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Gamla Förbundets sista profetbudskap. 
Av N. H-n. 

VII. 

Dagen , som 

Det är betecknande att även detta 

det Gamla Förbundets sista profet

budskap mynnar ut i en förutsägelse 

om en Herrens tillkommelses dag , en 

dag, som skall uppenbaras i eld, en 

dag, då Herren skall " utföra sitt 

verk ». Mal. 3: 2, 17 ; 4: 1-3, 5· 

Samstämmigt pekar profetian både 

Gamla och Nya testamentet fram 

emot denna Herrens dag. Den, som 

under ödmjuk bön fördjupar sig i ett 

studium av denna sanning, blir mäk

tigt stärkt i tron och hoppet. San

nerligen, det är icke några slugt ut

tänkta fabler Guds utkorade sändebud 

kungjorde, när de för oss förkunnade 

vår Herres, Jesu Kristi, makt och 

hans tillkommelse (2 Pet. I: 16). Som 

en röd tråd går genom hela Skriften 

det underbara evangeliet om » de li

danden, som skulle vederfaras Kris

tus, och den härlighet som därefter 

skulle följa "'- l Petr. 1: l!. Mitt un

der· alla tid livets växlingar står »det 

profetiska ordet som ett ljus, som ly

ser i en dyster vildmark, till dess att 

. dagen gryr ' och morgonstjärnan går 

upp, I Petr. 1 : 19 . Detta är det " sa

liga hoppet " Tit. 2: 13-14, mot vil 

ket Jesuvänher längtansfullt blicka. 

Visserligen lyser detta profetiska ord 

, 	äimklare i · det Gamla testamentet. 

Men de gamla, som dogo i tron, hade 

dock ,sett d'e't str ålande hoppets ljus 

i' fjarran· och hade hälsat det och be

känt sig va-ra' ~ gäster och främlingar» 

på jorden. 

kommer. 

I Malakis budskap till sitt folk är 

det tre stora sanningar med avseende 

på denna ),dag, som kommer ,) , som 

tydligt framskymta. 

I. På den dagen skall det 

finnas ett åt Herren helgat 

o c h a v s k i l j t f o l k. 

Mot bakgrunden av då tidens gud

löshet, förhärdelse och otro har pro

feten i tredje kap . sista del tecknat en 

underskön bild av de benådades ljuv

liga gudsgemenskap och strålande 
fram tidshopp. 

Alldeles som i vår tid lyfte fräcka 

bespottare då sina huvuden hi,)gt och 

sade utmanande: ), Varför kommer dä 

icke dDmens Gud? , Någon fruktan 

för Herren hyste' de ej . N ej de prisa

de fräckheten och självhävdelsen som 

en dygd och en väg till frihet, Mal. 

3: IS· I de yttersta dagarna , säger 

Petrus, »skola bespottare komma med 

bespottande ord » och de skola säga: 

» Huru går det med löftet om hans 

tillkommelse? Från den dag våra fä

der avsomnade har ju allt förblivit sig 

likt, ända ifrån världens begynnelse. " 

Det är emot denna mörka bakgrund 

profeten låter den sköna bilden av 

" den heliga kvarlevan», som fruktade 

Herren och tänkte på hans namn, trä

da fram. En' minnesbok blev skriven 

inför Herrens ansikte till åminnelse 

av d,essa. Och dessa, sä .ger Her

re n S e b a o t, s k a 11 j a g h a v a 
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såsom min egendom på den 

dag då jag utför mitt verk; 

o c h j a g s k a Il s k o n a d e m, s å

som en fader skonar sin son 

s o m t j ä n a r h o n o m. 

Vi veta, att den enda minnesbok, 

som i detta sarnmanhang har något 

värde, är det slaktade Lammets livs

bok. De, som genom Herrens under

bara nåd fått sina namn skrivna i 

denna livets bok, skola på den dagen 

bliva Herrens särskilda egendom, 

hans dyrbara skatt, hans juveler. 

Oändligt trösterik är denna san

ning. Är vårt namn med arvslott skri

vet i den boken, då är vår framtid i 

sanning ljus, då kunna vi ej annat än 

i läi1gtansfylld förbidan sträcka oss 

framåt efter den dagen. Läs Rom . 
8: I5-2!. 

Denna dag är för Herrens folk en 

hoppets dag. När Paulus skriver till 

de troende om denna dag, säger han: 

»Så trösten nu varandra med dessa 
ord! » I Tess. 4:17. Den är för ho

nom »det saliga hoppets dag », Tit. 

2: 13-14. När Petrus ser framåt, kal

lar han det som väntar oss "ett levan

de hopp", ett oförgängligt, obesmit

tat och ovanskligt arv, som i himme

len är förvarat åt oss, och han bjuder 

de troende, att med full tillit sätta 

sitt hopp till den nåd, som bjudes dem 

i och med Jesu Kristi uppenbarelse, 

I Petr. I: 3-4, 13. När Paulus låg 

bunden i bojor i en usel fängelsehåla, 

påminner han de troende i Filippi om, 

att »vårt medborgarskap är' i himme

len, varifrån vi ock vänta Herren Je
sus Kristus såsom Frälsare». På den 

dagen skall han förhärligas och be
undras i alla dem som tro, 2 Tess. 

L A N D, IL; 

I: 10. Är icke detta en underbar mot

svarighet till Malakis ord om att H~r

rens folk på den dagen skall vara 

hans särskilda egendom, hans skatt, 

hans strålande juveler? 

2. D e n d a g e n s k a Il o c k b l i

va en prövningens dag för 

G u d s f o l k. 

Vi ha redan sett, hur Malaki talar 

om en reningens och luttringens eld 

i samband med Messias kommande, 

Mal. 3: 1-3. 

I det profetiska perspektivet sam

manflyta emellertid ofta kommande 

händelser. De tedde sig för profeter

nas blick som ett enda stOrt tidsskede, 

vilket begynte med Kristi första ai1

komst och sträckte sig framåt ända 

mot den stora fulländningens dag. Så 

är det ock här. Den eld, som begynt 

sitt verk i vårt liv nu, den eld, vars 

flammande låga vi få förnimma i våra 
heligaste stunder och som ofta vid 

avklädandet i den lekamliga döden 

bränner till intet så mycket i vårt för 

flutna, den elden skall en gång i sam

band med Jesu tillkommelse ställa he
la vårt livsverk på prov. ' 

Härom talar Paulus i 1 Kor. 3 : 9

15 och 2 Kor. 5: 10. Det är ej här 
fråga om den ogudaktiges bortkastel

se. N ej, här gäller det livsverket, för

valtningen. Denna text ställer oss in

för den obeskrivligt allvarliga möjlig

heten, att en gång få se hela vårt 

livsverk brinna ner till aska och det 

t. o. m. i en så omfattande bemärkel
se, att vår personliga frälsning där

vid skall hänga liksom på ett hår ... 

s å s o m g'e n O m e Id. 
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I 2 Kor. S: 10 möter oss samma 

sanning. Där heter det: »Ty vi måste 

alla sådana vi äro träda fram inför 

Kristi domstol, för att var och en 

skall få igen sitt jordelivs gärningar, 

allt efter som han har handlat , vare 

sig han har gjort gott eller ont, (fau
los = värdelöst, onyttigt.) 

Det är således det värdelösa i vårt 

livsverk, det som icke tål elden på 

den dagen, som skall utdömas. Den 

för alla gemensamma grunden är 

Kristus. Men byggandet på grunden, 

livsverket, förvaltningen försiggår nu 

dag efter dag i enlighet med den en
skildes trohet och det material , de 
hjälpmedel, han använder. Allt det i 
vårt livsverk, som inte haft sin källa 

och sitt ursprung i tro på och bero

ende av honom, skall då bliva förin
tat, såsom då en eld förtär, och endast 

det, som håller provet inför mottot: 

Jesus i oss och genom oss, skall bestå. 

3. D e n d a g e n s k a I I b I i v a 
s å s·o m . e n b r i n n a n d e u g n 

Ö'v e r a I I a o g u d a k t i g a . 

Då skall. det bli uppenbart, »vilken 
s'killnad det är mellan den rättfärdige 
och den ogudaktige, mellan den som 
tjänar Gud och den som icke tjänar 
honoIlb , Mal. 3:18. Dagen, den som 

kommer, skall förbränna alla, som gö

ra vad .ogudaktigt .är, Mal. 4; I, 3. · . 

, Oändiigt allvarliga ord talar även 

Nya testamentet härom. P.auius sä~ 

ger: »När Herren Jesus . uppenbarar 

sig .från himmelen med sin makts 

äng lar, 'j lågande eld '., och låter straf
fet drabba dem, som icke .känna Gud, 

och dem som icke. äro vår .Herre. Je

::;u eva ngelium lydiga. Dessa skola 

då bliva straffade med evigt fördärv, 

bort undan Herrens ansikte och hans 
överväldigande härlighet, när han 

kommer för att förhärligas i sina he

liga och visa sig underbar i alla dem, 

som hava kommit till tro », 2 Tess. 
I: 7-10. 

Dessa fruktansvärt allvarliga ord 

böra nog ses emot sluttidens tillspetsa

de och i ohöljd hädiskhet kulmine

rande antikristliga ondska. Den kom

mer att tillåtas att resa sitt huvud, 

men blott till en tid. Dramats slutakt 

kunna vi läsa om i Upp. 19: lI-2I. 

»Beredd håll mig, o Jesu Krist, 
Att vänta 

Din ljuva ankomst, när du sist 
Vill hämta 
U r tåredalen, 

Från jordekvalen 
Din brud till dig i ljusa fröjdesalen. » 

rfl!TAC~~1,~~~ 
~ ~ '3 
Det allm. tills l:J nd e t in om d en ];i nesiska 

fö r samlingen , s. 117. 
K ris tendo mens växa nd e in fly l<llllle bla nd 

bild ade I, in es e r , s. 118. 
Den v ~1xa nde an s\' a r skicin sl a ll, s. 11 8. 
Den tillt aga n de v illi ghe len till sa 111 ar

be te, s. 118. 
Behove t av 11 )'01 lll iss ion ii r c l' och inföd 

da l1l edarb t.:tare, s. 1 HJ .. 
Alt \' e rks8 mh ete n i d ess o li ka g l'C lwr 

lr ols svår po li L(sl; oro h ,l l' ku nn a l bedri 
va s, s. 120. 

Att H crren i fori s. s om hi Ui Il s m å h [lIla 
s in hand skYd da nd e över w rksam l1C' lcrI 
och m ission sarbet8rn a, s. 120. 

i\Iis5io n ii r cJ'n 3s h ii ls ()liJJst a nd , s . 120. 
Ar be te t i h emlandet, s. 120. 
IIcTl'c ns' tro fns ta om so r g om S. :'IL K. 

lllTcl c r del gå ngn a nrbQ{så ret , s. 125. 
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Föreståndarens på fältet årsrapport 1924. 
Det allmänna till- För att kunna giva 
ståndet inom för- en sann fram s tällning 

samlingen. av tillståndet inom 

den hinesiska försam
lingen i <1llmänhet och i1l0m vål' mission 

synnerhet, sådant det under det lör
Butn a året framträtt, fordras, alt man 
icke sl,attal' åt vare sig optimism eller 
pessi mism. Betrakta I' man tingen s~lda

na de äro, blir man ej hellcr någon 
obalanserad optimist, tänker man sig dem 
s;lflana de s kulle ya,ra, och jiimför 
delta med verkliga tillståndet, hängiver 
mall sig i s t ~illet lätt åt missmod . Eli 
ycrldig herde, som längtal' dter att ))\'a
ra så till sinnes som Kri s tus ,h'sus van), 
bör dock alltid sö ka lil;na vin ga rdsman
Ilen, sum bad för det ofruktbara fikon
lrädet , och som hoppades, att del dock 
))nästa ,tf)) sk ulle biira fruk\. 

Om mall använder bildcn av ett lräd 
[ör all illus trera missionsvcrksamheten, 
S~l skulle man l,ansl,e l,unna säga, all 
li\'ct däri påta gligast ger sig till känna 
genom en stor rikedom på löv. En r ast

lös verksamh et är rådande och den bee 
visar att det finnes liv, Det gl'S rika tiJl
Hillen till arbele, och des sa tillfällen ute 
nyLtjas så Elngt möjligt är, men var ä 1.

fruklen, resullatet, av allt delta? - Ibland 
känner man sig färdig a ll med profeten 
utbrista: ))BJ~lsbälgen pustar, men ur el
den kommer allenast bly fram,) 

lIär ligger det nära till h a nds för pcs
simisten att slanna. :Men stick in h an den 
mellan grenarna! Se noga efter bland 
lö,'verkel, du tvivlande och missmodige'! 
Nog sl,all du finna frukt. Låt oss nu m\
got betrakla denna, Och låt oss dänid 
försl stanna för några tankar och reflek
tionel", som en aY de förnämsta kännarna 
av ](inesiskt kris tendomsliv, d:r C. Y_ 
Cheng, "id ett tillfälle ullaIat: 

En kinesisk )) Vi m~\ s le först och främst 
ledare om med tacksamhct erbi nna

läget. den förändrade stiillniug, 
som den bildade Idassel). 

intager gent cmot kristendomen, Förr an
3ns<\ go de bildade det vara 1\llder SiH 

Bil bild ur folklivet i Honanf". I mitten kinesisk apparat fö')' ,·ö1'iiga. bildrr. 
Ful l) : J~ . .<-inder.sc'JI. 
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v1lrdighet a tt med sin lot beträda en 
gudstj äns tlokal eller att öppna en bibel. 
N'u är det en ej ovanlig syn, a tt må nga 
in; dessa be\'ista de l,ristnas gudstjänster, 
Bi beln läses, kristendomen studeras, och 
ett ej ringa antal av Kill as ledande mä n 
h ava öppet framträtt och bekänt Jesus 
svm sin per~o nlige Frälsare. 
'I1erren Jesus h ar makt, a ll, da han 

frams tälles so m den lwrsfäs te och upp
st ~ ndne \' ärldsförsonaren, 'draga alla till 
sig'. 'Han il l' densamme i ga l', i dag och 
i ' evighet'. En av de fr~imsta ledarna i 
Kinas reformrörelse, som icke ä r s:ir
~kilt vänl ig t s tämd mot kri s tendomen, 
(ha n ha r i själva verket skrivit en hel 
del mot densamma), använder helt öppet 
följ ande bildspråk: 'K ina måste ä ta Jesu 
kött och dricka hnns blod, om det skall 
\.;,unna riiddas ur dCl fördärv, varuti det 
i- t.lkat.' 

Vid aJ'e Jörcf il11ll ''; ett s \iindigt 'växa nde 
erkännande av den pra1,diska sida n av 
kristendomen, så dan den fr amställes i 
det sociala arbetet bland de lidande och 
{brtryckta under tider av hungersnöd och 
J\:'rig. Omhändertaga nd et av de sjuka, be
skyddandet av kvinnor och barn inom 
il1du stri en o. s. v. ä r mycket vä rd erat 
av det ldnesiska fo.lket. 

Livstecken inom Om vi så betr akta 
den 4<ristna för ställllingen inom den

samlingen. kristna församlingen 
för att upptäcka vil

I,a Ii\'s tecken, som (lär göra sig gäll ande, 
så äro dessn mycket hoppgivande. Först 
och främst finna vi, att de infödda kris t
na inlaga en mera mogen, J{]'iti sk t frå
gande ställning. Det iir ej för mycket alt 
säga, a lt de SOIll förr omffltlat kris ten
domen h elt enkelt olllfatlade den sUdan 
d en framslälld es av missioniiren. Jnga 
hU gor gjord s, in"cn kritik förekom. I 
själva verket a ns, g de t som orält all 
iIrå gas~illa kyrl,ans Hiror och se(lv~iJ1jor . 

, ,'M en en n' dag h:1I' randa ts. De kris tna 
tJ örja tänka för s ig själva. Dc fi ro ej yil
ti ga a lt Inga allt för give t, de (l Ilsk fl gö ra 

'{rågor. De j, änn a, a lt C'ftersom de mot
t agit kds tendomell har den tiven blivit 

deras ege ndom. Bibeln är dera s, Vi bö
ra vara y tt erst tacksamma för denn a nya 
anda inom ' församlingen, vill, en är lik
tydig med liv och tillväx t i elngal' so m 
1.om111n. 

Växande an Vidarc 1(;1[1 lllan iaktla
svarskänsla. ga en s tändigt växande 

nnsvarsl<änsla hos de ki
nesiska ],ris lna. Kri stendomen infördes 
från väste'rn av h el ,c; ade och niti ska mis
s ion ärer. De kommo med det kris lna 
budskapet. De l,OJ111110 med ekonomis],t 
understöd hemifrllll. De 1.0111111 0 Sa Som 
sjbil\'skrivna leda re. De sök te orelna sa 
att de t kostnde dcn inföelde så lit e t som 
mö jlig t ntt bli\'a cn kris ten. Evangelium 
var fritt rör alla. Vi äro tacksamma föl' 
denn a "; ~l \' n, given o~s av d,ra bröder 
från västern, m en församlingen h ar däri
genom blivit beroend e ny pcnnin ge under
s löd fr å ll Europa och Amerik a . Denna 
berrwndekänsla hnr blivit en rik lig sj uk
dom, frfln 'vilkell elen 1, inesiska försam
lingen nu söker a lt bliva befriad, Vi 
kunna också med lacksa mhet konstatera, 
a lt den l, ristna för sa mlingen börjar inse 
si tt a nsvar och biira, si n del av hörd a n. 
Den l,ristna försa mlingens trefaldiga upp
gift, s jälvunderhåJl, självstyrelse och 
sjä lvutbredning, börjar al t förverldigas. 

Under detla utvecldingss ladillm är det 
naturligtvi s oundviklig t att miss tag gö ras. 
Vi äro dock synnerligen hoppfulla med 
avseende på för samlingens framtida liv, 
ty det är endas t ,då densamma val,nat 
upp och börjar a lt s tä på egna fötter, 
som den vinner aklning bland sin om
givning, 

Strävanden Ett annat hoppfullt 'tec
efter enhet ken är en alltmera till
ocb samar tagande villighet till sambete. 

arbete. Kristendomen kom 
lill ö s t rn i dl' former, uti 'yilka den ut
veckla ls i Väs lern. Alllsa äro ickc mindre 
ii.n n. go t ö"er e tthulIdrntrettio oberoende 
och sjiilvstyrancl H I'Yl'ko- ()("h missions
organi 'ationer i dag verksamma i olika 
d elar ay Kina. Vi kunna försl [1 den hi
s tori ska betydelsen :w skiljaktighetern a 
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emellan de olika församlingarna och mis
sionsorganisationerna och inse, alt s~lda

na skiljaktigheter tydligen voro oundvik
liga i det förflutna. Men p å samma gång 
är det vår övertygelse, att om ej de 
mycke t begränsade kristna styrkorna i 
Kina förena sig, kommer det, mänskligt 
tal a t, att bliva om öjli g t för dem att bära 
den jätlebörda de t h ar behagat Gud att 
lägga på dem. 

Lycklig tvis har under dc senaste åren 
såvioil mi,;sioll ssäll skap som kyrkoorga ni 
sa tion cr börjat arbeta h a nd i hand, och 
man har sökt finna ulviigar ifr.lga om 
såväl sama rbete som liksUillighet. I [r:l
ga om sihä l undenisn ingsarbcte som fi
lantropiskt a rbe te och eyangelisations
verksamhet, ha dc: olika l,ristna org~lIli

sationerIla kommit varand ra mycket när
mare och resultate t har bliv i t lllomor
denlligt tillfre dss täll and e. 

Av vad som h äro\'~m anförts [ramg[lI' 
tydligt, att ljusa utsikter finnas rör Guds 
församlings arbete i Kin a . Vrlra hjärtan 
~iro fulla av lacksa mhet för de rramg~lTIg

ar som beskärts och va r bön ur, alt den 
l.;:ristna kyrkan i Kina 1\1[1 befrias fr un 
s jälvbeEltenh et och därav följande ringa 
framg.; ng.» S~l I ~lllgt d:r Cheng. 

Verksamheten på Happorterna Idn dt: 
S. M. K:s Vält lider olika distrikten giva 
brist på arbetare. vid handen, att verk, 

samheten under deJ 
förflutn a året bed rivits i den uts tr~\('I; lIiIlB 

so m tillgängliga l;rafter och polili,;ka för, 
hållanden dd med givit. Av missionärer, 
na ha flera värdefulla krafter vistats 
h em ma för välbehövlig vila. Nya arbets
krafter h a ej under aret tillföris missio; 
nen. Ford ringarna på ell missionår h ava 
ka nske linder d c senas te ~lre n ökat s, men. 
de gamla förutsä lIningar na : män och 
kvinnor med en levande erfarenhet av, 
synd och nåd , m ed hj är tan brinna nd e av 
Jesu Kristi kärlek, \ 'illiga att »för dc' 
namnets skull » försakl lockande fram, 
t idsu lsikter i hemla ndet, de äro alltfor\ 
desamma. Give oss Gud sadana arbetare l 
Härute höjas dagligen s.\ dana bönerop 
lill skördens Herre. När kommer svaret 
pu de s,~ böner? Näl' komma yngre 
stridsmän rör a tl d eltaga i det helig" 
kriget? ~ 

Flera infödda Behoyet av ilera illföd, 
arbetare be da medarbetare ä II,

hövas. ock k~1nnbart. Vi tack~ 

innerligt Gud [ör den skara uy hällgiv~ 

Lth'aHIl .BokelL' m ed {ami/i· 8inrw7lsien. 
('1IJ I
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na infödda kristna män och kvinnor, som 
stå vid v:\r si da, men hava <lock behov 
a v flera. Samarbe tet mellan missionären 
och den infödde medarbetaren är även 
av stor betydelse. IUder ej harmoni dem 
emellan, ulebliver hukt och väls ig nelse. 
Eri'arenhelen visar, alt vi i detta avseen
de ha mycket att vara lacl(samma för.· 

l delta sam ma nhang lorde emellertid 
behöva pflJ?ekas, a ll v:\ra infödda medar
betares löner nog ä ro alltför små. Vi be
höva kanske p;lminnas om orden: )lArbet3 
ren ilr vä rd sin lön» och »D ll skall ej 
binda till munnen p:\ oxen som ·trö ska r. » 
- Väl ha vi under dc sis ta ~\ren givit 
dem ett blygsamt »dyrlidslillägg), men 
på grund av de höga priser, som äro 1'['

da nde för mat och kläder, befara vi , att 
vi inom kort m:'5te rcvidera löneskalan, 
p:\ det att de ej må göra sitt arbete med 
suckan, »ty det är dem icke nyttigt». 

Hur verk Förulom de ~önd agliga 
samheten gud slj äns terna, P,l. de
bedrives. 

fles t8 plalser i förening 
med söndagsskola, h"r 

verksamlll'len bedrivils förmedelst hu s
besök, tälLverksa mhcl, bibclklasser, Hlllg
elsebesök och boJ(försitljning . 

Tiil!ycr];saml,ctcn kan nu, lack va re 
a lt vi kOlllmit i bes ittning av stora, [ör 
ändam,det hl l1lpliga tält, bedriv~s mera 
effcktivt. Elt med [r<lmg<lng ull vilnt s~ltt 

~i r, al t t. ex. i en stön'c köp ing eller by 
u ppslå tii lL et för en längre lid , exempelvis 
tv,l eller tre m,1 n~l(ler·. Prccl ikan lerna so
va då i tälLet under l1 ii lltTII ~ . Detta är 
lliimligen försett med en »sä ngk8 111m,) re). 
Oi'la händer det a tt ,'ilra bröder v id an
komsten till en ny plals möl as med mi ss
tro och ovi lja, men vanli ge n dröjer det 
ej länge förrän des a ldin . lol' försvinn a 
och viln skapsba nd knytas. Da s~\ tiden för 
llppbrott kommer, sl'r folket på pl<ltsell 
med ,a1mad a lt vå ra goda bröder lämna 
dem. Har man så lycka ts hyra en liigl:n
het, varest predikan för kvinnor kan tiga 
rum. , a hm' ett dubbelt ända mål vunnits. 
Fr1'tn del förflutna arels verksamhet h a 
vi alt omlala fl era gLidjande erfarenhe
t er Id n delta a rb ele. 

L A N D. 20 ID:1.j 192:'.. 

I3ibelstudiekurser för män och kvinnor 
hava h åll il s på olika platser. Under som 
maren var en sä rskild kurs, efler vår ut
a rbet ade sexåriga läsplan för infödda 
medhjMp are, anordnad i Shui-iu. 

Evangclisten IIsi eh j'l'feng- tseh och pas
tor Ma rkus Cheng ha besök t vi\rt liilt. 
Den förre besök te alla vi\ra stationer 
Shensi och några i Shansi, den se nare 
bevistade synodalmöle t i Hon a n[u oc h 
besökte sederm era, under en vecka, sko
lo rn a i Yiineheng. 13i\d<l dessa bröder 
fingo, var oeh en eIler sin gf\\'a, tj ii na 
och var a till vä ls ignel se. 

OJ11 I.,ring 320 personer h a va ge nOl\l do
pet upptagits uli förs amlin ge n. 

Det politiska Det 
läget. har 

politiska 
inom II

lill stClrldet 
onanprovin

sen ä\len i ur lagt gans k" 
s tora hinder i vägen för en mera aggres
siv cvangclisa.lions\'erksamhet. Det lidan
de, so m dCl ar ma folket m ~\st ul s l~l, hlter 
s ig knappt beskrivas. Plundrad!' och 
briinda hem, skii ndad e kvinno'·, i f:tngcn
skap mot lösen bortförda män, l,vinnur 
och barn, s tuln a s ~idesTörr{,d och boskap, 
sådan t hör till ordningen för dagen. Aven 
flera ,I\' de ];:rislna ha llt satts föl' vålds
verkan, me n på det he la tage t h 8r clock 
jiimförelse\'is lit e t yedermäda drabbat 
dem, S~\ a tt en ay vära vård havande mis
s io Mi rer därom J,unde sJ,riya: ») 1I'(eil :1 11;\ 

I sraels ba rn h"dl ' ljusl dilr de bodde.» 
Ehuru viss" dda r av v,l ra distrikt, SfI 

som t. ex. lunglling, ej kunnat fä ,<I 
rn :l ng~\ besök av mi ssio nä rern a, P,t grund 
av osäkerhe ten p {l väga rna, ha dock v ~,-

1' :1. troende sam lats lill gudstjäl1,;ler, och 
eyangelis:1 li onsverksa mhetr-n har bedri
vits all.t ('[ler som Gud l!ppnat viig. »Hii
varcsold a lef)) ha ej utgjo rt den miusU, 
delelI av <llltalct " h örare. 

Slwl- Skoherksamhclcn i v~\ra . em i
verksam- narier, I1ldlanskolor och 101k

heten. skolor h ar 1'orlg"lt i likhet 
med l'öregaende ar. Anlalet elever har 
kanske uncler ~, ret någo t miosk<lts, bero
ende p;l de alltfort råda nde högn livs
medelspriserna. Dessa skolor är o platser, 
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där ett oerhört viktigt arbete bedrive s. 
Live ts och kunskape ns träd växa dä r. 
I HigH. h ä nder s trä cka sig efter frukterna. 
Give Gud a tt begä ret efter fruIden på. li
Hts träd a lltmer väcktes hos (].e un ga ! 
Tidens s trö mningar gå ej miss ionsskolor
na förbi. Flerfaldiga cxempel från skilda 
delar av lande t utvisa detta. De t nya vj
net jäser oc h sjuder. Med stor t acks am- ' 
het till Gud få vi emellertid erkänna, att 
"~lra elever, på det hela t aget. uppfört 
sig okla.nderligt. Det fordras dock s tor 
lakt och vishet hos respektive lärare för 
a tt kunn a handleda det un ga Kina. 

Missionärernas Hälsot illstånd e t inom 
hälsotillstånd. missio nen h ar i vissa 

fall ej va rit d e t bäs ta . 
Så t. ex. h a r "år syster Maria Björklund 
måst vislas en läng re tid i Peking i och 
för op era tion och y tt erlig ar e behnndling, 
varför hon ej kunnat aktivt delta ga i a r
belet under störs ta d elen av Clret. Dna 
Gunnordo har ock , ·is tnt s vid kuste n och 
har :innu ej ClterYunnit sa pass mycket 
krafter, att hon kunnat delt aGa i arbete t. 
Augusla Berg har und r sista hah'a ret 
varit klen t ill sin h älsa, och Ida R ing
bergs h81'ler i.iro ej slora, ehuru vi m ed 
glädje fingo häl,a henn e y~ilk om ll1en el ler 

ibland oss vid sommarens börj a n efter e n 
lä ngre tids vistelse "id Ku l ings sa na
torium . 

