade få tala med 
människors hjärtan, och där de voro va
na att få möta honom. Det berättades 
mig också, att Ilästan vid vartenda möte 
komma själar till syndanöd och till tro 
på Gud. 

Norska Missionen i Kina arbetade under 
många år i förbindelse med Svenska 
Missionen i Kina. Deras missionärer vo
ro då få, och de hade icke kunnat upp
taga n{lgot eget arbetsfält utan arbetade 
på S. M. K:s stationer. Från den tiden 
och det samarbetet bevara vi de allra 
skönaste minnen och stå givetvis i en stor 
tacksamhetsskuld till våra norska vänner 
för den insa ts de gjort även på S. M. Ks 
fält: Två av de från Norge utgångna mis
sionärerna ha också just på S. M. K:s te
gar fått giva sina, liv. Den första var 
fröken Johanne Hundere, vilkens grav
vård står rest ett stycke utanför Tung
chowfus stadsport. Den andra var fru 
Thora Wester, född Hatlrem, vilkens grav 
bäddades i den kristna kyrkogården i 
Chiehchow. En tredje, fröken Christi-ne 
Angvik, föll under en missionsresa på vårt 
fält från åsnan, som hon red, och ådrog 
sig därvid ett svårt lårbensbrott, vilket 
gjorde henne till invalid för livet. Hon le
ver än och är bosatt i Kristiania. Låt oss 
ej glömma a tt bedja. för henne då vi tac1.<a 
för vad Gud givit S. M. K . .genom våra 
norska vänner. Ännu ett par vinster ha 
vi gjort genom Norska Missionen i Kina. 
Fru Sekine Sandberg, f. Storhaug, och 
fru Dagny Bergling, f. Aas, voro båda u t
sända av nämnda mission och -övergingo 
genom giftermål till S. M. K. 
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Sed an dess har emellertid Norska Mis
sionen i Kina gått en ny utveckling till 
mötes och äger f. n. i sin tjän st 22 mis
sionärer. Denna mission har nu ett eget 
arbe tsfält i provinsen Shansi, något norr 
om S. M. K:s fält och s. v.om Alli ans
miSSIOn ens och I-Ielgelseförbundets. På 
denna försummade teg har arbetet få tt 
röna en god fram gå ng. Icke mindre än 
sju missio nsstationer och 10 utsta tioner 
h a redan upprätt ats. Gud har också un
der den ekonomiska svårtid, som är r~ 

dande i Norge, på ett underbart sä tt fö r
sett för denna missions behov, så att under 
det andra stora missionssä llskap arbeta 
med svå ra underskott, h ar denna mission 
t. o. m. ett litet överskott. Inkomster och 
utgifter balanse ra på 98,000 kr. 

Det var kärt a tt få vara med vid denna 
miss ions ombudsmöte, och där lära kä n
na någo t av den värme, som här rö r-

Årsmötet 
blev även i ~lr en högtid rik på välsig

nelse och uppmuntran. I Detta och ett 
kommande nummer skola vi åt S. L:s lä
sare söka Dela med oss av de rikedomar 
l-lenen gav oss. FÖI'utom våra egna mis
sionärer hade vi i år glädjen hava ibland 
oss mission är och fru iVlac Lean, vilka ar - . 
betat bland urinnevånarne i Yiinnan. Det 
var y tters t intressa nta och uppmuntrande 
underrä tt elser frå n de tta till skörd m og
nande fält, som dessa vänner hade att 
frambära. 

Vänner och omblld från sl,i lda orter i 
vårt land gla dd e oss ock genom sin när
varo eller ge nom a tt insä nda hälsningar 
och t elegram_ 

I samband med årsmötet hade ock 
Kommillen för S. M. K. sitt ordinarie 
sammanträde. Till Detta sammanträde h a
de 9 av kommittens ordinarie medlem
mar infunnit sig. Därj äm te hade två r åd 
givande ledamöter i egenskap av supple
anter inkallats. Kommittens nyvalde leda
mot, direktör Gust. Törnquist, Norrköping, 

nams och som besjälade såväl missio
näre r som missionens vänner. Många 
lärorika iakttage lser har m an ju dessu t
om aLt göra i vårt broderl and . Man kän
ner sig liten inför den offervillighet och 
det mod, som tagi t sig uttryck i t. ex. den 
Norska Inre Missionens storartade skol
ver,ksamhet. Den har icke blott sin Me
nighetsfakultet och sin storar tade bibel
skola i Kristi an ia utan också en lång rad 
av kristliga folkhögskolor la ndet runt och 
Inre Missionen är ej ensam verksam i 
Norges land . Många andra sällskap ar
beta där med iver för sin Mästare och det 
är ju e tt känt faktum, att i Norge äro 
missionsbidrage n i förhållande till folk
mängden störst i hela världen. 

Med innerl ig tac1~samhe t till Gud för 
vad han gav under mitt besök i Norge, 
återvände jag glad och lycklig till mitt 
land igen. N. I-I-n. 

tog nu för först a gången säte och stäm
ma i kommitten. 

Flera nog så viktiga beslut fattades vid 
detta sammanträde_ Då det visade sig a tt 
de år 1921 antagna »Stadgarna» och det 
[Ir 1922 på PI'OV antagna för slage t till 
»grundsatser och arbetsordning» på vissa 
punkter behövde underg~\ en omredige
ring tillsattes ett utskott bestående av 
överste H. Dill ner, missionsföres tå nda r e 
E, Fol'<e samt missioriär Carl Blom, vilke,t 
erhöll i uppd rag att verkställa Denn a om
r edi gering därvid upptagande till utred
ning de försl ag och önskem ål, som fram
l<o mmit, samt a tt till höstens ordinarie 
kommittesammanträde framlägga bestämt 
formulerad e ä ndringsförslag, vilka, sedan 
de godkän ts av kommitten, omedelbart 
skulle utsä ndas till fältet i och för mis
sionärskonferensens yttrande. 

Under rektor.J oh.Rinmans och missionär 
Lindens besök i U. S. A. hade ett glädjande 
intresse för S. M. K:s arbete uppstått 
Minneapolis Minn. En »brödrakrets» h ade 
då bildats som sedan ordnat sig till en 
kommilte. Från denna kommitte i Min
nea polis ingick till kommit ten i Stockholm 
ett hälsningstelegram, som ankom mi tt 

i 
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under det sammanträde för vilket här re
dogöres . . Denna h älsn ing mottogs givet
vis med stor glädje och med tacksamhet 
till Herren. 

Ledamöterna i S. M. ](:s Minneso lakom
mi/fr! , som den nybildade kommitten kal
las, utgöres av: Föres tåndaren . för det 
Lutherska Bibelinstitu tet i Minneapolis, 
pastor Samuel Miller, ordf., pastor Albert 
M. Johansson, sekr., teol. d :r C. J. Söder
gren, mr Joseph Williams och redaktör 
Erik Dahlhielm. 

Vi bedja alt få innesluta denna kommitte 
S. M. K:s vänners förböner. 

Vid föregående årsmöte hade försl ag om 
anställande aven »andre sekreterare» 
väckts. Kommitten som vid detta förslags 
framställande förklarat, att den redan un
der flera år varit fullt medvetcn om nöd-
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vändigheten aven sådan åtgärd, icke 
blott på grund av de med arbetets tillväxt 
ständigt ökade a.rbetsuppgifterna utan 
också för att bevara den nödvändiga kon
tinuiteten i verksamheten, och som även 
sökt att finna en för uppgiften lämplig 
person, hade då beslutat att alltfort göra 
denna fråga till för emål för allvarlig bön 
om Herrens ledning därvid bea l{tande, 
huru ytt ers t viktigt det var för v.erksam
heten såväl hemma som ute att'i ett så be
tydelsefullt val inga förhastade steg tagas. 

Under det är, som gått, had e tankarna 
allt me. och mer ]wmmit alt stanna för 
att missiOllär Martin Linden skulle an
modas inträda i denna uppgi ft, och beslöt 
Kommitten därför alt anmoda missionär 
Martin Linden att nu linder en tid av tre 
år i egenskap av biträdande sekreterare 
ingå i hemarbetet. 

s. M. K:s årsmöte. 
Till årsmötet ringo vi fran många om

bud och vänner mottaga hälsningar och 
kärleksfulla tillönsl<ningar om välsignel
se. Vi tro därför, ja, vi äro förvissade 
därom, att må nga ihågkommit oss och 
mötet i förbön, och a tt dessa också önska 
höra n~lgot om huru Gud 
böner. 

* 

besvarat deras 

Uppför en . murl Träd fram i gapet! 
(Hes. 22: 30). Så kunna vi sammanfatta 
minnena från första dagens möte. Det 
var missionsföreståndare E. Folke, som 
först ledde våra tankar till detta ord. 
Han påpekade, alt just vår tid behöver 
personer, som uppföra en mur och träda 
fram i gapet inför Herren, personer, som 
gripa tag i Guds hjärta och i människors 
hjärtan och sålunda rädda vad räddas 
kan. Vi blev o påminda om, att Moses vi
sade sig vara en sådan man, då han träd
de fram inför Gud och bad: »Förlåt dem 
nu deras synd; var om icke, S[1 utplå na 
mig ur boken, som du skrivit i» (2 Mos. 
32: 32). Vi påmindes ock, att den kallelse, 
det löfte, och förtroende som ligger i den 
i Hes. 22: 30 av Gud uttalade önskan, ej 
gäller ledarna blott utan folket. Säkert 

uppsteg därvid mer än en bönesuck om, 
alt Gud skulle använda årshögtiden för 
att bland deltagarna väcka villighet alt 
träda fram i gapet och av Gud mott aga 
Ilåd till offervillighet. 

* 
Så följde vittnesbörd från fler a missio

närel' angående erfarenheter vid mur
byggnaden och i »gapen» därute i Kin a. 

iHissionär Beinhof{ talade om huru dju
pa intrycken blivit fr ån detta arbete, hu
ru värdefullt det varit att se evangelium 
vara en Guds kraf t till frälsning för ett 
gammalt ]wlturflk likt IdnesernQ, och om 
uppmuntran av att l~nge sedan sått bi
belord nu bär frukt. Han påminde även 
om, att missionsarbetet därute blivit mer 
och mer kinesiskt, att kristendomen så 
småningom förvandlas från en utländsk 
till en inhemsk religion i Kina, och att 
en verkUgt kinesisk församling bild a ts och 
håller på att bildas. 

I samband därmed kom ock påminnel
sen, a tt det nu för missionärerna ibland 
gäller att till synes draga sig tillbaka för 
att ge de infödda tillfälle bygga muren 
och träda fram i gapet, men att missionä
rernas uppgift då i stället blir a.tt desto 
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ivrigare träda fram inför Gud bön och 
sålunda taga del i striden. 

* 
Fru Anna Ha/1l1e skildrade, genom att 

berätta om en familj därute, resultatet av 
alt taga emot delta Guds förtroendeupp
drag och träda in i missionsarbetet. Pru 
Hahne yttrade, a tt hon blev »vid bä ttre 
humÖf) efter besök i denna familjs hem, 
och säl,ert tingo även de som nu hörde 
härom ny glädje och frimodighet att trä
da in i arbetet. 

Den känslan blev om möjligt ännu star
kare under fröken Jlldith Hlll/qvists an
förande. Hon hade just kommit därutifrån 
fältet, och det grep åtminstone dens hjär
ta, som nedtecknar dessa rader, alt få 
höra om de troende kinesernas tacksam
het för dem som trätt in i den glesa. ska
ran av Herrens tjänare o<::h tjänarinnor 
därute. Varje sändag e. m. samlades de i 
Juicheng till ett särskilt bönemöte för alt 
lacka Gud för missions vännerna i Sveri
ge och hedja för dem. På lördagarna bru
kade de samlas för att bedja för arbetet 
i sitt eget distrikt, men sista veckan frö
ken H. var kvar där, blev både lördags
och söndagsbönemötet tacksägelse- och 
bönemöte för missionsvänner och mis
sionärer. 

* 
Fru Sigrid Mae Lean, född Bengtson, 

Som utgått till Kina som S. M. 1(:s mis
sionär, men som sedan på grund av gif
termål utträtt ur missionen, talade också 
och likaså hennes man missionär H. Mae 
Lean. 

De talade bl. a. om väckelsen bland 
lÖnas urinvånare i Yunnan, där de haft 
sitt verksamhetsområde. Genom dem fin
go vi då höra om jubelsången, som tonat 

-Om I bedjen. ~Nya Begynnelser på den 
Gamla Grunden. 3:e 	upp\. 

AvAv 
James H. Mae Conkey. Rektor .J. Ri uman. 

Pris 60 öre, 5 ex. 25 % Pris 25 öre, 10 ex. 25 % 
raba.tt. rabatt. 

under den underbara våc1{elsen bland ur
invånarna, men ock om vad Herren gjort 
för att lwnna ge oss uppdraget att bygga 
muren, träda fram i gapet och sålunda 
möjliggöra väckelsen. Herren Jesus Kris
tllS och honom korsfäst är grunden för 
missionsarbetet. - »Av den ved·ermöda 
hans själ har utstått skall han se frukt och 
så bliva mättad.» 

* 
Slutligen talade missionär Axel Hahne 

om behovet av kapell i lshih samt be
tonade ytterligare vad för u t sagts om 
behovet av personer, som trädde fram in
rör Gud i bÖnekammaren. Den är kanske 
ofta ett »tomt gap», ett tomt rum, i vil
ket vi borde gå in. Att så Hl göra är oc1, 

en stor förmån. Det gäller ju att träda. 
fram i gapet inför Herren, att gå in i 
själva högkvarteret och där tjäna Gud. 
Dit fingo vi ock, innan mötet avslutades, 
tillfälle att träda fram. Give Gud oss ock 
nåd aU ofta tjäna Herren i »högkvarte
re t» ! Give han oss alla nåd a tt i böne
kanlll1are troget bygga muren och träda 
fram i gapet inför Gud. 

* 
Föredragen som höll os Kristi himmels

färdsdag hoppas vi kunna återgiva i sam
mandrag på annan plats, och nämna där
för här blott, att Herren även då välsig
nade våra hjärtan och uppmuntrade oss 
till att i förtröstan på Guds ord och löf
ten gå framåt utan att förtröttas. 

För alla nådesvälgärningar, som under 
årshögtiden kommit oss till del, tacka vi 
ödmjukt Herren och önska, alt Gud må 
bevisa sin nåds ril{edom även för de vän
ner och medarbetare, hemma eller på 
missionsfältet, som ej voro i tillfälle aU 
personligt närvara. M. L. 

I Från lidande till seger. 
En kineskvinnas livskamp av 
Ingeborg Ackzell. Rikt illustr. 


Pris 1 kr. 

10 ex. 25 % rabatt. 
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Från missionär H. Tjäders resa. 
Missionär Henrik Tjäder, som den 19 ja

nuari avreste frän Göteborg över Amerika 
till Kina, har i brev meddelat oss något om 
olika bevis på Guds nåd och omvårdnad, 
som under resan l\Ommit honom till del. 
Hans vistelse i Amerika blev något längre 
än först planerats, detta på grund av ett 
missionsmöte, som skulle hållas i New 
York, och till vilket han inbjöds. Seder
mera bereddes missionär Tjäder tillfällen 
att tjäna Herren och hans rikssak i Minne
apolis och andra pla tser. Därvid fick h an 
ej blott på olika sätt erfara Guds kärlel, 
och nåd, utan även Herrens vänners hjälp 
och bistånd. 

Den 20 mars avreste han från Vancollver 
med ångaren »Empress of Australia» till 
Shanghai, dit han, som förut meddelats, 
anlände den 7 april. Att resan hela tiden 
gått så bra, tillskriver han Guds kärlek och 
missionsvänners förböner. På samma gång 

. som han alltså tackar för förbön , ber 
han alt alltfort få vara innesluten i mis
sionsvännernas hågkomst och i deras för
böner. 

.Hälsning från missionär Berg. 
Vår resa s mål är lyckligen hunnet! 
Den 29 mars på aftonen anlände vi till 

Yiincheng. Ett gott stycke väg utanför 
östra stadsporten mötte oss broder Verner 
Wes ter. Sedan l;ommo flera ay våra kine
siska vänner, och så småningom anlände 
den ene efter den andre av vtlra kamrater, 
så att skaran som mötte oss blev riktigt 
stor. Vi kommo något tidigare än beräknat 
var. Mulorna voro så raska. De liksom 
kände på sig, att vi längtade efter hemmet. 

överallt lyste oss ett >lYälkommen» till 
mötes. Det kändes så värmande för våra 
hjärtan. Påföljande dag, som var sö ndag, 
fingo vi framföra en hälsning från Er där
hemma till de i kapellet församlade . Under 
de dagar som gått, ha de besökandes antal 
varit ganska stort. Våra bord äro beströd
da med ägg som våra landsortsvänner 
lwmmit och begåvat oss med. 

Må Gud i sin godhet nu hjälpa oss vara 

L A N D. Ö jnni 1924. 

»medhjälpare till alla dessas glädje». Det 
är många uppgifter, som vänta oss. »Her
ren förökar den maktlöses styrka.» 

Under uppresan avlade vi besök hos vå
ra vänner tillhörande Missionsförbundet i 
Wuchang, på Svenska skolan, Kikungshan, 
hos våra syskon i Honanfu och Sinanhsien. 
I Hankow sammanträffade vi med sysl;o
nen Carl och Ethel Blom, Judith Hultqvist 
och Elna Gunnardo. Alla syskonen här äro 
krya. I Ilickskolan har det vari t mycket 
sjukligt, men nu ä r det över. Döden gjor
de dock där en skörd, i det han tog från 

. oss en duglig lärarinna, vä'r gamle pastor 
Ching's dotter. Våra två nya systrar ha 
vi avlämnat på sina respektive platser, frö
ken Nicholson i Sinanhsien och fröken 
Gustafsson i lshih. 

Vi bedja att till Er alla få u ttrycka vårt 
hjärtas varma tack för förbön under re
san. Vi behöva alltfort Eder kärleld 

Edra tillgivna medarbetare 
Augusla och Augusl Berg. 

"De veta till vem de skola gå." 
Fröken Elna Gunnardo skriver från Si· 

nnnhsien (atltså infinn hon reste till kusten för 
läkarundersökning) : 

»Herren är min starkhet, min lovsång 
och han blev mig till frälsning .» 2 Mos . 
15: 2. 

Varj e söndag e. m. samlas alla barnen 
och jämte dem de äldre till söndagsskola. 
I söndags yar ovan citerade bibelord deras 
minnesvers eller »guldord», som det heter 
på kinesiska. 

Dessa ord vill jag göra till mina: »Her
ren är min starkhet, min lovsång, min 
frälsning.» Samtidigt vill jag ock tacka 
missionsvännerna för förbön. Det är en 
stor förmån få vara innesluten i vänners 
förböner. 

En dag under hösten kom en av de små 
skyddslingarna i barnhemmet, lilla Kuei
lien, omkring 4)0 år, in till mig och säger: 
»Jag ska bedja att Gud gör fröken frisk». 
I nästa ögonblick låg den lilla på knä bred
vid min stol och bad så gott hon förmådde. 
J ag sa t t u nder tiden och såg frågande på 
den lilla, ty jag visste mig ej vara sjuk då. 
Sedan reste hon sig upp och sade: )lNu 
blir fröken säkert fris\o>, och så gick hon. 
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Troligtvis hade den lilla hört, att jag ej 
va r så stark, och därför kom hon i detta 
ärende. 

Detta bevisar, att de små veta , till vem 
de skola gå för att få hjälp. I barnhemmet 
få de nämligen från tidiga barnaåren kom
ma under kristligt inflytande. Nugra av de 
äldre flickorna vilja tillhöra Herren, och 
hur innerligt hoppas vi ej, att om möjligt 
alla små må bli vunna för Herren. Då 
vore ej litet vunnet! 

Maria Pettersson och jag voro en sön
dag i Tieh-men. Några hade samlats i den 
lilla predikolokalen för att lyssna till evan
gelium. Bland dem var en av den gamla 
tidens lärare. Han besöker flitigt guds
tjänsterna och har läst igenom hela bibeln. 
Då en ay hans lärjungar motsade kristen
domen, fick han som straff ligga i knäböjd 
ställning, tills hans hustru kom och bad om 

nåd för honom. Trots alt denne man så
lunda respekterar den kristna läran, är 
han likväl ännu mycket bunden i hedendo
mens fördomar.. 

Då vi skulle resa tirJbaka, kom en man 
fram till oss, bugade sig djupt och sade: 
»Stor lycl(a har vederfarits vår by». ~ 
Ack, att de bara förstode, vilken lycka det 
för med sig att tro på den ende, sanne gu
den! Kanske flera då skulle vara villiga 
komma! 

Under hösten hal' en skola öppnats i 
Peh-kiai, ungefär 22 % km. härifrån. Ett 
antal av 45 elever ha besök~ denna. Aldste 
Wang har varit där, och flera traktater 
och bibeldelar ha blivit spridda bland fol
ket. Må vi bedja, alt det ej m[t ya ra få
fängt , utan alt Gudsordet må verka det 
vartill det blivit utsänt! 

Återblick på Kvinnliga Seminariets lO-åriga verksamhet. 
Med höstterminen 1923 fullbordade 

Kvinnliga Seminariet sitt 10:de arbetsår. 
Då vi 1914 började, var det med endast 
4 elever, och av dessa m~tste en för en 
tid avbryta sina, studier. Arbetet u h'ecl,
lades dock, och vi fingo allt flera elever. 
Snart befanns platsen, Puchow, vara för 
trång för oss, och vi måste Hytta till 
Yuncheng. Delta skedde höstterminen 
1915. Våren 1917 fick seminariet en egen 
övningsskola, Aren 1919 och 1920 hade 
vi en särskild 2-årig kurs for utbildande 
av bibelkvinnor, och 1920 upprättades ett 
småskoleseminarium utom det 4-åriga 
fol\(skoleseminariet. Under dessa 10 år 
ha 50 elever varit inskrivna i seminariet 
och bibelkvinnoskolan och 165 elever i 
övningsskolan. Av dessa senare ha flera 
övergi\tt till seminariet. Vi ha även haft 
elever där från andra skolor samt från 
andra missioner. Med undantag av hösten 
1915 och år 1916 samt under vår semester 
i hemlandet ha Maria Nylin och jag få tt 
vara tillsammans i detta arbete. Under år 
1923 åtnjöto vi förmånen av Emma Anders
sons hjälp. Vad den infödda liirareperso
nalen beträffar, ha vi haft lärare både av 
den äldre skolan i Kina och av den nya, 

bland dessa en man utgången från ett 
kristligt universitet. Ar 1921 hade vi den 
stora glädjen Et anstiiJla lärarinnol' ut
examinerade från vårt eget seminarium. 

Under år 1923 voro 10 av våra utgång
na. elever anställda som lärarinnor i mis
sionens skolor och 3 i regeringens, 2 tjä
nade som bibelkvinnor, 6 for Isa tie sina 
studier hos oss och en vid annan skola . 
Elevantalet i seminariet var under hösten 
19, därav 7 i folkskoleseminariet Id. II 
och 5 i kl. I samt 7 ismåskoleseminariet. 

Om vi göra en jämförelse mellan arbe
tet nu och för 10 år sedan, är olikheten 
mycket stor. Då fanns ännu vördnad rör 
föräldrar och överordnade kvar, nu vilja 
de unga styra själva. Aktningen för ut
länningar avtager ock märkbart. Men sorg
ligast av allt är den otrosande, som börjar 
tränga sig in både genom ren otroslittera
tur och genom den moderna teologien. 
Det finns ingen möjlighet att värna de 
unga, stt att de ej nås av detta. Det enda, 
vi kunna göra, är att bedja för dem och 
att vid alla tillfällen söka Idargöra för 
dem, vad Guds ord säger. Ofta känner 
man, som om man ville »kasta yxan i 
sjön», men bleve det bättre för det? Nej, 
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lå tom oss hålla ut, så länge vi få utså den 
ädla säden, något korn skall alltid falla 

god jord och bära frukt. Vi ha också 
sett, huru själar lämnat sig åt Gud, och 
huru andra frågat efter sanningens väg. 

att sjunka. En annan ta nke, som hjälper 
igenom, är, att verket är Herrens och 
icke vårt. Vi få lämna det i hans hand, 
och han skall föra allt till seger. 

Med d enna lilla »återblick» skulle jag 

Foto: C. J. Bergqvist. 

Elever från flickskolan och kvinnliga seminariet i Yuncheng 
på utflykt. 

Vi ha sett, huru Guds Ande få tt makt över 
svaghet i karaktären och fått stolta hjär
tan a tt böja sig samt bekänna sina syn
der. Det är icke förgäves. Då våra första 
folkskollärarinnor utexaminerades, gå vo 
de oss såsom minnesord Jes. 49: 4: »Min 
rätt är hos Herren och min lön hos min 
Gud.» Ofta ha d essa ord stått för mig och 
ingivit mig nytt mod, då detta hållit på 

vilja innerligt vädja till missionens vän
ner att bedja för vårt seminarium! Fa
rorna för våra unga och svårigheterna i 
arbelet ha framställts så svagt, men jag 
hoppas, att I ändock känna, huru all
varligt läget är och vilja ropa till Gud 
för oss! »1, 'som skolen ropa till Herren, 
given Eder ingen ro.» Jes. 62: 6. 

Frida Prytz. 

PROGRAM 
för den av Svenska Missionsrådet anordnade fortbildningskursen för hemmavarande mis

sionärer och missionärskandidater 

Dagordning. 
Kl. 8,30-9 f. m. morgonbön. 

» 9-10 f. m .. frukost. 
» 10-11 f. m. bibelstudium 
» 11-12 midd. ras t. 
» 12-12.45 e. m. föreläsning. 
» 12,45-1 midd. rast. 
» 1-1.45 föreläsning. 
» 2 e. m. middag. 
» 7.30 e. m . k.vällsmat. 
" 8.30 e. m. uppbyggelsestund. 

vid Holsbybrunn den 15-31 augusti 1924 . 

..ämnen för bibelstudieT: 
»Herrens tjänare » teol. lic. G. Dahlqvist. 
»1 l:Cristus» enl. Ef. 1: 3 pastor C. G. Lundin. 

Fredagen den 15 au!!. 
Kl. 11 f. m .-12.30 e. m. öppningshögtidlighet 

med hä lsningstal av missionsförestånd.are 
E. Folke. 

Kl. 1 e. m. Missionens fördolda kraftkällor. 
Prof. A. Kolmodin: 


Kl. 4-7 e. m. Samkväm. 


http:m.-12.30
http:12-12.45
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Lördagen den 16 aug. 
Kl. 10-11 f. m. Bibelstudium. Lic. G. Dahl

qvist. 
Kl. 12-12.45 e. m. lsraelmissionen. Pastor 

Hj. Stenherg. 
Kl. 1-1.45 e. m: AlIm. hygien. Dr G. ThorelI. 

Söndagen den 17 aug. 
EJ. 11 f. m. Predikan. Missionspl'edikan . 
Kl. 4 e. 01. lVIissionsföredrag. 

Måndal}en den 18 aug. 
Kl. 10-11 f. m. Bibelstudium. Lic. G. DahJ

qvist. 
Kl. 12-12,45 och 1-1.45 e. m. Muhamme ~ln

nismen. Kyrkoherde T. Ysander. 

Tisdal}en den 1.9 aug. 
Kl. 10-11 f. m. Bibelstudium . Lic. G. Dabl

qvist. 
1(1. 	 12-12.45 och kl. 1-1.45 e. m. Metodik 

för muhammedanmissionärel'. Missionär G. 
R aquette. 

Onsdal}en den 20 aug. 
Kl. 	10-11 f. m. Bibelstudium. Lic. G. D ahl

qvist. 