Maning till Så ter sig i korta r' 'lg vå r 
tacksamhet miss ions verksamhet under 

och bön. det år, som tillryggalagts . 
l\{å lle vår a och missionens 

vänner få det rätta intrycket vid gf'nom
läs ninge n av vad som n edteckn a ts ! Må 
vi cl i1 rigenom m a nas till tacksamhet för 
den stura n[ld en alt änn u ett Clr h;1 ratt 
tjäna Herren härute och för alt det be~ 
haga t Herren att giva s in välSIgnelse till 
"il rt arbe te ! Må vi ta cka för tilWill enu; 
so m alltfort givas oss i de~sa y ttersta ti
der, då laglösheten alltmer t ar överhand 
och antikristliga tendenser mer och rn l' 

fr amträd a ! Må vi i bön ih~lgkomma va rI 
s tora 'be hov av ny a ]uaflt-r i a rbe tet, mi '
siontirer såvä l som infödd a ! Fnlmför a llt , 
m rl vi ej upphöra att bedja om ell n äclcs-. 
vind över. h ela "[lrt s tora fält! Mil Yl 
bedja a tt H ern'n g iver väx t åt det ut l 
s~ldda ordet, sa a tt »öknl'l1 och öd 'mar
k e ll skola glädja sig, 0 1'11 h ed pndom cll 
skall frö jd as och blolll s tra Sa Som e ll 
lilja»! 

Yflnchellg i februari 192:; . 
. lugll s! Bc!'g. 

Verksamheten i hemlandet. 
Kommilten. Koml11iiten har under d e t 
gi ngna "crksamhe ts~lr e t gj ort e n my cket 
kä nnbar förlu sl genom överingenjör I\.. 
G. Mognu SSOT/8 )'r;1 nfälle. :\III:~erl a n ~\r 

1897 har re. G. ;\Iagnusson tillh ört Kom
mitten, chirav 25 il r so m k :<ss:< fun a ll a rc 
och sedan 1922 :;om ". ordförande . l\'bg
nU SSO ll var a lltsa en av dem, so m än da 
från miss ionens tidiga re år v a rit med 
oeh so m i g rund k ä llde mi ss ionens alla 
förhållanden. Det är eli h ögst betydan
de a rbete, so m i'I'Iagnusson för S. M. Ks 
räkning unde r alla (kssa [II' på det ml:st 
uppoffrande sö tt fålt utföra . Under alla 
dessa år va r han s tä ndi g ledamot i~[is 

s ionens Arbetsutskott, Yilket ju inneba r 

elt tt'ägd och elterh ~in ga.nd(' arbete. Mis
sionen s tiH i s tor tacksamhet sskuld för 
~!l l den insa ts, som det förunnades K. G. 
Mag nusson att göra i d ess ;)I·bete. 

:\Iagnu ssons ef lerlä mn ade minne ~ir 

a lltige nom ljust. En sällsynt harmoni och 
inre samling var utmiirlclllde för honom. 
D,"l han tala de och gav råd, kii nde m a ll , 
<l tt del v<lr värde och tyngd i .det, han 
sa de. .J<t, h a n saknas, d,\ hans pl a ts nu 
s t:ll' lom. 
N~lgon an nan förändring in om 1\0111

millen har under å r e t icke ~igt rum. 
Namn en på KommHtens leela mötl'r :tler
finnas P ~l a nnan p la ls i årsbe rättelsen. 

Kommiltens fllnJ([ion ~il'er h n under 'tfe t 

http:elterh~inga.nd
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Frän, 1u'mmen 1:id DIll.'bo, l\'Iissionärs NJgra nya mis
kandidater. 

varit flilj:lndc : ordförande öyersle fl. 
Dillner, Y. ordförande överingelljör l\.. G. 
:\10.llI1!lSSOIl, ka. saf,jrvaltare direUör H. 
IIallellcrell/:. 

KOJlllllitte w A.1'be/su/sJ..:o'/t h a l' besl;\tt 
;1\' följ ande p ersoner: översle Ii. HUlner, 
öye,ring 'njör K. G. Jlagnussoll, miss ion s
(ör csUlI1dal'c C. F olke, direktör ]-J, Hal
!cIlCJ'CIlI:- oc h missionssclrelerare Nath. 
N().f/ 17 W 1r . 

S. ~l. l\:s C(/lifo/'lIiakommitlc har under 
Ii t ga ngna arbe l • rel som hittills tro tte t 
neJl i kärlej, utfört 'itt verk. Nol gon ~,rs

r 'dogöreL ~ fnm denna knl1lmittc har ej 
,iilll1U inkommit uta n -kommer p. tt framd e
'I . pubticl' rus. 

nder det g ~tngna arbetsåret har i 
J;Iinneapo[is, MinneS'o ta, en S. ' :\f.K:s JHin

nesolakCYmmitle konstituerats. 
Dess medlemmar ~iro följande: 
ordförande, pas tor C. J. Söder
greJl. sel,reterare, pas/or ;Ubert 
Jj, Johansson. pastor Samuel 
M. Jlliller, redaktöl' Erik Dahl
hielm samt Josef G, Williams, 

Denna konunitlt~s arbete be
finner sig givetvis alldeles pol 
begynnelsestadiet, men redan 
ha n ~q:; ra av vflra miss ion~irer 

P ~l resa till och från Killa hall 
myckcn ghidje och uppmunlrall 
av det s töd, so m kan gi yas ge
nom dc,;,a "{lra bröder' i "',lin 
neapolis. 

Kornmitlens ordinarie leda
mot, marinintendent 0, VOIl 

MalmlJOrg, SOlT! f. n. har sin 
verksamhet förlagd lill Minn a
p ol is, har chirigenom blivit i 
lillfälle att samarbeta med de s
sa vflra bröder till ömsesidig 
glädje. 

Kvinno- Inom clenna kom
!wmmiUen. mille har under 
det gå ngn<t året ingen föränd
ring ägt rum. 

sionärf'r ha undel
det gangna året 

tyvärr icke kunnat ulsändas, ehuru beho
\ en pfl vi'lrt fält efler för stärkning just 
nu iiro skriande sto ra. V[lra mission ii
rers inträngande maningsrop till unga 
kristna män och kvinnor i Sverige alt 
l,omma dem till hjälp, synas hillills ha 
fått förJJinga Eimligen ohörda. Vi h a 
docl, glädjen atl nu I,unna meddela, a lt 
en kvinnlig mi ssionärsl,andidat, fröken 
Be1'la Flodberg, blivit antagen till mi,
sionflrskandidat och står färdig att etllT 
en tids förbered ande studier i England 
utres,l till missionsfiiltet, Fröken F. har 
genolllg ull kursen vid Elsa Borgs I3ibel
kYinnohem å Vita Bergen, diircfler haft 
all~lällning i sjllkvarcl, bl. a, som sköter
ska . Uppsala hospital, och bar seder
mera a vl8gt ackuschörskC'('xamen i Stock
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holn). Annu elI par andra unga finnas, 
som äga missionskallelsc och förbereda 
sig att i sinom tid lå Ulgå till Kina. 

Vi \'ilja i delta sammanhang allvarligt 
lägga pfl missions\'iinncrnas hjärtan alt 
bedja s kördens Herre, alt h a n driver ut 
arbetare lill sin myckna skörd. 

Utresta I "lulet a\' oklobrr lJl:tnad 
missionäre,'. uln'ste missionärl'rna "h'rl 
och /tnna Hahne samt fröken Maria Ny
lin och framkommo efter en lycklig res a 
lill Shanghai den 5 dec. 

Utträdande P~l grund a v inganget äk
missionär. lenskap med sekreteraren 

IIelgclscförbundcl', mission ä r Gustaf 
Fredberg, har frökcn Ester ,lonson ul
Irätt 111' missionen. Kommillen erinrar 
sig med tacksamhet fru Jonson-Fredbergs 
trogna in sals i "'trt arbete och lillönskar 
henne rik \'i'\ls ignelse i sin framtida kal
lel se. 

Hemkomna :\lissionbirerna Cad och Elhel 
missionärer. Blom jämte dollern jl,Iajd

slina fl terkommo till hemlandet den 21 
au g . el'ler alt under sommaren ha 'vis 
la ls i fru Bloms föräldr ahem i England. 
:\{ission~ir C. J. Bel'.r;quist [llcrkom lill 
hemlandet den 27 no\'. efter att ha till
bringat en tid i Amerika. Slutligen land
steg missionär Verner 1-\fes
ler i :.\lalmÖ den 27 april 
1925. 

Missionär Se,ndbergs dot

ter Ingeborg, som genomg:itt 

Svenska Skolan pa Kikun~


shan, aterkom till Sverige 

den 24 aug. för att h~ir forl 

sälta s ina studier. 


Möten. Slörre mölen ha 

under årets lopp hMlits i 

S/od·holm. På inbjud a n från 

resp. orter ha\':I s törre mö

kn även hållits i Kris/ine

hamn, SkÖlJde och JÖnköpiJiq. 


BÖIlf'möten ,h a som vau

ligl ägt rum en gang i vec

kan i StocldlOlm. P å skilda 


orter hava syföreningar och bönekre lsal' 
sa mlats liIl bön och ärbete lör missio
nen. 

Reseverk- Under det gangna arbetså ret 
samheten. har deL förunn ä ls missions
töres/åndw'en l,ra fter att kunn;l ulföra ('n 
rätt så omfattande reseverl(samhl't. S,t
lulHla har han delta.git i ös/ra [-Jarads 
[(risIliga U ngdomsförbllnäs kc Ilrerens \'id 
Holsbybrunn, Stockholms J(yrl.·[iga Ung
domsförbunds l,urs i' SolbeJ'ga, Söd,T - ' 
manla nd, Nordiska Sluden/- och Gymnrt
sistmö/et vid Hagaberg, LärarinnOJ'nas 
Missions-Förenings 25-c1rs;ubileum i Upp
sala, Forlbildningskursen rör missionärer 
vid Holsbybrl1nn samt vid mi,siol1smöteu 
och under resor i Väs/cJ'göl/and , Smillan'd, 
Götpborg, örebro och .Jämtlond. 

Mbsionssel,relerare Nalh. [-JögllltlJl hal' 
besö kt missionsmölet i Immanuelsl~!lr/;un, 

Malmö, S. M. K-möten a i ](rislillrhWlln 
och Skövde samt Kin esernos VänJlPJ'~ 
ltös tmöte i Jönköping. 

Ditl'. sekreteraren, mission iiI" .lJartin 
Linden , har mcch'c,rkat 'vid r;YlTlIlGsist
j'örlJunde/s sommarmöte i Smcdjcbu ken 
och vid en bibel- och ungd omsv(' kn i 
Luleå, likasrl i Pi/eLI, samt Boden o'h 
EI{sbyn, ,\vens[t hnr han besö kt Norr

köping m ed omnejd, FlislJy, Kris/dola, Örc
lira, Skelleftcå m. fl. platser i Norrland, 

, 
J't~ IO : s. H ÖOHWIl . 
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sa mt Tranås, Eksjö och trak ten d ä r om
hing. 

Missionärerna Carl och Elhel Blom h a 
företa g it rät t v id s träck ta resor in om 
ös lra Ilärads j{rislliga Ungdo msförb lInds 
för enin ga r sa mt Norr/and, Västergölland, 
Småland, Skåne och Bl ekinge. 

Frök e n Jlld ith Hullqvist har besökt e tt 
s tort a ntal pl a tse r i s in h emprovins sa mt 
dessutom genomgå tt e n fortbi ldnings kurs 
.i sjll kv~lrd i Nor rl,öp in g. 

~Ii ss ioniir E. O. B einlto[[, SOm und er 
stÖl'l'C delen av arbetsåret iJtnjutit tj ä ns t
led igh e t i och för uppch[tllandc av 
prii , tcrli g befattning, h ar dä rj äm tc hål
li t m issions[öredrag p[1 fö ljand e platser: 
Uppsa la, Gävle, Norrköping med omncjd 
sa mt Linl,öping . 

Fröken Eslrid SJöström har besö),t 
Skclte ll e~1 och e tt a nt a l pla tser runt om
l,ring s tad e n ..\ ven de sist utrcs ta mi s
s ion ärerna J1ahne oc-h M. Nylin besök te 
före s in u tr esa ii tskilliga platscr. F r u 
lJi/dur Anderson har besökt c n b el del 
platser i Västergöl/and oeh lalat om mis
s ionen. 

De öniga av våra h emmavara ndc mi s
s ioll ~lrer ha p å gr und a v ålder eller sjuk
dom vari t ofö rm ögn a at t dell:tga i n{,go n 
rcsc \'c r-],samhc l. 

;\liss ionC llS reseo rnbud, kand. Gusl. l ld. 
Oslcrl)erg h a r under ver1,sa mhet sårc t S~\ 

gott -om stä ndig t varit P;I r esor och dii r 
unde.r b ökl e tt s tort an tal pla tser i 
Väslergöllund, Närke, ös lergölland, Små
laltd, Stid('rinanland, Uppland, Väs/ e/' iJo l
(en, J)ala)'Jla , Hälsinglalld och Gästrik
land. 

Missionsex- På cxpcditionen hava föl
pedilionen. jandc pe r so nc r haft sitt per

m a.ncn ta a rl.wt c: höken Lisa Blom, l, assör, 
jh ikcn Svea F or sber g, sl, rivbitl' ädc, frö
l, ' n ](ers/i n Skulande/' , s teno graf. 

Hemmet Hemm r. ts hUSlllOdc l' fru 
på Dm'bo. ]nez Bölling ~I ter intr iidde 
de n 1 Sl'p l. i s in lj ä nst d ärs tä des. 

Konllllillcll önskar ult il la sitt tack till 
811a dem, so m gcnom gå vor såväl i pe n
nin g<lr som »ill natur a» ihågkommit i\Ii s-

L A N D. 20 maj I <J2 5. 

s ionshemmet. Lik as~\ frambär Kommitten 
sitt hjär tli ga tack till d ok tor J-l enrik Be r g, 
som fortfarande kostnadsfri tt s),ö ter lä 
l,arvå rden \'id ;VI iss ionshemmel. 

Missionens j'l'li ssio nens lidnin g h ar un
publikationer. der det förfllLtna å ret ut

komm it på sarnmJ sätt so m fö]'eg~lende 

[If. Som n'y mcd a rbe tare i tidnin ge n h a r 
bitr. sek r e lera re n, miss ion ä r Martin Lin
den, inträ t t. Julw lendern »J-lall s S/fä/'Ila 
i ös l ern) har ut givi ts som \' an li gl. 

Nya upplago r av följ a nde höeke r ha 
unde r åre ts lopp ut ko mmit. Svens/":o iHis
sionen i Kina, dess uppkomst, ulvcckling 
och nä r vara nd e stä llnin g, av miss ionsse k
rcterare Na lh. H ögnwn. o.m I bed;en <l V 
James H. Mae Conkc!], samt Hudson Tay
lor, mannen so m v:Igade, av Mars/wll 
Broomhall. 

S.M ,K:s Unde r ~'l r et har lIerren h e ll1 
ombud. kall<lt följ<ll1de omlJud : L folk

skollärare n Joh. JO]W.llSS[)[J. Uppsa la, f. 
](yrkoherrlcn Al/g. Lindström, Stockholm, 
fr öken H edvig DUIn er, Nor8, och r. fo lk
skollärarcn G. G)'ane )', ~Iol<lla. 

Följande perso n er hava mollagit !\Olll
mitlen s k8ltclse a tl v a ra o m bud : Ka mrc
r a r cn Gust. Sunduy, Fi nspång, hand!. H;. 
Flodin, i\{otala, g ro ss handl. J. Dahl man, 

l\.r is tin chamll, Colkskollär<lrc Josef Linde
16w, Ammeberg och tröl,cn lli/dlll' Lucl" 
Stoel,holm . 

Från ~omJ1/a?'hemmet i Shui·ilt, J{ina. 
F oto; .1 l a,·ia. J"vylin. 

http:Hemmr.ts
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Statistiska uppgifter rörande Svenska Missionen Kina för år 1924 . 

... I ~ Elevsr j ~ ~: J ever i . 
~ l >= t I"S-e miol\ - ö vardags- BIdrag 
~ ~ ~ I '~ l icrnn :; skol. ,rrä.n 

Stationer ~ '~8 .= --I-O ~ -'-1 . infödda;PI ~ J; _~ -; ~ ~ ....; g kristn . 
" ~ 1(fJ E '; : ~ ';: Kl'. ~ c..tl ,.!.I;. ..... t ~ 

1 1 I I 
YnncueDg. .. . 

:\rissio - Inr. mari · 
uäl'or iulJctnro 

4 7 4 2 3 4 ]73 19 - I 45 1 G,OOO 10 200 2 ]8 12 6 91 50 7,572 
1sb! ... ' -- 2 1) 3 - 10 24:'1 '1 - 300 5,200 - - - - - 2 21 27 1,000 
Chiebchol\' .... . 1 - 4 ;! 2 - 154 ~ - 20L 2,000 6 120 - - _. 1 13 - 285 
.Tuicbengl1sien... l 3 4 1 l 2 69 7 - 120 6,500 - - - - - l 20 - 380 
Pucbowfu .. . .. I - 5 3 3 - 102 3 -- 200 2300 _. -- - - - 2 20 12 1,20G 
TUDgcbuwTungk. ] il 14 4 8 5 272 38 - 2i2 '600 2 ~i) - - - 4 53 18 3,640 
lIoyaug- L1aD cbeD)! l :11 19 G 13 19 sn 106 - 170 2,60043 900 - - - G 83 45 7,SOO 
.Puehen/!; ... ] 1 14 10 6 15 284 11 - 2 4 2,60U 4 - - - - 6 55 35 2,038 

1Honanfu .... . .. 1 3 13 ;) 4 1:2 498 G4 _ . 800 - - - - - - fJ.l13 8:l 3,720 

SluanbSlen.. - :2 7 :2 2 2 145 :20 - 274 1,100 - - - - - 3'121 24 420 

IMlen('\lIh J l 17 ·1 :1 ;) 354 29 - 654 5,000 1 90 - - - 41 66 39 2, 130 

ShRllCbo\\' Lin!!)) 1 -! 4 21 J 11 G2 19 - 150 - -I - - - I -,-=, - - I 640 


Sumwa 1 13! 251110! 441 ,W! 7513,2311320\4,285:6,456133,600166\1,3951 21 18\ 12\401656h32130,826 

Anm.: Ova llstående stati~ tik upptager endast det antal missionllrel' , som under arbetsåret varit 
i verksamhet på s tation e rna. Hela antalet mis~ionärel' utgör 55. Missionen bar ock ett barn hem i 
Siuan med 49 gossa!' och 58 flickor. 

Revisionsberättelse. 
lJ ndertecknade, u [sedda vid Svenska i\fis Transport l 98,24~ : 91 73,362 : 58 

s ionens i Kina Sf' ll aste ~lrsmöLe a lt granska R. ~J. K :s Pensionsfond 4,666: 4:1 20~,91 .. : :H 
denna missIons räkenskaper rör ~lr 19:N, bl Dm'bo Fa stiqhetskonto ,'ra efter att hala fullgjort df' tta uppdrag, Hyror ,1 wissillnshewmet.. 400 : 
<Iii röler a"gila följande berättelse. 

e) Inkomst av lidn. o. bokförlaq::'Ilissionens inl,omster och ut g ifter under 
det gang na il ret samt den konomisl,a rren.·rued. för ticloingen 5,:17;1' l () 

Sl~i Jllli ngen I'id åre ts slut iramg~ r av föl  S,Lld:t böcker o. kalendrar :~,:3 17 : I J 8,600 : :{O 

jande redogörelse. d) RäntOlicdel: 

i.. lJau k 

Behå llning frå n 1923: 
iuoestående 

Ränta och ntdelniug:i 
oh ligalioner o. aktier 

Bunkl'iioto r .. ". 

3,0 2: 10 

,)77: 'lO 3,659: 50 
(d;i rav s. ~l. Ks Pen' 

sionsfond Kl'. 5,494: 9 ) 12,,5:3!1: 13 Summa 289,02U: 72 

Kontant i Kassan ..... :310: ii UtgHter: 
Obligatiooer oell clkt.ier 4.0,012: 7:3 a) ilIissio1lS1ltgijter: 
Mi,~ion sb emsfond .(oh J. ) 20 ,000 : ~:i , :162 : .:iS lJtsiot till K ina 

Inkomster: av Atlw. wissioDsmedel 5(; ,56;1: ,;·f 

Ii; (; " romedel,' ;'l v Div. äo dam,Ll ~o,aoo: 50 

Allm. ruissiousrcedel... 1 ~9,(j22: 4l t i 11 Andel s f. Svenska 

D i". wissioDsända m:1l Skolan i KiDa ll. p. a. 14,575: 
( inf. A.rb., s kol verks-, 1\[iss io u:::,re::so r ..... . ... , .. 2,OuO: 4\) 

manI. o. kviDul. se mi- HeIDwav. missionärers 
JJ:trieroa m . m . .. .. ..... 4 ,62,): 50 ocb b~rns unilsl'båll ... 2() ,.1Ii(l: 82 

T ransport l\J 8,2t7: 91 i3,:i62: 68 Transport 151 ,959: 35 
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Transpo rt 6l,n 12: 73Transport 151,959: 35 

Missionä,rskao(1. utbildo. .På bank inn€st"eude 

och underh åll ... ... ,. (dä.rav för S, M. K:sl'en

Mission;i rers U trustn i og sons f. Kr. \) ,9 8:~ : 41) . 10,2:3 3: .fl 

och u trcsor ..... . 10,ri i2 : 7010,2IFi: 02 Kontant i kassan .. ·(:3(1 20 

Hemarbetares under hil ll 29 ,a:j,;: 80 l (12,löO : 62 Fastigheter i Duvbo .. . 48,000: 
Hyra och omkostu, för Inventarier i Duvho .. -10 ,004: 70 

exp " postporto, telefon ~li ssionsexp. i n ve n t . 2,GOI: a:l Ö~ , (;of.i: O:l 
o. te legraf, skrivmat er.' 

I I(ina. annonsering lll. ro ..... 0. 7,702: 36 

Omkosln. föl' mi ss io t, s' Fastigheter.... 8(; ,803: 20 
h emme t J ,~4 ;1:97 And elar i .\.l.1 delsfÖ r
Utbo till mi ssions h em- cniuge ll Svenska Sko· 
met, fä o te Olec1el. . 1.'i O: 9,:>%: :32 	 lan i Kioa u. p. n. . a l ,800 :- 118, 60:'3: 20 

Sl10lma Kr. 2-l5,3 \IJ : (il)
b) Kostn. fö?' flu 'Vbo fastighet: 

Uoelerh. och repnra.tioner " Dl1vbo 2,!HJ9: /.) Skulder. 
Inga 

e) Kostn. för tidn. och bokfijrlag: 
Till roissioll:irerna pri vat har uu · 


der ~ret ntsin ts . 8,6i6: 2(; 

Tryckning och expo av 
tiduingen Sinims lanel 8,067 : 59 
Tryckn. för i)oldörJaget :'3,:31. : l t 1l , :38 ~< 70 

Till mission s \'änn Cl'll as känncdom oeh 
d) S. },if. K's Pensionsfond: ta~ksarn h {tgkom s l av clo natorcrrw få re-

Uthebln. enl. s:i.rsk. beshimmelser ,00: - "isorerna medd ela, alt ge nom les lam Ci1
tariska di sp osi ti oner av följande a vlidna 
personcr nedanstående bel opp influtit 

Behållning till 1925: und er r iikenskapså rel, nämlige n: 
På bank inneståend e... 10,2:l3: 41 

Konta.ot i kassan 4.3!l : 20 Efter avI. fr u Ida \ Vrs lberg, 

Obligationer och aktier 41,512: 7:l ~(öns ler ås ...... . ... .. .. . .. .. . 500: -

Missioo shemsfonden Efter avI. fröken Sigrid Rudc

(oblig3tioner). _ ,1.:;:8.::,6;..:'	 beck, Stoel<holm . ... ... . . ..... 3,000:2...,0,=,0=0=0=:=_..:./::..,2:.:; .:,.:::i3 

Erler av1. fröken Alma Broström,Bnmma 289,0 2tj: 7'2 
Kristinehamn ................. 500: 

Del av fr. Emma Frcdril\s,on s 
Tillgångar den 31 dec. 1924. testamenlc .. .... .. .. ... ..... . . 3,750:

hemlandet. Erter a\·1. fröken Anna Kylen, 
S tockhol m ....... , . ........... 1,000:Obligat,ioner och :.ktier 

»Gå va aven avliden mi ssions\' äfl)) 1,500: ~ A. 	 Kosknlls food nom. 2,000: 
Del av makarna Alexa11Llerssons.
S. 	 S. fond llOll .... 3,0 00 : 

Malmö, tr s tame nle ........... 501):S. 	iii. K s Pen sionsfooc1 

Ener avI. fru Id a Wes tb erg,
nom. .. .. ........ .. .. , .... 2 :~ 560: 


500: HoberEs i ~arilb e~~fo;d~ 
nom. 11,500: - 10,152: 73 Summa kr. 11,2.50: 

AJlm. misslonsmed e.t', 
 ,
aktier bokfört viirde .. . . 2,800:-= 41 .;' 12, ,;,\ HeviS: OI'cn w hova tagit del av Kommit
Missionsh emsfond eu, oblig. (bom. len pro tokoll , y arjä n-; te revisorern a bli 
21,000: - ): ....................w 20,000: - vit före tedd a ovannämnda ' 'obligationer, 

ak tier och intec],ningar itimtc' insätt-T ra.nsport 61,512: 7:3 

http:Konta.ot
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ningsbcvis i'J missionens kontant innestå 
('ndc med el ävensom å tkom sthandlinga r
n;l till missionens egendom i Duvbo till
lika med branclförsäkringsbrcv ~l följan
dc bel opp : 

:rör missionens fasta rgendomar: 
Kr. 70,UUU: - för !\Ii,sionshcllll11el och 

kl' . 80,000: - för Barnens hem. 
För lö s<,gendomcn : 
Kl'. 1-1,OUI): - vid hemmen och ], r. 

:),000: - vid kontoret, allt i Bra nd rörsäk
rili.t;saktiebol'-l:jel Norrland. 

,'id alit della har intet varit att cr
,inl'a. 

Bcsök har avl:lgts ~l !\Iissionslicmmcn 
Oell iakttogs dänjd all byg gnader na be 
fUllllos i gott skick. 

I s3 mband härmed a.JlS(~ sig rcvisorer
na böra päpeka vikten av a lt l\lissions 
hcmmet i Dm'bo och den t illhöra nrk 
ga nska betydande toml e n komm a missio
nen p et bästa möj liga sä l\" till användning. 
Vi finna av Kommittens protokoll, '-l t t 
denna. fruga varit fÖl'emul för noggra nn 
prövning och att ett förslag till eventuell 
försäljning av de lar av egendomen upp
gjorts och av Kommitlcn enhii lligt till 
styrkts, men vi anse att frågan icke får 
stanna vid en utredning, utan bör sna
rast möjligt bringas till verl,s tällighet 
och d en värdefulla egendomen göra s rän
tebä rande och för missionen inkoms t
bringan de. 

R äke nskaperna med lillhöra.ndc veri 
fik at ioner jäm te värdehandlingar hava 
befunnits u ti u tmärkt god ordning, och da 
under reVISIOnen ingen a nledning till 
anIll ärkning förekommit, få vi tillstyrl; a 
att full och t a cl(sam ansvarsfrihet för för
valtlJingen av missionens m edel under å r 
1924 varder Kommitten för nämnda mis
sion beviljad. 

Stockholm den 23 april 1925. 
F. T. Olsson. Ch. D. To.tlie. 


Carl Boberg. 

»Men Gud vare t ack, som giver oss se

ge rn ge nom vår Herre .Jesus Kristus! 
Allts/\., mina iihhade Lröder, ,,,I"<:ll fasta, 

orubhliga, alltid överflödande i Henens 
verk, dtel'som I veten, att edert ;lrb te 
icke är fMängt i Herren.» 1 Kor. 15:57,58. 

KommiUen för Sv. Missionen Kina. 

'I) ordinarie leda,inöteT: 

H . Dilluer , överste, ordförande, Stockholm (o. 
1890, r. ' 1897, o. 1913.)" 

Erik FolkP. missionsföre. tA.udare (1907) . 
Nath. Högman, mi.: ' ionssekreterare (1918). 
H. 	 HnlJencreutz, direktör, kassaförvaltare, 

Djlll'sholrn;;·iisby (1!l21). 
O. v. )[ a lll ibo rg', marinin tendent , Minneapolis 

(19 J 9). 
Sve n J oh nso n , gro'ishaudlare. Örebro (192 1). 
K . Ni le uill~ . apotekare. J'önköping (1921). 

A nna l"e te rson, fru, ,öteborg (1921 ) . 

.\.n n(l. G:1llffin, fröken, Kristi>wstad (1921) . 

C:. ArbwHn, t. f. ky rkoherde. J llrpen (1922) . 

TÖl'llqvist, Gust., direk tör, Norrköping (1924) . 


b) rådgivande ledamöter. 

O. v. Feili tzen, kommendör, Sthlm (o. lS~9 , 
r. 	101 9). 

J. R inman. rck t"r , ÖstQrteljp (o. 1897 , r. 1921) . 

Knut Bergh, met!. d : 1', T r 'ill ås (1897). 

Karl Fries , fil. d:r, Gcn0ve (r. 1897, o. 1908 


r. 	 1921). 
A. H ylander, kyrkohf'rdl' , Fjärrllullldra (1902). 
K. 	 E. Bj ursten , ri bbau!;:sk:16sör, Göteborg 

(1011) . 
J. E. Hedeil, kamrer , S thlm, (o. 1917, l'. 1022) . 
H. Gillg rclI, nlll ~ i kd irektör. Stockholm ( 19<!~). 
J. \'. LV{almborg, ta ndtiik:1re, tblm (1922) . 

S. 1\-1. K:s kvinnokommiUe. 
~'Iaria Berg, doktorinna (1902). 

Elia Hulrngrcu, fru (1902). 

Louise f'chö n, frökeu (1902). 

Emma. Beskow, fröken (1904). 

S igric! Sto rekenfeldt, fr öken (1908) . 

Inez Bölliug. fru (1910). 

Lou isa Totti,', överstinna (19 21 ). 

Kar in Wennerström, fru (1922). 


S. M. K:s CaIHorniakommitte. 
A. Daniel"son, mr., ordf. 
O. PearsoD, mr. , k assör. 

Ole Alen, mr., sekr. 

A. T. Lindgren, mr . 
L. J'. Olson, mr. 
C. ,J. Ande rson, mr. 

Joh n Loven, mr. 


S. M. l{:s MinnesotakommiUe. 

Södergren, C. J'., pl\stor, t eol. d: r, ordf. 

Johan son, Albert M. , pastor , sekr. 

Miller , 'amucl M ., pa'tor. 

DaWhiellU, Er ik. redttl,[ur. 

Williams , Josef '., lit\, 


* A.r tnlen _a.n.giva å ret för inval i ktlmmitti'n. 
Tecknen o. = ord.inarie; r. = rå.dgivande. 
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S. M. K:s missionärer l hemarbetet alls/i;llda: 

I::rik Folke ... ... . _ . 10.-· 7 

samt året för deras första ankomst till Kina. lIIimmi Folke (f. Bp.·ko\\') . 

Carl Henrik Tj ä der .... .. .. . . 1 89 
' Hilma Tjäder (f. Blomberg) ......... . 1892 
"Fredrik" Hallin ..... . ... . ... . ... . 1 9 
August B,'rg .................. . 1800 
Augusta I ~erg (f. Hulande l' ) ..... . . . . . 1892 
Axel Hahne ... . . . . . . . 1.8!l0 
AnnD, Habne (f. Walz) . . . .. . ... . . . . nHl:~ 

Anna Janzon .... .. . .. . . . . . ...... . 1890 
Frida Prytz .. 1800 
· C,nl I'r. Blom . . .. . . 1892 
" Ethel Blom (f. Usber ) ...... . . .. .. . 1901 
Tbeodor Sandberg ..... . . 189~ 
Sekine Sandberg (f. S torh aug) 180 1 
Hobert. BergJing ....... . ... . .... . .... . 1892 
Dagn y Bprgling (f. Aas) .. . .. . lR!)3 
A nna Erik6.'OIl ........ . .... .. . ..... . 1~92 
Ebba Buren ....... . .......... ...... . 1Kil4 
Hugo Linder ..... ... ... . . .... . 1x!14 
Marie Linder (f. Bordson) .... .. . . . . . . 1903 
Emm u Andersson 1805 
.•Agoes Forssberg 1896 
Maria Pettersson 1896 
~Ossian Beinhoff .. . . .. . . . .. . lfl02 
*Edith Beinhoff (r. Rowe) .. . ... .. . .. . 1002 
Oscar Cu rl~n .. . ...... . .. . .... . 1!l02 
Gerda CarJen (f. Wetterstr:.lnd) . 100'i 
*G . V. ~'p,t.e r .. HJO:, 
Ma r ia }.'ylin .... . . .... . 1 90~ 
" Richard Ande rson 1903 
· Hildur And erson (f. Eng;tröm) 1008 
Mn ri a Björklund . . . . .. . ... . 1007 
" .\lari a JIulLkruu tz .. .... ... .. . . . . . . . 1907 
David Lundin . . . . ... . . ... .. .. . 1908 
K"rin Lnnclin ( f. Otterda hl) .. . . . ... . Ull !) 
Multe Ringberg ...... . 1.908 
Ida Ringberg, (f. Anderssun) .. .. . . ... . 1003 
Nils S venson .. . . ....... . HIOD 
Olga 'ven son (f. Ahlman) 1~U5 
*"Josef Ols on 1910 
· · J ·ohanne Ol s on (f. Vo.·< R:.lsmus en) .. 191 0 
Ester' Berg . .. 1012 
Ingeborg Ackzell . . . . . . .. . . . 10 12 
*R trid Sjöströ m ..... ... . .. . . . 10 1:' 
"J udith Hultqvist ........ .. . ..... .. . 191 1i 
*C. J. Berg'q\' i ~t J !)1fi 
N'Lt.h. Eug hiick 101!l 
Elsa EngbUck, (f. Eop'.~tröl1l) 1921. 
Elna L n ell .. J 910 
Ha nn a "'nng 1921 
Elna G lInn arc!o .. ...... . 1!l2l 
.Johanoe.-; /\ spberg JaZ2 
Morris llerglillg 1922 
Carola Bergolin,; ( f. Hucll',LlI ) 1922 
Minnie Nicbol sol.l 1923 
Lisa Gustafsson ... . .. . .. . . ... . . . . . . . . 1923 

.. Vistas f. n . i hemlandet. 

•• Vi._tas f. n . i Amerika. 


Nath. Hugrnan 
Jll dit Högman (f. Gustaf on) 
Inez Bölling (f. Berzel ill ~) . 
lIIa rtin Linden .. . ........ 

1903 
190.:; 
1902 
191G 

Gllstaf Adolf österberg, reseomblId. 
L i~D Blom . iriiken, kassör. 
t)vca Forsbf,rg, fröken , skri vbiträde. 
Kerstin Skula oder, fr öken, s tenograi. 

S. M. K:s ombud. 
n) Manliga ombud. 

Ande rsson, E li ', lan tbrukare, Fröberga gr,rd, 
Norrköping. 

Andersoo, S. , lanthrllk,) re, BrodderlId. M;\ 
l'ies tad. . 

And el'~ son. G.. lantl'rukure. Svamperyd. F li by . 
Anrlersson, Hud., grosshandlare, Gävle. 
Anderstion , Va lir ., pr d ikant. HvetJancla. 
Aren. Emanuel, överlärare. Nor rköping. 
Arv icI sson, Sigfrid, mekan iker , Höganäs (övre). 
Be rg b, A., ky rkoherde, Barke l'ydsby. 
Berggren, Karl, kyrkoherde, Torsås . 
Be rgström , Joh., lantbruka re, Nickerve, 

llj'irges. 
Beskow, Nils, kyrkoherde . Heseje. 
BI ixl, Simon , handlande, Göteborg. 
Boblin, A., fo lkskollärare, K idlunge. 
Jlredin. J ...\ .. kvrkoherd~. Bvarllfll . 
Cu rlbom . A . r." kyrkoherde: Backe. 
ra rl s6011, 1\ . Axel, handhnde, östersund. 
( ':l rl~ S()n, C. W., predikan t, L eksberg. 
Ca rl ~~on . S . A., herr, Hvetlandn. 
Ca rhlccl t. C. A., kyrkoherde. Vena. 
Dnhlberg, F. G ., f. d . folksko lliira re, Llln<l s

hrunn. 
Dah lgren. J. F., folkskollllrnre. Auge. 
Dahlin. Tycho, fllission ssekr., S tockhol m. 
.J)"hlnwn, .J., gros;hancll.. Krht inc hamn. 
Dir,ksoo, A. E., godsägare, Al ingsAR. 
))jllner. J .. trädgilrdsmii~ta re, .I3urcl1. 
Edström, J'. A ., kyrkoherde, Piteå. 
Elmc rs, O.. kontraktsprost, V>tnga. 
EriksSOI'J. B ., förste lärare. Falun. 
Erik ' o n , r. Th ., herr , B 0rg-fL StenIJug<!,eJ i, 

huml". 
Erikssoo, E ri k S., lantbrLlk:lre, Vad, Viug

," ke l'. 
ErikS~O Il, E. , rnjiHoare, Vll ungsiors . EdslJyn. 
Fä lk, .J., komminister, Hög.> jö. 
.Flodin . Hj., hand!.. l\!CJtn,' a. 
!"u rs bcll , J., P lym-, kyrkoherde. Hvetbncl:t . 
Fc ldt. Oscar, t :tdsmiss ionilr, Cmd l. 

For. sand l" f , Carl , hand!., Herrljunga. 

FOI·. ,' 11 , nlllJen , herr , r.ol1on'k 

Fur.g ren , Fred. , herr. Sundsvall. 

Frirlen , .Toh .. hP.TT, lilr i,· .. h~mu . 


Ge rner, A., överingenjör, ~1a.lmö . 

(~ llstab~on , K ., lan tbrukare. t'urineriinga , F li l' hy. 

l+ustafsi'on, P. J., lantbrukar... Tenhll lt. 

Gll s t afsson, ViI h ., fabrikör, T ih ro . 
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Gllstaf" , o!l , O.. predikant, Espcu rHnu, l':keniis
·jön. 

GyJlensköltl, A.. kommendörkapten, Djurs
holm. 

rr'lgbe rg, S. E., kyrkoherde. Tenhult. 
Hall, G.. hemmansägare, Rök. 
JIulvarsson, O., herr, Strömsdals bruk. 
Hanson , C ul, inspektor, Göteborg. 
Han s on, A., ka mrer, Holsby brunn. 
HelIgren, Knut E. , folkskollärare, il1alåtdisk. 
H emberg, A., grosshandl8re, A:-.:vall. 
ITotlund, K. J., disponent, Trehörna. 
IIoJmlund . Albin, hand!. , Bast utrlisk. 
Hultberg, ~T , folkskolhirare, Hörlc. 
Häger, Nil , . kontraktsprost, Rygasten. iIIobia. 
Jsacstion, Efr., hancJl., lIlariestad. 
J..;[tksson , H ., her r , Fridhem, Älgarås. 
J ohanssoo, A. P. , lantbrukare, S. Lindkulla, 

Ramfall. 
Johansson, I: ., herr, Tyskagånlen, KirJOe

malma. 
J ohans~Oll , J. (;eurg, folkskoll,i rare, BöJ åsen, 

Oviken. 
Johan sson, J., lantbrukare. Rude, i ~e bo. 
Johansson, iiI., lantbrukare, Storegtlrden, Kin

llpOlalTII<l, 

Johansson, J ., hl.lltbrukare. l~ ssgilrde, Husaby. 

Johansson, S., bandlande, Eksjö. 

Jof><tn ssou. S., grosshandlare, LI~leiL 


Johansson, Viktor, ,ultlathemsförest dndnre, 

Jönköping. 

Johnsoon. J. F., folks'kol li.l ra re, Sandserycl, 
Jönköping. 

Jonsson, .'\ .. fabrikör , Hosenfors. 
.Jon son. ,J. _\. , lantbrllkare. V el!·",.·. Mej all y . 
J urgenscn, N., direktör , Bellevue. Vagn h il ra~l. 
Kallin O', H., .~ymnastikdirektör , Lund. 
Karlsso n, Albin, folkskollärare, Göteborg. 
Karl s on , Aron, kontraktsprost, Grebo. 
}, arlsson, David, lan tbrukare, Tjunll:lryd, Eke· 

nil s j öl.l. 
]\:1.d ~son E . g ro .. h:.1ndL , Fjug _,La . 
l\ar l."oll. Gol·Hr.. lantb rukar". (b(i1 ,,:nrp. Hu-

Ii ult. 
Karl sson, Johan, svarvare, Bodafors. 
Karlsson. Ea.rl. lantbrukare . J ii nsö. 
Kjellberg, E., brukspa(-ron , Vala~ ,·u. 
Kling n . r, G., kyrkoherde, Göteborg. 
1\ r is tof1er. son, .r. F., fnlk skolbrart ', Sanda. 
l\uller, C. J., folkskoWirare, Anten. 
L:Jgerberg. Bror, folk,kol1:i rare, Brånsta, 

hum la. 
Lagllrgrcu. ~ \. , kakl'lll,~ Ilsm akare , Hem ~ (' 
Larsson , Jolt.. ,lant.brukare, JTcmnllllJ.l.;._ , Hab

l ingbo. 
Larsso n, Lars, kQl11mllnalol'lli" AL;ln. Nor· 

dcröJl. 
L:1r8 ,; On, OscaI'; lantbrukare, .An ::nyd , Brutje 

mark. 
L:1TJi(loJI , E .. komnliLli s tc l" .. SundbybcJ:g. 
LindelölI". Josef. Iolk ,o; kolliirare, .\lJlIwL ·rg. 

Linder, Jo.-p!, Iiirare, Höganä s (nedre). 

Lindgren. G., kyrkoherde, KimA tacl. 

T,indholm, J. P .. sk riiddarmii st9re, Virserum. 


Li ngström, i\., folkskollärare, J\.l inteharoo. 
Ljungqvi s t, " direktör. l\1uIJsjö. 
Ljuogkvi s t, Otto, järnhandlare, Skövde. 
Löfgren, \.llg., godstigare , }30rils. 
iII:nkg ren , Albert. kyrkoherde, Bygdeå . 
Mil.g-ll us,on, O. , lantbrukare. Orn-ikcn. 
~Iogense ll , F. , handlande, ·Mörby. 
Mhtensson, ilL, lantbrukare, Orn·ikcn . 
Nilsson, A., folkskollärare, Örebro. 
Nilsson, Ax., nämndeman, Grojl'·n. 
Nilssen , Ernst, kantor , Kristd:.I". 
Norbeck, O., kyrkoherde, Ho, Hris ingmo. 
Nordling, J., revisor, Kramfors. 
Ny lander, K, folks kolliirare , Lu le, . 
\'ylander, J. A., komnlllnulordf., Björköby. 
)J'y lin, C. , f. d. folksKolliirarr. örebro. 
Odhner, C., rådman. i\1arie,;J·ad. 
Olllssou, N. A., folkskollärare , Grötlingbo. 
Olenius, P. , k y rkoherde , Nys'itra. 
Olsson, Anders, nämndeman , ~orderön. 
Olsson, Carl, kyrkoherde.. Fryele. 
Ol",on, C. M., fabrikör, Suune. 
Ol,;son, II'ar, hovrlitl,notarie, Lidhult. 
Ottander, O. A, kontraktsprost. ö s tervåla. 
Ottossun. N. P., berr. Solsbester, Skede. 
Oxelqvist, "' .. verkm'i.-tare, Huskvarna. 
Palm, J. , polisrniistare, Hälsingborg. 
perssun. Storiiker ' E rik. lanthl'llkare. V . Björ

hn. Siljans niis. 
Peterson, Frit' , pa tor, S tockholm. 
Peter s:on, J. A. V. , folksko llärare, ~lönsterås . 
P etersson, ". Aug. , fabrikör, Värnumo. 
Pettcrs: on, .Edvin , tr>idganlsm ti. tnr!' . 1'\ysund, 

MÖJ nbo. 
Pette rsson . C. }'., folk koll il nHP , Sk:1ltungby n. 
Pl?ttprsAo n. G ., g tlsiiga l'(\ t :iiL tu l'o. Kllm l,l. 
P att.0 r ssOIl , .J oh .. bugarnl ~i s l;:lre; Ovuumyra. 
Petter. son, P. K, h'1I1d1:lncle, TTve tlanda. 

Pett rsson . J. A ., herr. I;ötene. 

Påhlmau , A xci, kyrkoherd,', llök. 

Risberg, P .. kootr:·,kt.spro -I, J.ulta. 

Ro, elJ, A. A., lantbrukar.., Bruljii r na. '\\ock


fjiird. 
Rydqvist, K , kyrkoherde, Gista~. 
Samuelsson, A., la ntbrukare, Sandilkra, B;ick

.,cda. 
Samzeliu.- , E., ballktjiinstemall , Kumla. 
~a ;ld c lill ,"; . ~J. S.~ kyrk ;'-'Il ,> r.\t.'. 1.j unghy . 
. /lnden, Joh ., k y rkohcrde, .Aske rs und. 
S iselI. iiI., foJk skolJiirare, ) l orn. 
S te nbc( 'k , C.. k y rkoherde, örebro. 
Stenqvist, J. D., fabrikör, Kvidiuo-c. 
;-;I\ndby, l ; lI sbL ka lllrer, :Fill ~ pl1n g. 

S \lnJ~Il, C. V., b hrikör , Lind 'sucrg . 
' "allberg, J •. ma . k ini . t, Earlskron a . 

Rw:utz, A ., öve r!lirare, Norrköpin g. 
'vensson, G" k::tmrer, Liclköping. 

Sil eIl S~C)\l, J .. posl·n,iistarf'. l'<iitpr. 
•·vcn .. son. N. B. , kantor, Al ghult. 
Tltaven iu ~ , lT., npotf'kare, Ulricehamn. 
Thö.rnqvist, S .. god~ iigare, !\fasrelij,,,. 
Tides tröm, Hj .. kyrkoherde, Bjurs'ls. 
TooreIl, C. E., l:mtbrllkare, Ettarp, Hok. 
Tottie . M., Ph., herr, Lin köping. 



HO S I N I :\1 S 

Tö rnblom, IL stll.tiOlls inspek tor, Söhiug. 
l -no,",wn , C., förval tare, Skebobruk. 
vV",rnen':1Il . ' \" kommin iste r . H ,i nclene, ~k:lrll.. 

\V"uuerstf' ll , K" k :1S ör, Borås. 
Wiudahl , B., i-rosshundl., Figeltolm, 
\Verner , L., l:i nth rnk~re, Hön s. i\Iarie "I':ld , 
\\'es tman, A., direktör , )(or. n';s . 
\" estl ing, V., kyrkoherde. i\spcb(J,Ja, 
Wi sborg , V. , dispon 'Ht, BUll kpr ycl. 
\ViU ' ncroua, A., kontr:~k tspro. t ,'\t!01;j i. 
ZeJlner. A. V" korIlmini ·te r , Hag:dulld. 
Ak esson, O., folk skol lciru re. ,· pjulS lJY: 'll. 
Aström . J. , krollojiiga re, llå ll a u(1. 
u bng, F" ( (',d . lir , k yrkolll' nl~ . \'ii unäs, Sl'ö ' 

l':ll<l. 

b) Ii:vinnliga. omu ud: 

Abrabum ssoD , TJa , fru, Norrköpi il O'. 
Andersson, Cb., frökell. Vad ·(cl1a . 
1\IHlor 5. 00 , Edit. fru, Lerberget, Hö 'an>is. 
Anders 'o n, Ff., [röl;;eo , Harcryd. F Jisb)'. 
c\nd d'n. He(l\'i l!, frök en, l;:,ar l,;k ron, L. 

n j n", }e., fru, Tro l lclJO . H,·rrljllllga. 
Berg. 1\1. , fröken, Hälsinghorg. 
13crg h, Olga, lä rarinn a, frök en. ViLst.e rås. 
Bubprg . E., fru, ' t hlm . 
Bondessoo, L ydia, hirarioll<1, huken, Naglur[J , 

B jörköby. 
Billing, K, fruken, Fli:;by. 
Brandin , Jenn~' . Iiirariuna, frökeo . Stockholm. 
Bruoskog, Ev:! . fröken, Falköping·Ranteo. 
Brusewitz, H .. frul,, ''1. H on•. 
Borman, Maria, seminarieföres ti'muarinna, 

r,,·cksele. 
)J'W;·nbielm. c\ ina., fw, Skpllefteå. 

arIsso n. E s ter. lämrinna, fru, Sj ö agilI'll , 
Osterkorsbel·g-d. 

C.' clervall. H :l!loa, liLrariona, fröken, Osbac
kCIl, S'l n'd hem. 

Dalholm, Anna, l,irarinna, fröken, Kri stdahl. 
Danielsson, Brita, frökC' n, yttergärde, Oviken. 
Didoff, K., fröken, Viixjö. 
Edil) , Alice, fru, Piteå. 
Ek, Maria, f röken, Wri~,tad, 
Ekberg, E lsa, fru , Maric'"t:.Ld, 
Eks tröm, Hanna, fru, Katrineholm. 
E rik son. Anna, fru, Laxa. 
F. riks ' 0 0, Helena, fru , Kilafo l". 

Fa ll. Lydia, lärar. , fröken, \rteryd , H äger-


Shld. 
Callander, G., fröken , Uppsala. 
(:,ranluod, E., lä.rarinna, fr u, SolJ"iL, 'o<, . 
Habbe, H., lärarinna, fröken, :Baggetorp, 

Jiimserum . 
T-Tf'deni'Tcn, Elio, fru, Lanna, Hidiogebro. 
Holmgren, k, fru, Köping. 
Hulmqvist, Jenny, liir:ninna, frö ken, Tenbu lt. 
Hultkrantz. } f ., fru , Björnö, Helj ebol. 
Joha osson, A., fröken, Aliog å . 
Joha ns on, E my, lärar., fröken, Boden . 
J'ohfl u .. on, Hilrnu, fröke o , Forssa Bruk, Kah-i· 

neholm. 
Jon ssoo. A., fru , i)steriilJ ' . 
](arlsson, Emllla, Urar., fru, Sjötorp. 

L A N D. 

Karl ' ' 011, Lionea, frök en , Uurj ek . 

Karl~8olJ . M .. fr u. 130h ulL 

Landaren , :, frökt"ll, Ystad. 

T, iljesson, Ann", lä.rarinna, i ri\ken, G rebo. 

Lindberg, K, fru , Köpenhamn. 

Li ndherg, Ger tr ud, hirarinna, frn, Bji.lrmelund, 


Fåker. 
)'indberge r. M. h,r:uinna, fröken, ~\.ng , 

L ind el l. Aug. , i ro, Brr!-!by. 
Lu(;k. Hilrln r, frök('n. Sto(,kho ltn, 
LnndgTPn, }[aria, Urn innu, fröken , V '-i rna, 

Li nköping. 
L undqvis t, l{arin, pro~li llna, H em hult, 

S ljiirohol· . 
'<ils,on , }f:ltl n :l, fru , ,' ii I·sj ii. 
:\"il.. on , ].iS(I , 1l'öken. Sjöv ik, :EdsbYll. 

;-.1yblud. S., frök n. Ske lle fteå . 

Olofsson . IIiIda. f rn, ö hn, jken, K al lholmeu . 

( l "0[', , K la ra. fr u, J3o rgvik, Ovi ken. 

'Pe tersso n, , \I ma, f röken , Hill' t a., llack vad. 

Pdcrs. on. FrCtlri ka. fr öken . Bju rldi ng . 

P eter . 0 0 . 1[(1 Il n,l. fröken, SjuITlarkeIJ . 

I'pt~ r . SIJU, Hi lda . liirarino:'l, fröken, _\prla

ryd s . kola. Brömsebro. 
Petters 0 11, lda. irök en, S k illingMyd. 
l{uonbClck. Hilma, iruhn, Upp a la . 
i'amupls: ou, L. , tirario na, fr öke ", Ljungby. 
. 'nodberg . GIga, fr u, \Ii sLe rhl1lt. 
al ~andl~her,C: , J. trt l , v "ii.u er :-- ho l'l.!. 
:,;teen, Helen e, höken, Hvetlanda . 

S uo dell, J ., fru, _\Jalmö. 

Sv en-sso n, Olga, fr u, Sandarne. 

::i ven . Oll, S., fröken , Lyckå.; gå rd. 

S vc n.-son, ,r. , höken, Vi sby. 

U hrboITl, J., iru, Viirnam . 


I f1. Louise , frök en , Stockholm. 
W ahl berg, Elleo, sjuksköterska, Dal s-Rostocle 
Wa llmao, Uilda, fröken, IJju snp. 
'IVeioberg , E., frl!, Karls tad. 
Wenoerberg , Elia, brarinuu, fröken, Söd er-

h"m u. 
Westcr,;tröm , Emelia, tru, Dj ursholm. 
WidlJl:J.rk, E., fru, Hälsingborg. 
V; klunc1, Barbro, HLrar inna, fröken , Ronö

holm, Hargshamn. 

PROGRAM 
vid 

s. M. K:s 38:e årsmöte 
den 20- 22 maj 1925. 

Onsdagen den 20 maj. 
Kl. 11 f. m.: hOJnmitt f>lls pnskild a sam

manträde. 

Kl. 7 e. 111.: A.rsmö lel öppnas. Lokal: 
SI8dsmissionens kyrksal, Stortorget 3. 

http:WidlJl:J.rk
http:Pdcrs.on
http:Maric'"t:.Ld


20 maj 1925. S I N I ~I S 

Ledare: Kommi lh!;ns ordf., öycrsle II. 
DiI/ner. 

\ 'ö/ kOJllsthölsni /ly. 

ne visionsverätlclse Il fö redrages. 
\'a[ ou revisorer. 
Bibelstudium: Heklor Joh. Rinman. 
l'resen/ation av hemkommen missio

när. Wilsning fråll mission,fi.illet. 
(;emcnSWll /lön. 
Tcsup{ 

Kristi Himmelsfärdsdag den 2 I maj. 

Jlcll?sdnkyrl,un, F!oragalan S. 

Kl. 11 L m. In/cc/I/illq ;l\' 1,0mmillpllS ord
förande. 
Prcdiku/l ~I Y kyrkoherde Gl/lIl1ar 

:lr/Jnwn. 
l1iilsllill[l [r tlll llli ss ion siällC'l a \' mi s

~ioni\r G. W. Wes/eT'. 
. l/!s /11i ni ng a\' IlIi ss ion s för('~t;'1 nC];ll'(, 

E. F o lke. 

hl. :UO c. 111. Gemellsam midJa!! P<l Excl
siol'. 

El. Ii c. m . .lJi.~si(msstUlld. Ledare lI1i ssions
[örcslånd. E . Folke. 
l'ldrog LIr tlrsl>crältetsen a\' sekr(' 

l('ral"('l1. 
l\ol' .:a allförCllldel1 a \' hemma va 1'<111

de miss ion iircr. 

Fredagen den 22 maj. 

('I{lykl till Dllvl)(). 

Samling Yid Duy))o kl. 11.:.lO J. m . .\Y
re,;1 [[';l1l Stockholm sl;e\': ll1ed Ii/g [r:\n 
lo!;;!lstatiollell \'id Norra Bantol'get kl. 
11 f. nI. eller n11:' <l O/Jllli{'l/S eller spi/J'vayn 
f1' <'11 l samlllH pl nts. 

.\nmäl<ln om dclt'lgandc l supeu ocl! 

middagell sh r till expeditioncn. Tel. 4-150 

l'llr\' Nor\' 22 ·17~~. 


Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prt;numerera A densamma I 

L A N D. lill 

'~OI'iO~ED]TION' 
Jullådor. 
Dc yänncr, som i ~lr önska "ara med om 

julsändningen till Kina, ombcdjas att god
hetsfullt insända julgåYorna under liden 
2-G jnni linder följande adress: 

K. F. V, M. , 

Parkgatan 11,Is. M. Kl 
Götevorg, 

Eftcrsom del lätt kan upp~la svårigheter 
belräffande upprältandet av för lulJdelda
ralionen nödyändiga innchållsförlecl,ning
ar, bedja Yi yänligen, atl givarna målte 
åsätta vurfe paket en fullsländig prislisla, 
som borttages vid packningen i Göleborg. 

Senaste nyheter från Kina. 
Sedan fön';( llUlllrct av \',ir tidning ut

siindes, ha alskillign brey från Kina 
kOllImit oss till handa. Dessa ha lålit OoS 
rörs t:l, hurll oroliga förhitllanden \'1\ra 
lI1i ss ionilrCl' ullder sista tidcn låt t leva i 
dämte. 