Torsdagen den 21 aug. 
Kl. 10-11 f. m. Bibelstudium. Lic. G. Dahl

qvist 
Kl. 12-12.45 och kl. 1-1.45 e. m. Den katol

ska kyrkans syften och arbetsmetoder på 
missionsfälten. Doc. G. W. Lindeberg. 

Fredagen den 22 aUl}. 
Kl. 10-11 f. m. Bibelstudium. Lic. G. Dahl

qvist. 
Kl. 	 12-12.45 och kl. 1-1.45 e. m. En aJl

miin orientering av det nutida missiOl1s
läget. Doc. G. W. Lindeberg. 

Lördagen den 23 aug. 
10. 	10-11 f. m. Bibelstudium. Lic. G. Dabl

qvist. 
Kl. 	 12-12.45 och kl. 1-1.45 e. m. Själv

ständighetssträvandel1 inom kyrkorna pa 
missionsfälten. Biskop E. HeUman. 

Söndagen den 24 aug. 
Kl. 11 f. m. predikan. Missionspredikan. 
Kl. 4 e. m. Missionsföredrag. 

Milnda,qen den 25 aug. 
Kl. 	10-11 f. m. Bibelstudium. Pastor C. G. 

Lundin. 
Kl. 12-12.45 e. m. Arbetsmetoder vid mission 


bland kvinnor. Fröken P. Karlmark. 

Kl. 1-1.45 e. m. Religiös nationalism bland 


folken i Afrika. Dr K. E. Laman. 

Tisdagen den 26 aug. 
Kl. 10-11 f. m. Bibelstudium. P astor C. G. 

Lundin. 
Kl. 12-12.45 e. m. Skolväsendet på missions

fälten. Missionär C. Blom (event.) . 

Kl. 1-1.45 e. m. Missionären 
Postor N. Dahlberg. 

i. hemlandet. 

Kl. 
Onsdagen den 27 aug. 

lO-t 1 f. m. Bibelstudium. Pastor C. 
Lunuin. 

G. 

Kl. 

Kl. 

Torsdagen den 28 aug. 
10-11 f. m. Bibelstudium. Pastor C. 
Lundin. 
12-12.45 och 1-1.45 e. m. De olika 
geringarnas förhållande till mission
Korta föredrag av missionärer från olika 
fält . 

G. 

re
en. 

Kl. 
Fredagen den 29 aug. 

10-11 f. m. 13ibelstuuium. Pastor C. 
Lunt!in. 

G. 

Kl. 	12-12.4G ocb 1-1.45 e. m. NIissionsarbe· 
t ets andliga innebörd. Missionsrörest. J. 
Nyren . 

Lördagen den 30 aug. 
Kl. 	10-11 f. m. Bibelstudium. Pastor C. G. 

Lundin. 
Kl. 	12-12.45 e. m. Vilka krav kunna ställas 

på de hednakristnas andliga liv och deras 
deltagande i missionsarbetet ? Korta in
ledningsföredrag av flera talare. 

Kl. 	1- 1.45 e. m. Diskussion. 

Söndagen den 31 aug. 
Kl. 11 f. m. Predikan . Missionspredikun. 
Kl. G e. m. Kursens avslutning. Pastor N. 

Dahlberg m. fl. 

l\lORGON- OCH AFTONBöNERNA 
äro offentliga och ledas av kursdeltagare. 

Program för de båda onsdagarna och efter
middagarna delgivas vid Holsbybrunn. 

Anmälningar till kursen mottagas, som för
ut är meddelat , av pastor Paul Sandegren, 
vars udress intill den 7 aug. är Rådmansgatan 
10, Stockholm, och sedan Holsbybntnn. 

Anmälningstiden utgår den 15 juli. 

I Egypt en har den evangeliska missionen ar
betat i omkring 65 år. Såsom resultat före
ligger omkring 300 församlingar med 40,000 
medlemmar och 16,000 nattva rdsberättigade, 
och i 187 skolor mottaga 15,000 muhamme
danska och kristna lärjungar undervisning. 

I ](orea arbetar f. n. 'över 450 protestan
tiska missionärer. Efter 40 års verksamhet 
föreligger såsom resultat inemot 260,000, som 
omfatta evangelisk tro. 
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Vy av ChikLIngshan. Svenska Skolan längst till lIöger. 

Svenska Skolan i Kina. 
Hemstyreisen för Svenska Skol an i Kina 

bar tillställt oss följand e brev för att det på 
så sä tt må kunna nå tid ningens läsa re. 

Chikungshan den 20 jan . 192</. 

Till Svenska Skolans i Kina Hem
styre/se, St ockholm. 

Nåd och Frid av Gud väl' F ader! 
Lördage n d. 19 jan. 1924 ka n i sanning 

r äkn as som en alldeles sä r skild högtid sdag 
i Svenska Skolans hi s tori a. De t ä r denna 
dag, som r epresentant er från de fle sta av 
de olika sä llskapen, intresserael e i skolan, 
kunnat möta upp till en sy nnerli ge n an
slåend e och. vä rdi g illvigning av det nya 
skolh emmet. 

I fler a år h a förä ldrar och mål smän 
sam t skolans och hemmets ledning härute 
hys t den varmaste förhoppning om a lt 
della hus sk ulle k unna uppför as. Nu stttr 
det fä rdig t, helgat och invi gt å t Herren i 
första hand. Det är et t stort a rbe te, so m 
rita re och byggmästare här utfört. Att på 
kinesi sk marl< och med kin esiska a rbeta re 
uppfö r a e tt hus som de tta är e tt verkligen 
tå la modsprövand e och h ävan{] e fö ret ag. 
Byggmästaren, skolhemmets föreståndare, 
missionär G. Cederlöf, h ar dock till sy n
nerlig belåtenhet lyc1,al s i sitt värv. 
och dä rför h ar från all a h ä r försam
lade e tt varmt tack gil tt till honom för 
hans insik tsfulla och fr a mgå ngs rika a r
be te. Likaså hemba r möte t sitt upprikti ga 
t ack till miss ionär Ivan Ehne, som upp
gjort ritningama till detta ä ndam ålsenli ga 
hus. 

Men då vi sa mlas h ä r till denna iIIvig
ningsstund, ha vi alla också känt e tt allde

les sä r skilt behov av a tt få sä nda vårt hj ä r 
teva rma tack till Svenska Sl<ol ans Styr else 
hemma och alla de missionsvä nner, som 
på ett ell er a nnat sätt bidragit och und er
stött, att delta h em står färdigt a tt i dessa 

. daga r mottaga vttra barn. 
Vi hembä r a till Styrelsen, sl;olans främ sta 

."eprese nt a nter , vårt djupt kända tack för 
den förståelse, so m hänned visats oss mis
s ionärer och vår a barn. Vi kä nna till fullo 
elet offer, som sålunda framburits på mis
sionens " liare och den ekon omiska börda, 
de lta företag bringar Eder och missionens 
vänner inom all a säll skapen här r eprese n
terac!e. Men vi önskade alt I voren här 
och kunde se våra barn i denna skola, ledd 
och h a ndhavd av sant kristna m ä n och 
kvinnor, och a ll vi kunde uttrycka såsom 
vi känna det vå r stora glädje över att f ~t ha 
våra ba rn här nt e och å tminstone två må
nader varj e år få ri kti g t rå om dem i v<i ra 
hem. »Vael I h avelI gjort mot en enda av 
dessa mina mins ta, det haven I gjo rt mot 
mig.» 

Här uppe prt de lla höga berg stå r el en 
Syell s];a Skol ans h em som en ','acker "tu"d, 
vittna nd e om vad kärlek och offersinne 
f~\lt utföra. Eftersom de välsignelser, som 
genom dett a h em r edan kommit oss till del 
och i fort sä ttninge n skola tillföras de sven
ska mission ä r ern a och deras barn, ej blott 
ä ro lekamli ga ut an oel,så andliga, så ä ro 
de ·ock icke blott timliga utan även eviga . 

Det har vid invigningen ta lats om att det 
i första hanel är Gud själv, som bygg t detta 
hus. Yi äro fön'issad e därom och tacka 
honom fö r den na vår förvissning. Att Gud 
sjäiv byggt huse t, är oss ett glädjande tec 
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l<en, a lt Han i fortsättningen vill bevara 
denna si n »slad» på berget och vårda . sig 
om delta l,ärleksverk. 

Vile 	 Herrens rikaste välsignelser över 
För 	 miss ione ns slödjande vännervår sl,olas värderade Styrelse och löne Han 


Eder för all Eder l(ärlek och edr a olfer! i\Ialmö s. 137. För vad S. M. K. fått gen. 

Yi bedja Eder att lå ta de l,ära mi ssions samarbetet med Norska Missionen i Kina, 

vännerna där hemma få del av våra hjär
 s. 138. För S. M. K :s Minnesolakommitle, 
tevarma tacksägelser. 

s. 139. för den ny till sa tte sekr. i S. M. K. 
Med fridshälsningar till Eder alla. 

s. 140. Årsmötet, s. 140. Kvinnl. 	 semina-
På uppdrag av de vid invig ningss tundell ri et, s . 143. Fortbildningskursen Hols

församlade: 
bybrunn, s. 143. Svensl(a Skolari Kina, 

Richard S. Björkdahl. Pauline Kul/gren. s. 146. 
Axel Myrberg. J. A. Höglander. 


fl. Leandel'. Carl Blom. 


REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1924. 

Allmänna missionsmedeI. 	 S80. M. B., gm G. L. , Fiikor 4: 3G 
88L lljiirmelllnds-gl·uppell. gm d:c, ] 0: 

830. »En vän » 	 ~)O: - S82. O. L . . 24: 30, G. L .• 17: 84 42: H 
831. Ps. 23:] 	 R: 2ö 883. Ovcrbet. J'iir böcker 3: 95 
832. " Ur Guds rika fönå<l " ]0: - 887. Hal,ebo mfg 	 ]75: 
833. E .•J.. Nässjö 	 JG: - 888. G. S ., Hal;cho ':': 
834. K. :M. A .. till A. FOI'ssbergs underil. '.[1:  8R!L Syförcningen i S lättevaJla lUO: 
83". K. M. A:s Pensionsf.. till d:o 7;~): - 890. A. C., S lättcva ll a ]0: 
836. "1'ackoffer ,, 	 :lj: - 89L KolL i Äppe l viken 11/5 9: 17 
837. »Med anledu. av 25 mars )} , av Th. R. lU: - 892. Holm est,)ds missionssykrets 14ö: 
838. Orferkuvcrt av G. L. JU: - 893. Lyby s yförening 	 ;;u:
839. 	 ,,1 stället föl' blOlllJllor vid vällnen 894. Fråll "iinner, i st. f. blommor till 


AUg'ustas bå l' 26/4 " j: J enny Sjödills bål', g m A. B., 

840. Es. 26: 4 	 111: Skcllefteå ] 87: 
842. S. J., Örebro 	 ·liIO: 89:>. A. L .• ofl'erkuvcd, gl11 d:o 10: 
843. M. S., gm d:o 	 Fl: 8%. 1-L S ., }) tionde », t iII E. Sjiislrönis 
84 4. A. M. A., gm d:o 	 2: 7:' unde rh .. gill d:o ]0: 
848. »Fr!tn On~inlJld » ]Il():- 8n~. »Tnckof'rt~ l' » 10: 
R4!1. E. .J., Bodcll, ti ll J. Aspbergs llndel'h. ]OU: - ~OU. B . G., Ekc niis JU: 
,:'0 . H. }>'.. till d:o 2;;: - 9Ul. C. A. J:, Brötj cmark. »ett tackofl'er 
s:,]. »?fiss ioll s medcl frun DCllecfll'lian » :W: - till Herren rUr bÖlICSV3l'» 23: 
K.2. 	 Sågkvarns J1Ingrrllfören .. till AHlin 9114. Kinak retselI, Gbg, till Elna Glln


El'iksso ll s ulIderh. :~ .-): ,....;.. n<1 rdos underh illI 

853. D:o till :Minnie Nicholsons nnd c rh. 411 : - ao:,. Ostru och VeBtl'a Arbels[örcD. , Jiin

8~.4 . »Allllic » JII : - kiiping. tredjedelen av försälj· 


. 8:)5. KolL ]lå K. F. U. K .. Linköping j (l:- njllgell ]2/., 2(10: 
Ro7. 1-1.. till frnkt rör jull i,dol'llll -1:- ~r.... n Öl1ek r clsc n i 1\: Ol' rköp iug , sparb.-m . ]2U: 
858. " Gunbor g . till min iilskade Mii s ta- !lOI. SPflrb.- llI cdcl. gUl G. 'l'. ~a: 07 

res förhär ligande i hcdnalalld » 910. Malmköpillg's s yförening, till I. AcJ;
859 . »Olliiuind » 8UO: - ze ll s nnderh. 2:;: 
860. E. H., Bofors ;;:  012 . ,T..J., Hnsaby, gill J. J., Essgärde 2:): 
861- L. A 0, Kadsl\ogoa l : ]0 9];; . J. S .. l{"idinge ]011: 
862. Fl. L-n 	 :t:- 91-1. B. L., (';)lIton. U. S. A. ] 8: :'9 
865. Ps. 99: 5. till R. Andersons l1l1derh. 21111: - 91:). G. K., Björköby 	 t[):
866 . Resebidrag, gm A . E., Linl,öpillg' 2:1: - !Jl7. SJlarb.->ncdel frun Wrarnn BrulIl 
867. KolL i Stamgärde, gm G. A., .Jiir))en :H : - Ill erska söndagssIwIull !'i0: 
868. Onömnd 10: - n18. E. JL 	 50: 
869. G. A. . resebidrag ]u: - ~19. F. H., ») tionde )) 	 2:;: 
870. Ny lands IlIfg 	 .10: - !)2(1. 13aggetorp8 Kri s t \. UIIg'd. för ening 211: 
8i1. Koll.. gm N. N .• i\Iarby S: 07 ~~L Ba~ge torps Mfg- ];,: 
8n. D:o gill L. L. , Nordori;n ~1: 01 U~:1. » ~·r R., i st. f. blommor till Jcnny 
sn. Sparb .·medel från Ruth 5: 3:., Eril; S.Wdin s bån). gm A. B., Skelleftel' j: 