~Icst priiyade synas lllissiolliil' och fru 
Suellssoll, Il/nr/kIlO/l, Shcnsi hava \'arit. 
Soldaler h"de inkommit pit deras statioil 
och diil' ,1\'lossal ('l1 hel del skolt, troli
gen fiir att 5\;räll1111a till sig pcnga\'. En
ligt de underrättelser Yi Edt tillh'ingacle 
dc sig ocks~l el! summa pcnningar. ~lis

siemill' och fru Svenssoll lvangs att län1l1a 
s tad"n och lyckades att oskadda kom111" 
Ö\'I'I- Gula noden. till Puchowlu, Shansi, 
dit ii\'Cll fröken ][unna H'cUlg pa grulld [lV 

orOll rcst frtlll Tllllgchow!,ll. 
EnligL bre\' fr:,n missionär Oswr Car

lel/, Juicheny, Slwllsi hena katolikernas 
ll1is~ionsslalionl'r i IIonanfu och Shan
cho\\' bliviL plullclr<tdc oCh förstörda, Ull

der det att "rlra llIissionsstatioller i dessa 
städcI' cj skadats. Giyet\lS hnr dor l, cll'n
Ila tid inneburit mycket av lidand(' och 
oro för s~h~il \';\ra missionäflT som dc 
infödda j'rislna. En [,irsamlings m(;:<,lkm 

och h,\11s 16-å riga dollcl' hade t. ex,: föl' 
ell milnad seda n tagits [lY rövarna ' och 
voro ;1,nnu i dcras händer. 



S I N I :\1 S L ,\ N j) 20 Jmj 19~ ,). 

J\1issionslidningen Sinims Land 
kommc)' i Ji khcl mcd förcgåc lld e ;ir ,l I l 
u lk o mm a med Cl1l!:JSl c ll l1u mlll Cl' yarjl' 
Jl) "lli\cl Ullc!r, jUlli, j uli, a ll g us ti och ,' ep
t l:'lllbn , 

BÖllernötena, 

' 0 111 bru k" i ' g<l fU lll om li scl<lg;lrn" i Ik; 
tc sl!J 1,y rLtll, ill s l ii ll as Ö\I'I' SOllllll,tn'll. :\h 
dock d iirlllcc! ir],r \;()\\(' 11 f;' l'min ."k"s , siir 

-kil t ]iin ka lllJll :trlJö ll c ll , :\[1'1 1 del [orde Ol ' \; 

g i \':-IS lllr l' iill l' ll lillr iillc lI l1 der SO llllll :l 
I' C' Jh lupp, ch \l i',r o sp ridd ,t ,t ol ik,t 
11 ;\11 , Su m \i ),U !II1 ;\ sa 11 tI.;1 ,,2 eller :l» 01 11 

k ril1 g O'S lill gl' ll1l' IIS :l lll h Öll föl' llli ~sio
I1 l' l1. F öl'sö]; dr l l 

Missionslitteratur. 
1-'" ,, " ~ve n s ka Miss ion~. n s i Kina l'iirlap; Int ll 

11:1 f i"i lj:llld l"' hiic'kl-"I' n -' K\ i rpr :l :--:: 

Hlld ~OJl T!1 )' lor. 
_If a illlr ;1 ""'Il "'''!llIrI", T nlj<, 1I1' l' J. Eli 
skil dl' ill!,!' fiil' u1tgdoln ~l\~ ~[~ll' s ha l1 

n)' OO Illi> :liI. ~ I ( 'd t:lirika illu- I )'ntiollP J·. 
Pri." kr. j: :) t'X. ~.-; % l'HII:l tf 

Ädelstenar i Mä stal'l' n s krona. 
T.i r;'dJil(/('( (n/ll u l i ..... ...: i ulI sarfl('lc( i A'ill a :1\' 

fm n, curt,r! h, Pr i" kr , 2: ~~ . Pli rl PHl1 :t 

J)/!k J~in lll ; l:-' Il!! :')0 % 1' :11. :11 (. 

Från lidande till segel'. 
l,; Il ki,/( ,,,,'kri 'lll/lS lin.:ko}IlJJ :1\- Ill g~'h ()r~ 

.\ (' k w l\ Hi kt illlhtr , I'r i, kr. I : --o ;'i 
( \x. : ~,--; ')~ l':1h:d t. 

Misdo närsk allelse ll. 
A ,· J JT .. d ,-(,,, '(" I\' lo r , I',.i" 2" ö re , f x,.1 

~,' % 1',, (,"11. 

l\'~'a HegYJl;J~lseJ' pil den GaJIIla G rund en. 
,\ ,. Joh. Hi""", ... I-'ri .- ~O iire. :; ex. l,'i % 
r,d,,1I t. 

, ·(llll i hedjen "~ o 
:~ :(' 111'1' 1. .\" .J'"I" ·' ~r" .. ('('lik e.,·. Pr i.' 
:2,) ;ir0_ 10 r,. ~.i % r:l h:d l . 

Sveru,lOl Hlh:.siullell i Kiuu, uC'";·"; IljJjJÅ'nlll ;j t J IlI· 

n 't'klill!! o'·h II I; o ' (( l"(lIlt/ l ' o"i l ä1L nill!J :1\' 
, "'ll h , J1 iil.:II "" I. :\,' IJl >l HrLe t:ld o(,h ri kt 
i llll ~t r f' r :.,i 1l1'i' 1",~,, ' , I'ri ... "O ön' . .i ex. 
~,-, % 1',, (,:11 t 

~lj ssioustid n iJlge ll 

S I N I M S L A N D. 
ulkOIlIIIlCl" 1Vi:, i si n 30 :ue argåug . 

Urg:, n flir S,'eu,-k'l Mi ,,~ i o n c u i Kina, 
r etl ige rnd :IV NeL/./t. J/ö gm an u nde r med
vcrkan (lV E' l'i k Folke, .lfarti" Lind"" lU· 

fl. , u lkommer )lIcd 20 nummer om aret. 
., a ml iun el"lI ler uP I,\J yw"c lsea rt ikla r, b:bel
-tlld :c r , brev fr, Kina. samt mi s~ iom'n o ti . 
~c r fr, n Di;r o<: h fj >il' rn'D, 

'Jiu n ingc Jl ko.-tal': h ~ lt år kr. 2 : 25, 3 
k\·",·tal kr. 1 : 75 . hal ' ar kr. 1: 25, 1 kv,)f
l,d, kr, O: DO, 1 må o"d kr , O: G.5, 

:,ii ll d ti ll iJtlandet kostar tiJaia"cn kr 
'2: 7,; pr ,h, 

P,·e IllIIlCl'allt.""11lnre, RU'l< ve r k~li.il la 
prc llllmeration il nii rllla ste po.-l konlor, er
h{d l:J, mot il1"illtl ande till e '[l, av pOoleus 
kvill po .,e r, kr . ~: 2:, [ör " nr je G·tul e)(, 
,nE'U oä intct [ri exCI1I I'!:lr, 

:-';:ir minorC' iin ~ cx, t'II; a ; hör preUll' 
,"er" l ifJn , k e pet po ,ten. 

Pro\'l'xem l'l>l r erh li ll :ls gra li. fr å n el<· 
I:ed i tione n. Ncdal,;tionen, 

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


I N N E H Å L L: 
l\ a r Ll. - l ;" ll) l" 1''ci rbundt'1s sist a profel IJLI(bI;<l [l, -- T arhiigc ]sc- 0<:11 bÖJlc ä mn L' Jl , 

.\ r ' nlpporl j'r;lll fiil!('l , - \' erksrl m hclell i h em la lld et , Slrlli s!isb upp g ifl er, 
Hc \·is io n s\)l' r iil! e] sc. - - S. :\1. l\::s kOlJlJn i llel'l', mi< , i o;~i\r('r, ()Jll I",d. - \', ·ogT n m . 

- Fr i't n I'crla kli ol l och expedi l lOn. 

S (ookholOl, Svens ka Tr l'c kcril1kti cl,o ll1'tcl. 1 ~2:'. 

http:Mission~.ns


i\':r Il. ÅBG. 30. 5 JUNI 1925. PREN.-PRIS 2: 25. 

r 
, II -~r. JI ---11 .\L ~ ~II ;N. 

'=' 
~ 1f~T ~'5TO!!5lIDNINGEN. 

~ *~ 
'f 

SIN~'WND'I 

'~ ~f-;;~ 
=: 

~n 
'~P}l. .:I .."'" !=;;-4t> .ORGAIiTÖRjVf:Ij)KZl~5IONC:ti -r .KINA. t§ ry. 

L-f3 - ~ II J\~ ! Ir= J}. J) 
j=j cn,;:rn.=L ~,r;,~~~R
L. 

REDAKTÖR: NATH. HÖGMAN. 

Tre Guds stora hemligheter.· 

Mark. I6: I4-20. 

Av ky rkob erde G. Arbman. 

,· Jag prisar dig, Fader, du himme

lens och jordens Herre, att du väl har 
dolt detta för de visa och kloka, men 
uppenbarat de t för de enfaldiga! » 
Dessa Herrens Jesu ord, uttalade 
vid det tillfälle som blivit kaJlat det 
första m issionsjubileet, passa väl som 
överskrift till Himmelsfärdsdagens 

gamla evangelietext, ty denna text 
är särskilt rik på den heliga dårskap, 
som världen icke först å r, men som 
för Guds enfaldiga nådebarn ä r de
ras högsta fröjd och lycka. D en le
der oss in uti Guds tre stora"hemlig

heter. Den talar om uppståndelsens 

hemlighet, om missionens hemlighet 

och om himmelsfärdens hemlighet. 

Låt oss då nu en liten stund stanna 
inför var och en av dessa hemligheter. 
Och give Herren oss nåd till att kun

na göra det under Jesu ledning och 
få erfara uppfyllelsen av ordet: » Eder 

är givet att förstå himmelrikets hem

ligheter. " 
Om u p p s t å n d e l s e n s h e m

I i g h e t påminner Markus ännu en 
gång på Himmelsfärdsdagen, och vi 
behöva denna påminnelse. Vi b ehöva 
påminnelsen om att vi ha en uppstån
den frälsare. Han uppenba rade sig 
för sina för sta lärjungar, säger Mar
kus, när de lå ga till bords. Detta ut
tryck, när de lå g a till bords, det är 
säreget för detta ställe, och vi taga 

no g knappast miste, om vi föreställa 

oss, att den måltid, de höllo, var den 

heliga nattvarden till Jesu döds åmin
nelse, och att den alltså präglades 

utav den innerligaste kärlek till Her
ren, som gör hjärtat mottagligt för 

.. P red i ka n - i sammandra g - vill S ven ska ~fissi onen s i Kin a ti rs hög ti d i Be tesd aky rkt1n 
K ri ,ti Hi mmeJsf'ird s d~g. 
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hans uppenbarelser. Men så heter 


det, att han förebrådde dem deras 


"otro och deras hjärtans hårdhet, att 

de icke hade trott dem, som hade 
sett honom vara uppstånden. Jag 
tror icke, att vi skola försöka för

ringa deras synd. När Jesus kallar 
detta för otro och hjärtehårdhet, sko
la icke vi ge det något annat eller 

något finare namn. Men vi skola mot 
denna mörka bakgrund utav deras 
synd se hans kärlek och hans trofast
het desto ljusare och härligare. 

Om deras synd förtjänar sådana 
namn, vad skola vi då kalla den ställ 
ning, som vår tid intar, en ställning, 
som är så olik de första vittnenas, 
genom deras enkla berättelser om Je
su uppståndelse, antydde trosställning. 
Jag tänker inte i första hand på dem, 
som aldrig fråga efter Guds ord eller 
kristendomen och leva så och tala så, 
som om det aldrig gjort något intryck 
på dem, utan jag tänker på dessa, 
som icke kunna låta bli att syssla med 
de heliga tingen, som nedlägga ett 
intensivt arbete på att passa in Her
ren Kristus i deras egen självskapade 
gudstro. Uppståndelsen, säga de, ja 
där upphör det historiska, och där 
har den första församlingens inre 
upplevelser tagit vid, och så försöker 
man att tolka dessa upplevelser, var 
och en på sitt vis. 

Guds folk, bibelns folk, kunna icke 
godtaga en sådan ståndpunkt. Det är 
icke blott tolkningen vi taga avstånd 
ifrån, utan det är själva ståndpunk
ten. Vi kunna aldrig medge, att vår 
kristna tro är" oberoende utav vad som 
skedde på påskdagsmorgonen i J osefs 
örtagård, med andra ord: vi måste 
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hålla fast vid Jesu Kristi uppståndeI

se från de döda såsom historisk verk
lighet. Det är inte inbillning och sa

gor och inre upplevelser allenast, utan 
det är en historisk verklighet. Vi kun
na icke nöja oss med den bräckliga 

brygga, som vår :tids otro söker slå 

över svalget, när de säga: Om vi icke 
kunna tro på uppståndelsen, som den 
berättas i bibeln, så tro vi i alla fall, 

att Kristus lever, och det kan väl va
ra lika bra. - Nej, det är icke lika 
bra. Långt ifrån. Det ger icke någon 

fast grund, det ger ingen frälsnings
visshet. 

Det är icke, som många i vår tid 
synas tro, i första hand tron på ett 
liv efter detta, som Jesu uppståndelse 
skall förhjälpa oss till, utan den skall 
säga oss, vem han är. Det är bibelns. 
klara och tydliga lära, att han är Guds 
enfödde son, vår Herre. Paulus säger 
i Rom. I: 4: Jesus Kristus är kraf
tigt bevisad vara Guds son genom 
uppståndelsen från de döda. Och han 
säger i Rom. 4, att Jesus vår Herre 
är utgiven för våra synders skull och 
uppväckt för vår rättfärdiggörelses 
skull, och i I Kor. IS, som är vårt 
äldsta dokument om Jesu Kristi upp
ståndelse: Om Kristus icke är upp
stånden, så är eder tro fåfäng och I 
ären ännu i edra synder. - Låt oss
då hålla. fast vid denna sanning, och 
vill man beskylla oss för ofördrag . 

samhet och partisinne, om vi icke så
som trossyskoh l djupare mening 
kunna erkänna dem, som stå främ-" 
mande för uppståndelsens hemlighet, 
ja så få vi taga den beskyllningen 
med jämnmod. Vi få dela den både 
med Luther och med Paulus och med 
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många fler. J ag tror, att det vore 
både samvetslöst och hjärtlöst att lå
ta udda vara jämnt i detta avseende. 

J esus Kristus är krafteligen bevisad 
vara Guds son, och denna historiska 
verklighet är och förblir grunden för 
de sanna kristnas saliga hopp, och 
grunden för Guds rikes seger i värl 
den. Och därmed komma vi in i den 

andra av dessa Guds hemligheter. 
Vi skulle ju stanna även inför 

hednamissionens hemlig

h e t, Guds rikes seger på jorden. 

Också detta är en hemlighet, som 

aposteln Paulus säger oss i Ef. 3 kap., 
och såsom erfarenheten lär oss, så 
snart vi försöka att samtala med en 
världsmänniska om missionens inre 
sidor. De förstå det icke. När vi nu 
äro samlade till missionshögtid på 
Kristi Himmelsfärdsdag, hur skola vi 
då kunna glömma, att det var just 

på den dagen, som han instiftade hed
namissionen. Om nu instiftelseorden 
låta något olika hos Markus och Mat
teus, så bör detta blott bliva oss ett 
ämne till tacksägelse, ty därigenom få 
vi veta ännu något mera av vad Fräl
saren talade denna Himmelsfärdsdag 
på Oljeberget. Och så tacka vi ho
nom då av allt vårt hjärta för dopets 
gåva, för frälsningslöftet : Den som 
tror och bliver döpt, han skall bli 
frälst. Vi tacka honom också för det 
allvarliga varningsordet för dem som 
icke tro. Vi tacka honom för mis
sionsbudet. Det är en gåva, såsom 
varje Herrens bud är ämnat till en 
gåva för dem, som taga emot den. 
Och vi tacka honan. icke lninst för 

det löftet, som han här i Markus 
evangelium fogar till missionsbefall-
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ningen, om de tecken, som skola åt 
följa dem som tro. Vårt nya testa
mente lär oss visserligen, att inte alla 
troende skola äga samma eller lika 

stora gåvor, men gåvan är tydligen 
lovad och given åt dem som tro, och 
löftet gäller alltså även idag. 

Tänk hur mycket av det som gör 
anspråk på att vara klokt, som ändå 
kommer till korta. Ändå finnes en hel 
del moderna människor, vilka på för
hand avvisa allt, som strider emot 

vad de kalla naturlagarna. Martin 

Luther brukade tala om »det allra 
skadligaste odjuret, förnuftet», och 
det är sorgligt och beklämmande att 
se, vilken dyrkan det odjuret får i 
vår tid också utav många, som vilja 
vara vägvisare till frihet. Man kan 
stundom nästan beundra de gamla 
rationalisterna för IDO år tillbaka. De 
trodde åtminstone här i vårt land på 
Gud Fader allsmäktig. Det finnes i 
vår svenske psalmbok en vers, som 
är från den tiden och likväl så här
ligt uttalar tron på den allsmäktige 
Guden. Den lyder så här: 

,)Du, o Gud, om du behagar, 

Ändra kan naturens bud. 

Blott för oss de äro lagar, 

Icke lag för dig, o Gud. 

Då en blick ditt öga sänder, 

Alla krafters motstånd flyr 

För den makt med fria händer, 

Som all världens öden styr.» 


Sv. Ps. 8: 3. 

Ja mina vänner, Gud i himmelen, 
han har fria händer. Han är icke bun

den, som så många tänka. Den ver
sen stämmer med Jesu löfte på him
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melsfärdsberget, och Gud vare lov, 

den stämmer också med trons erfaren

heter än i denna dag, icke minst där

ute på missionsfälten. 

De ibland oss, som fingo vara med 

vid Svenska Kyrkans Missionsjubile

um sistlidne november, minnas säkert 

med glädje en afrikamissionärs fri

modiga och trosstärkande bekännelse. 

Han yttrade: " Nutidens förnuftiga 
människor, som så lätt bortförklara 

undren för att slippa tro på dem, de 

skulle ut på missionsfältet för att med 

egna ögon se samma underbara ting, 

som apostlarna berätta för oss från 

den urkristna församlingen.» - Ja, 
vill man beskylla oss för att vara oför
nuftiga, så låt oss taga också den be

skyllningen med jämnmod. Vi ha Je

su ord, vi ha den levande trons erfa

renheter på vår sida, och jag tänker, 
att det väger mera än all förnuftstro . 

Så få vi med den första lärjungaska

ran träda in på helig mark, där Her
ren också för oss vill förklara och up
penbara H i m m e l s f ä r d e n s h e m

lighet. 

Vi tä:tka så gärna, att den oförgät

liga vandringen, som den uppståndne 

företog med de sina, skedde i den ti
diga morgonstunden. Där nere på ena 

sidan Kidrons dal sover Jerusalem. 
Där uppe på Oljebergets sluttningar 
vandra de förbi Getsemane med sina 

mörka och ändå så heliga minnen, och 

kanske skymtar på andra sidan, bak

om staden, Golgata med de tre tom

ma korsen. Så går Jesus före och lär

jungarna följa i hans spår, och där

uppe på berget få de ännu en gång' 
lyssna till hans stämma. 

Där få lärjungarna också en sista 

gång i synlig måtto gå in under de 

genomborrade händerna, som välsig

nande lyftas över dem, innan han går 

in i sin härlighet. Men sedan förbli 

de ständigt under dessa genomborra

de händer, och det är under de hän·· 

derna, vi också få gå in. Ja, det är 

där vi ha gått in, om vi höra Her

ren till, och det är under dem, vi få 

förbliva denna dag och alla dagar , in

till tidens ände. 0, vilken trygghet 

att vara där! Där förstå vi också 

vad mer som hör till Himmelsfärds
dagens hemligheter. 

Outlösligt förenad med de sköna 
minnena står ju löftet om Herrens 
andra tillkommelse synlig måtto. 
Jag tror, att Guds folk och missio

nens folk i vår tid har all orsak att 

pröva sin tro och sin glädje inför d·et 
löftet. Leva vi däri, fröjdas vi däråt? 

Är det i vårt vardagsliv en närande 

och tröstande verklighet , att Jesus 

kommer? Kunna vi säga med Paulus: 
" Vårt medborgarskap är i himmelen,,? 
Kunna vi säga med Martin Luther: 
>. Kom snart du kära yttersta dag ·, ? 

Här gå många troende och känna 

sig både oroliga och frestade. Vi äro 

så världsiiga i vårt tankeliv, i vårt 

böneli" och ändå, det är icke det vär
sta. N ä r v i lida därav , så är det ett 
bevis på, att Guds ande arbetar med 

vårt hjå rta för att hålla det vakande, 

för att hålla oss redo. Värre, vida 

värre, vore det, om vi skulle alldeles 

lämna dessa frågor åsido såsom icke 

hörande till kristendomen. Jag för

står icke, hur någon, som ändå viU 
kall a sig en kristen, vågar göra d et. 
Nej, om vi märka, att det står illa till 
med vår himmelska hemlängtan, låt 
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oss då i Jesu namn klappa 'också på 
den dörren, liksom vi en gång klappa
de på den trånga porten, och vi skola 
då erfara sanningen av Herrens ord: 
Den som klappar, för honom varder 
upplåtet. Så skola vi få se mer av 
hans härlighet. 

Det är en gammal god missions

vän, som har gått hem till Gud detta 

år. Hon sade mig en gång, att hon 
väl också förut varit Guds barn, men 
sedan löftet om Jesu tillkommelse 
blev riktigt levande för henne, så ha

de hennes andliga liv blivit så myc
ket rikare . Ja, visst måste det vara 
så. Vad en väckelse i detta avseende 
skulle betyda för missionens sak, det 
kan säkert ingen av oss till fullo 
överblicka. Tänk om allt missionens 
folk skulle stå inför Herren med den
na sanning såsom en levande verklig
het för sina hjärtan: Herren kommer. 
Det gäller att vaka, och det gäller 
a tt församla för honom. Han kommer 
snart. 

Men vilja vi bli rikare i vårt and
liga liv genom att mottaga dessa löf
te n, då få vi också här räkna med 
världens försmädelse. Ha VI l vå r 
uppståndelsetro blivit beskyllda för 
att vara ofördragsamma, och ha vi i 
vår tro på undren blivit beskyllda för 
att vara oförnuftiga, så skola vi sä
kert få höra, att vi i vår tro på Her
rens tillkommelse äro ohjälpligt efter
blivna. Om så är, kära Guds barn, 
låt det då vara så. Jag tänker hu

vudsaken är väl ändå, att vi icke höra 
till de efterblivna, när Jesus kommer. 
Sedan s kall all smär.ta för all tid v ara 

glömd, och ingen av de utvalda skall 
fattas. N ej, icke en enda. Herren 
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skall ha dem alla där hemma. Tänk 
när alla barnen komma hem! Herren 
hjälpe oss i sin outsägliga nåd att vi 
var och en må ha ett fast grundat och 
levande hopp och hålla ut i den goda 

bekännelsen intill Jesu Kristi dag. · 
När jag lämnade hembygden för att 

resa hit ned till detta möte, så var det 

en vän, som gav mig ett ord med på 
vägen, och det vill jag frambära nu 
till sist . Det var detta ord: Säg dem, 

att den som har sonen, han har livet. 
Ja·, kära vänner, det är vad jag i all 
enkelhet har velat säga till Eder i dag. 

Och jag känner och förstår, att det är 
många här, som leva på den dyrbara 
sanningen. Gud välsigne Eder! Leva 
vi på den sanningen så skall det gå 
gott att också dö på den och bli salig 
på den. I Jesu namn. Amen. 
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Från S. M. K:s årsmöte. 
Det ord so m först mölle oss,d~\ ~1l'S

mötet de n 20 maj öppnades, var EL 2: 10: 
»Hans verk äro vi, skapade i Kristus Je
511S till god a gä rni ngar, "ilka Gud föru t 
har berett, för' alt vi skola , 'andra i d em .» 
- ~{ötet leddes a v kommittens ordf., 
övers lc H. Ditlnel', och dett a wIr det ord 
han fr 8mba!". H an p å minde, lned anled
ning av det ordet, om a tt ej endas t vå
ra dagar ä ro uppteck n ad e av Herren 
IIta n a tt han ocks~1 h a r bes tämda gränser 
för vårt liv och god 8, av honom Själv bc 
redd a, gä rninga r, so m vi få vandra uti. 
r sä d ana gä rningar få mi ssi onärerna vand
ra, och i !d em 1'a vi härhemm a träda in . 
Må vi 1,01l1ma ihå g de t och taga trös t 
därav, särskilt da vå r vandring blir tr~mg 
och mörk . Aven då är den, om vi äro 
p:\ Guds viJj<t s väg, en god gärning bc
redd å t oss av Gud. 

EfL er inJ ed nin gsan fö raudet förcdr ogs 
I'cvi s ionsberällelsen och bevilj ades an
sva rsfrihet för de t gångna å r e ts fön'alt
ning. H äreflel' följd e val av revisorer, och 
erter dessa förhandling:)!' ledde rektor 
Jdh. Rinman e tt bibel s tudium över äm
net: »! tron s an de med Kristi kärlek», 
som vi i elt kommande nummer hopp as 
at t kunna utförli ga re r eferera. 

;:vrissionär V. W ester gay också uttryck 
för si n tacksamhe t fr ä ms t till Gud m en 
ä ven till missio nens vänner sa mt fram
fö rd e en hälsnin g frEm mi ss ion ~i rern a pa 
S. M. K:s fält. Härpå följde förs t en 
bönes tund och seda n tesupe, i vilken r ä tt 
så m å nga mi ssionsvänner deltogo. Under 
den senare fingo vi lyssna till ett I,ort 
anfö r a nde av kyrkoherde G. :lrbman samt 
till sång ~v professor ska n Hel/str.Öm. 

På f. m. Kri,ti himmels färdsd ag inled
des mötet i Betesdakyrkan med bön , bi
belläsning och ett kort a nförande av 
överste H. Di/lner, som rHirvid påmind e 
om, a tt vi lInclcr seglatse n ö\,cr livel s 

stol'a ha\', trol s 5lonll\"illd a rn a, so m ibland 
likna vint er s tormar och komma oss a ll 
lro, a tt vi h ä lla p å att förgås, få för
lrös ta på den himlafarne Frälsaren och 
" ~inta vå r och evig sommar. 

Efter detla inledningsJöredrag predi
kade kyrkoherde Gunnar Arbman övcr 
dagens hög mässotext. D enn a predikan 
å lerges i sammand rag P~l anna t s tälle i 
dclla nUllImer av V ~Il- tidnin g. 

\Iissionä r Verner W est er l ala de sedan 
och yttrade däryid ungefä r följande: 

Ju st i dagarna h emkommen ifrån mis
sionsfä lte t i Kina har jag en h ä lsning 
i(r~ln mi ss ionärerna at t fl'am fö ra till mi g
sio ns\'än lIe rna i hemland et. I samband 
med dcnna hälsnin g bet jag att få p.'!
pck~, a tt clet är nödtid p fl var t missions
fä ll , och jag vill sär sk ilt pi;Jminna Olll 

lr l' olika slag a\' nöd . 
De t för sta ä r, alt flera a \' vä r a sys kon 

h a vari t och flera äro iinnu klena /ill 
h'älsan. N~l gra ulav dem h a varit mycket 
IJena , och det har varit en mycke t 
s lor och s\'~\r prövnin g både för de m 
själva och for oss alla. De t har varit C[I 
s tändig bön till Herren, a tt han skullc 
g ripa in och å tergiva hälsa och h a ftel· 
b,'!de rör d e ras egen och för arbetrls 
skull . Ja g behöver inte n ämna nag r a 
n a mn, ly d e t torde vara känt rör de flesta 
av vä nnerna, vilka som genom sjukdom 
va rit särskilt pröva d e av Herrcn . 

En a nn a n svål ' prövning ä r den suål'Cl 
politiska oredan i landet, so m har våll a t 
mycket sVart avbrä ck i arbetet. Det ii I' 
en icke liten prövning för en verksa m 
lOissionär, att und er ett il tv å ~Irs tid va 
r a så gott som avstängd ifrån s in a ul
s ta tioner och utposter. Så h a nu förhål
la nd ena varit under m era än e lt par års 
tid , siirskilt på en utav \'~lr a missionssla 
tion e r. Vi förstå oeks'" , vill,en prövning 
de t skall "ara för de kris tn a på dessa 
pla tser, at t ich fa någo t besöl" utan 
g~l l1 g prl g'l llg i':'t yiinla förgiiyes p ~\ ~ It n ~l 

http:Hel/str.�m
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gon skall komma. Vi veta, atl det bety
der ganska mycket. 

samband med della, skuUe jag dock 
,'ilja säga, alt Herrens verk gålt framåt 
trots allt. Den sista tiden ha vi särskilt 
lå lt lägga an på vad vi kaUa tältverk
samhet, och denna har berelt oss mycken 
uppmun Iran. Vi äga f. n. stora prediko
tält på flera platser, men detta arbete 
har ej heller Hllt pågå ostört. Just nu 
erinrar jag mig, alt tälten på somliga 
platser under en lång tid fålt ligga ned
packade i sina lårar. Bröderna ha ej 
lmnnat använda dem, utan ha nödgats 
alt nIan tälten söka sprida evangelium. 
Detta beror på, alt soldaterna eller rö
yar'ne, vad vi nu ],~a\la dem, ha begärt 
alt få låna tälten. Ja, det har t. o. m. 
varit husundersökning för att söka efter 
dem, men så vilt jag vet, funnos de i 
behåll, då jag var där, men jag kan inte 
säga, hur det nu ä r. 

Slutligen är det en stor och svår sak, 
Som jag ville omnämna, och det är brist 
på arbetare. Då jag reste ifrån fältet, så 
var det någon som yttrade: Hur är det 
möjligt, att i den stora skara, den stora 
här, av unga män och l<vinnor i vårt 
fo sterland , som är besjälad utav nit för 
Guds rike, det ej finnes flera, villiga att 
bli missionärer? På vad kan det bero att 
det är så stor brist på missionsarbetare? 

Det är flera av våra slationer, som f. 
n. stå utan missionär. Den station, på 
vilken jag själv har bott och fran vilken 
det behagade Herren att taga hem en sin 
tjänarinna för två år sedan, där finns 
nu ingen missionär. På en annan sta
tion i Shensi, hal' det varit endast en 
missionär under en Elng tid. Nu blir den 
helt utan, emedan elen som varit där måste 
resa hem. Hon skulle ha rest hem för 
länge sedan. 

Där det finns arbetare, så äro dessa 
nlldeles fÖl' få och alldeles för överho
pade av arbete. Det är väl knappast nå
gon, som gör en persons arbete utan de 
ha i allmänhet arbete för två eller flera. 
Jag ville än en gång därför lägga det 
riktigt va'rmt på missionsvännernas hjär
tail all komma ihflg arbelet och arbetar-
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na, komma ihåg dem personligen i för
bön inför Gud såväl som deras svårighe
ler och ej glömma bedja Herren förse 
med arbetare, missionärer och infödda 
medhjälpare, i större utsträckning. 

Slutligen ber jag att få framföra en 
hjärlevarm hälsning ifrån mina kam
rater på fältet. 

;';: 

Kl. 3.30 samlades ett 70-tal deltagare 
till den gemensamma middagen P~l 1(. F. 
U. M.- Flera tal höllos under denna, och 
hälsningar från vänner, som ej hmde 
nänara personligen, upplästes. 

* 

Så gick tiden snart till kl. 6, då en 
missionsstund skulle börja l Betesdakyr
kan. Ledare under denna var mlSSlons
förest~tndare E. Folke, som alltså inledde 
mötet. Ha n påminde därvid om " å r n ~l

clefull a förmån a lt få vara gömda i Guds 
hydda på olyckans dag. 

:Missionssekreterare N. Högman redo
gjorde för årsberättelsens innehåll. Det 
var en allv a rligt gripande bild av ställ
ningen, som därvid gavs oss, en bild med 
mörk bakgrund men ock med ljus i 
mörkret. Huru manades vi ej t. ex. till 
bön av bilden av våra underbemannade 
missionsstationer med sina av för många 
och stora arbetsuppgiflel' lyngda missio
närer, vilka också äro omgivna av dyr
lid och nöd, som hämmar <le kristna för
samlin garnas arbets- oeh offerförmåga. 
Och nog ville man lacka Gud, emedan 
.329 personer trots allt genom dopet kun
nat intas i församlingen, även om det an
talet var 118 mindre än föregående års 
antal. »Evangelium går segrande framåt 
ännu i denna dag. Det är ljuset, som 
lyser i mörkreUl 

Till frimodighet trots mörker och strid 
manades vi ock av missionär C. F. Blom, 
Han pflminde om, att Paulus tackade Gud 
och fa Ilade mod, d:l han var en skepps
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brulen fånge, som väntade sin dödsdom. 
Han mötte bröderna och fick klart för 
sig, att Guds ord ej var bundet, även om 
han var f~ll1ge. Och själv hade han ej 
lidit skeppsbrott i tron, fastän han var 
sl{1~ppsbrulen. Dessutom hade han en le
vande frälsare , som levde och verkade 
~lven om Paulus dömdes till döden och 
avrättades. 

Detla var grundtonen. Sedan påvisades, 
särskilt genom erl'arenheter från resor i 
hemlandet, alt Gud le\'er och ännu hm' 
trogna tjänare och tjänarinnor. Skulle 
det ock än en gång gå genom blod, så 
~ir det ej slut därmed. Herren lever , Vi 
j~1 tacka Gud och falta mod. 

Pru Ethel Blom ledde sedan våra tan
kar åler till Kina. Genom henne ringo 
\,i nämligen göra bekantskap med nagra 
ldneser och deras förhållanden. 

Vi fingo höra vittnesbörd om at t ki
nesiska kristna verkligen få elt kristligt 
sinne, :;a:;om då en v~ilbärgad kristen vid 
delning av hemmet lät släklingarna :taga 
vad de ville, så alt han och hans hustru 
till slut cnd ::L~t hade en gryla. tV[1 mat
sJdllar och två par pinnar att äta med. 

Genom fru Blom påmindes vi ock om 
nöden därute, oeh om alt det gäJh'l' alt 
bC'gagna tillfällena, innan de taga:; från 
os:;. Särskilt nu under den politiska ore
dan äro dngarna oen ögonbl icken räk
nade för många däru te . 

Efter s~ng och bön skiljdes vi sedan 
Iran varandra med känslan av alt ha fått 
tillbringa en dag i Herrens gårdar och i 
hans gemenskap. Kanske intryel(et från 
s':lngen, som vi strax dessförinnan tingo 
ly:,:;na till, kan siigas yara j viss mån en 
snmman[atlning av dc intryck vi under 
ll<lgen filll: 

Se I-renen, han är dit t eviga stöd 

i oordisl<a växlingars strid. 

Ditt fäs le han är i tälllivels nöd, 

ditt segrande svärd och ditt stöd . 

En rörstav ,du ej har att stödja dig jl~\: 


den eviga klippan dig bär. 

När solar och världar i Elgor stå, 

du trygg i ditt berg(iiste ~ir. 


Fredagen den 22 hade \'i gHidjcn alt ]la 
Duvbo få mottaga en slwra vänner, som 
deltogo i utnykten dit. På morgonen Silg 
det lanska mulet u t, men vi fingo ·dock 
uppehallsväder, i_iven ·om lnften var gan
sb kylig. Deltagarna samlades först till 
kaffedrickning och sedan till vittnesbörd, 
S[1I1 g och bön. Missionssekreterarc X. 
Hagman 18lade först , och sedan fingo vi 
lyssna till anföranDen av vänner och 0l!1

bud. Yi ringo clärvid hälsningar fri\n 
Östra I-Iär8ds ICrislliga Ungdomsförbund 
och Hvetlanda Plicldörening S'lmt ir ~\\l 

bönelu-ctsar, unelerslöeljande förenin gar 
och vänner i Köping, Kristianstad, Göte
borg m. dl. platser. Samvaron a\'slöts 
med en gemensam bönestund. 

S[\ börjmle skaran alt skingras . Dcn 
ena gruppen efter elen andra länmazlc 
Duvbo. Vår högtid va \' över, !Ilen den 
dröjer kvar i vårt minne. Och när vi 
minnas den, dfl l,änna vi, att vi ha n,\
got att tacka Gud för. lIan "ar ibland 
oss. Han lät O S $ få del av sin nåds rike
domar. Vi ha anledning a tt lacka Gud 
och falla mod. 

Bedjen för missionärerna! 

Skriven till missionärerna! 
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Sinims Land 
kommer i likhet mecl förcgflende ~lralt 

ulkomma mecl endast ett llummcr yarjc 
månad under juni, juli, augusti och sep
tember. 

Missionärerna på fältet 
sklllle, enligt mottaget meddelande, sam
1~ls till kon/erens i Yiincheng den :3 jUlIl. 
.'Ila Yi da i dessa dagar ihågl\Omma dem 
i hön och bedja Herren "älsigna deras 
sann'aro samt gi\'a dem visdom och n åd 
till alt rätt behandla de JragO l' och ~im
nen l'ör l'ådpliigningar, son l lörekomma 
Yid konferensen. 

Hemkommande missionär. 
.'Il issionär, paslor J. Th. Sandberg har 

i brc\,' meddelat, att biljett beställts rör 
fröken JIaria Pettersson för hemresa 
med angnren ))Cob1cnz)), som ber~iknades 

avgfl från Shanghai den 23 juni. - Låt 
oss bedja Gud gi"a fröl,en Pellersson en 
god hemresa samt välsigna hell1ll'~ in
ga ng ibland OS"! 

S. M. K:s missionärskandidat 
fröken Berta Flodberg aueste den 23 
maj fr[ln Göteborg till London för' att i 
och för språkstudier "istas p[l Kina In
land-Missionens hem därstädes. Samti
digt avreste frll E/hel Blom till England 
för att uncler sommaren hesöka sina släk
lingar ,där. 

:M~l missionens "änner i bön ihflgkom
ma dessa "~lra systrar och särskilt bedja 
Gud giva J'röken Flodberg nåd, "isdom 
och hälsa samt allt det hon behöver för 
att kunna framg[lngsrikl iigna sig [ll silla 
sprflksludier. 

Planteringar, som synas lovande, 
Fr,'!n utstationen Iench'iu ha goda Ull

derrältelser nått oss. Den lilla ~8 mlings

lokal, som de själva anskaffade, då :tält
\ erksamheten upphörde föl' elt par ~ll' Sl'

dan, visade sig vara för liten, och nu ha 
de själ"a inköpt en ny och rymlig lokal 
med lwntrakt skrivet för missionen, ulan 
att vi behövt göra någon ekonomisk in
sats. Sa dana erfarenheler äro iignade att 
stiirka tron på arbetels Ir81n gang. Det 
glädjande föl' oss ~ir, alt såväl handlingen 
SOm initiativet clärtill sponlant framvllxit 
från dem själva. En man har oekså an
ställts som portvakt, underhallen av dem 
själYa, och får ej fienden tilHäll att sbda 
den lilla plantering ' n, synes {len mycket 
10yandC'. Låt oss bedja, att de må få and
lig välsignelse som lön för sina lekam
liga offer! 

Den lilla församlingen i Songhsien, som 
fick lida svåra förföljelser uncler v~lren, 

har nu lyckligt genomkämpat detta sitt 
försla svara prov. Prövningen gjorde det 
ej lättare för dem, d~l jag ej .!:';iirna "ilie 
hos mandarinen utverka hjälp för ·dem 
utan endast uppmanade dem att genom 
bön oeh kärlek "inna seger. Vid ett sam
tal med en av 1cdal'l1a d~iriIrån nyligen 
,;,de denne: ))Förr voro "i köllsliga l(ri,l
n;" som enclast litade på pastorns oeh 
mandarinens makt. Nu börja vi inse, att 
det är endast med andlig';, medel, som se
ger "innes, och vi äro ,[l myeket lyck
lig~re nu än förr.)) 

X a/h. Engbäck. 

Prövande erfarenheter 
Tungkuan She. 

(L,,]r"!,: nr bre" fru n frl! Olaa SaJlso1l.) 

Den 21 mars pä kvällen kom en avdel
ning av Hu Li-sengs ))['övartruppef)) hit 
!)eh ville in i staden. öyerste Chiang, 
,Olll förut med sina få män drivit ut de 
8n(lra, yågacle ej sLippa in dem, förr än 
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han fålt telegrafiskt SV3r från 
han var antagen av honom eller 
dc inte ringo komma in, togo de 
va in över muren nästa dag och 
plötsligt strida samt drevo ut 

Hu, Oln 
ej. Dfl 

sig själ
började 
överste 

Chiang och hans män och plundrade sta
den. Folket trodde, alt allt var lugnt, och 
att Hu's lrupper hade insläpplS i staden 
kvällen förut. 

Kl. 10 f. m. började tlet, som sagl, 
plötsligt smälla runt omkring. Dc 11Y
värvade soldaterna kas tade sina gevär 
och rusade in i hemmen, för att få av sig 
solda tkläderna och få pi'! ci vila kläder. 
Hos oss sprängde en 7- 8 
len, som leder u t till ell 
sidogränd, rusade in 
med gevär och allt. Dc 
kastade av sig unifor
merna och slängcle se
dan ut dem och gevä
ren genom dörren eller 
över l11urarne och för
sökte alt gömma sig 
här. 

* 

Nils var lIte på fral1l
gården. Jag var i säng
kammaren, och kvin
norna hade tagit ,sill 
tillflykt till ett litet rum. 
Just då kommo eH :par 
vilda sällar .hypande 
över grannarnas tak, över 
och började skjuta in i alla 
salta sidan. Jag fic\: se 
fön sIret och ropade till Nils 
stod på andra g~lrden. Just 
lwmmit förbi fönstret, kom 
nande tätt förbi mig. Den 

män lilla por

Stadsmul', 

nom fönsterbrädet på fönstret in~lt går
den, och flög snelt genom rummet och 
inbäddades i mittelbrädet på fönstret 
som vetter åt framgården. Ett skott kom 
in genom 'l;ll<et, och flera skott skötos 
över loLtet. 

Nils , kom då in i s~ingkammaren och 
skyndade sig ut på gården och bad dem 
att ej skjuta sögande, att della var »e\'a11

gcr, ofta, i likhet med vid della ti/l{ä/lc i Tl/Il(J

kl/on , ej är lillfyllest. 

till våra la1, 

rum jl~'t mol
dem genom 
om det. Han 

som jag hade 
en kula yi

gick in ige

gcliesalet\)). En soldat riklade da geväret 
mot Nils och fraguclc efter gevär. Nils 
svarade, alt ingen hade göm I några ge
"är här, men dc ville ej lyssna till det, 
IItan sköto '\'ilt hit 
efter en stege åt dem 
ma ned och själva se 
Jörst~IS gjort ändå, ty 
(le sökte, u tan pengar. 

och dit. Nils gick 
och 'bad dem kom
efter. Det hade dc 
det var inte gevär' 

Sedan gellomsökte de "åra rum, re\'o 
lit kläder och annat ur lådorna. De be
fallde oss att öppna de lådor, som yoro 
lästa, och körde sedan ut oss ur rum
men, stängde igen om s ig och tog vad dc 
vi 11 ('. 

som rcpal'ef'as, fastän det skydd dcn 

Det var egentligell en enda man, SoUl 
gjorde detta, en riktig rövarctyp. Han 
tilläl ej sin följeslagare, som var en hell 
ung pojke, att komma in, ulan lämnade 
honom på gi'lrdeIl. Han tog en del smä
saker, dock ej så mycket, men alla peng
ar, som vi hade f. t., något över 100 me:\. 
dollars . Andra soldater kommo också in 
genom porten, och genomsökte gästrum
men. Dc sköto elt par skott in i kapel
let, så att två fönslerrutor förstördes, 
mende '1'01'0 ej så vilda som denne man 
val'. Milt emot manliga gästrummet ]Ju. 

framgården satt etl lO-tal män eller nå
gol mera. De flesta voro f. el. soldater, 
so m gömde sig där. Genom GneJs uncler
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bara skickelse tillad e inge n in i det rum
met eller sköt något sl;ott dit , varför 
ingen blev sårad ell er dödad, ehuru fle
ra av oss hotades, och kulor, som sagt, 
nögo genom rummen. 

Vi voro så tacks amma till Gud, alt inga 
kvinnor utifrån voro här, ty i kvinnliga 
gäs trummet sköts ~l tmin sto ne 3 skott ge
nom fönstret och dörren. Flera kvinnor 
av de förnämsta i staden hade ju tänkt 
sig hit, om det skull e bli oroligt. Nu kom 
allt detta så hastig t på , a ll ingen hann 
komma, och -det va l- då riktigt Guds nåd. 

Mandarinen hal' an miH t saken till över
sten, men han tyckes ej br)' sig ·därom. 
Har ej ens visat sig här, ehuru min man 
var uppe och hälsade på honom samma 
dag på eftermidd age n. Han Ug (Et i 
lugn på sin »kang» och rökte opium! 
Nils nämnde intet om vad som hade hänt, 
men mandarin en hade sedan pil kvällen 
talat om det för honom, på sam ma g.jng 
som han nämnde, at t de plundrat radhu
set och tagit allt där. Översten svarade 
blott, a tt det var Il)'vi'irvade solda ter, som 
inte visstc någo t! 

* 

De senas le 2 uagarn a haj' ·det ej skju
tits, men här v ~i rv as å ter nya. soluater, 
oeh flera av dem, kanske alla, som nyss 
kastade av sig sina soldntkläder ha dem 
nu å ter på sig. 0, vilke t elände och vilken 
ondska i detta land ! Skola dessa förhft!
lander. sluta n ~'igon gållg i Kina , och hur 
skola de sluta ? Man blir fö r! vivlad, då 
man ser P~l förh~tllandena här. Det är 
en illa tilltrassl ad härva, som ingen män
niska kan reda upp. 

Bedjen mycket för oss! Ja, jag hoppas 
I bedjen för oss även nu .. ty denna stad 
är en stridens plats. Våra syskon i Pu
cheng ha fått bo i ro hittill s, likaså i 
Tungehow, J1Jell på den senare platsen är 
det ej säkert hur det kommer att gå . De 
frukta l.... rig ocks,'\ U ~'IL 

Olga Svenssoll. 

För våra små missionsvänner. 

Ofta har jag tänkt på, a lt det säke rt 
finnes många små miss ioJ1 svän ncr där
hemma i Sverige, som läsa Sinims Land 
och sImlI e tycka det vore roligt att i tid
ningen få se ett brev skrivet jus t till dem. 
Därför skriver jag nu delta brev till 
eder och vi ll försöka ge en liten sb lc!
ring från Kina. 

Först vill jag då tacka dem bland eder, 
som bedja för Kina och g iva si na. sla nta r 
till missionsarbetet härute_ Somliga ha 
givi t pengar till inköp av trak ta ter. Om 
ni kunde se med vilken glädje dessa trak
ta ter oftast mot tagas, skulle ni känna Cl' 

Tant HWll1a möler i porlge/n.gen. 

~ill lyekligare och glada re över alt ha 
fått giva ed r a s l ~lI1l a r därför och bedja 
än mera om att Gud må tt e väl signa dett~l 

silt ord till sjäbrs frälsning_ 
\ -ill ni da i tankarna komma med och 

göra en litt in på vår miss ionsstatio n 
i Tungchowfu cn stund! 

Låt oss tänka oss alt jag möter er 
portgången och först rör el' in på gos
sa rnas stora skolgård! Där växa en del 
stora vackra träd, och prl gå r{\en roa s ig 
något mer ä n 40 gossar med a tt spa rl; a 
fo tboll. Vi a nlCl h " nc\mligcll, a ll dc 'hn 
ra s t, då yi komma. Kansk e någo n DY er 
nickor fr åga r: )1'nnt IIalllHl , ha ni ingell 
[jickskola h ii r?,) 

i 
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.r og sya ral' dZl, a t t " i S~l slllån ingol1l 
ska ga och bese d en ocks<'1. 

P a "äge n dit g.l Yi el1leJ!ertid förbi 
männens gäs tr um , gossarn as m a tsal, 
eyangelistens m. fl. rum samt ],apellet. 
;\1It är i samm o byggn ad med e n liten 
g~lrcl i m.itten. St ,da n ko mma Yi in på den 
gflrd, som användes till mi ssio n ärsbos tacl. 
Siikert fråga ni da: »Bor tant Hanna i 
a ll a de ssa rUlll ?» - Sfl får jag då till
fälle at t säga er, att jag önsko r a tt ni 
yo r e s tor o och alt nflgra ay er kunde "ara 

"'0,'0 .l f oJ"J'i:.. Be)"!}I;)/!!. 

l\inc/ergar l cnuarn , som sjunga och som
lidigl göm små rörelser. 

hos mig här' nu, ensa m som jag ioi r. Då 
skulle "i å ter upp tag a arbetet i kvinno
skola n, som, inn an tant Ingebo r g .\ckzell 
nyllade, had e s ina lek tion s- och SOYf UIl1 

här, men so m nu rör tilWi llet är ned
lagd, S{l a tt rummen s t;} tOl1l111 il. 

Till h öger h 8 Yi kind er ga rl en smä
b,l rnsskolan s 1äs- och lekrum. Säl,ert 
skulle det roa er a lt höra d,~ssa 4-8
c.lringar sjunga sin a "nl ~'I, n~lpn (l s[lClger 
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och S,l llltidi g t gör<t smä r örels er, SOl11 
sylt a på innehållet i sån gen. 

Olll ni visst e fr ån vi lka sorgli g<t och 
r uskiga hem en del a v d essa SIl1 ~l h~l 

komm it! IIemma ha de endas t !'å tt Wra 
sig svärja, bann a , stjiila oeh ljuga. f\ U 
la dc Iära sig ~l1s k<t H erren Jesu s, sj unga 
om ho nom och lära .s ig bli gu da och 
lydiga barn . Vi äro S~L glada över at t 
nagra konnna var je dag och äve n -sy n ~l s 

l11cd glädje mottaga den und enisning de 
I~l. Bed rör dessa s m å att de i fOl' lsiltt
ninge n må komma lik a yillig t och gla tt 
och ycrklige n Lira sig idsk" BarnaYän
nen samt att Gud l1l ~l h jii lpa dem, alt 
dl'sedall, n ä r dc n ~l lt sko låldern, kunna 
f[l 1,0mlTl<l in i Y:lr flick- eller gosssko la 
och fos tras ['ör Jesu räk nin g till a lt bli 
h a ns smet vi ttnen' 

:\-Ien !lll ;;Cl vi vidare och komma s,'t 
iinlligen till flickskolan. De n h<tr f. 11. 

n elever. Ni ty cka säkert, att lektions
sale n iir bra Ii tell för S~l m ~L n ga Ilicl,or . 
:\Iöjligl'n skola Yi till hös ten , om vi (t[ 

fel. öppna skolan, för söka f~t en liten lck
[i ons5,11 til l. 

* 

Dc flC Sl:l DY gossarna och flickorna i 
y~,ra skolor äro Iran troende hem , me n 
i [il' 11<1 Yi fa tt mOlt ag<t rått m å n ga äve n 
rl'~1I1 hedni sk<t h em. för "ilket " i tacb 
(iuel. Yi hoppas ocks: , , a tt dessa barn ge
nom Guds nfld må Ll bli ett m eel el i I-Ier
ren s hand a tt vinna, sin a för äldra r för 
H erren J esus. Bed med oss däro m! 

Lå t os s nu hese f1ickol"llas matsal Oell 
so vrum. Säk er t tycka ni sy nd o m dem , 
d ärför att de m tlste ligga p[l erl hård 
stenbädd , den s. k. »kangen )), so m ni k<tll
ske sett bilder av. .Jag kan dock trösta 
er med, alt dc äro vana d~irvicl, ja, t. o. 
m . "id a lt oftast endas t h a en te
gelsten till kudde, 0(:11 a tt der as ))1,ang)) 
v intertid upp,'ärmes genom eldning i 
densamm <t, sa att den blir varm och bra 
8 lt ligga P'l. V i \'<lndra si:" yjd arc, sedan 
nickorn a gjor t en yackel' bugning mot 
oss, (häru te niger m a n ej) och gå Iil1 
kvi n nornas g~i rd . Diir Ir iliia vi portvakls
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hinnan, bibelkvinnall och möjligen någ
ra för tillfället niinarande kvinnor. 

fr å n binnog~\l'dcn kunna vi, 0111 Yl så 
öllska, g~l ut pa ga tan och se oss om i 
s taden. men vi i.\ tervända i s tället till 
den gard , som ~ir missioniirsbostad, och 
.c;:l sedan ut till dcn vackra trädgarden, 
;;om ocks:1 hör oss till. Här blomma de 
vackra g ul a »välko mna-v flren-bl ommorna», 
ocll dc mallga olikfärgade syrenerna dOl
ta så härligt. 

D ä r har tan t Hanna h;, sm~l »vänncn. 
de enda, som hon kan tala »ren 'venska» 
med nu. sedan tant Ingeborg reste, näm
li ;.:c n el i Sö t brllllspräcklig kissekatt och 

känna Friilsal'cn var hClllles st~ilIning be
khgansvärd. Hon kom från en a nn a n 
provins, diir hungersnöd dddc, och med 
sin man, son, mag Oell tva döttrar skulle 
hon nu i denna prO\'ins söka fil. silt jiyS

uppehiillc. :\Iannen och sonen dogo efter 
en mycket kort tid. lämnande henne och 
döttrarna saml m ågen i djupas te sorg. 
cn sada n so rg, som man endasti.etthed
niskt land, »utan Gud och utan hopp 
världe n», kan känna. \Iod e rn sörjde, s:' 

att hon blev vansinnig. Förgäves hade 
hon sökt tröst hos d!' arma ~\\· g udarna . 

förgäves hade hon för s ina s ista slantar 
köpt rökelscstickor och bränt inför dem. 
förgäv es h ade hon s lött si tt hU\'ud mol 
gohe t [r:ctmfiir dem hundratals gånger. Hon 

l\.risll/ (( kui IlnOr 

l'1I liten to[s h ön :l. IIur den lilla lo . hö
11 ,111 kom alt bli innebygga re pa mis ion s
s lationen måste j ag bestäml be r~l ll :1 rör er. 

För några veckor sedall Y:l1' ja:' ule pa 
bjTCSa och besii kle cli! oe1; sa en by, som Yi 
m ed rit tta l;unn" Ldla »h(sarlJym. , eme
dan där finnes sil man g a troende. D h:1 
hygg t sitt eget lilla b lpcll och sa m la s 
Yarj c söndag till g ud s ljiins t samt till lJö ne
möten p a torsda a:lI'na. Del ~ir så röra n
de alt höra om dera s gr111ensamma an
qrilngnin ga1', böner och o ffe r för alt 
jstadkomma denna hy <~gnad. 

Bl::lnd de lr oende d :l l' f inn s en hllig 

kvinna, so m p,l ett särskilt siitt kall "i tt
n a om Herrens trobs thet och makt alt 
frälsa till det yllerSl 'l . Innan hon Hirde 

i 

yar anhiin garc :lY hlltlrlistseklcn, " d l som 
s:}(\all h a de h on ot:!, sa avge tt JUIIl'- alt ej 
ida kött och lwpp"dcs a tt ge n om troge t 
tilllJecljal1lle av ulika ,!.( udar i telllplel sam t 
i hemmet vinna Ilj ii rtC'frid. ?Ilen in ge 'll 
tröst eller [rid erhöll llcn a rl11a h-innan. 

Dc tro c ll d l: p:1 platsen "Lgu hc'uues bl'
kla g' Ilsviircl a sUillni ng. [örcn;lclr' si g 
fiirbi i ll för henne oc h lärdc benlIc alt 
5j ~ih iralllSlaJllIllU l\agra enkla lJilllcord 
illför dcn lc",1I1dc Guden. I-'öljd c ll ble \' 
all kyinna ns liirs t:. n cl klarnadl', lJch hOll 
öyero" ::l Y den budcli~li s ka Ji"Jral1 och be. löt 
s iC riir ;l It hrlt lro ra den sa ll \l(' GUCkll. 

Hur s lor[ ii I' del icke att h öra. huru 
Herren hjhlpt llenne i allt sedan d e s ' 
UndCI-b 8l't har hon ocks;! lilhiixt i S311
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l1ingcll. AY hela s itt hjiirta synes 11011 
ij lska Herren Jesus, och hon söker att 
P,'t allt sätt vi sa sin t;lcksamhet och gläd
je ö\'er att f~l tillhöra honom och för
sa mlingen . 

Det \'ar så rörande alt se hennes gläd
ie Ö\'Cf aH jag kom dit och -ville hjälpa 
de lroende med hibelund ervisning o. s. 
Y .• och inge n var \'äl mera uppmiirksa m 
och mottaglig för undervisningen än hon. 
Orta kom hon smygande in till mig med 
l1 ~lgOI1 malbit, som hon trodde skulle 
smaka mig, oeh en dag bjöd hon mig 
hem på en en1;:cl men smaklig middag. 
.\l1t gjorde hall av kärlek lill Herren 
.Jesus. 