4: ~~. Foll;e 5: 10 1:,, - 9:14. N . S .. t ill E s trid S j öströms und erb. , 
874 . Hornsborgs sy J'ören . :i 0: - gm d:o ]0 : 
87:;. Sparb.-medel ido gossen J. J. , KMr;} 1: JO nj. VaJIstena syförening ;;U: 
876. Spal·b.-medel gm O. O .. OrrYi l; cn, 926. Fran n,issionsoJ'ferafton 'orra 

13: 50, 	 kaffefest och k oll. 55 : - 68: ~O kYl'ksaleu. Norrköping, gm L. H. 100: 
877. KolL i Missionskyrkan. (Jsterslllld, Vänner i Gette rull l & Gisebo, t ill 

gm O. N. 40: - i\iillllie Nicbolsons underh., gm 
8i8 . Koll., gm G. L .. FA I;or 4: 27 C. M. S .. Stensn~s 60: 
879. E. R., d:o 	 ]2: "O D28. Syfören. "Hoppet », Hälsingfors 226: ~7 
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930. Missionsvänner i Hassie. till Hildur 
Andersons nuderh., gm S. A. 73: 

931. H. E., Jönköping 5: 
9132. 	 M. L.. Simrishamn 2: 75
943 . Koll. i Säter 21: 
944. O. Domnarvet 2: 50
945. Mfg i Borlänge, resebidrag 15: 
946. Koll. i Brötjärna 	 28: 55
947. F. M., Ställ berg 	 30: 
948. Vänner i Strömsdal. resebidrag 5: 
949. 	 Från Ovanrnyra, ur sparbössan 123: GO, 


koll. 40: 64 
 164: 24 
950. Koll. i Gulle"åsen 14: 25 
951. S., Gnlleråsen. »tackoffer» 5: 
952. ' Koll. i Skattungbyn 17: 75 
953. D:o i Edsbyn 36: ~6 
954. D:o i Söriing 5: 50 
!155. D:o i Florhed, Helsingmo 4: 
9;;6. Från Mo 25: 
9;)7. Valbo frHörsam\.. kol\. 9: 10 
958. Koll . i Hagmuren 8: 65 
%9. D:o i Missionskyrkan. Sala 32: 25 
960. S. O., Sala. på namnsdageu 16: 
961. D:o ur sparbössan 	 10: 
962. E. H., Sala, ur sparbössan l: 75 
%3. Onämnd, Sala 10: 
%4. »Ur en sparbössa» 2U: 10 
965. O. L., Sala 	 10: 
966. »Gunnar» 	 JO: 
967. K. L., Stiärnhof 	 25: 
968. ·M. N., rabatt pil. böcker ti~: 18 
971. Kinakretsen. Gtbg, till E. Gunnardos 

ullderhåll 	 :1:,: 
972. A .•J., Gisebo 	 100: 
973. E. B- w, Sthlm 	 30: 
974. E. W., Sthlm. )} ett tnckotte r » 100: 
91[" G. J., gm K. N., Jönköping 2:;: 
'976. »Herrens I';åva» 1,OUO: 
977. 	 Missionsoffer i Betesdal,yrkan,

Kristibimmelsfärdsdag ;'49: 20 
980. 	 En sparbössa, in lämnad i Betesda

kyrkan. Kristibimmelsl'ärdsdag 212 : 05 
981. M . J., gm l. A., Norrköping 16: 
'982. S. och R, sparb.-m ede l 55: 27 
986. Tackoffer, J. & N. H-n 500: 

Kr. 7,802: 25 

S. M. K:s Pensionsfond. 

1l47. Es. 46: 4. till PeJlsionsfondcn 5: 
864. Ma\. 3: 3 	 "n: 
934. Syfören. N:o 2, Sthlm 108 : 72 

K. 163: i2 

Sä rskllda ändamAI. 

1lH. Sv. J., Orebro, för bibelkv. fru Kaos 
underh. 200: 

845. D:o, d:o. för evang. Cbanl'; len tsien 400:
,846. Vänner i Hova. till Anna Jauzon, 

att anv. eftel·p;ottf. 75: 
%6. 	 P. E. W.. Diurshohn, fö,' evang. 


Sling Hsi:lien.... 30: 
SG3. Visby FemoresforeDlJlg. bll Hugo

Li,ider. hjälp i evangelisationsarb. 19: 
884. 	 S. S .. Kiel, 'för skolliirares und erh. 

i J\Jienchih 137: 50 

885. 
3: 80

886. 
20: 

897. 
25: 

898. 10 : 
902. 

15 : 
903. 

70: 
908. 

90:'
909. 

911. 

916. 

922. 

933. 
935. 

936. 

937. 

938. 
939. 

940. 

941. 

942 . 
969. 

970. 

979. 

983. 
2!)5: 

984. 	 d:o ' 1l5: 
985. 	 att 

20: 
987. 

Kr . 3,176: 7" 

Allmänna missionsmedei 1,802: 25 
S. M. K:s Pensionsfond 163: 72 
Särskilda ändamål 3;176: 75 

Summa under maj månad 1924 Kr. 11,142: 72 

iJJed varmt tack till varje giva"e! 

)}Herren skal! giva oss . vad gott är.» . 
Ps. 85: 13. 

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

Telefon : 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
III. - Faderns löfte - himmelsfärden. - En färd till Skåne och Norge. - Från 

Redaktion och Expedition. - S. M. K:s Årsmöte. - Från Missionärerna. -:- At~~


blick på Kvinnliga Seminariets lO-åriga verksamhet. - Pro?ra~. - Fran Nar 
och Fjärran. - Svenska Skolan i Kina. - Tacksägelse och Boneamnen. - Redo

visning. 
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REDAKTÖR: NATH, HÖGllIAN. 

" G U D H A R H Ö R T G o S S E N S R Ö S T ". 
1 Mos. 21: 14-19. 

Av Dr Henry 

Abraham måste genomgå mycket 
lidande, emedan han gått Gud i förväg 
i fråga om 'att få den utlovade sonen. 
Han fann beträffande Ismae1, vad så 
många andra tvingats att finna ut, att 
det ej tar många ögonblick att så, 
men lång tid att skörda. 

Sedan Isak enligt Guds löfte kom
mit till världen, kom en dag då Abra
ham på Guds befallning måste driva 
ut Hagar, tjänstekvinnan, och sin käre 
son Ismael i öknen. Det måste ha va
rit en svår dag för Abraham, även 
fastän Gud i sin överflödande nåd lo
vade vara med Hagar och Ismael och 
göra den senare till ett stort folk. 

Detta löfte höll Gud. Hans hjälp 
var nära, då nöden var stor. Vattnet 
i lägeln var slut. Barnet låg i öknen 
under en buske. Mänskligt sett var 
allt hopp ute, men Gud var kvar. Hans 
kärlek och makt voro utan gräns. 

Hagar synes så upptagen av sina 

W. Frost, 

svårigheter att hon ej kunde bedja, el
ler var hon kanske så vred på Abra
ham och Sara, att hennes bön därav 
hindrades? Gud hörde ej Hagar, men 
H a n h ö r d e g o s s e n s r ö s t, och 
denna röst var anledning nog att kom
ma med hjälp. Gud talade till Hagar, 
visade henne källan och gossens liv 
räddades. 

Vi veta ej vad Ismael sade eller 
bad, då han låg under busken. Tro~i

gen sade han ingenting. Men det är 
ej nödvändigt för ett litet hjälplöst 
barn att bedja en vacker bön, då det 
är i behov aven mo 's hjälp och om
vårdnad. Likaså var och är det till
räcklig anledning för Gud att ingripa, 
att Hans hjälplösa ba n ligger och grå
ter på grund av sin n~d. - Är du i nöd 
och oförmögen att b dja? Gråt då ut 
din smärta! Din gråt skall bli en bön, 
vilken Han, som från h mme1en kärleks
fullt vakar över dig, ör och besvarar. 

http:x::r:N.Zl
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EN BL ICK TILLBAKA OCH EN BLICK FRAMÅ T. 

Vi äro nu samlade till S. M. K:s 
37:e årshögtid. Det synes mig då vara 
på sin plats, att vi kasta en blick tillba
ka men också att vi söka blicka framåt 
mot målet. Jag förmodar, att de flesta 
som samlats här, äro missionsvänner, 
brinnande av längtan att föra evange
lium till jordens ändar och att på
skynda den tid, då Herren skall kom

.ma åter. 
Man känner, då man står på en 

plats sådan som denna, att så mycket 
här har sagts om Kina, att man nästan 
befarar, att man inte kan komma med 
något nytt. Vi kunna dock säga att 
det är märkliga rörelser, som nu för 
siggå därute i det stora landet i öster. 
Utvecklingen går framåt med en oer
hörd hastighet, och den tid, vi nu leva 
i, är en genombrottstid för Kinas folk. 
Det kinesiska folket är ett stort folk, 
och man kan säga ett folk med ett stort 
framtida arbete. Framtiden hör det 
kinesiska folket till. Det ·är det enda 
gamla kulturfolk som i likhet med ju
darna under alla växlingar kunnat be
vara sin ·självständighet och egenart 
som ett folk. Dock är skillnaden den, 
att judarna ha förlorat både sin natio
nella självständighet och sitt fädernes
land. Detta ha kineserna kvar. Lik
väl måste man uppställa den frågan: 
Varför har detta folk trots dess kolos
sala livskraft och utvecklingsmöjlig
heter blivit så tillbakasatt i sin utveck
ling? 

Man frågar sig så ofta vad som kan 
vara Guds plan med avseende på Ki
nas folk. Under de stilla samtalen 
med kinesiska ledare har till mig kom

mit en tanke, som kan uttryckas unge
fär så här : Det kan hända, att Gud har 
bevarat detta ·folks självständighet och 
.livskraft, dess nationella liv och ' dess 

. 	 enhet för en framtidatlPpgift i världs
historien. Ser man då missionen mot 
den bakgrunden och i det ljuset, då 
förstår varje missionsvän, att vi leva 
i ett ytterst viktigt tidsskede. 

Kinas folk har börjat att leva. Jag 
säger detta trots Kinas urgamla hi
storia. Man märker, hur dagen bör
jar gry: Ett oerhört förberedande ar
bete har föregått detta uppvaknande. 
Från historiens början fanns en plan, 
icke planerad av människor utan 
av Gud själv, att göra detta folk till 
sitt folk, och att · också detta folk må 
få utföra något stort i framtiden. 

En av Handynastiens kejsare, som 
regerade år ,58-76 e. Kr., hade en 
dröm om att en helig man hade blivit 
född i ett land i västern. Han Skicka
de då sändebud för att undersöka 
detta och för att få del av denne he
lige mans undervisning. Budbärarna 
kommo dock på villospår. I stället för 
att i överensstämmelse med kejsarens 
befallning gå västerut, veko de av mot 
söder. . Följden härav blev, att de ej 
kommo till Palestina och blevo i till 
fälle att därifrån till Kina hemföra 
Jesu Kristi evangelium. I stället för
de de den genom Budda då förkunna
de läran med sig till Peking. Man är 
frestad att fråga vad som skulle hänt, 
var vi nu skulle stått i missionens ut
veckling, om dessa män hade ·fortsatt 
västerut. Historien förmäler, att just 
vid denna tidpunkt Kinas folk stod i 
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livlig affärsförbindelse med västerlan
det. Det är inte omöjligt att Kinas 
folk, om det då blivit kristet, blivit 
ett ·kraftigt missionerande folk. Kina 
fick emellertid mottaga buddismen i 
stället för kristendomen. Därpå följ
de i Kinas historia det 2000-åriga natt
svarta mörkret, under vilket kineser
na nästan fullkomligt ·isolerade sig. ' 

Så småningom börjar dock dagen 
att gry och mörkret försvinna. Ar 
I900, då den stora boxarförföljelsen 
kom, blir en avgörande vändpunkt i 
det kinesiska folkets liv. Jesus säger, 
att ma.n inte kan slå nytt vin i gamla 
läglar, utan man måste slå nytt vin i 
nya läglar. Just vid denna tidsperiod 
började Kinas gamla läglar att spric
ka sönder. 

Före år I900 gick utvecklingen blott 
långsamt framåt. Men efter år I900 
har den gått hastigare. Det är tvenne 
synpunkter med avseende på den 
kinesiska församlingens utveckling 
som särskilt behöva framhållas, ty de 
äro grundväsentliga för den kinesiska 
kyrkans framtid. Det första är, att 
den kristna kyrkan i Kina 
m å s t e b l i k i n e s i s k. Behöver 
nu detta framhållas? Grundtanken 
vid den stora nationella konferensen 
i Shanghai den IO-I6 maj I922 var 
just detta, att vad som missionen ha
de . fört ut till Kinas folk, det måste 
bli en kinesisk egendom. Det fram
hölls också aven kinesisk ledare vid 
denna konferens att missionsarbetet, 
så bra det än är, ofta ej i väsentlig 
grad bidragit till att göra församling
en till en kinesisk församling. 

Ganska betecknande äro ock jäm
förelserna mellan konferenserna I907 
och 1922. 1907 firade den protestan

tiska missionen i Kina sitt Ioocars
jubileum, då 500 valda ombud deltogo. 
Alla dessa voro missionärer. I922 var 
det annorlunda. Av de närvarande om
buden voro 535 kineser och 478 mise 
sionärer. Konferensens ordförande var 
en kines, och kineserna hade anledning 
känna sig vara värdar i eget hus. Det 
vid konferen:sen valda stora kinesiska 
kristna nationalrädet består också till 
största delen av kineser. ' Det var en 
sådan hänförelse i denna församling, 

. just emedan kineserna fingo känna sig 
som värdar uti sitt hem. De tänkte: Vi 
börja att få något, ty en kinesisk kyr
ka börjar att växa fram, en som .är 
vår egen. . 