1"010 1;. B rr 'l. 

Ett par kinesflickor. 

Under det jag sall och ~lt hos henne, 
,,, g j::tg en gr[l to[shöna promenera på 
ga rden. »Den där hönan h::tr jag tänkt 
ge frökenll, sade h on. - llNej, det skall 
l1i icke göra, och dessulom skall jag ju 
icke resa hem härifrån utan till en an
nan by, och det blir allt för besvärligt 
alt ta den med . Jag lörst~lr eder kär
leksfulla tanke och tackar därför, men 
jag kan icke la emot den », sade jag. Det 
yaJ' ju ock den enda hon h a de. 

Någon dag senare, under resan till 
ll ~ista by, såg jag en kvinna s itta vid vä
gen med en grå h ölla i. famnen och upp

t~il'l;:te, att det var n:imnda b'inna, Song
ta-sao, som gatt i föniig med hönan näs
lan iincla fram till byn, cirka en halv mil, 
»tp, sade hon , lljng var r~idd att fröken 
annars inl e skulle vilja ta den med, och 
j~g' ville S~I gärna få ge den som en lilen 
la cham hetsgä rd ». 

S~t Jiek då den lilla tofshönan följa 
m('(l till Tungchowfu. Samma dag som 
j;l g kom hein, kom en av skolflickorna 
och tittade på hönan noggrannare än de 
övriga. Jag Jragac1e henne 0111 hon kände 
igen dell. Det gjorde hon, ly h on iiI' 
Song ta-saos dotter och heter »)a i-lehll 
(= birleksc1ygd). Hon är 12 [u' och en 
'i näll läraklig flicka, so m oek<i älskar 
Herren Jesus. Bed för henne att Gu el m it 
hjälpa henne, så alt hon får fort sä lta i 
skolan. Hon är ju S~l tattig och måsle El 
hjälp till mat (J. s. v. Bed ock<l alt h on 
och de ö\'J'ig<l "kolL)8rncn må fostras till 
alt i framtiden bli Herrens villnen. Bed 
även för mig och de övrig", som ha att 
fostra och h ,mdleda dessa barn, a ll vi 
m~t få visdom och nåd därtill. 

:'Ilen nu måste jag bestämt avsluta mitt 
l~tnga brev, annars bli ni trötta, fruklar 
jag. Ville bal'a tala om för er a tt Kinas 
gri'tsparvar ~ir o så stygga och elaka, alt 
dc plocka ay de späda, vackra bladen P~l 
rosenbuskar och andra växter. Sedan 
sl ä ppa dc dem helt enkelt på marken, 
så alt det li gger alldeles fullt med blad 
runt omkring. Inte gö r v~iL våra heder
liga gråsparvar cl ~irhemma så? Jag har 
intet minne därav. Skriv och tala om 
det för mig l1;l,(;on av er l Kunde någon 
ay er säga mig e tt bra sätt atl hindra 
dem alt sl,a da V:J ra yackra "äxter här
ute, så vore jag gl ad. De fö rsttl inte om 
jag håller förmaningstal till dem, ej hel
ItT 0111 jag t<ilar om hur sllillJa våra 
svenska srarvar äro. Vore Stl roligt få 
brev fr~ll1 några, ja, många av eder nå
gon gtll1g. Om det ilr någo t särskilt IIi 
önska höra om fdn Kin a så låt mig veta 
det, och j~g skall då försöl,a förklara 
del. 

En hjärtlig hälsnin g fr[ln eder tant 

Hanna Wang . 



5 juni 1925. S I N l ~I S L A N D. U7 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1925. 

All mäuJ/a ?Il i .\' .... itJHsmcdcl, SG3. Koll. på re F. 'C. K., Viix.iö, vid mis
sionär Ordl fru Bloms be,ök 1,: 2.J 

'8G. J / :l n\' fi i r ,iil i nin g-shc loPl'el den 27 /4 G. K. , B.iörkö /oy l:,: 
från O' l ra oe h " ii' lnJ Ar betsfö r. , K. K, G:a 1'pp,ala ~O: 
.Il'llg j .'O: - 'fesIUnlf) nts m cd e l e lI. a"'. l'olkskoll. 

i R7. },lL .J. h-::. ~:. 10: . G. Gran l'r, '\[01:1 1" al.) : 
'RR. E. V, gm G. G.. l'ppsaJa :" - 8,0. A . B. , !'iII ,Inria Pel'tcrsso ns nndcrh.,
,90. K. :'Il. A: s peusion , r. l ill A. Forss- g' m 8. G., GiHene ~) : 

LH'l'g'S undet'h. I .l:- (J. 0., " I io nd c » 2.-):
,'Il. K ..\L A., till (\: 0 jO:- L .\. , C\onköjl ing- JO: 
71";), le 1:'. r. )[: s lIPllsvell~l\a di strikt , Kull. "id l'iiredl'<lg i "iinl'or" g- 1Il F. 

till :'Ironi s H c rA'li n g's lInderh. GOO: - O., S pö lnnd 21: 10 
,!I:l Koll. i Buda, Kull a, ,rJll O. B. 11i: 0'1 h'~. Syfi)l'eninge n i '~iin(or s , g ill d :o 70: jG
'!Ii. }l:o i 'I'riillphorA' 28/4 ;Hl: - Si.j. Koll. ,; Appla r" l s s \;oJa, \'id 111io,io
''1:l. E. J., Borlen I il! .J. .'\i'pberg's nnucl'h. JOO: - n ii l' och J['Ll Bloms hesö k 10 : 
I~Hi. S . ..l).." Hiikiipil.lg- e 10: - H. L., gm O. L., S J,ö\',1 111 : 
pn:3. E. .J., 08trl"~und . till I1. \Ynng~ ))~rFtck min Gud. fÖ l' v[ld SO lll yarib) Hi : 

underl\. JOO: - K oll. p å K. F. 11. K., Karlskf'ona . 
"II. L. R., d:o, lill <1 :0 .ill: - \'id Illi sg ioniir och l'rll Uloms h, ·,ök 2.-): .:0 
'O:l. H. &, A. C., dil:o ti ll u:o 100: - )~ tovi:-:iI. fö l' l-f ('ll"l' ~ lt !S l-5 kuIL) Jj:
I'lIli. ll .. d:o (iii ,l:fl :,O: - :'Il. K, lIö:::all ii~ 23: - '(I,. " '[ ,,l.!'. hlo llll llor (iii J!l os ter :'Ifalhil- )Ij~"io!lR"änller i r, la, gm J. S., St. 

da" l'I :,r · ~n : --- :'IJ c ll ösn /'G: 
)'OR. ~r. K .. S ki;\'d e JO: ,, 1::11 dl'op pe " JO: 
1-- 119. TIt. H:.", >1l1('J (Ju l. <I" l( iir h~lg:ko m ~ t K . F. U. '~I: s syds\'l'll s Kn dis(J'ikl~ 4:'0: 

;1\' :':.I.{ ]:): Ki n akl'et ~c Jl Gbg-, ti ll E ln n Gllllllar-
HIO. (;, TJ ., v ffi'rkn \'C l't 10: d ns IInd r r h. 

S il. ,, ~bl l. ~ I : H :> ~(I: Tl'~ 1 alllen ts medel d l· f' a vI. Li.-;het 

.... 1:;. L: l l's ul u L ~ V[ll'u . - Ii l t ·d,·l , g: m D ., )[a- ( ;i) l · ft ll ~";OIl, Gäxd st a. gill L. j j ., 


r i" ~lad :'1) : ::'0 ~onl (\ r ön l5.1l:3: 9:! 
Rl:,. y;, -g' )' :)0:- .r. K . S.. K\'idiu o:>: e 100 : 
~ 1I;. S. 0"11 B ., "1: ll'h.· ,,: r.d e l :" - ' "n ll,jij . J' nk\' 'syk['('ls , :::m G. S., 
SI/'. ,·~ rl· (; lld~ dkH. rÖ l' ra d » lO : - SH'\' :-:jö 100 : 
kl~. Koll. i Köpill.:::-, g'm A. H . -12: ~I R9l. d Kol'. G: 2 . ~O: 
:"; ln. ») I-"::ill; ( \ '~i lJ ~) .-lUII:- Rn. K oll . i SI;n ll llll "dJ)' 1I ~,: 
~ :iO . )~AlIllit-.! ::· lU: - 8!):J . H. F .. L obe n:i ;; , u r ,pa l' b . :!;): 
~~l. A,-uktioll.",n ll: dl'l, k out~ln l vid fÖl'siiljn. ~!II. ~L F., d: o ;-, : 

i LIlIId ~::, '1~: 2G ~~i.) . ](0 11 i E,];'h)'n ~ :J: ::0 
, "" Koll. i LUlld d. 3/.j Yid C. B !o m,; I,re- ~~Jli. 1) :0 i ~iil'ung' lO: 

dikun ,',0:- \~ II. :'I11 g- i '\ln 2:1: -
H~~. :'IL H ., ;\[n:::\'il 2:" - ;-'!j~. R . 1'-, Kilnlol's ~: 
S~ ;). »P.,. J~):l;) }> H:~J b!Ja. Koll. i Södra Vis;;ion; 'Ir usel, Söder-
k:;li. ](011. i Onnc~t;.ll l ~/.), yi(l 11I is~ioniir hHmll 29: 

fl' ci k(\Jl }(ilcll.'l.. A-\ .ndC'l'):;.suns hp-sö k :1.): :W ~; OO . Y id lIn~tlo mS:1nOll i T~jU RllC 10 : 
Fi~'. ).fatt. 9: :111 :2 '-;(): !lfll . K o ll . i H~l11rt n:::-". 2fl: ~;j 
h~~. C. H. ". "L, n" rl c ln 20 : - ~ r l:2. H. :'IL, HiJill .:::- e loro :!.J: 
1<11. ., 0. S ., K nr lskro ll :J , liond(' " ~O :- ~I n(l . » H. );' ., e n 1Jl01l1lllrt 1)& Eric C\ilssons 
'-;;:!. Bch~llln. fl\" l·w !l. vi d lIli.:.; ·.... inniir Oell grav» 10 : 

frll Blom s hesii k i Hii! ' in A'bo r .:::- :,~ : l~ Syt'öl'cning-cn ) , l{op p ("t ~~ , lIiilsing[ors 293: I.) 
F:I:1. S[lar IJ.· ln e<lc l in sa rnl. g'lIl H. F., :'Ilo la l a JO: - n. .J. W .. Hu,I"'<Il'lIu ,-l: 

X:lI. A. L., ();;l er Korsber~n. :" - ...:\.. n. , d :0, :'l'll ~\l's.\·inst l mnng-cl 
1<1.. B. N. , )[ , ' r csjii HI: - holill,!'I,t -I: 
~"; j(i. »OnuIJI IHl. tackoffer» :!.J:- !IIO. E. O.. il:., l: 
~:r•. ]-l'\·... O.IIHla l ln g d oll1;O; förening- , rescbi- !I] 1. :\. O.. ct:u ~O: 

dr<lg till C. 0,, 11 K BIon, ~j: - !Jl:!. :o· Kal'in L. )} :)(1: 

F:Ut l~ o ll. i JIll IIl: lIlH C' I:-. k y rknn. :\fa lm u. !lJ3. O . .,('h E . F . ~O : 


~ "l H. X. 1:.0: - ~JJ.). f;: . •1., Ek:>;jii 100 : 
~:ln . » ~Jj s~ iOll~Orrf· r ·) ::,): - !I!G. :,) P!', 10'/: 21», lill H. _\.ndc' l·s. on :; 
~-IO. A. \\I .. Sa llt 10: - IInd el'b. 200: 
oH. S . O ., el:o 10: - ~} 12n \'ii n n 2;); 
~,~. H. )[ .. d:o 10: - H. B., V " I1!!U :W: 
H3. Koll. i ;'in I" 1.,: :,:, J'. P .. H.iö l'klill g'p 10 : 
,~ 14. D:o i Siiler 12 : l:, l. oc h G. '1'., XUr L'k l) pill ~ 100: 
~ I :' . D:o i Borliill !<'c :10: Biinekre lsen s . C\orrk öpin p:, s pa r 
':~l;. D:o i KOl'sn:i s l')' 10 bö!-':-;a 120: :20 
~'7, Lll th. ln r~, l "::o l':;niis , resebidrag- 10: ~\. O., :\'ord erön 5 ; 
~ IX. Koll. i B r öljiir')I1l ~~: . \, ,J ., Kiipin:.: 200: 
,, ~!). ]): 0 i D a lu -.Hirna Ii: :'0 " Oniilllnd. ett löl'l c (ill Herre n för 
,~;-;O. n. O. O.. \ "a Il 5 h1:0 , r l::' I.'lJidrug- .-1: lllLUrung-ell ntuL) 10: 
~:>l. :'Il. S., )Iora, e1:0 20: Koll. i Betesclakyrkan, S thlm, Kristi 
R ~,:!. )lissioll~fiixenillg i R.ätb·ik .): - II im melsfiirds(lng 572: 5;] 
S:,:l. 1.'1' spal'b. oc h 1;0 11. i O\'anJll VJ';> 1~0: 40 l~l' Ire SIl81' bössox. liimnar1c i Bc
.....-)4. S ii nun.!!::-; ...;l\ o l lJa rnrll i u:o (i: fiO Icsd nkyrkan .. , .. SlIdm, 21/.; 2]:,: 10 
,:,:,. Koll. i (;ll IJ u ii sclI ~O: iD D:lO. I. F rr ii ~" .ili ,,(1:
~.~./;. )· Gl.ld u ch;)\' J c d em ,> JOO: D:tl. E . J-T . , 11 1'v~ !l1:1. Jrl: 
'1;0 . X. O., K~xå , li ll H. ,Vangs llndcrb., !1:J2. Sp[lJ'bö~s\'IJl('d(d. l11s<.l1nl. g-n1 ]-Tj. F . ~ 

g'lIt K. A.. C ., Os (el'Sllnd .,: :'Ilotal" 10 
:"'i til. X ., t ill d:o go m d:o 10:- 0:';;•. S. ,J ., Orebro ,00 
~{;2...\. L .. Jnn e r v ik . Il l issionss parbö:,s.'l, !141. A ..1., SlHll'b. -lllr lh· l 29 

g·ol)f.O. ~:;t! !I I:! . 0 , <1: 0 ]l 
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!l·tJ. L . .T. ~: - R~:'L S. ;::;t fill e\'(\ll~eli s t hos Carl cn 200: ,I 

9·14. T ackorre r 100: - ~:.:ti . K. utJt K. \r" J.... id i n;:röll. rör cn hi· 
!J.L). G..T.. :\Iarie~tad, » 11011 \ 11 101.' p[l fö- "(')k villn a s unrJedt. 300: 

dclöl·,l a gen », till ' "rI"n, 1I llClerh. ::0: F:11I. :::ll'flrh .-Ill ede l rr. S,-fi ir'·II. ;\ :0 1. 
946. E. L., Kö pp nhamn , »oH hidl'ag: (ill SI lIl m. ti ll nnderh. fö r t"a hib,,!k,·. 

mb~ioni.i rurnns underh. ] :00(1: i H OUClII[U J:'::: : fJ3 
947. Eroy K i ·g; offcrl<uvorl .j: ::\) . :, ' . r:1l Yiill ti ll R fl l'llh . i Sil1 AIl 2UU:
9,')0. »Kilw:jeru us \'ÖUll er :..·, Jkpg:, l' eRC ~ :-:.-)~.;. '1';11 \':.1 u', till :) (J unnnrs 1Ilill l l (' }' . till 

bidrag- :;0: - lInd el' lt. fi;l' ('Il etc\' i mnnl. ..... Plll. ~OO: 
9:,1. Koll. i -HI1 , k\,:l1'na 2:11:' \,' : ~lfI R:,n. O. A . J .. Xonkiipin g', t ill )l. Hing
!Jj~. K. S., Hllskva rna, l'csc lJidI':l~: 30 : - b l' r~. ntt nnv, en , goltL ,jO:
9j:J. O. A., Srju l~bygd, bidrag till mi , · ~jii j, , Ti ..... by Fcrnöre~ru.l·('ni u ,!:!' . t ill H, L in

sioniircl'n a . und ·rh. ::0: - d"l', hjälp t ill C\'fl ll j!' ('li snl ion" nb. öO: 
9;;4. U ll cn nlb F ri l'örsn llll.. go lll . \ ..J.. . i ':{'7. n. ;s,. u vel'htindi5 . t ill BHl'llh. i ~ l HDn j:

st . r. h lom mor " id frl1 i\[at ild" X fh~ . S. S.. Stilllll, f ör' ,'-i kuIUil'nrc i 
ÖI'ns! rl ls bä r » JO: )Iic llehih 100: 

a.j G. S lr, "göl-S pj u lhygd , s yfö rening, "S"- R'li . .\. fl .. Sthllll. (i Ll e n hll ll ;!'r,,"dc i 
möt f> s t ioöl' ingu n ) .i : :2n K.illa :,!'-l: 

!)'-) f . Frull fÖl'stiljning i Grans~ing~ ~ k ol;l. R'~. E . L ., Sun tl b yl)"l' .::-, t ill Li-Pao-los 
Nu~sj ö, 2:!. /~, gm E. 11' ., 'r0r bod a -I ~: :-. t ull i €' l' i S he ]";I ) \\" ·Hl :

~i."j~. E. A. o, g-nl J. S" ;\ra l mö JOU: !ltI:, . K. :':., :]lq'Jg' . till k ape ll i Pu (:I!,'n g- ~J: 
:1:,, 1. H . S.. gm d :0, l ill ){, P elkl'~,o ns ~ I O;. I(illukl' et ~ e n~. B udelI . . pH l' ]lii:-; sa. li ll 

h e In rp"" l:" _.. .J. A spbe rg , aU a u\" . efl. ~O lll. f~: 
%0. E. S., g'1Il (] :0. till <1:0 10: - 914. B lusi chollllRI'yrkH l1 s B ut'tlllI k. rör 
~J(; l. »Tnck orrr'r r1' ;; n onämnd», t ill nl i~  !!o:--se ll Tsa i F. n ~ ill ] ;)0: 

~i o llij rf'n1:1J Hel' ,C: ..o.: och C,l1'lcl1s llll ~ !Ill. r. - )L , :\lörlJ,. , I ill H. Lind ~ I' , alt 
(lpr h:l ll ;,11(1:  nll\'. PH I. Ö\'Cl'E' ll. k. .jO :

9'''' 1-:1,,·. 12: :lH. t ill lllis s io ll "ll·L. pii s ys· 
K l' . l (j,l{O ' : 4~ k OJ! P llS S\' t),II~ ~nn s sfnt io n :30 :-

":I:J.•\. K .• !':Irii l'l.:niis, t ill Dl'I'~' li ng- , a ll 
<.I Il \' , 4 ~j'f. gol r I'. 1.j: 

"3 i. S . .J .. 01' <o iJ 1' 0. fö l' 0"",, 1". (,hn ng- Tell
:IIIG. sJrö[' ('ning('n~ :\':0 2. Slhlrll. R V;U' ti e II ·100: 

bö ss a 109: 1,-) D:1 .-I. D: o fÖl" hi bcll.. \'innnn l-\:a o :WO: 
~Ill. )lika :;: 3 :.0: .- ~t :J'\ . "':\. G.. :\L a lmö . l ör eva n):.'.'. " 'rt Dicn
~1:17 . y rö rcn illg-ell~ ;\:0 3, Sthl ltl . ~ \lnJ'  ('11 ('IlC: & Siao Hsi-li: no ;,00: 

h.;s~a :~Ii : :,0 ~J : ):J . T, ~, )fnl mii. till B [l)'1I11, i Sinan . 
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Trons ande och Kristi kärlek." 
Ett par l,ända ord i 2 Kor. 4 oeh 5 kap. 

kunna måh~inda , om Yi sammanstä ll a dem 
med varandra, fa bli oss till ny hjälp. I 
kap_ 4: 1.3 säges det: ).Jag tror, därför talar 
jag.» Och i :5: 14: »Ty Kri sti l,ärlek tvingar 
oss.» Yi liigga förs t märl,e till ordrn: 

"Vi ha samma trons ande." 

Dl't ordet kom t ill mig med sällspord 
kratt i elt märkligt sammanhang. Jag ha
de I ~ist dct meddelande som missionsföre
s lilndaren utsände lill oss del s mcd inbju
dall till rlrsmö lc t, dels oek med n ~lgra all
varliga upplysningar om det nu'yarande 
läge t ule i Kina. Oeh s~i träffades milt 
hjbirta av tilläggssalsen: )lHär gäller dct 
tro i övning, tro som nL!ö se r sig i Icyande 
erfarenheU) \'isst har man vä l vetat det 
förut oeh ändå - ! 

Tro i övning, alltså från teorien till 
prakliken, fran föreställningarna till för
vcrkligande t. De t skall Yilligt erkänna s a tt 
i de första ögonblicl,en kom en vanmak ls
bnsla över mig. Klart är ju alt n~ir de t 
g~lr S:l skralt a l t öva ve rksa m tro i det 
mindre är, lluru myel,et sämre sl,all det 

cj då gå att wrkligen ta trons s teg i det 
mera är oeh i elt arbete av s~ldan omfatt 
ning som S_ M. K. har. Mcn det stod ock 
sna rt klart för mi g, att vi för visso be
hÖV,l uppfordras till denna trons övning. 

Detta inskärp tes ock genom ett par ord 
i l Tim. brev, vilka gjorde sig påminda . 
Paulus talar nämligen där fÖl'St om en 
»oskr!Jmlari Iro ») och sen om liden Guds ord
ning som kommer till fllllbordan i Iro». 
AlliS:}, det ges en oskrymtad, ä rl ig tro , som 
iinc]tl i nte bringar ntlgo t till fullbordan. 
Att man menar en sak ärligt är ju cj det
samma som a tt vilja den på fullaste allvC/r. 
Och cliirIör kan väl tro hnnas utan att 
doek tron övas. P~lminnelscn härom i med
delandet yar s{llun da sy nncrligen vä lbe
hövli g t, icke minst för mig. 

Nrlgon dag därefter kom jag "id min bi
beIHisning till dessa ord: »V i ha samma 
trons ande», och della blev det förlösande 
ordet. Kravet må vara sto rt, men guvan 
är s törre. Det är doek underbart at t »vi 
ha samma trons ande», Yi sl,ola inte, hur 
frestande det ~in är, llppeMdla oss vid ut
trycke t »samma». Det syftar tillbaka på 
den psalm, varur ,1pos l'p]n hämtat citatet-. 

* Stenografiskt referat av rektor Joh. Rinmmls bibelföredrng efter :"1rsmötes förlJandlingar
na i Stadsmissionens loka.1 onsdagen d en 20 maj. 
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Men det m~l dock fra mh åll as att hur myc
ket som brister för oss i trons övning, Srl 
ha vi dock trons ande. Ingen ka n laga sig 
trons ande. Men Yi ha fåll den ay nåd ty 
den gives i och m ed eyangeliet om Jesus. 
När det mottages, srl moLLagcs samtidigt 
trons a nde, en hemlighet ur vill;en utvecl;
lar sig svaren på en hel mängd u tav de 
tro sf r~, go r och problem som vi röra oss 
med . 

En dag h emma i Irädg~lrden fann jag, 
att i ett av landen var dt litet område 
so m 1[lg där srl mörl<t i förhaJIande till om
givningen. Det fanns ingenting som Yäxte 
där, och jag frågade min hustru: »Ilar du 
inga blommor h ä r? » »N ej, men där finn s 
blomiökar gömda, som du ej sen), b!e\' 
hennes svar. 

Della stod ge nast livlig t för mi g, n ~i r 

jag läste om denna tron s ande. Det gives 
områden i vårt liv so m kunna se nog så 
mörka ut, där inga trosliyet s färger äro 
märkbara, oeh där inga trons frukter ä ro 
sy nliga, till s törs ta sorg och sm~lrta för 
oss sjäIYa. Men då kommer delt a budsl;ap 
so m ett h ä rli g t evangel ium till oss. Om än 
icke trons frukter alltid äro synliga, och 
trons liv ej sj uder oeh utvecklar den yäxt 
kraft och färgp ra kt som vi sl<ulle önska, 
si:' finns dock både i värt privata liv och i 
Yårt arbete n{lgo t a\' tron s ande gömd d~ir
under. 

Därmed m enas väl bl. a. trons förmö
genhet. Yi ta la om vflra sjiiIsförmögen
heter, men där finnes ocl;sa a ndJi ga för
mögenhetCL Och här iir nu en sådan; 
trons förJl1ögenhet som vi ha Ia tt ge nom 
tron p å Jesus. Om denna sanning får 
komma till oss s.Jsom ett siirsk ilt budskap 
från Herren, så ska ll det hjälpa oss i s tun
der av mycken ~I n ges t och sjäha nkl agelse, 
föröclmjul,el se och sorg. Det fatta s aldrig 
rör oss sfldant, som \'i bekla ga, och allt det 
Yi sakna synes oändligt. Men Gud yare 
tack, vi ha dock Hitt sam ma trons ande, 
trolls förmögenhet som heJig Ande i eyan
geli e t om .J es us gi ve t och beva r a t i Yåra 
hjärt a n, och därur kan P~l allt fle ra om
I' ii den u t veckl a sig både färgel' och 
frukter. 

Så n ~lg ra ord om när denna gåva, tron s 
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ande , kommer till användning eller när 
tron kommer till övning oc h utlöser s ig i 
levande verldi ghet. 

Om vi då ge akt på lextsammanhanget 
tala s där om trä ngm ~d , r ~l(hillighe t , slag
na till marken o. s. v. - all t uttryck för 
vad vi personligen ra genomlida (ör evan
gelium och för alt Jesu liv m ft tte uppen
baras i vårt dödliga l,ött. Det är icke blott 
evangeiii ord som utgå från vittnenas mun 
ut a n ock en Jesu livskamp som skall ge
nomkämpas i vcl rt personliga väsen. Och 
det är dä. som vi behöva övertygas Olll 

hur skraJt de t än synes vara med tl'on s 
frukter, att Yi dock h a fått tr ons ande. 

Och vi äro lerkärl, säger aposteln i v. 7. 
Lerl;ärl El nog brll1as vid si n bräcklighet 
icke blott sin ansprM;slöshet, undansky md
het i förh ~tllande till g ultl- och silyerkärl 
och andra praktpjäser. Lå t oss emellertid 
ge akt på, att han säger, att vi äro sådana 
lerl;ärl, icke aven olycklig händelse ut a n 
i enlighet med Guds särsk ilda plan för 
vflr t liv. 

Förklaringen h ä rtill är: ») - a tt den över
s \'innel iga l; ra[ten mfl vara av Gud , och 
icke något som kommer fråll oss». 

Intet krav prl Jleder och berömmelse får 
komma frfln oss. Icke h eller någo t s jiilv
ta ge t innehåll som blandar bort evangelii 
sanning. Ingenting Iran oss, icl;e ens 
om möjligt - någo t av kä rle ts bi smak Det 
är inte nog med alt kärlet icke har något 
so m det sjiily kan ge. Det sk ulle inte ens 
ffI efterlämna någon sm3 k av sig själv hos 
det som genom kärlet förmedlas till a ndra. 
lcke niigot {rån oss om ock mycke t genom 
oss. Men eletta l;ostar oss å tsbl lig t. Trång
mål, rådvillhet, t. o. m. slage n tin markcn 
mer iin en g~lng. 

Det iiI' obeskrivligt goll att just i det sa m
manhanget bli påmind om trons a nde. Då 
lerkärlet s bräcklighet gör s ig so m mest på
minn, d,l tron i och för s ig ieke är i öv
nin g ,um vi sk ulle yjlj a och int e Ull' utlö sa 
sig i person! iga I iv se ria renheter, nä l' all t 
saknas 11 tom l;ärlets skröplighet, är det 
do ck underbart att vi h a r ~tlt s~mma tron~ 

ande. Ty ur den kan utveclda sig allt det 
som Gud vill se i vart liv och '[ v~lrt a rbete. 

De t ges tider och tillfällen clä tron får 
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Yara så god och tiga , tider ay tron s s till
het och Irons lystnad. Det är också en 
sida av tron. Vi erinra t. ex. om det ord 
som Herre n s~iger geno m Jos ua: »I skolen 
icke låta höra ed e r rö st eller ens lå ta nå
got ord utg,'t från ede r mun förrän den 
dagen, dtl jag säge r till eder : !löjen nu ett 
h ä r skri ». Det ya l' före .lerikomurarn as rall. 
In ge nting tyd de P ~l a tt de skulle falla, oeh 
d ;"l yar' de t en tid , 1 ~lOg nog synes det, d fl 
de hade a tt vara så passiya a tt int e ens 
ett ord fi el, utg~l frilll deras munnar. En 
tystnad inför Herren, på de t att tron m å tt e 
utyecld a s ig in om dem till en yäntan, e n 
förbidan a llenast ef ter Herren . T y lIan 
Yii ntade blott a tt få yara dem nåd ig . 