Det är något alldeles särskilt med 
oss människor: vi äro alltid svaga' för 
vB.rt eget. Kan man bara tala med en 
missionsvän om att något blir hans, 
väcka hans intresse för något som skall 
bli hans eget, då kan man få in honom 
i arbete. Det är så med kineserna ock
så. Nu skall det bli något gjort, ty nu 
har församlingen blivit deras egen 
egendom. 

Vad vi hittills sänt ut av pengar 
och gavor, det ha vi 'kanske liksom gi
vit till m i s s i o n e n. Nu är tiden 
inne att stödja även den . infödda för
samlingen. Det är icke numera det 
ordet: Kom över och hjälp oss, som 
bör ropas ut, utan snarare: Kom över 
och hjälp oss att hjälpa ' oss själva. 
Detta är betecknande för den tid, 
vilken vi leva. Vi måste hjälpa dem 
att själva leva och hjälpa dem att 
hjälpa sig själva. 

Då vi nu läsa vårt nya testamente, 
se vi att att detta var Pauli missions, 
metod. Han anger t. ex. uti Rom. 
IS: 23, att han arbetade på ett om

i 
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råde, tills han ej längre hade utrymme 
där. När vi i dag stå vid Svenska 
Missionens i Kina 37 :de årshögtid, så 
ville jag framställa denna fråga: Var 
stå vi och vad är resultatet av vårt 
arbete? Vi ha arbetat i 37 år, men vad 
ha vi gjort? Ha vi ännu utrymme på 
det fält, Gud anförtrott oss? 

Såsom frukt av vårt arbete se vi nu 
konturerna till en självstyrande och 
missionerande församling. Frukten 
har blivit en kinesisk församling på 
missionsfältet och inte en svensk för
samling i Kina. En tredjedel av bör
dorna vila redan på kinesernas skuld
ror,. och det är mycket som är lovande 
och , synes ljust med tanke på fram
tiden. Vi ha dock ännu oerhörda ut
rymmen därute. Frågan är därför: 
Efter vilka linjer skola vi arbeta? 

Det framstår då alldeles klart, att 
vi måste arbeta på att mer och mer 
överföra bördorna på de kinesiska 
kristnas skuldror. För omkring 35 år 
sedan började en inre missionsrörelse 
därute, men den dog under utländsk 
ledning och blev aldrig någon verk
ligt inhemsk rörelse. Nu börjar dock 
den kinesiska kyrkan att under in

·~~~tiro)TrrON 
Sinims Land 

utkommer under sommarmånaderna med 

endast ett exemplar i månaden. 


Förlovning 

har tillkännagivits mellan resesekreteraren 

i Helgelseförbundet, missionär Gustaf Fred

berg, och S. M. K:s missionär, fröken Ester 

Jonsson, Nässjö. Vi tillönska de nyför

lovade Guds rikaste välsignelse. 


Missionärernas hälsotillstånd, 

rörande vilket förut lämnats meddelande 

i Sinims Land, är nu bättre. Fröken 

Maria Björklund, som i Peking lyck-
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hemsk ledning bli en missionerande 
församIlng. Kinas' inr~ milssionssäll
skap har en årsinkomst av omkring 
54,200 kr., och go proc. av denna 
summa kommer från kineserna själva. 
Man skulle kunna likna den kinesiska 
församlingen vid en stark, ung man 
eller vid en samlad grupp av unge 
män, fulla av andlig kraft. Livstecken 
finnas, som båda gott för framtiden. 
Kinas kyrka är en framtidens kyrka, 
en kyrka med apostolisk tro och verk
samhetsiver. 

Allt detta är sant, och dock ha vi 
därute utrymmen, bördor, uppgifter, 
förpliktelser, som äro så stora, att frå
gan pressas fram: Kunna vi bära dem? 
_. _ Vi stå inför en härlig tid därute, 
men ock inför en allvarlig. Missio
närerna behöva lära sig att i kärlek 
och ödmjukhet avtaga, så att de in
födda kinesiska ledarna må kunna 
tillväxa och träda in i uppgifterna. 
Men ännu behövas vi missionärer i de 
glesa leden. Finnes månne här nå
gon man eller kvinna, som kan ge sig 
själv till denna stora uppgift? Må Gud 
tala till oss och kalla oss in i sin 
tjänst! 

ligt genomgått en mycket allvarlig ope
ration, befinner sig på bättringsvägen. 
Fröken Dna Gunnardö, som haft svårt 
att tåla inlandsklimatet, kommer under 
sommarmånaderna att vistas vid Chefoo, 
och har det redan visat sig, att kustldi
matet synes passa henne bättre. Missionär 
Richard Andersson befinner sig på bätt
ringsvägen, men är ännu lågt ifrån å ter
ställd. Fröken Maria Hultkranlz vistas 
vid Loka Häls.obrunn, d·är hon undergår 
behandling för svår reumatism och frö
ken Eslrid SJöslröm vistas vid Holsby 
brunn. 

Vi innesluta dessa våra syskon i mis- . 
sionsvännernas förböner. 
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Dagrar och skuggor. 
Av G. W. Wester. 

Dagrar och skuggor, glädje och sorg, 
medgång och motgång. Detta är vad vi i 
missionsarbetet få på alldeles särskilt sätt 
erfara. Och inte minst har fallet varit så 
med mig under de gångna månadernas ar
bete och stormöten. I en av Puchow-kret
sarna, som förr var en blomstrande plante
ring, hoar fienden under de senaste åren 
varit synnerligen verksam för alt åstad
komma förödelse, därvid användande sig 
av olika medel. Det verksammaste av dessa 
har varit en gammal församlingsmedlem. 
Denne, som under senare år haft perioder 
av svagsinthet, har få tt vara ett tacl<samt 
och påtagligt redskap i fiendens händer. 
Vid mitt sista besök där nu i mars hade vi 
intet annat att göra än att tills vidare in
ställa de gemensamma gudstjänsterna och 
låsa dörrarna till församlingens lägenhet. 
Det är med svidande hjärta sådana åtgär
der vidtagas. En hjärtebön tränger därför 
fram att Gud måtte beyara sina barn där 
borta i »Cypressbyn» under denna pröv
nings- och sållningstid samt ställa allt till 
rätta igen. Han är mäktig. 

Stormötenas rad för våren började i slu
tet av mars i Ishih distrikt. Där ya ro ej 
mindre än åtta möten utlysta, pågående tyå 
dagar vardera i fyra och en dag var i de 
övriga fyra kretsarna. Vi följdes åt, äld
ste Tsao från Puchow, evangelisten Hsai 
från Ishi och undertecknad. På ett par 
tre platser voro ock bibelkvinnorna med. 
Inalles höllos nära 80 gudstjänster, vil
ket blev 25 var på oss tre predikanter. En 
rundtur lik denna i detta alltför stora di
strikt, med de all tför långa avstånden, som 
tager alltför mycket tid för resor, bjuder 
naturligtvis på växlande erfarenheter. På 
första platsen, med endast få troende, hade 
vi vid mötena glädjen få en . ovanligt stor 
tillslutning. Byskolläraren, som blivit in
tresserad i evangelium, kom med sina ele
ver. En studerande vid statens högre skola 

hade kommit hem för att deltaga i mötet, 
där han visade ett stort behov efter att »få 
veta sanningen,» 

En av de troende, en fattig lappskorna
kare, har få tt nåden att bedja för sjuka. 
Han hade för lite! sedan l(allats till ett för
möget lantbrulwrhem att bedja för en 
S-6-årig son som länge varit sjuk och nu 
syntes närma sig slutet. Den troende man
nen, som innan han blev omvänd, var tea
terspelare och drinkare m. m. uppsökte en 
enslig plats för bön . sedan han sett hur 
nära slutet var. Här kämpade han med 
Gud, som han absolut tror hör bön, tills 

F'lodöve'IJung. 

han kallades in i huset. Den lille hade 
nämligen helt plötsligt satt sig upp i bäd
den. Mannen gick dock avsides än en gång 
och bad Gud giva honom full hälsa. Då 
han återkom var gossen fulllwmligt frisk, 
uppe och klädd av den tacksamma mo
dern. Nu till mötet kommo föräldrarna 
och gossen i stor högtidsstass i sitt fina 
ekipage för all tacka den okände Guden. 
Den lille fick själv som taclwffer frambära 
en blank silverdollar i l(apellet. I icke 
mindre än sex olika faU har Gud på lik
nande sätt besvarat denne enfaldIge mans 
bön. I sanning »de siste skola vara de 
främste». 
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Vägen till den andra platsen gick genom 
ett vindruvdistrikt, där man just var i färd 
-ined att taga upp vinrankorna ur det vin: 
ferskyddande jordhöljet samt ansa och 
lägga upp dem på ställningar. Hur på
minde ej denna syn om Joh. 15 kap_! 

. Till tredje platsen »de tio tusen källorna» 
vid »det ensamma berget» går vägen uppåt 
och bara uppåt. Men så har man ock en 
storartad utsikt över de stora vidderna 
med Gula floden och Shensi-bergen i väs
ter samt i söder den väldiga bergskedjan 
som slutar vid Puchow. Vid dess fot hade 
den i historien så kände, ädle mannen 
Shuen sitt hem. Där var det ock som den 
fromme kejsar Yao fann honom, då han 
likt Elisa gick och plöjde. - På båda 
nämnda mötesplatserna v a-r deltagarnas 

· antal beklämmande litet. Icke en enda 
»Utomstående». Det är inte lätt att pre
dika Guds ord, då litet eller intet behov 
därefter synes förefinnas ens hos de få, som 
bel<änna sig vara kristna. Måhända ligger 
ock synd för dörren i vissa fall. 

* 
Till fjärde platsen gick det med ibland 

rätt vådlig fart utför de branta backarna . 
Jag åkte baklänges på »kärrsvansen» d. v. s. 
bakom »suffletten» alldeles som vi tjuv

· åkte hemma i barnaåren. Ohederligt var 
det ju icke nu, dock knappast fint. Men 

·	vad var .' att göra? Resgods, två gummor, 
kusken och äldste Tsao fyllde ut kärran för 
övrigt. Den sistnämnde vågade jag ej låta 
åka bakpå för risken att tappa honom. 
Färden gick lyckligt, och vi · mottogos vid 
framkomsten aven »diakonissa», en stor, 
kraftig och resolut gumma. Hon var den 
ledande vid anordningarna för mötet, som 
på denna plats- var mycket väl besökt av 
såväl troende som utomstående. Att Gud 
nu måtte vattna utsädet och låta en skörd 
spira upp ~r en bön som tränger fram ur 
hjärtat. 

,En 'uppmuntrandeerfarenhet för de tro
ende i den kretsen, dagarna innan vi l<om
mo dit, är värd att nämnas. Nötdjurspest 
rasar våldsamt överallt ute i bygderna. 
Byar finnas i denna trakt där hela krea

tursbesättningen dött ut. f ovaimämnda 
församling finnes en gammal diakon, vars 
präktiga oxe ·sjuknade. Om ett par dagar 
iilställde sig det osvikliga tecknet på . att 
döden snart skulle inträffa. »Ja ha», sade 
de samlade grannarna, »det- år ju som vi 
sagt, ingen skillnad på oss och de s. le 
kristna». Di akonen kallade samman sitt 
husfolk, av vilka flera äro troende, och i 
brinnande gemensam bön anropades him
melens Gud att gripa in och visa sin makt 
och så förhärliga sitt namn. Om en stund 
kom någon in på gården och ropade att 
oxen rest sig upp. Vid undersökning visa
de han sig vara - och är alltfort - full
komligt frisk till grannarnas stora häpnad. 
Flera troende i andra byar, som hörde 
detta, kommo överens om att på söndagen 
i gudstjänsten bedja för sina dragare, som 
flera sjuknat. Al/a blevo friska utom en, 
vars ägare - en ej så tillfredsställande 
ung man - svarade bräderna att han »ha
de Gud i sitt hem» lika väl som i kapellet , 
där han inte ens infann sig. Många sådana 
underbara fall skulle kunna anföras. Vi 
stå ofta förstummade inför våra kinesiska 
trossyskons tro på bönhör(!lse, trots all de
ras stora bristfullhet i övrigt. 

-x-

På femte platsen var tillslutningen till mö
tet tämligen god, dock ej i proportion till 
församlingsmedlemmarnas antal, som nu 
är 80. Vad skulle här ej kunna åstadkom
mas om Guds Ande finge makt med de 
kristna ! Det förefinnes stora yttre förutsätt 
ningar, framstående förmågor, rätt stor in
sikt i Guds ord bland både män och ]<vin
nor. Det som hindrar är dock sedan flera 
år vad vi läsa angående Laodiceas försam
ling i Uppb. 3: 17. O, att Gud snart kunde 
komma med sin Andes kraft där såväl som 
annorstädes. 

* 
Efter en lång och dammig resa kommo 

vi till sjätte platsen, en mindre krets bestå
ende av ett fåtal församlingsmedlemmar . 
Möteslokalen var liten, varför det då , när 
30 skolgossar ' infunno sig, ' blev mycket 
trångt och varmt vid sammankomsterna. 

En av församlingsmedlemmarna här 
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kom försUram emot kv.ällen. Han får lida 
mycket för sin tro. Hans gamla far hade 
kvällen förut, då hari hörde a tt sonen, en 
40 års man, ämnade sig till mötet, låst in 
honom med hustru och döttrar i deras 
rum, så att han ej . kunde komma ut på 
morgonen. Mat fick han .ej på hela dagen. 
Fadern talar om att döda honom på ett el
ler annat sätt. Bunden till händer och föt
ter har han ock flera gånger varit nära 
at! bli ihjälslagen av den ursinnige fadern 
och en yngre bror. Ännu håller han dock 
ståndaktigt ut i tron på sin Frälsare, ehuru 
han vet, att en liten eftergift skulle för
ändra förhållandet emot honom. Att Gud 
av nåd måtte bevara den stackars mannen 

LAND. 155 

Lövträden för övrigt visa sin färska ljus
gröna skrud. Vetefälten ligga så allvarliga 
i sin mörka grönska, liksom ville de minna 
om de gångna två tre .årens nästan full
ständiga frånvaro aV .denna hoppingivande 
syn. Oljeväxtåkrarna lysa som gulaste guld 
mitt i denna yppiga grönska. Våren. är 
kommen! Det nya livet s.pränger sina dö
da omhöljen och spirar fraru för att prisa 
sin Skapare. En allvarsbön tränger med 
makt ur ens hjärta. Evige Skapare, låt nytt 
liv sjuda fram även på de andliga åker
tegarna ute i bygderna! Låt de gamla, 
hindrande omhöljena sprängas! Må det bli 
mera av lov och pris till livets Herre i de 
kristna hemmen. Liksom lantmännen 

Kinesisk 

att hålla ut under förföljelsen blev försam
lingens gemensamma bön. 

En god insamling gjordes för avbetalning 
aven skuld, som ännuvilar på den inköpta 
gudstjänstlokalen. 

* 
Nästa dag fortsatte vi utför backarna från 

höjdplatån ner på slätten till en ännu 
mindre krets, den sjunde. Först under den
na färd vaknade jag upp över att vå
ren kommit. Det är ju svalor, som under 
glättigt kvitter susa fram och åter i luften. 
Många ha funnit sina gamla nästen, andra 
reda sig nya. Äpple-, päron- och aprikos
träden blomma i härligaste färgprakt. 

bondgård. F"to Lisa Gustafsson. 

just nu vänta efter det rika vårregnet, som 
skall sätta en väldig fart i grödan med 
den nu påkommande värmel1 och giva än 
rikare skörd, så vänta vi ivrigt efter An
dens regn från ovan .. 

Vid framkomsten doftade syrenbuketter 
i våra rum. Det låg liksom stormötesstäm
ning i luften, vilket endast förnummits på 
ett par ställen förut. Vi kände oss upp
muntrade redan från början. Flera av de 
troende hade genom nit för evanglium i 
sina byar fått en rätt ansenlig skara med 
sig till mötet, så att vi hade kapellet full
satt. Huru väntar och hoppas man' ej att få 
se fullmogen frukt bärgad för evigheten. 

* 
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Så komma vi tillbaka till utgångs
punkten - det gamla Ishih. Här ha vän
nerna A. Forssberg, Hahnes, M. Björklund 
och andra arbe tat, bedit och hoppats un
der långa år för detta väldiga distrikt. Den 
förstnämnda efterfrågas ofta ute i byarna, 
och det är med stort deltagande de höra 
om hennes klenhet och avsidestagande. 

Mötet i Ishih var gott. Mycket folk samlat. 
Som en frukt av åtta dagars tältpredikan 
under vintern i en }{öping 10 li härifrån 
kommer varje söndag en förmögen familj 
åkande till gudstjänsterna. Vid stormötet 
kommo de flera skjutsar. Två döttrar äro 
lärarinnor. De hålla bön dagligen i sina 
skolor! Den ena hade med sig sina fyra 
största elever som sågo ut att vara präktiga 
flickor. Att glädjen och tacksamheten till 
Gud är stor i församlingen över sådan 
frukt av några dagars tältarbete behöver 
ej sägas. 

Vår syster Maria Björklund, som på 
länge ej varit riktigt kry, hade helt hastigt 
fått resa tm Peking för läkarhjälp. Dit
kommen visade det sig vara en allvarligare 
åkomma än man förut vetat eller trott. 
Fru S. Sandberg kom emellertid fröknarna 
C. Rudvall och L. Gustavsson till hjälp i 
arbetet bland de talrikt samlade kvin
norna. 

En gripande allvarsstund var det, då den 
gamle, nyss från en lång sjukdom återställ
de evangelisten »Himlagåvam) och ovan
nämnde Hsiai inför församlingen vid natt
yardsgången på söndag kväll högtidligt lo
vade att med den nåd Gud giver tjäna som 
äldste i överensstämmelse med upplästa 
ställen ur Nya Testamentet , som talade om 
detta ämbete. Därefter följde avskiljning 
med händers påläggning vari förutom äld 
ste Tsao och undertecknad även missionär 
Bergqvist deltog. 

Följande e. m. hade vi glädjen hälsa 
vännerna Bergs ibland . oss. Vi hade då 
vårt sista möte och fingo lyssna till all
varsordet: »Kom ihåg Jesu·s Kristus». Bäre 
det utsådda ordet frukt och blive det för
verldigat i åhörarnas liv! Må den önskan 
förvandlas i bön beträffande alla dessa 
möten. 

Ish'ih den 22 april 1924. G. Wester. 

Axplock från fältet. 
Av August Berg. 

Det var med en känsla av glädje och 
tacksamhet till Gud som min hustru och 
jag åter gjorde vårt inträde på vårt ar
betsfält. Lördagen Den 22 mars anlände 
vi till Honanfu. Påföljande söndag fick 
jag förmånen att predika i det nya kapel
let. J ag talade över Emmauslärjungarnas 
erfarenhet vid sammanträffande t med Je
sus. Han »öppnade ·deras ögon och deras 
sinnen». Så vill han göra än i dag. Om 
endast förståndets ögon är·o öppnade, men 
ej sinnet blir Det ingen verklig glädje i 
hjärtat såsom hos lärjungarna då de igen
kände Jesus. 

I Sinanhsien fingo vi för första gången 
se det nybyggda barnhemmet med dess 
alla innevånare. Mitt första åliggande där 
var att, ett par timm.ar efter vår ankomst, 
begrava en ung lärarinna. Hon var son
dotter till gamle Shi Wen hsioh , vill{en 
var det synliga medlet till att vår mission 
upptog arbete i Honan. Hon har tj änst 
gjort som lärarinna i Tungchowfu flick
skola, men fick galopperande lungsot och 
så ändades ett annars löftesrikt liv. Hen" 
nes man var lärare i gosskolan i samma 
stad och de hade ej varit gifta länge. 

Maria Pettersson passade på tillfället 
alt bjuda mandarinen på middag för att 
visa honom sin tacksamhet för . hjälp och 
vänlighet vid flera tillfällen. 

Till Yiincheng ankommo vi lyckligt utan 
att hava anfallits av några rövare. Järn
vägen går nu fram så långt att det sedan 
är föga risk. Vi iakttogo dock den lilla 
försiktigheten att taga av ·oss ,klockor och 
ringar, då vi hade att färdas fram det 
sista vägstycl{et sedan vi lämnat tåget. Nu 
går järnvägen ända fram till Shanchow, 
d. v. s. förbi platsen ,där vi fara över flo
den för att komma in i Shansi. 

Jag tror att jag redan nämnt om vår 
ankomst till Yuncheng och om det kär
leksfulla mottagande vi rönte av alla. Un
der flera ·dagar kommo så många besö
kande att vi ej hunno med mycl<et mer 
än alt underhålla dem. De flesta hade 
med sig små gåvor in natura och våra 
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bord voro belagda med ägg, som räckte 
en lång tid! 

Samtidigt med iordningställandet av 
vårt nya hem, syskonen Bloms f. d. bo
stad, ha vi måst företaga resor i distriktet. 
Den 11 april reste jag ensam till köpingen 
Chingleochen -där stormöte hölls under 
ganska stor tillslutning. Tre personer god
kändes för dop, som kommer att förrät
tas i Chiehchow vid stormötet därstädes. 
Församlingen har anskaffat en egen lokal, 
som den gör sina ansträngningar för att 
få betald och reparerad. 

Hemkommen möttes jag av den ledsam
ma underrättelsen att vår kära syster Ma
ria Björklund, som den 4:de april reste 
till Kaifengfu för alt rådfråga läkare för 
en mindre åkomma, befanns lida aven 
långt svårare, varför hon genast måste 
resa till Peking för att därstädes undergå 
kirurgisk behandling. 

I samband med della kan jag ej under
låta att nämna huru oroväckande våra 
arbetskrafter reducerats. Med bästa vilja 
i världen kunna de ej ersättas av infödda 
krafter. Vem vill komma till vår undsätt
ning? 

Den 18 april reste min hustru och jag 
till stormötet i staden Yhsiang. där pas
tor Ching bor och verkar. Även här var 
ganska mycket folk samlat och jag lät 
vår gamle pastor styra och ställa alldeles 
som han ville. Och han gjorde sin sak 
bra. Under en av mötesdagarna döptes 
tre kvinnor. En sak som ej tilltalade mig 
var kapellets utseende. Det behöver en 
grundlig renovering. Jag tror, alt man 
lägger mera märke till sådana detaljer då 
man, efter, en vistelse i hemlandet åter
vänder till della land. Men den stora svå
righeten tycks vara, huru mycket bör man 
hjälpa med för att ej komma de självun
derhållande principerna till livs? 

I della fall kände jag det som om jag 
skulle , velat ur egen kassa bestrida utgif
terna, ty Guds hus bör vara rent och vär
digt och så inrett att det väcke~ aktning 
hos alla, ej minst de utomstående. Ty
värr ha missionsmedlen under de sista 
åren ej räckt till alt bestrida en del an
nars nödvändiga utgifter sådana som 
dessa. 
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Frå n Yhsi ang reste vi till I shih för a t t 
stärka händerna på våra unga systrar, 
Carola Rudvall och Lisa Gustafsson, som 
genom Maria Björklunds hastiga avresa 
berövats sitt så väl behövliga stöd. Vi 
kommo dit sista dagen av stormötesda
garna. och stannade där i dagarna två. 
Våra systrar voro käcka och modiga och 
skolan. de få gå uti är hälsosam om än 
svår ibland. Jag avhörde undervisningen 
i såväl goss- som flickskolorna. Särskilt 
tilltalades jag av den unge läraren i goss
skolan, som var frimodig och vaken. Un
der sin studietid föreföll han att van! me
ra blyg och försagd. Vingarna stärkas 
genom övning! 

Den 2'1 reste vi från Ishih till stormötet 
i Puchow{lI . Intogo middag i byn Ching
yang. hos äldste Tsao Ching ho. Han har 
inrell ett trevligt litet kapell i sitt hem och 
där finnas några kristna som samlas till 
gudsjänst om söndagarna. På aftonen 
framkommo vi till vår käre broder Wer
Iler Westers skövlade hem. Det var så 
vemodigt att gå omkring där och att till 
och med bo i samma rum där hon, som 
var hemmets sol, lämnade denna värld 
för ett bättre och förblivande hem. J ag 
tyckte mig se vår Kära Gertrud överallt. 
Men Herren hjälper igenom allt och han 
uppehåller på ett underbart, sätt vår hårt 
prövade broder. Om Gud ej hjälper oss 
(rån svårigheter, så hjälper han oss ur 
desamma. 

Vid mötet här avskiljdes Hsieh Pao chen 
till äldste och tvenne andra bröder till 
diakoner. Hsieh är endast 29 år, men en 
ovanligt stadgad och älsklig ung man. 
Den tro han har »bodde förut» i hans far, 
som var diakon i samma församling un
der sin livstid. Några dop förek{)mmo ej. 
Ledsamt nog ligger arbetet i flickskolan 
nere för tillfället på grund av brist på 
arbetskrafter. 

Den 2 maj hölls stormötet här i Yiin
cheng under stor tillslutning. Ej mindre 
än 21 personer döptes vid detta tillfälle. 
Yiincheng år ej längre »den minsta bland 
städerna» vad församlingsmedlemsantalet 
beträffar. Den har ryckt upp sig betyd
ligt och utvidgningen av kapellet, som fö
retogs för elt par år sedan, var välbehövlig. 
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- Under en lång, lång tid, somliga säga 
ända sedan förliden höst, har ingen · ne
derbördfallit. Livsmedelspriserna ha sti
git till en oroväckande grad. Vår glädje 
och tacksamhet blev därför stor då under 
de sista två dagarna ett härligt regn föll, 
som har mycken välsignelse med sig . . Gud 
prövar blott, men· han förskjuter ej. 

Ett par resor till Chiechow, Hoyang och 
Hancheng. förestå. Om dem får jag skri
va i mitt nästa meddelande. 

August Berg. 

"Jag skall låta mitt öga och vaka över 
dig. 

Reseberättelse av Lisa Gustafsson. 

Då vi i början av mars fingo underrä t
telse om, att vi i missionär och fru Bergs 

inför Gud. Dessutom ger ju även kam
ratlivet mycket av glädje och innehåll där 
alla äro förenade i. samma stora kärlek 
och intresse. D.et var ju därför ej så .un
derligt, att med glädjen blandades vemod, 
när uppbrottet skedde. 
. Med den lilla roliga kiuesbåten gick fär

den så först ner till Chinkiang och så där
ifrån med t{tg till Shanghai, där det var 
en glädje att träffa samman med Bergs 
och a tt så . å ter få tala svenska .och få 
mottaga hälsningar hemifrån. 

Tisdagskvällen den 11 mars började fär
den mot norr. Först med båt till Han
kow. Vi åkte kinesklass, och nu började 
vi få en liten känning av kinessmutsen. 
Våra hytter voro dock riktigt bra, men 
kinessalongen utanför· simlle jag önska, 
att vännerna hemma kunde sett, där allt 
möjligt förekom i största sämja. 

Flodövergdng 

Sällskap skulle göra resan upp till vårt 
fält, och att således den lugna, stilla tiden 
på språkskolan skulle vara slut, så rörde 
sig olika känslor inom oss. Visst var det 
en stor glädje över att få komma upp till 
vårt eget fält men vi hade ju under vis
telsen i Yangchow blivit än mer förenade 
med C. I. M., och Yangchow hade blivit 
oss kärt. Vi hade ju halt en så rik tid 
där. . De första grunderna i språket hade 
vi ju fått, men det är ju mycket · mer än 
språket man har att lära härute, och i 
·språkskolan gavs också rik tid till stillhet 

nära Yangehow. Foto Lisa Gustafsson . 