Dessa tider av trons stillh e t och trons 
tys tnad komma. Men i re gel är det vä l än
d~l Sa att vi ute bland m~i nni skorna tiga 
rör m ycket och yittna för säll a n . Förr i 
tiden voro Yi bra my cket enklare. Vi kun
de tala med m~inniskor enkelt om .Jeslls. 
Men numera ha Yi så m ånga skä l rör a tt 
inte t a la . Och dock ha v i samma tron s 
ande som borde tyin ga oss a tt tala. »Jag 
tror, därför talar jag.» Om inte tron pfl 
Gud är en så leyande övertygelse och en 
s ~ldan yerldi gh e t i mitt liv, a tt jag mås te 
få ta la om honom , då har jag anledning 
att pröva mig ally a rJi g t in fö r Gud hur det 
st~lr till . »J ag Iror, dä rför t a lar jag». 

Yi fä s te dessu tom uppmä rk samh e ten vi d 
i dessa kapitel olib uttryek för samma 
sclk. Il;ap. 2: 17: »Driyna av Gud förkunna 
Yi ordet om Kri s tu s inför Gud. » Det ~ir 

inte a lls fr'~lga om e t t y llre t väng eller att 
jag gör de t bloll stlsorn en min uppgift, 
min J,allelse. U ta n driyen av trons and e 
inför Gud , int e uv min tj ä ns t, att för 
kunna. 

Andra uttryck äro de i 4 : 5, prc{Jika, i 
4: 13 lala oeh i 5: 11 överlyga (eller s:iSOlll 
de t i sista Öycrs . helcr, vinna) i 5: 20 rör
mana. Oln vi då e rinra oss dessa ord: 
förkunna , predika, tala, övcrtyga, fö rm a 
n a, S ~l gc vi ak t på a lt de a llesamman s 
uttrycka det som ~ir fr a rmlriyet av t ro ns 
Gndc. Det är' allså tro ns an de som hf'hö
yer u t veelda si n energi och si n J; ra fl i våra 
liv 51\ att vi int e kunn a tiga. Kunn a vi 
inte p redika så I ~I t oss d å tala. Ult oss då 

[(vlä gga vårt enkl a personliga vitlnesbörd. 
Och kunn a vi inte förmana så låt oss över
tyga med kärlek ens m edel och argumenl, 
övertyga och vinna männi sl;or. 

Slu tligen ]å t mi g p ~uninna om huru trons 
a nde är i verl<sa rnh e t i vört böncliu. Vi 
lä sa i 2 Tess . 3: 1 e n uppford ra n till bön 
a lt H errens ord m å tle löpa , h a framgång 
oe h komma till ä ra . Den versen kunna vi. 
Den ha v i läst m å nga gå nger. Men g löm
ma v i inte o fta fortsättningen , n ä mli ge n: 
»P å det att Yi må va r a befri a de fdn onda 
och vanar tiga m iinnisko!'l). "' il r trosbö n be
höver sätta in n ~,gonting av h e ligt allvar 
ge nt emot onda och "anartiga människor 
mi lt ibland oss. 

Tänk do ck att a posteln m[l s te bedja s ina 
vänner om hjälp a tt dc m å tte bedja Gud 
1rälsa honom och hans arbete fr rlO v an 
artiga m ii nniskor. Ordet i den ursprung 
liga t ex ten ä r sva rt att ~lt e rgiva . i\[en det 
avser e n m ä nni sk a som ä r skev, felplac e
r a d , som ä r ur gängor och därför kolli 
de r a r med andra till höger och vänster. 
Hon ä r som e n mutter ell e r ann,ln maski n
del so m lossna t och å~tadkommer kollis
sio n , frikt ion och skada i hel a yerk e t. Det 
~ir inte uttryck för n ~lgon vår oUilighet a tt 
bedja om befriel se h'ån sfl dan a . Det ä r 
icke orätt eller bcvis pil nagon slags kötts 
lighet att bedja Gud frälsa oss från van
artiga männisl;or. Det är bibliskt, det iir 
aposto!i s](t, de t iir' i öve ren ss tämm else m ed 
trons and e. 

Tiink vidare p il "åra yänner därute i 
Kina som av »onda mä nni sJ;or» blivit driv
na fdlO sina s ta tion er, berövade sina k as 
sor och kläder. Tänk på dc både onda 
och yanartiga som ä ro t ill hinder och ska
da än h ä r och iin d ~ir! Yana rtiga m ä nni
skor även bland dem so m elj es t nä mnas så
som kristna eller intresse rade, sådana som 
tilltrassla och hindra verke t. 

Oeh S~l ga vi till oss sj älva här hemma. 
;'i.r det in te gott även här om van a rtiga 
människor. Tydligt ä l' att s~l dana förekom
ma alle s tädes och a lltid, men vi beh öva 
medclst trons bön och l tron s ande bedja 
bort dessa hind e r och göra dessa vanarti
ga m ä nniskor ofarl iga , n eutrali se ra de ras 
inflytande. 
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Ull oss då som n~tgoll sagt, bedja ända 
till dess ui bedia. Inte bara bedja en bön 
och sa slut, utan bedja ända till dess att 
det blir en verklig trons bön, en trons öv
ning under det vi bedja , bedja ända till 
dess vi bedja på fullaste allvar. 

De lla tar vi oss icke. Men vi behöva det 
och genom trons a nde kommer detta till 
ut\"ecldillg, niir vi vakna därför. 

Kristi kärlek tvingar oss. 
Ej heller' denna c! ri v](ra f t, Kristi 1,; 

kunna vi t aga oss. Liksom vi ej kunr 
ga uss trons ande, kunna vi ej tag 
Kristi ),ärlek. Det är nå got som m~\. 
vas oss. i\Ien det är en stOl' hjälp de 
härom säges i Rom. 5, »KI'is li käd 
utgjuten i "åra hjärtan». En re\"i 
provöversättning u ttrycl,er della i r 
rande tid, »Kris ti l,ärlek ulgiLlles i 
hjärtan W'nom helig Ande, vilken 112 
vi t oss given, ty medan vi ilnnu 
svaga led Kristus n ~i r tiden var inI' 
den för oss ogudaktiga.» 

Det iir då lvå saker härom till sis 
Alltså det är inte så, som det ka nsl 

och enligt syftet fullkomligt rikligt I 
ke~, ehuru till ordalydelsen mindl'l 
rekt, att Krisli birlck så väcker' \'~t 

kärlek, a lt vi a v kärlek till Kristu~ 

honom. Ty icke n;lgot som l,ommc 
uS", jcl;e ens något slags genkärlE 
slår. Icke ens den kärlek som Herre, 
lek har kunnat liksom \'äcka ino 
icke ens den riicker, utan vis ~r lec; 
att försvinna som en vackel' morgl 
inför live ts hårda verldighet. Det ä 
vår genkärlek, icke något som l, 
från oss som kan t\'inga oss i Jtinge 
till u th~tl1ighct. Det måste vara Kri: 
kärlek utgjulcn i " åra hjärtan gen 
helige Ande, som är oss given. 

Delta är ingenting som blott ha 
utan det är nagot som pag:, r, ulgj 
a tt fä öppna si lt fattig~ , arma ; 
hjärta som är, iiven de t. som elt 
och upplyfta det inför Herren, la. 
no~ för a tt han genom den heliL-.. 

vårt inre! Det är den enda kärlek som 
kan driva till målet och igenom hindren. 
Ingen annan kärlek bln det. 

»Ty m edan "i ännu \'oro svaga (egent
ligen känslolösa, utan känsel) har ](T'islllS 
dött rör de ogLldakligw). 'Vi h a icke ens 
känsel sasom vi borde ha för att bliva 
älskade. Icke ens resonans rör hans kär

.-'",'- 1_ .- r""nits hos oss! Och dock, medan 

I Sin godhet och sin nedlMenhet vill bc-- ----:F~ u'· 1' l - anr- :::::- ----'" l1:IITrrrn 
ga va oss med det högsta och undcrbaraste 
av allt, och bedja att Kri s ti kärlek m8 ut- nydöpta gossal'lle j Juicheng, 
gjutas, må s lrömma ut över oss och fylla sid. 157. 
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Toyohiko Kagawa, en av Japans andliga stormän. 
Efter JlJissionw'y Review of J'he World. 

Ka ga wa föddes i Kobe 1888. Fadern för- tileln »över dödslinjen». Bo];en utgi ck i 
lora dc sin förmögenhet genom spekula- 300 upplagor, förde hundratals läsare till 
tioner och ett slösaktig t levnadssätt. Toyo- Kris lus och gjorde dess författ are till den 
hiko upptogs vid fad erns död aven rik mest populäre i landet. Mycket av dess 
fa rbror i Tokushima på ön Shikolu. litterära charm h ar gå tt fö rlorat i de n 

Hans kris lna liv börjad e med en vision engelska öve rsät tn inge n. l\Ien den utgjor
av Kr is ti kors. Detta h ar sed an varit hans de en kra ftig appell t ill japanens hjärta 
livs drivkraft. Med ens kastade han s ig i lr e avseenden. Hjällen tecknas såsom 
in i arbe tet i l,yrb och skola. Han sI u- en den där går igenom ett tillstånc1 av 
l\ad e böcker ()('h lz() n . ih J',,< _____ ig oro - denna hammon som är S~\ 

~ ig bland ungt folk i .J apan i denna 
Yidare h ar hj älten en passionerad 

Jati för de fattiga och lielande. Dess
.' . I ger boken en livlig bild av ett riU 

........................... III" ....................... . ....... .. ........... 
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t 
js t h ems tragedi, såsom många av de 
1ska b sarna hade sel! och erfari t de t. 
Ikring en mil från Kobe t eologiska 

li .ggr r elt slumkvar ter, kall a t »Shi n
», kanske elen bedrövligaste plats i 
Japan. En befolkning p f\ omkring 
. personer är samm anpacl;a d i ett 
kvarter, och det hela är ett verk

;l1luISe ns, lastens, brolieis, sjukdo
och fatti gdomen s centrum.Anna .9 a u ffi n 
Japan. Många av husen ha 

ett Tum med 36 ];vadratfols~ :3 se"t. 1868 t 9 a"ril :19:34 
~, där 4-5 personer ä ro sam
',eka de, dörrarna leda utå t 1i.1l ga
appast nog breda rör a tt 2 personer 
.;unna passer a förbi varandra. Spe
iuval" mördare, prostituerad e och 
. fi nnas i ö"lTfl öd. Tuberkuios och 
äro a llm änt förekommande sj ukd o

r silt andra år i seminariet börja
awa besöka slu mkvar teren i Shin
Jch p redika vid ga thörnen. Från 
)ö rj an kunde han skönja r es ult3t 
de snart omkring sig en grupp 
och botfärdiga. !Ilen denn a fr am
fällde bonom inför et t allvarligt 
. Det fanns ej en plats i ShinDäfsignat vat:e Mtt minnet 
'arest hans omvtinda kunde und
den a tmosfär av synd och ond.. .., .... , .............. \\zen de "hade le'i at. Kag;d\V'd kam
"- .... ,." .................... 

~ 


t, ••••••• ,. en begäran, att han 'S\ml\e tå 
ffiinari.ets nya \n.\\\ga 'Sa'irn.m ad"\. 

---- lO ett 'hem mi.tt i 'Slummen. lör 
v"'C\--:) 'O 
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Dlt sil skapa e n tillflyktsort tör sina ny
omvä nda fran den besmi ttelse so m om
gav dem . Kort före jul 1908 hyrde han 
ett rum och flyttad e till slumkyarteret. 

Men det blev en prövande tid . Ilan lev
de på tre yen (omkring kr. 5: 25) i mfl
naden och gav bort allt han kunde få 
för att hjälpa dem so m sa mlat s omkring 
honom. Ofta åt han endast tY~1 mål om 
d age n och gav bort det tredje. Han 
skänkte bort a lla s ina kläder utom vad 
han gick och stod i. II a ns bröstlidande 
oeh feber kom tillbaka, men h a n släpple 
efle r p;l s itt arbele endast dil han boksl,1\'
ligel1 ej kunde htdl a sig uppe. \"id jord
fästnin gar lröstad e och hjälpte han, be
sök te de ~juka, anskaffade mat och me
dicin, och varje morgon och afton var 
han ute p:, gatan och predikade. lI an 
tog sig an en hel del värnlösa bland ga
t ans ungdom. i\Ier än en gå ng blev han 
h~lnad och misshandlad, ibland gansk a 
SY:lrt av slynglar som S~\go honom utdela 
::Jltmosor och trodde, a tt han hade pengar 
a tt kasta bort. 

II ::JIlS osFilviska arbete v äckte allt s tö r
r e uppmärksamhet, och många rik ::J ja
paner och främlin gar i Kobe g,'tyO honom 
sitt s töd. 

Under all denn a verksamhet Y::Jr hall 
dock i stän d at t idka omfalt::Jllde s tudier 
av olika slag. Han gj orde en ll ogg rallll 
undersö knillg av alla sl umkvart ere n fr an 
Tol,io tiLL Nagasaki. Ilan s tuderad e lla-
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tionalekonomi och a rbet::Jrrörel se och sän
de regelbundet bidrag till ledande tid
ningar och tid skrifter. Dessa studi er led
de till publicerilnd et av hans försIa bok: 
))Faltigdomens psykologi)), en bok so m 
spebt ('n C'j ringil roll genom att pilver
ka den japansJ,a regeringelIs soc i<llpoli
tik. 

Ar 1915 [or l\:,lgawa lill Amerika och 
studerad e ty<t ;'tr vid leologisk il semin a 
riet i Princeton. IIan sbffad e s ig medel 
genom a lt om sommare n ilrbetil som be
tjänt i e lt hem nära New York, där han 
fick se i1tskilligil sidor av det a m erik an
ska livet, sorn VOI'O nya för honom. I 
Amerika fick han mångil vänner. som 
han minnes oc h iiI ska r, ehuru h an i my c
l, e t og illar Amerikas h~tllning emo t Jap::Jn. 

Efter a lt ha å tenunnit hiii sa och kraft 
~tlcf\"ände h an till Japan och tillbr8gt e 
sin [ör5 lil natt bland s in a [alliga vänner i 
silt gamla hem i s lummen, V8rest dc hade 
hållit ilrbcle l i gå ng und('r h a ns frånvaro. 
Sedan den liden !t ill' han utfört ett näsl an 
olroligt mClngsid ig t ilrbet e. Vid ett till
fälle had e han under tryckning ej mindre 
iin fyr a böcker - en novell, elt diktverk, 
en ('konomisk cnhanclling och en bol;: öyer 
äm net »l!uru man sk.::J 1l und ervis a om 
Jesu li v för bamen)). En förtecknin g över 
hans wrksamhetsgrenill" sk ulle upplag a 
en hel siel a . Somliga av hans ex.perimenl" 
h a misslyckills m('(] tagits lIPP och fram
g,i ngsrik t [ldHöljt s il" andra. 

Axplock irAn iäItet. 
Jag hal" nyss ~lterkomrnit frfln ell tre 

vecko l's res a . Hu de r vilken jag besökt tre 
av v~lra s tationer i IIoniln. Sa rnlidi gt es
korterade jag sys ler "Ingebo rg Ackzell lill 
Sin an, d~ir hon nu kommer att [ltaga sig 
det ansvarsfull a uppdraget att under' yi"II' 
sys lel' i\I a ria Pellerssons vi s telse i hemlan
det utöva tillsynen över barnhemmet och 
församlingen. 

Syster :\Ia ria Petlers~ons b:l t beriil,na s 
ayga [r Cln Shangbai elen 23 juni. Som be
kant h ar pI'ov insen IIonan uncler den s isla 
tiden \'arit sktldepl::Jtsen föl' ännu ett a\' 
dessil m ii nga inbördesk r'ig, d~ir broder 
kiirnpar mot broder, där m ak t och vin
ningslysln::Jcl sl,on ingslös t förl,väya all a 
m ä nskliga l<änslor, där plundrade h em, 
briin da byar, l'uinerilde affärsmiin, skän
dade kYinllor, osäkerhet och oro på alla 
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o nll' ;td en följa i sp ilren dä r truppern a gi't 
fr a m, se grand e elle r beseg r a de. 

I 1T0na n fu bl c \' jag i tillfä ll e a tl någo t se 
\'erkningarna a v de ll a na mnl ösa e lä nde. 
Ya ra missionss ta ti on e r d ä r suvä l so m i 
Sinan och Mienchih y o r o form ligen beläg 
rade av dem, som k om mo d it fö r a tt få 
skydel. Dagliga gud s tj ii ns te r a n or d na des 
för ;:dla dessa, och på så sti tt ga vs ju eLt 
en8stCtende tillIälle a tt för 51;8 r o r, som 8n
nars ej kommit till oss, förkunn a fräls
ningens budska p. I IIona n[u såg jag i ka
pellet. skola n och m issionii r ern as bos tiider 
mär]<en efLer ku lor som m ed all säl; erhet 
skull e döda t de m so m ya r i t inne i rummen 
då dc foro ige no m . P å e l t un cl e l'bJ rt sä tl 
r iidcla des dyrba r a Ii\' . 

Tro ts osäkerh e ten p å la ndsbygde n yor o 
s lonnö lena i rro na n[u oc h ~Ii e n chih la l
r ikt besökta. Nö d och trå ng m ii l ye rl;a ald
rig Lill skld<J fö r Gud s fö r sa mlin g, lind er 
det alt lycka oc h fra mgång h a s ina fa ror. 

~[in ays ikt y a r a tt ii \' e n besöl, a Shan
chow och Lingpao, men dit de t börj a de g,l 
rykten om nya o r oli gh e te r s u tbryt a nde, 
ans[tg jag de t kl okas t a tt fa ra ÖHr floden 
bern till Yun ch eng, oc h e j bliva fångad i 
en fälla , dörige nom a lt fl odöl'CrgCHlgen av
stiing des . 

I Sh ens i, sä r s.k ilt IIoya ng och Ilaneheng, 
h a r det y a r it ga nsk a o r oli g t <' n längre tiel. 
St a den II oy;:,n g h a r va rit belii g r a d. Dc sista 
lInd e rr ii ll clsel'l1a yo r o mera lu g nande, men 
d enna <II' h a l' y"rit i o\ a nl ig t hög gr"d 
prö\'a nd c. och \ ~tra sy~l; o n behöv" väl elen 
\il a och yede r k \'icke lsc, so m Yi h opp8s 
somma rm lll l8 derna Sk <l ll g i\'a de m. 

Dc e rfa r enh e le r so m \'å r a syskon S\ens
SOIl l in go gö r8 i Tungkw a n gjo rde de t n öd
vä n dig t lö r de m , ~hiil som för Yå r ensam
m a »ys te r IT ann a ' Va ng i Tungchowlu , 
a tt d raga sig tillbaka t ill Pu C' h,o w fu i Sha n 
s i, d är De ä nn u vis tas .* Yi kunn a ej Y3ra 
nog lac ksam ma a tt a llt fo rt lu g n och 01'(1
ning ~ir r ådande i de nna provins. A1l8, ki
n eser såviil so m utl ä nnin gar, känna genast 
d E' k omm a ö \'e r fl oden. som komme de in 
i e tt ,1 n n :l [ rik e, Yilke t d e ock faUisJ,L gör8. 

Uts ikterna l ö r en god skörd äro i [Il' de 

* Senas te u nde rrä ttelser meddela att sy,ko, 
nen Svensso n å tervänt t.il1 Tungkwan. ' Red. 
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a llra biis ta . E fte r fl er a ilrs m iss \' äx t, m ed 
ly flll'öljande h öga pri se r på a llt, fil' de t a tt 
b oppas a tt \'e de rb'ick else ns tider skola 
l;o mma . 

Ju s t nu pågå s to rm ö te na. Yi h o ppas, a tt 
dc skol a bli\' a en sk örd e tid fö r Gud s rih 
här ule. I slute t av ma j s lul a s ko lo rna och 
den 2 juni sa ml as vi t ill en ny [tr51,o n
ferens. 

AlLglI st B erg. 

De förtrycktas gråt. 
Prcd. 4: 11 iiI' ju s t en sa n n beskrivnin g 

av tillståndel h iir, y ad fo lk e t a ll g[lr, sär
skilt utanför s ta d en . Vå r a kri stna ha ju 
Gud all g~ttill i s in nöd . och h a n sviker 
icke dc sina . Men d c, so m ~ r o uta n Gud, 
ha det för tvivl a t n u. Un ga kvinn o r, ja, 
ii \'cn mä n k as la sig i brunna rn a . N ~ir 

Ya r a. J. d. so lda ler besl; jul a <' Il by, fl y 
m ä nni skom a fr å n s ina hem, t ill s h ela 
by n li gge r öd e. S,'t plund ras hemmen . 
L ass dl er lass k ö res bo rt. Yi h ö r a om 
sä ,mycke t förskriicklig t, h ö r a de fö r
tryck as g r å t, oc h \' i skull e icke kunna 
sI tt ut, 0 111 ej Fad~rn s öga bli cka d e ned 
till oss, h a ns ri nga Yittne n h ä nde . Hyk
tet giC'];, ja, e tt flsyna vi tt ne ·o mta lad e, att 
Lva kanon C' r och ], u lsp rutor h a de k OllIInit. 
Yi ble\o m ycke l fö r sk r äck ta, men sCt 
fingo \'i som E li sas 'Ij iin ar e h ö ra 2 Kon. 
G: 16, 17: - - - »Fl er a m ed oss - - 
brinn a nd e h ~is l a r och \' ag nar runt om
k rin g O'S» . - '- Oell vi jublade i 
Hefl'e n. l sann in g en und erbar Gud vi 
h a ! 

I lö rrg;'tr 1'01'0 \' i lite t tr öt la och ned
s lä md a. Då s ~i nd e os.s IIcr rc u mer posl, 
i't n Yi fä ll fö rut und e r o roligheterna 
(ungerii r G \'eeko r h a d e Yi varit alldeles 
utall ull ä nd sk pos t). \'i salt e oss tillsam
mans , \' i ly r a , ueh dela de nyheterna Ill ed 
ya r a nd ra oc h h a d e (' Il gla d s tund. R ä tt 
so m de t yar sade någon : »T ä nk, vad 
Gu cl ä r' god . som jll s t nu sä nd e d ess:1 
br(' \,.» Gud l öne \' a r a och Illi ss ion ens v ä n
n e r, som sil. gl:1dde oss . Ordspr. 25: 25. 

E n n a lt har etl er fö rflutit under d en 
Allsm ä ktiges SkU gg8 . \'Ctrt anlal har ökats 
m ed en lil en fli cka, som kom lill Yiirldcn 
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kl. 11 i grll' kväll. Barnet är litet, men 
både mor och barn må väl. Modern va)' 
i fröken Bergs Idass. Allt kom så ovä n
tat. Vi lelade fr am litet alt svepa den 
lill a i, och i dag ha de andra flyktingar
na lovat sy lilet kläder. ren lillas far och 
farmor äro döpta, och mamman synes nu 
vilja älska och tjäna vår Gud, fastän hon 
ännu ej iir döpt. Barnet slipper tjäna hed
ningarnas falska gudar. Vi ha anbefallt 
den lilla åt säkra herclearmar. Gud för
mår bevara dem, han tag it sig an. 

Hyldet g~lr , att ledarna för trupperna 
inne i staden ankommit, men res t till 
Peh-liang, tyfl mil härifrån, för alt sia 
lIan, den officer, som sist slog sig u t fr ån 
Hoyang, då de blevo bes eg rade. lIan har 
plundrat l~ g re t och slagit sig ned i Peh
hang. Flickor och yngre kvinnor ha dc 
hållit kvar inom murarn a, men de ga mla 
ha de sänt ut. Vi ä ro så glada, alt våra 
troende kvinnor äro i Yiinchengs semina
rium. 

Nöden är slor, men det sägs, all en 
officer utanför sladen med sitt roll;. vällt 
om till Tungchow. samt tag it kanonerna 
med sig. Kanske vi änd[l skola f,l lugn 
och ro under påsken , som nu s lundar. 
Kanske all denna nöd enda s t skall dri\' a 
några till korsets ro t. 

Inn e på vår son Marlins rum ligge r s la
dens reklor sjuk för en knäskada . Han 
yar borgmästare en. g~lI1g under ett nytt 
parii. Nu ä r han trött på krigarlivet. Av 
en guvernör har h an allaredan filtl löfte 
om alt bliva ämbetsman. Oft a ligger han 
och läse r Nya tes tamentet. Han knäpper 
sina h ~i nder, när Martin har aftonbön 
mecl honom och ",il' siadsmandarins son, 
som ocksl1 bor där. Må tt e de finna Jesus! 
Jesus sjalv fick ju på jorden fråga:' Val' 
~iro de nio ? Den tionde korn dock! Vi 
Ja sa i trohet, Herren hjälpe oss därtill! 

Måtte den dagen komma, {l ~t vi m tal a 
om, all för m~ll1ga av de förlryekta der as 
grå t har bytl s i jubel genom Jesu för so
ningsdöd prt korset. För I-Terren är inlet 
omöjligt. PI·isad vare Gud! Hittill s har 
intet fattat s oss. Elt Lack förs t till V~lI' 

himmelske Fader och Srl till missionsviin
nerna där hemma. 

»Frukta icke - - - [Jer med oss. » 
Halleluj a ! Dagny Berg/lng. 

"I stort sett obruten mark." 
(Utdrag ur privat brev.) 

Det bar ju varit så oroligt här i Honan 
ända tills nu, alt varken vi eller kineser
na kunn at besöl,a landsbygden i någoll 
nämnvärd grad. Nu vid kinesiska nyåre t 
blevo åtskilliga hundra banditer upptagna 
i armen, och sedan dess har det varit 
mycket bäl tre på landsbygden söder om 
Mienchih. Får nu se, hur det lå ter, då 
jag i morgon kommer till Lingpao. .Jag 
hoppas kunna rekognoscera en smula här 
på landsbygden i vår i alla rall. Och när 
det nu börjar bli en smula varmare flyt
tar jag hit till Shancho\\'. Det blir dyrt 
att resa på järnväg i längden..Järnvägen 
till Lingpao är nu under byggnad. De 
lära ha lagt 7-8 km. redan. Den blir 
möjligen färdig redan i vår. 

Här i Shancbow är det ungefär som i 
fjol. Vårt stora behov är elt gatukapell. 
Utan ett sådant är det omöjligt att nå 
människomassorna här. Och så hoppas 
jag, alt clet blir lugnare lider snart äl'en 
i detta oroliga hörn av världen . Hela 
landsbygden söder ut ända till Lu-shih 
och västerut till TungInvan är ju i stort 
sett obruten marIe Men om rövarna skola 
få brål,a som de vi Ija år efter år, så är 
det så gott som omöjligt att arbeta upp 
landsbygden. Ja, Gud förbarme sig över 
detta söndertrasade Kina! Just nn är s i
tnationen litet ljusare, men det är väl blott 
för tillfället. Utlänningarna vänta en ny 
kupp i Peking. Och även \Vu Pei - fu lär 
vänta därpå, sägs det. Annars befinner 
han sig ju prl en pansarbåt i Hupell fär
dig alt fly eller ,flyga » när SOUl helst. 

Johannes Aspberg. 

Från utstationen Ienchih 
ha goda underrättelser nått oss. Den lill a 
samlingslokal , som de själva anskaHade, då 
tält verksamh e ten upphörde för et t par år 
seuan, visade sig vara för liten, och nu ha 
de själva inköpt en ny och rymlig lokal 
med konlrakt skrivet för missionen, utan 
a t t yj behövt göra någon ekonomisk in
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sats. Sådana erfarenheter äro ägnade att 
stärka tron på arbetets framgång. Det 
glädjande för oss är, att såväl handlingen 
som initiativet därtill spontant framvuxit 
från dem själva. En man har också an· 
ställts som portvakt, underhållen av dem 
själva, och får ej fienden tillfälle att skada 
den lilla planteringen, synes den mycket 
lovande. Låt oss bedja, att ele må få and· 
li g välsignelse som lön för sina lekam· 
liga otrer! 