Som vi reste kinesklass så förekom na
turligtvis kinesmat också, så att efter att 
ha hanterat pinnarna tre gånger om da
gen började vi bli rätt så skickliga i den 
konsten . . Kinesmaten . är utmärkt god. 
Lyckligt för oss var, att vi ej sett hur den 
tillreddes. Vid måltiderna voro vi om
ringade aven intresserad grupp, ·som ·liv
ligt vaktade oss, under det vi gjorde våra 
försök atl med pinnarna knipa till oss ma
ten. - Hemma är det ju sed a tt lägga vit 
duk på bordet vid måltiderna, men i Kina 
tages duken i stället av, för att sedan åter 
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läggas på när måltiden är slut. Mycket 
roligt var att. se missionär och fru Bergs 
sätt emot kineserna. Det var hjärtligt 
och vinnande och .kineserna voro i gen
gäld så skinande och gemytliga . Vi, som 
ej kunde tala med dem, sökte genom att 
dela ut traktater sprida det budskap, 
vi kommit ut med. När de få enkla ord 
vi kunde förstod os av kineserna, kände 
vi oss ej lite glada. 

Tre dygn tog båtfärden från Shanghai 
till HankoW. Sista dagen ombord var den 
14 mars, då också vi firade S. M. K:s tack
sägelse- och ' bönedag. Vi förnummo Her
ren så nära oss där i vår hytt vissa om, 
att Han liksom på nytt mottog våra liv 
till tjänst härute. 

I Hankow, bodde vi på C. I. M:s hem, 
och vi njöto av att få utländsk mat igen 
samt att ha tillgång till bad och bo i rum 
igen. Söndagen tillbringade vi i Wuchang 
tvärs över floden från Hankow. I Wu
chang har ju Missionsförbundet verksam
het och i missionär Fredens trevliga hem 
tillbragte vi en äkta svensk söndag med 
mycken svensk sång. 

Så fortsattes färden med tåg till Ki
kungshan. Dit hade vi en natts resa. Det 
var vid ll-tiden på kvällen vi gåvo oss i 
väg. Men vilket liv och stim, vilket hoj
tande och knuffande och vimmel av män
niskor. .Äntligen kommo vi in på tåget 
och fingo till vår stora förvåning en kupe 
för oss själva. Herr Berg och jag hö
po upp på hyllorna, medan fru Berg och 
Minnie Nicholson ordnade för sig på sä
tena. Sedan sovo vi gott tills vi vid 6
tiden voro framme vid Sintiens sta tion, 
där en hel del av Bergs älskade kineser 
voro till mötes. 

Framför oss reste sig riu det höga ber
get, som vi skulle bestiga. Nu fingo vi 
för' första gången göra bekantskap med 
bärstolarna. Det var en frisk marsmor
gon. Väl .ombonade sutto vi där och njö
to av den vackra utsikten. Ju högre vi 
kommo desto ' vackrare blev det. En bit 
ner för berget hade skolbarnen ' fått gå 
sin älskade tant och farbror till mötes. 
Del hördes på de klämmiga hurraropen, 
att det var svenskar, som uppstämde dem. 

Men även 'kineserna på berget ville fira 
de återvändande. Det gjorde de genom 
avfyrande av väldiga raketer. .. Det var 
deras sätt att. visa sin tacksamhet. Allas· 
ansikten strålade och hälsningar utbyttes. 

Efter oml<ring en timmes färd i bärsto
larna låg skolan där framför oss.Fram
för ingången var en äreport uppsatt med 
de gamla, kära orden »uälkommen». 

Vi voro nu komna till ett stycke . äkta 
Sverige mitt inne i Kina. Man behövde 
inte fråga vad det var för barn man hade 
oml<ring sig, man såg det, och man hörde 
dem också med stolthet tala om, att de 
vara .svenskar. 

Tre härliga dagar fingo vi tillbringa 
uppe på det vackra berget i den präktiga 
nya skolan. 

Men så måste vi fortsätta vår färd, och 
säga farväl till »Sverige och svenskarna». 

Svenska skolan sedd från baksidan. 
Foto Lisa Gustafsso·n. 

Var uppstigande t härligt, så tror jag att 
färden nedför berget var ändå vackrare , 
Solen höll just på att dala och dagrarna 
över bergen . voro underbara. Här och 
där skymtade man nerei dalen små sjöar, 
och luften nade ,den där härliga doften av 
mylla, som man känner hemma om våren. 

Efter en natts och en halv dagsresa på 
järnväg vara vi i Honanfu, den första av 
S. M. K:s stationer och bland vårt eget 
folk. Den andra söndagen under resan 
tillbagte vi där och firade denna gången 
kinesisk gudstjänst i det nya präktiga k.a
pellet i Honanfu. - Därefter ställdes fär
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den till Sinanhsien. Fröken Nicholson 
stannade där för att hjälpa fröken Pet
tersson i hennes ansträngande arbete 
bland alla de små barnen i barnhemmet. 
Ja, nog ha de med över 100 skyddslingar 
h änderna fulla av arbete. De voro så fri
modiga de små och kommo stormande 
emot oss genast vi visade oss ute på går
den. Lyckliga små, som där på hemmet 
funnit skydd och vård un{Jan så mycken 
nöd och nu få växa upp och lära känna 
barnens Vän. 

Ifrån Sinanhsien skulle så Bergs och 
jag fortsätta vidare på vår resa. Nu gick 
färden mitt in i rövaredistriktet . Vid 
Mien-chihs järnvägsstation hade kineser-
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Berg och jag ej fatta, där vi stå bland 
det kvarblivna resgodset, att tåget verkli
gen utan minsta varning så där ger sig 
i väg ifrån oss. Men så var verkligen fal
let. Herr Berg hinner bara ropa till oss 
att taga det tidiga morgontåget och så 
möta honom i Ch'iao-k'eo. J a, där stodo 
vi och sågo tåget försvinna med både herr 
Berg, det mesta av vå ra sängkläder samt 
vår goda matsäckskorg. 

Inte var det lönt att fälla modet. Sedan 
vi inlämna t resgodset till förvaring, begåvo 
vi oss i väg till ett vä rdshus för att där 
tillbringa vår natt. Kinesmaten åto vi med 
god smak, och så gjorde vi oss i ordning 
så gott vi kunde för natten, sedan vi först 

FTöken Nicholson bland 

na själva hittat på att möta oss med kaf
fe och dopp, då båda bröderna där ej vo
ro hemma och kunde göra det. - Vid 
Kwan-Yin-tang måste vi byta tåg. Egent
ligen räknas ej järnvägen färdig längre 
än dit, men man l,an dock få fortsätta 
till Ch'iao-k'eo om man vill nöja sig med 
att åka på öppna godsvagnar. Det ville 
vi naturligtvis gärna för att på så vis 
komma fram genom de farliga bergstrak
terna, som äro sådaml ypperliga tillhåll 
för rövare. Vi började så a tt packa på 
våra kappsäckar och lådor på godsvag
nen. Mitt under delt a bestyr, och medan 
endast herr Berg hunnit upp på vagnen, 
sätter sig tåget i rörelse. Först kunna fru 

bUTnhc'mmets sky ddslinga,r, 
FOlo Lisa Gustafsson. 

överlämnat både oss och herr Berg åt 
Guds besl{ydd. Huru underbart är d e t 
inte att få vila så tryggt och lugnt vid att 
Guds öga a[//id vakar över sina barn., och 
att samma Fad ersarmar, som omslöto oss, 
även inneslöto herr Berg, som kanske 
med oro tänkte på oss. 

Redan kl. 4 påföljande morgon voro vi 
på väg ner till stationen. Hela natten ha
de det regna t. I mörkret, r egnet och den 
klibbiga leran var det inte så lätt alt kom
ma ner till stationen. Men denna gång 
kommo vi med tåget, och när vi så kom
mo fram till Ch'iao-k'eo möttes vi av h el'r 
Berg som utropade: »Gud vare lov att ni 
äro med!» 
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Inne på det lilla värdshuset tackade vi 
så gemensamt Herren för hans beskydd 
och överlämnaDe oss på nytt åt hans om
vårdnad för dagens fortsatta resa denna 
gång med mulåsnebärstol ner till Gula 
floden. 

Och Guds öga vakade över alla mulås
nornas steg och över oss och våra saker, 
så att vi kommo lyckligt genom rövare
trakterna ner till floden. Innan mörkret 
bröt in hade vi kommit över floden och 
voro i Shansi. I värdshuset i Mao-tsin höj
des så tack och lov till Herren för Hans 
bevarande nåd. 

Första morgonen i Shansi vaknade vi 
vid strålande sol och blå himmel minnan-
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vi vårt mål. Till slut se vi Yiinchengs mu
rar. 

En hel del av kineserna med missionär 
Wester ha gått ut att möta de återvän
dande, och det är å ömse håll glädje över 
återseenDet. Så foro vj in genom stads
porten och voro i Yiincheng och snart 
framme vid missionsstationen, där vi väl
komnaDes så hjärtligt och festligt. Det 
var på lördagskvällen vi kommo fram. 
Sedan vid söndagens gudstjänst hälsades 
vi välkomna av församlingen, och på ef
termiddagen samlades alla syskonen för 
att ha en svensk stund och höra om Sveri
ge och mottaga av Bergs hälsningar hem
ifrån. Det var en sådan lycldig liten ska-

P'ru Be1'g och höken Niellolson Honanfu omgivna av sm& kinesiska t ·iggare. 

de om att Herrens nåd är var morgon 
'ny. Och så fortsatte vi färden en dags
resa fram till Yiincheng. Det var en här
lig färd. Regnet hade bundit dammet och 
'solen strålade hela Dagen så alt vi ej alls 
kände någon kyla.. Genom de smala hål
vägarna gick färden inte så alldeles ulan 
spänning, och man undrade huru det 
skulle gå att komma förbi mötande for
don eller stora skaror kameler. 

Från en höjd se vi Shansislätten lysa 
'så grön och vacker i vårsolen. Vetefälten 
lova ännu så gott men behö.va nu regn. 
Vid middagstiden togo vi en kort ra.st och 
fortsatte sedan med förnyade krafter vår 
lärd. Allt närmare och närmare kommo 

For,o Li~a Gtt.st(J{SSO'Yi. 

ra, som var samlad där i samtal omkring 
de kära hemma i älskat fosterland. Des
sa kära, som, lik Aron och Hur i förbön 
och kärlek, hålla våra händer uppe, och 
för vilka också vi härute uppsända var
ma böner och tack till Gud. 

Bergs voro nu vid målet. För mig själv 
var det att efter ett par dagars vistelse 
i Yiincheng fortsätta till mitt mål, Ishih, 
där jag välkomnades av Maria Björklund 
och Carola Rudvall. I fantasien gör mal1 
ju alltid upp för sig hur en plats ter sig; 
och vanligtvis brukar inte alls fantasier! 
stämma med verkligheten. Men Ishih var 
i ,det stora hela just så, som jag tänkt mig 
det. Här är allt så litet och smånä tt och 
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just likt en liten präsgard _långt ute på 
landet. Ett hem där folk gå ut och in och 
söka hjäl:p både för kropp och själ. Alla 
tala med sådan saknad om sin älskad e 
fröken 'Forssberg. De små kinesgllmmor
na säga alla: »Hon varsam en mor för. 
oss», . och så trilla . tårarna nedför kin
derna . av saknad efter henne, och så klap
pa {Je mig i ryggen och önska, ,att jag med 

. . 

TiU Tibet har det Nationella Missionssäll 
skapet i Indien besluta t utsträcka sin verk· 
samhet, därvid följande exemplet av Sadhu 
Sundar Singh, vilken varje år brukar göra mis· 
sionsresor under vissa månader i Tibet. Sun
dar Singh har lovat att utvälja tvenne per
soner, som äro lämpliga att vara missionärer 
i dessa områden, och att vara deras ledare un
der missionsresor i Tibet och a ndra stater i 
Himalajas gränsland. 

A ngående judarna meddelas i »The Ameri
can Jewish Year-book», att man beräknar ju· 
darnas antal l hela världen till 15,500,000, Den 
största judiska stad i världen är New York 
med 1,643,112 judar. Chi cago har 225,000, 
Philadelphia 200,000 och Boston 77,500, I Eu
ropa äro judarna talrikast i Polen och Ukran
ja. Därefter enligt följande ordning: i Tysk· 
land, Frankrike, Stor-Britannien och Turkiet. 
Sedan engelsmännen erövrade Palestina ha 
27 ,000 judar emigrerat dit. 

Afgan'istan öppnar sina portar, och åtskilli· 
ga utlänningar hava fått tillträde till Afgani
sta ns förut tillstängda områden, meddelar mis
sionsläka ren, dr. H. A. Lichtwardt, vilken arbe· 
tar i den presbyterianska missionen i Meshed, 
Pers ien. Afganistans konsul i Meshed anser, 
att det finns goda förhoppningar nu för mis
sionen att vinna fast fot i Afganistan. Många 
sjuka, som kommit över gränsen till dr. L. och 

Gu<l.s hjälp fort må kunna tala deras 
språk o,ch lära dem. . 

Ja,så är också jag framme vid målet, 
till. den plats i vingården Herren visat 
mig. De.t Guds ord, som följt mig . under 
hela resan hit, följer mig även i arbetet 
här: »J ag vill lära dig och undervisa .dig 
om den väg du skall vandra; jag vill giva 
dig råd och låta mitt öga vaka över.dig.» 

blivit botade, äro ivriga att även inom Afgani. 
sta ns område få ett ' sjukhu's upprättat. Så har 
läkareverksamheten fått bana väg för missio
nen till detta tillstängda land. . 

Bibeln är nu översatt helt eller delvis ]Jå 
770 språk och di alekter , meddelas det i Brit· 
tiska & Utländska Bibelsällskapetsårsredogö
relse förra året. Under senaste århundradet 
ha r den genom Bibelsällskapet utgivits i 558 
milj; exemplar. Ovannämnda sällskap har i 
Kina utgivit bibeln på 33 olika översättningar 
och under sin 108·åriga verksamhet i detta 
land spritt bibeln i 52,251 ,187 ex. Under år 
1922 h a de tre bibel sällskap, som arbeta i 
Kina, spritt 6,389,977 ex, 

Lärarinnornas missionsförening har utgivit 
en mycket intressant redogörelse för år 1923, 
Denna börjar med orden: »Gud är mäktig, att 
i överflöda nde mått låta all nåd komma eder 
till del, så att I alltid i allo haven till fyllest 
och i överflöd kunnen giva till allt gott verk.» 
- Sanningen härav bevisas och belysas ock 
genom de meddelanden som däri lämnas, An· 
talet medlemmar har under året ökats med 
143 nya, Dessutom ha 275 seminarister slutit 
sig till föreningen, och L. M, F. räknar vid 
årets slut 2,745 medlemmar. 

Föreningens arbete har under året bedrivits 
omfattande och med iver. Rapporterna inne
hålla glädjande och uppmuntrande underrättel' 
ser om in tresse och offervillighet. Redogörel
sen ger alltså rik anledning till tacksägelse 
för vad Gud genom denna förening uträttat. 
Vile Guds välsignelse även i fortsättningen 
över den och dess medlemmar! 
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Litteratur. 
I VARTID. En samling råd till ungdom av 

flera 	 författare. J. A. Lindblads förlag. 
144 s. Pris: häft. 2: 25 klotb. 3: 75. 

Avsikten med denna bok synes kunna ut
tryckas genom en liten berättelse, som åter
finnes i en av bokens uppsatser, och som vi 
därför taga oss friheten citera: »- 'Vet du 
vad det är att andas l' frågade en man sin lill a 
dotter, när de sutto framför brasan. - 'Att 
andas det är så och så. Så blir man så stor 
- och så blir man så liten', svarade flickan. » 

- På det att ungdomen skall få del av . den 
sanna storheten, · den storhet, som på samma 
gång gör oss små, samarbeta häl' 26 av våra 
mest kända religiösa författare, bland dem A. 
Kolmodin, D. Nyval!, J. NynJn, K. A. Jansson, 
C. Boberg, E. Folke, N. Högman m. fl. De 
skriva om hemmet, ungdomens daning och 
fostran, livsansvar, kraftkällor, mission, gläd
je, framgång m. fl. ämnen, allt på ett sådant 
sätt att man ej kan annat än vara tacksam 
för'en sådan bok och tillönska, den en vid
sträckt spridning. 

M. L. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juni 1924. 

Allmänna missionsmedeI. 1032. ~iissionsvänner i Hedsvedian, till 
J. Aspbergs underh ., gm A. A., 

988. K. M. A., till A. Forssbergs underh . 50: - Boden 	 50: 
989. K. M . A:s pensionsfond till d:o 75: - 1053. A. H. , Sthlm 	 25: 
990. MissionBDledel från O. 31: 23 10;'4 . »Söndags fru kostsparbössaD » 76 : ]9
9n. 	 »Ett tackoffer och löfte till Her- 1055. E. L., Köpenhamn 2,000: 

ren », fr . Skövde 100: - 1056. :1\1. B., Utanbro 5: 
992. 	 H. C" Sandhem. "hä lften av kostn. 1057. »Blommorna på Gustaf-dagen ». till 

för resa till årsmötet» 15 : - Carl ens und erh. 21: 
994. »Tack», Duvbo 100: - 1058. Offerkuvert fr. Fridhem, gm H. 1. 5: 
9n7. S. J. 10:- 10GO. »Från Far» 50: 
998. Ur E. Kj-s offerkuvert 4:- 1061. »Tackoffer» 	 10: 
9n9. "Sam!. ettöringar» l: 7" 1062. B r , .. bo Jungfrufören. till Minnie 

liJOO. Ps. 23: l n: 25 Nicholsons underb . 200: 
1001. J. S. , Säter 10: - 1063. K. F. U. M:s Mellersta Distrikt, föl' 
1004. »I st. f. blommor till fru J enny M. Ringbergs underh. 750: 

Sjödins .bår», gm S. N .. Skellefteå 55:  1064. 	 H. R., Sthlm 15: 1005. 	 »Veckoslantar under ap riL>, gm d:o 4:  1065. 	 »Tackoffer ». gm A. L., Remse 10: 1007. 	 A. N., gm Ch. A., Vadstena 6:  1066. 	 Elins sparhössa, gm d :o 5: 1008. 	 »Ur Guds rika förråd» 10:  1067. 	 F"lin möte i FOlketorps missionshus100n. 	 ,) Ur Guds rika förråd », till frakt 17 /6, till V. Westers underh., gmför julladorna 	 10:  A. P. 	 30: 1013. 	 I. L., Malmö 20:  1069. 	 H. N., Tärnaby 3: 751014. 	 E . J .. Boden, till J. Aspbergs un 1070. 	 F. H., Duvbo 10: derhåll 	 100:  1075. 	 Sv. Lärares Mfg, till D. Landios1015. 	 B. E. D., gm E. G., Sollefteä 24: 60 underh. 	 1,000: 1016. 	 ») Annie» 8: 
1017. 	 »Guds pengar» 50:  1077. »Gammal vän» 35: 
1018. B. F. 100:  1078. »Syskouringell på Fjället», gm E. 

W ., Dals-Itostock 15 : 1019, Från vänner, »till blommor som 
icke vissna », vid frkn Sigr. Rude lO/n . S. U ., Sthlm 500: 
becks bår 100:  1080. »-n, Ps. 81: 11 » 30: 

1025. »Ps. 5: 13 », till R. Andersons underh. 200:  1081. Etelhems syförening 175: 
1026. »·Ps. 9n: 5, tackoffer 6/6» 5UO : - 1083. »Onämnd» 50: 
1027. E . U., Uppsala, gm E. A. ~:- 1084. Arsbidrag från Mamrelund, gm P. 
1028. » Vänner i RörsIls », gm A. \V . 25:  A. J., Alsheda 50: 
l02n. »Kinesernas vänner». JÖnköp., gm 1085. K. E., Uppsala l,: 

V. W .. Bankeryd 850: - 1086. J. v. M ., Sthlm 100: 
1030. K. & F. J.. , »evighetsblommor pa 1087. K. L., Orrviken 10: 

Gurlis grav», gm A. K., Bjöl'keryd 25: - lono. B. S., över hörnäs 5: 
1032. »Tackoffer» 25: - lon. »Onämnd, Herren behöver dem » 300: 
1033. »Mors rödelsedagsblommor » 15: - 1092. Ekenäs syförening 25: 
1034. »Ränta å skuld till Gud » 525: - 1093. »Tackoffer fr å n Rådene ,) 10: 
103,. E. ,J., Till Hanna \Vangs underh., lon4. R R , Röras ,,: 50 

gm K. A. C., öst.ersund 100: - 1097. Mfg i Siötorp, r esebidrag 20: 
l036. L. R, till d :o gm ct:o 50: - 1098. G., Mösseherg, gm S. A., Brodderud 3: 50 
1037. M. S., till d:o gm d:o 100: - 1099. K. P., Haiffara. Ur sparbössan 40:
1038. S., till d:o gm d:o 100: - n oo. Mfg i Halffara, resebidrag 5: 
103n. H. & A. till d :o 100: - nol. K. S .. d:o d:o 5: 
1040. H., till d:o gm d:o 2~: - n02. Koll. i Arnäs. 13: 50, A . J., fylln. 6: 50 20: 
1041. B., till d:ogm d:o 50: - 1103. Koll. i Forshem 6: 
1042. B., till d:o gm d:o 100: - 1104. »Löfte åt flerren» 91: 40 
1048. »Blanka pengar och ettöringar i 1105. Kjestads mig, resebidrag 8: 

Herrens Jesu välsignade namn », 1106. J. J., Essgärde, resebidrag 20: 
av O. & H . K., Lnnd 2: 25 n07. Vänner i Lidköping, d:o 25:

1049. D. T., Sthlm 10: - nos. Sparb.-medel, gm S. J .. Wigge 20: 
1050. H. L., Skövde. gm O. L. 10: - lJon. G. N., Malmö 20: 
H)51. J. & E. R-n, t.ill Rich. Anderssons 1110. Syfören. för S. M. K. auktion i 

underhåll 	 600: - Malmö 22/4 1,230: 14 
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1111. . Syföreningsbössan. gm S. J. 303: - gosses nnderh. i Sinan, gm A'. O. 20: 
1112. Ränta å insatta medel gm d:o 8: 4;; 1010. G. A. S., Sthlm, till M. Ringberg, 
1113. Kontanta gävor gm d:o 40: 50 att anv. i verks. eft. gottf. 100: 
1114. »14[3; Grundplåt till Maria Petters- 1012. I. L., Malmö, för evang. Y Yang-fu 

sons hemresa», gm d:o 200: - i Chingtow 50: ~ 
1115. »Onämnd» lU:- 1020. L. S .. Sthlm. till Axel Hahne för 
1117. Skellefteå. landsförsamI. 25: - kapell i Ishih . . 20: 
1118. A. B-n. »veckoslantar», gm S. N., 1021. . H. O., Sundbyberg, till Henr, Tjäder 

. Skellefteå 5: - att anv. efter got tf. 20: 
llJ9. A. B-m. »tackoffer" gm d:o J: - 1022. E. W ., Hälsingborg, till Bamh. i 
1120. N. S .. gm d:o 10: - Sinan 50: 
1121. 	 »Tack för rosorna vid vägen», 1023. D:o till R. Andersons bokspr. i Kina 50: 

gm d:o 100: - 1031. A. K., Björkeryd, till Martin Berg
1122. N. N., gm d:o 111: - lin~ att anv. i arbetet 25: 
1123. E. B., Sthlm ~O: - 1043. E. J., för gosskol"n i Tungchow, 
1127. Ö. H. K. U-d. resebidrag 50: - gm K. A . C., östersund ;10: 
1128. »De Ungas» syförening i Kroxhnlt. 1044. H., för d:o gm d:o 50: 

till 1Iinnie Nicholsons llnderh. 100: - 1045. L. O., för d:o gm d:o 2:i:
1129. D:o till Anna Erikssons underh. 7;;: - lU46. M. S., till d:o gm d:o 2:;: 
1130. G. & E. J., Kneippbaden, " i st. f. 1047. H. & A. C., till d:o gm d:o 100: 

blommor till Märto. Johanssons bår» jO:- 1059. J. F. E., Edane, till Nils Svensson, 
1131. K. ~T" JÖnköp,. 50: - att anv. efter gottf. 
1132. K. & J. B., fra nås 2UO: - 1068. »Missionsvänner», till Hugo Linder 
1133. Ch. H., Fiskebäckskil "O: - att anv. efter gottf. 120: 
llM. G. K .. Björköby . 20: - 1071. F. H., Duvbo, till O. Carlen föl' 
1135. »Lisbets mamma » !j: - hyra i Mei-Ii 20: 
1137. M. K., Berlin 33: ,'3 1072. T. L., Sthlm . till Axel Hahne för 
1138. S. J., Sthlm. »i st. f. b lOlll lllor till kapell i Ishih 50: 

fru Märta Johanssons, !\'orrköping, 1073. Alingsås mfgs syförening för en 
bår» ;1: - skoigoRses ullderh. i Honanfu 


1139. Ps. 103: 13, 14 JOU: - 1074. E. L., Snndbyberg, föl' Li-Pao-Ios 

1140. »Rosa». gm S. J., Eksjö 10: - studier i Shekow 60: 
1141. »Gunnal"» 10: - 1076. S. S .. Kiel. för en lärares underh. 

ll'42. »T. T. B. G., i st. f. blOllllnor till i Mienchih 2~: 

frn Märta Johaussons, Norrköping, 10R2. »Ty se, han beder», till Barnh. i 
bår», gm A. A .. Djllrsholms Osby 75: Sinan 200: 

1143. »Tackoffer från J. M., Ersmark », lU88. P. E. W .. Djursholm, för eva ng. 
gm A. B., Skellefteii 100: - Snng Hsi-lien 30: 

1144. E. M., Dnvnäs 10U: - 1089. B. S., överhörnäs, till BMnb. i 
1145. Ch. T., StOl'ängell 10U: - Sinan . 10: 
1146. K. W., Stockholm 1,00U: - lOVS. » ~L P .. Joh. 3: 16», till skolverks. 

i Kina 2:'0: 
K!'. 14 ,697: 28 1096. D:o till Barnh. i Sinan 1:;0: 

1110. Onämnd, till Baruh. i Sinan 10: 
S.. M, K:s Pensionsfond, 1124. E. S. E., Villgåker. till evang, Kao 

Seng-tsais nnderh. 100: 
1011. »Deu 4{6, Ps. 103: 1, 2» 500: - 1125. »Kinavän », Hälsingborg, till V. 
1024. »Ps. H9: 108 » 50: - Westers verksamhet . 23: 46 

1126. E. O., Fredsberg, »tionde». till 
Baruh. i Sin"n 20: 

1136. "Ur lilla Lisbets sparbössa », till 
Särskllda ändamål. 1m Ida Riugberg för Ku Ang-ens

skqlgång 5: 
993. 	 Redbergslids syförening, del av års

underh. för lärare och evangelist. Kr. 2,543: 46 
i Mienchih 200 : - Allmänna mlsslo'nsmcdcl 14.697: %8 

995 , F. M., Mörby, till Hugo Linder, S. M, K:s Pensionsfond ;;50: 
"tt anv. efter gottf. 100: - Särskilda ändamål 2,543: 46 

996, Blasieholmskyrkans B"rnmfg, Sthhn, 
för gosses underhåll i Chiechow 150: - Summa under juni mån, 1924 Kr. 11,790: 74 

1002. Duvbovänncr, till Mu rtin Bel'glings
arbete 1,0: - M ed varmt tack till varje givare!

1003. Hednavännernas Allians. för dems 
tre evangelisters nnderh. 300: - »Vad dn. Herre. välsignar. det är välsignat

1006. Skolbarn i Hvetlanda, för skol~ . eviunel'Jigen.» l Krön. 17: 27. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramad ress : "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
»Gud har hört gossens röst». - En blick tillbaka och en hlick framåt. - Från 

redaktion och expedition. Från missionärerna. !-rlln när och fjärran. 
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