Den lilla församlingen i Songhsien, som 
nek lida svåra förföljelser und er våren, 
har nu lyckligt genomkämpat della sitt 
första svåra prov. Prövningen gjorde det 
ej lättare för dem, då jag ej gärna ville 
hos mandarinen utverka hjälp [ör dem 
utan endas t uppmanade dem att genom 
bön och kärlek vinna seger. Vid ett sam
tal med en av ledarne däriJrån nyligen 
säger denne: ,Förr voro vi köttsliga krist· 
na, som endast litade på pastorns och 
mandarinens makt. Nu börja vi inse, alt 
det är endast med andliga medel, som se
ger vinnes, och vi äro så mycl,et lyck· 
ligare nu iin förr .', Na/h. Engbäck. 

Från Juicbeng 
sl,river mission kil' O. CarJen i enskilt brev 
den 25 maj: ))lIär är lugnt och fridfullt 
som v anligt. För alt få ha det så, ha vi 
nu mycket solda ter j Juicheng emot förr. 
De, som kommit hit från Pu chow, h a nu 
blivit Sfl fina i sina nya gul a somma r
uniformer, att dct är en lu st atl se dem . 
De ä ro ju ej cn landspUga h ä r i Shansi 
so m i HOllan,d ii r soldatern a äro soldater 
om dagarna och r övare om nättern a, 

I s tad en h,l vi ga nska mycket folk på 
v~lra sö ndagsrnöt en men p å ut stationell 
mindre. Ja, det är ~innu hårdarbetat på 
<lIla tre utst a tion erna. 

Evangelisten Pei kom i g[u' h em frå n 
:'feh-ti, nch Elna LenelI samt bibelkvin
nan lau ta sa o komma i morgon. I 
Iangloh var även ElnOl Guullardo med ett 
par veckor. Gerda och jag voro cUt i 
Sl1Ui-ill. Vi llalle aruelare di·,ruppe. n eg n 
och snö fö rd ä l"\'ade muren pa Sommarro 
i h ös tOl S. Dell a mås te nu lagas. 

Oyanligt många sjuka ha dagligen 

kommit til! st a tionen. Gerda har där ett 
drygt arbete. - - U<tng teh sh eng är 
lära re i skolan. 29 gossar äro inskrivna. 
12 av dem äro från Honan. 5 gossa r 
döpte s vid s tormötet. 3, som d~l voro 
hemma på begravning, sl,ola nästa sö n
dag döpas. 

Från ett besök vid Svenska skolan 
i Kina. 

Vet du, käre missionsvän , a tt vi i s jäl
va hj ä rt a l av Kina på det h ä rli ga Ei
kongs h an (Tuppka mberge t) haya en 
sve nsl, r ea lskola, gemensam för lliist anaJh 
svenska missioner i Kina? Jag hÖI' dig 
svara: »)Ja, det har jag r ed a P~ll). Men 
h a r skohln så i n gi'tl t i ditt medyet ande, 
a tt elen är föremål lör dina varmas te 
böner och din l;ä rleksfull a omtanke? Den 
är värd det. 

Denna lilla h ä lsning vill i sin m[tn bi
draga till a tt föra skolan när ma re ditt 
hj ä rt a. 

I mellerst<t och norra Kina arbet<t en 
stor ska ra svenska miss ion ä rer. Vid sta
ti onerna dä r växer upp ett ungt Sverige, 
visse rJi ge n skilt trå n fosterbygden men 
med varm l, ä rJe k till allt svenskt. 

Frågan om de ungas skolbildnin g ,,<t!' 
förr en av missionärer'nas, ja även mis
sioll ssäll sk8pells svå rlö stas te frC,gor. \ 'i lka 
t å r Ol r, vilka hjf,rtekvaJ, vilken bönekamp, 
då barn och föräldrar m~ls t e skilja s å t. 
De förra för att för sin skol bildning stan
na i Sverige, med an de senare elten'ä nd e 
til! s in kallelse i Kin8. Nu är frfl ga n lös t. 
Och lösningen ä r v~,r Sycnska skol Ol p å 
Kikongshan i provinsen Hon an. Gud löne 
E der. kiirOl missi onsvä nn er, so m givit oss 
denna skola! Yi mi ss ion ärer och \"UI'<t 
barn kllnna ej nog ta cka Eder och "år 
himmelske Fader för elen. De gångna ti
dernas m<trtyrium, skilsm ä~san för fl era 
år, är bor tOl . Barnen äro i Kin a. De tå god 
skolbildnin g och kri stli g fos tran under de 
bils ta häneler. Yarje sommar, och för fl e
r a även under jullovet, få barn och rör
äldrar glädjen vara till sa mman s. Inte un
d erligl , all vi gläd jas . 

Flera g~ln g cl' under flydd tid ha tun ga 
ovädersmoln hängt över platsen, där sko 
lan är. Kina ä r ju otrons, stridernas 
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land, men Gud har hållit s in hägnande 
hand över skolan och "[lra kära där. Intet 
ont hal' hänt dem. 

Skolans betydelse stannar dock ej vid 
den krislliga fostran och utmärkta skol
undervisning, den giver \" ~l ra barn. Den 
g~lr längre. 

De svenska missionerna i Kina ~'lro 

, 'il t spridda åt. Till följd a v dc oerhörda 
geogralisJ;a a\,sl[mden hava liJHällena för 
de olika sällskapens miss ioniirer alt tr äf
fa s varit Ll. Flera av oss h ava hart lilen, 
om en s någon, beröring med vanindra. 
Nu har skolan blivit en ge men s3 m medel
punkt. Hedan i della ligger nago t enan
de. Från sitt berg i Honan slräcker den 
liksom ut sina armar åt norr, söder, 
ösler och våslel' och famn ar i sin vida 
famn alla de svenska missionerna i Kina. 
Yid skolavslulningar eller d ~l ny lermin 
börjar, iir det alltid n:1 g ra miss ionärer 
fr~ln de olika sällskapen , som där mölas. 
Samlalen röra sig då ofta om de t ge
mensamma missionsarbelet. H:'trlr. dess 
glådjeämnen och svå righe ler. Sa rar sko
lan, om ock indirekt, verka befruklande 
P~l miss ionsa rbel e t. I barnahjiirlana ned
siis ock genom sö nd agl iga. missionss lunde r 
en innerlig kärlek lill lllissionsverket, [ars 
och mors lh·skall. 

Nyligen har en lilen sve nsk lidning, 
»Reflexef)), med redakli onen i \Vucha ng 
och på Kikongshan, selt dagrns ljus. En 
ny sammanbinc1ningshink IlIelIan svensk 
mission i Kina . ,,,yen den 113r p[l vis sL 
siiLt in upprinnelse geno m skolall. 

Så L r Y[lr Svenska sko la i I\:ina fylla 
en I\'Maldig uppgift: bal'lH'n~ undervis
ning och fostran till goda krislna och 
nyttiga svenska med borgare och befrä m
jandet av det stora missionsverket i det
ta la nd . 

Jag h;Jr nyligen v;Jrit p [l elt l,ort be
sök vid Svenska '51,0I a n. Vilken g.Jädje 
alt se b<trnen, e lt· 50-lal, ir;lIl 7 [II' lill 
18 år. Allil glada, lyckliga och hurliga, 
S01l1 bam böra V<lfa. \'~ixandc lUPP i en 
åtmosfi.ir av yarma .k l' islliga inflylandell. 

Det ä r eLt verkligt nöje alt Iölja under
visningen en dag. Allt ger vid Jwnden, 
vilken ospard möda, l ii rareLlrell lägger 

ned vid ulövandet ay sitt viktiga kall. Ej 
mindre intressant är det att göra en tilt 
i tecknin gssa len, dår den vänliga lårarin
nan med oförslällt ijlöje visar si na eleycrs 
färdigheter, från de sm[ls konsIlösa upp
fa ttningar av livet omkring dem lill de 
s törre barnen s ofta konstnärli ga l eek
ningar av både leva nd e och clöda före
mål. Det är ett ej mindre nöj e att se 
dem i sina lekar ,på den rymliga skolgår
drn, i seoulövning eller gymnastik eller 
vid malborden lInclel' husfars och husmors 
yänliga ögon, d,\ maten med s lrykand e 
apl it försvin ner inom rosenröda liippar. 
Eller .i samlingssalen, då bön hålles och 
klara, ungdomliga rö ster sjunga våra Ui
ra gamla sycnska psalmer. Eller då du 
slagit dig ned i ett hörn i clet slo ra för
maket och en hel hög av dem lrängas 
omkring dig, rop a nde : })Sn iilla rarbror be
rälla cn berättelse Iör oss!» Då mås le 
berätt Isen fr a m, huru lån gt de iin iiro 
gömda i minnel s kammare. Dc smrl iv
rigt ly.ssnande åhörarna sIri sig ned P:l 
mattan runt beräliarens fötler eller P:l 
lliirbelägna stolar, ~a rn,ln ga dc r:l falt 
pil. Och niir ('n lwr ii ltelsc iir slul , Yar 
\'i ss på <tLt Hera munnar entriiget rop n 
»13erälla en lill, her~itla en till!» Eller då 
tys lnad ssigna lell gttlL -rör den enskilda an
dakten och du finner b8rnen i sina rum 
med en uppsl age n bihel framför sig. Allt 
ii I' tavlor, som komma 11jiirlat a tt darra 
av fröjd och öga t alt l<"tras av gliidje . 
YilkelJ skalt iir inle \'~lr S\'enska sko la i 
fjiilTnl1 ösler, byggd, uppeh ftllen och om
huldad ,lY varm Uirlek, tros\'arma böner 
och ni lisk!', osjii h 'is!;t arbele! Yäl sig lJC 
Gud den allt for l! 

Ulom bönen om förbön har jag iiIlllU 

en bÖll lill dig, du siwIans \'iin, "are sig 
(lu är ting eller gammal. Snart komma 
hemlandels skogar och backar alt liiekns 
av blåbär och lingon, l'ruldlräden i Ir2id 
g,'lrclarna alt digna HY frukt och nypon
buskarna a lt lysa r öda ay mogna nypon. 
Skulle du inle då vilja tänka P~I barnen 
"irl S\'cnskG skol8n och. .siinda dcm tor

kad frukt: blabär, lingon , äppleIil, päron, 
nypon m. m. Eller ock I;okla sura lingo n 
på kaggar. Yilken glädje skulle .du inle 
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då be red a barnen, som ändå m,'ts te för
saka så my cket, vilk e t k ommer ba r nen i 
h emlandet till del. Gen om dessa gå vor 
bereder du dem omväxling i l,os ten och, 
vad mer är, bringar heml a nd e t närmare 
der as .kän slig a hj ~i rtan. 

H elt sä kert styra d e olika sällskap ens 
E xpediti oner om a tt gåvorrw sänd as ut 
med jull åd orn a, bara du siinder in dem 
oc h pit pake te n skriver: Till SuensJ.·Qsko
lan i [{ina. U lt nu inte min vädj a n klin g,1 
ohö rd! IIelt sä kert finn es m ång a villiga 
h ä nd e r oeh hjärt a n att utför a d enn a go
d a gä r nin g. Gläd ba rn en med din gha! 

fram fö r a llt g löm e j skolan, etl du gå r 
till Gud i bön! 

Beder 
D. R. 1Vahlquist. 

S.1\[. f. 	::-rachcnghs ien, IIupeh , 

den 3 juni 1925. 


En dotter, 
"i lJan Ma rgarein, föd d es ~lt m ak a rna 

Enghäck d en 1 juni P'l Kikun .~shaTl. :'I El 
Gud vä lsign a barn och fö räldr~lr. 

Hemkommen missionär. 
Fröl,en MW 'ia lJj örUllnd a nl än de till 

Stockholm fr ,\n Kin a d en 12 juni ef te r en 
i 3JlO lyckli g 14 daga rs fä rd via S ibiri en. 
Och bed ja Yi Et inn es lut a henne i 11li s 
s ion svä nnern as förbön. 

Om den 	närvarande 
s tä lln ingen i l\ina \'Cta Yi fö r n ii naran

de in te annat, än "ad de dag liga ticlning
arna med delat. Eft er d e t se naste utbro t
te t ;t \" or oli gheter d 1irut e ha vi ej m ot
t ag it n;igra b r('\". Dell 26 juni l;om e tt 
p rivat teleg ra m fl' å n en a v vå ra mi ss io 
niirer , som ,is tas ~l Kil; un gsh an. Däri 
föreko m ej n ~l go n antydan om o rolighe
te rn a . Men att läge t iir nog s ~\ a llvarli g t, 
ha ,i a nl edning att (ruKta , varför \" i bedj a 
mi ssion ens v ä nne r att m ed oss delt aga i 
trägen förbö n fö r Kina. 

Den vädjan, 
som mi ss io när "\V ahlquist i s ill a rtikel 

på anna t s tä lle i tidnin ge n framst ä ll er 
a ngåend e to r ka d fruU till Sve nska skol an 
på Kikungsha n, bedja \" i att få unelcrslry
k a. De t bör bliva dubbelt k ä rt alt f[l 
m o tt ag a S~tdan <l h ä lsn ingar 1r[11\ h em lan
el el. 

En kinesisk siälavinnare. 
l den vilda, m en n a turskön a b e rgstrak

len m el lan Sichu a n och Shensi finna s fle
ra v ege ta ri a nska samfund , 'vars m edlem
m a r ä ro a nsp råkslös a la ntbrukare. I spe t
se n för v ar je samfund s tå r Cn !cdare samt 
präs ter och öy er s tepr äster. 

Dessa v cgeta l-ia ner ha förpliJ; ta t s ig att 
ej sm a ka kött eller nå got , so m k ommer 
frå n djurriket. De ssut om söka de a tt sam
la s ig en Skelt t av go da gä rning a r , t . ex. 
gen om a tt lflta ell la mp a brinna fr amför 
C II buddabild, eller geno m a tt för sina be 
sp a ringar köp a l cvande fi sk och sed a n 
ship pa fi sken i 'v a tlnet ige n. De \ftta oft a 
ut giva sma trakt a te r, Y:lri m an fö rmanas 
a tt leva anständi g t, mu tarbeta op illm röl; 
nin g, fo tbindning, ba rnamord, r ö ve ri , 
pluncl rin g av f~lgelbon o. s. v. 

De fromm 8s te ibland dem a fl\ 'ända hela 
d agar till fr omm a betrak telse r . De fa s ta 
oe1,så myck e t. Bla nd denn a sl;a ra fann s 
cn pr fts t, ,ars na mn var Liu. I-l a ns anse
ende va r stort, och h a n hade a v öve r s te
präs ten e rh ~tllit d e t a v buddisl ern a myc 
ket eft ers trävade r eko mmellelatio nsb r e\", 
Som be rä ttig:.lr i nnehavar en till en synn er
li ge n fra ms täe nde plats , n i:\ r , en gån g i 
f ra mtiden, Buddas h ft rli gh e t skall omstra 
b jord en. 

Liu - cllcr som h a ns lull a n a mn ly
der - L iu, som följ er sa nnin gen , v <l r en 
enfaldig, nlh'arligt anl agd na Lul', fl itig oeh 
<l rbet sa m. Någ r a 8V h an s " ä nner omtala 
d e e n dag aLt en mi ss ionii r h a cle anlä nt 
till tr akten, so mli ga h a de t. o. m . h ö rt ho
n om preclilza (l en nya tron och llI o ll a gil 
del a r a v bibeln. N ag ra månad er se nare 
förkl a rade också en av samfund e ts pr iois 
ter, att h a n \"<Jr övertygad om elen bibli 
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ska lärans sanning och önsl;ade mottaga 
dopet. 

Bibelordet fann väg även till Lius hem. 
En man, som kände Liu, hade ],öpt elt 
exemplar av de fyra evangelierna, och då 
han ieke själv kunde läsa, gick han till 
Lius hem och lämnade boken där. Liu 
studerade ivrigt den lilla boken och fann 
snart att orden »voro goda». Med intresse 
läste han också de krislliga trakta Ler, som 
voro uppldistrade här och där i s taden . 
Han b('g ~\ g nade varje lägligt tillfälle a LL 
höra evangelium. Han hade länge läng
lat efLer Irid och eHer sanningens I;un
sl;ap. Nu fann han Irid i tron ptl Gl;ds 
ord. Orh det dröjde ej länge, fönän han 
bekäncJt, sin lro på Herren .Jesus. 

Det ville mod till att göra delta, och det 
bleY anledning lill allvarsam förföljelse. 
lIen Jesu kärlek hade gripit hans hjärla, 
och den gjorde honom s l~ndal;[ig. l bör
jall kommo rätt svåra ekonomiska bekym
mer, ly han kunde icke längre innehava 
silt ämbete som buddislpräst. Han sökte 
försörja sig så go tt han kunde och S~lg till 
IIerren efter hjälp. 

Hela hans liv vittnade om den ghidje 
och frid han funnit, och han lät i san
ningsi tt ljus skina för mäuruskorna. 
Snart övertygades hans hustru, hans mo
der, broder och svägerska samt tva söner 
om kristendomens sanning, ocll de .gåYO 
sina hjärtan åt Herren. Två besläklade 
familjer fördes till Guds rike genom Lius 
arbete. 

I-lans huslru var id,e slarl;, och det 
dröjde ej länge, förrän hon fick hembud. 
Hans söner \'oro vuxna, den äldsle stor 
och stark, arbetsam och duUig; den yng
sie däremot var av eLt milt sinnelag. Liu, 
som mer och mer tillvann sig sina med
kristnas ak Lning, blev mcd tiden »älds le» 
i församlingen, varöver hans hedniska 
släktingar djupt förbittrad es. De sölde 
därför att göra livet så biltert som möligt 
för honom 

Till sis t S[lg han sig nödsakad a lt flytta 
till närmaste stad för a I t där söka sig 
sin ulkomst. l-lans vänner sörjde över 
hans flyttning, ty ha ns hem stod alltid 
öppet för deras gemensamma samman-
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komster, och de l;ristna hade mottagit 
rik och varaklig välsignelse genom ho
nom. Men Liu blev eLt ljus för sin omgiv
ning även på sitt nya arbetsfält, och 
många blevo genom honom förda till 
Herren. Alltid var han redo al t biträda 
med ordets förkunnelse vid marknader 
och avgudafes ter. 

Längre fram drabbades han aven stor 
sorg. Hans båda söner angrepos på en 
gång av l,opporna och dogo om et t par 
dagar. De voro till det sista glada i Her
re n sin frälsare. 

Liu var nu ensam, dock icke ensam, 
ly Gud var med honom och tröstade ho
nom i hans bedrövelse. Han begynte nu 
ägna sig helt åt missionsarbelet bland si
na landsmän. Han vanurade från stad 
lill siad, från by lill by, sålde böc!,er och 
förkunnade frälsningen i Kristus. Enl<el 
och anspråblös i si tt framträdande och 
tal blev han hitt förstådd ~ivell av de 
enfaldigaste. Hans hjärla var så uppfyllt 
av I<ärlek, att a ll a kände sig dragna till 
honom, även om de föga ville hava att 
skaffa med den nya läran. Intill långt u t 
på aftnarna stod han till andras lj änst. 
Redan här på jorden fick han också lön 
för sin möda. Han fiek glädjen a tl se 
~ln den ene, än den andre komma över 
på Herrens sida . Och huru stor skall ej 
hans glädje bliva en gång i himmelen, 
då han får möla dem, som genom honom 
, 'unnits tör Herren. 

Ett sådant liv som Lius är i sanning 
elt levande och Iriumferande svar ptl alLt 
de angrepp, som göras p~ missionen av 
uem, vilka slälla sig likgilliga eller fient
liga gen t emot densamma. Och Liu ~ir ej 
den ende som !ever delta Ii\' i tron på 
Herren, elt ljus och salt för sin omgiv
ning; nej, tusenden och åter tu senden ha 
sasom han helgat sig åt Herren oeh hans 
tjä nst. 
Kom, Helige Ande, du värmande sol! 
Gå upp ö"er världen frEm pol och till pol, 
::ltt n,tllen m ft vika och dagen m;"l gry, 
::lIt vinter ur kallnade hjärtan mCl fly, 
"lt o Lro och synd och förtvivlan och död 
och oro och smärta och klagan och nöd 
m[l mist::. sin udd och besegras. 



Ö juli 1925. S I N I 1\1 S L A N D. 16l 

Eu g'lädjnn de uppWckt har nylig'<' n gjorts 
i en fuga ki.illd del av V ii~i:J(rika al' den Iran
~ke 11l0f odi sfmi , ,, iooiiren re\'. W. Platt. 1Ian 
h:: r nii Inlige n ulmed Elfe nbell skll s ten 1" tJ·"f 
rat elt kri "let samfuod på 22.000 llledlemlllur, 
scm man föru t ic·ke I·eta!; om. 

Det iir ingen vit miss ionär ,,0 111 kan tillskri
I' ;'\. s ig n'~lgon "ra av denna hednaviickelse. Den 
är en frukt av evnng(llistcn Harris' arhp,t~. 

\\' illia m 'Vade Ilarri s ii.r kuuman och kom t il l 
L:1go~ först ~0 1Tl arbetare. Han kom hiir un 
dn in ilyf ande av kr istr- n undervisn ing, och 
n,ir han uten-iind e til l Liberia, kän(l e han s ig 
kullad all taga upp pn kamp mot vid skepclsf' n 
ol'!t al'gudaclyrkan hll, - in egen ras ciamt de 
oCirbeslilktade ra"" rna utllled Elfenbenskusten. 

Denne m,irklige predikant har genomkorsat 
stora str,ickor al' land 8t , s l räckor , som ei be
Sukts av andra miss ion;;rpr , och Guds Ande ha r 
v'Hit uver hOllom på ett miikt igt "'Ht . j\Wn 
n iskar ha i tiotusental låtit sig oml'ii ndas tiil 
.J " <II Kristi relic ion. Detta sk edde [ör 13 , r 
s dn n. och upptlickten gj ord05 1923. 

:Vfis ,ioniir Platt, sUltion erad vid P or t.o Novo, 
kL' m du " fl dag Illt fure l aga en Iii ng-r · under
suk ningsresa uppåt olD nldpna kring. Stora L:.I

goo n.s jön. 
,, 1)0f: "ar hill' jag rr.iirkte den kri stna befolk 

n ing. ingen av os, vit a kände till», be r'Lttar 
mr Platt. ,,1 sa goll". ,;om varenlla by fa llns 
det stora grnpper av kristna, och d0l'll S :-:liidie 
iil'c r att få besök aven kri sten vit Iii ra re 1',lr 
obeskrivlig,» 

Ick e mindre än 12,000 konuno sanunan P'L 
CII gå ng för alt lyssna till mr Platts budskall. 

Deras aposlel Hn nis hade niimlig,~n sngt, 
a tt l' itel bra re skIllle kommn. till dem. oell 
d:irpå hade de nIt vitnlaL i tio år. överallt i 
trakt"' ll vara a vguda.bilderna hritnda, j\fan 
muttes i stii llpt ~fta ti ll gucls L.iCinsL i de kyr
kor. so m l1arri ~ inspirerat dem ti ll Rtl b~')! .!.;a, 
Icke mindre itn 150 såda n'l kyrkobyggnad"r 
hade uppfö rt ., p1l. dessa c irka 10 år, chi rav 
nag ra av granit och ecment .. 

Dt't wesleyansk:t mi ss ion: säIlskapet ha r ha1t 
g lUdjpn nu bg<t hand om detta bedn:rkristna 
sa mfund, 

Kristendomen I!:lr t yd ligen ;;cgrandc fram i 
vtlrlden. Ber,ittel sen om det kri"tna ;;amflln
det pil. Elfcnbe llskll s tcn ii r ett vackert hel-is 
för dc 's ,,' gerkraft. 

Ki.rw I nla.nd..,u/ission.en rapportenlr för ~itt 
och de associerade s,illsknpen, att 1924 gav 

det· citi.i r.,ta an l <\ lct döpta, som ]J,"I ctl ar kun
Ilat inblirg:rs i församlingen, nilmli gp n 0.000 
oml'iinda hedni nga r. Och de trenne hibel siill
skap, SOI11 utgi ";t Skrift pl'l1 11 pa lIlPr ,in 30 ki
nC'o i . .,ka diillc'kicl', rapp Cl d c r:l , "tt d ,.,,~a linder 
1024 nått "iU--lör"tR.,pridning, n tl rnligen 9 
miljoner bih lar, :;\va tc~tallll'nl e n c!lp\' bibel
del ,lr . -

Srcnska 7.-"d·alls mis"ion ullde r år 19,2'1, 
Rörande l'prksRJn heLe n i ö!frkl.frika under s ist
lid et ,lr före ligga nu ~ taLi · tiRka uppgi fter. 
q:rur följand~ lI:eddelas: Antalet kri stnn. vid 
, ret . . lut utg jo rde 11.032 (v id 1923 {II" ,l ut 
10 .'1 19) . De natt.varusberiittigu<l , antal upp
gå tili 4.R06 (192:) L iGG ) , L'nder aret ha 
dupt . 42:) I'Ilxna och 36:3 ba rn av kri, l lla för
iiIdrar (m0tsl'. s iffror L å, :{3R och -1;{3). 1 
dc)pl\lHlenisnin)!cn d,·ltogo 948 (L å, 1.015) , 

..\ rbetet hedri"t's på 9 , t a t ioner i )rn a l och 
Zulu iand och 2 i Rhod r,ia med - l-id . r cb 
slut - 12 priist,-iplR SI'cnska mi ~< i onsarbcta
re. Ii icke pr,;,t.\'i gda. 22 og ifta oeh 15 gifta 
kYinnliga n1i~ s i on S:1Fbetar('. ~ :1. mmanl ;lgt 55. 
De in[udda arheta rna ;;1'0 11 p""stvig'tla . 140 
C\ :J. n ~t~ l i :..d.cr och l~irare salnt 49 kvinnliga, 
"amm:tnlagt 200, 

:'\koh'iisP)l(IN omfattar 98 d ilg ., kolor med 
~ .Ci OCi ,,"'ver (1,636 gossar och 1.8G 9 Iliekor) . 
~,1. 1'i'1l "ntale t skolor ~orn elel'er har vuxit 
und er ur('(. 

Sjukl' ii rd sverksarnhetcn Ledr('I' , I s juk, 
hu, och ~ sj l\khydclor me!l S05 Itatienter 0('11 

~ . I,nG klinikpatienter s:l mt 115 oprora tio ne r 
lllJder året. Snmman];\g-da antakt. und erh, lh 
cl8.ga.r för de s iuka uppgå fill 10.211.. 

Från mission en och kyrkan i Indien före
ligga nu Or- k Sil s iffror r'ör8_nde \'prk:;:lmilete.n 
under förrn :het. "\.ntalet kristna ut g jorde 
vill årets ~ ll.lt 2:3,u,,4 (mot 23.37[; 1023 ). nI' 
I'ilka 10.668 naf"t.l'ard she riit.tigade (moL, HI.664 
för l'gåc nde ir). und"r å rr't ha döpts ;:)2 vux
na och 714 harn av kristna föriiidrar (mot 
7:)4 resp. 79.3 under 1923), 1 dopundervi . 
ningen deltag':\. 1.13:,. Kyrk an bes EL I' av O 
I:,,"trakt med ,10 försnmlingar samt <1- di.1
spol'aför ' amlingar. _\ntalet, mi s~ i onilr c r 1;"
Wl let utg jorde vid ån'l, , lut!) priis tl-igda (lL'h 
:3 leknlCin . 17 ogi fta och 12 gifta kvinnli:;:<t.. 
T~mlllpas t ore rnn s antal iiI' 40. vartill kOllt 
mn 49 kateketer oeh 35 bibelkl'innor. 

Sj llkbu sf't i Tirupatll l' har \'lnit. öppet lin
der 10 m' mLder oeh ha diiruudel' i poliklini
ken behandlats 9 ,7!H pe rsoner, ,' ilk >1 11l'1agt 
45 ,687 besök. An bllet pil sa I Inlagda sj nka 
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uppgår till 962: utförda operatiouer under 
året äro 1 ,469, d,irav över 1,200 ögonopera
tioner. 

Skolväsendet omfattade vid årets slut 315 
skolor, dii.rav 1 seminariulll, 3 högre lärol'erk 
o('h 2 industriskolor. Antalet liirjungar utgör 
12,70:3 gossar och 3 ,834 flickor. 5!l4 lä rare 
o('h lärarinnor ;iro an stiiI Ida vid dessa skolor. 
Skolhemmen . antal iir 22 med 1,312 manliga 
oc·h kvinnli g:t skydd~lingar. 
Inkom~ term, till svenska kyrkans mi,,, ion 

i kollekt- och gåvomedel hR de Iym lli..,.,I-:, 
man. i r givit ett be lopp nI' :136.000 kr. rnot 
:3\14.0UO kr . ~al11ma tit! i fiol. 'C nder,kottet 
Jo,,,. nu stigi l till ön'r .'S ,OOO kr. 

E ca lI.'Jcli s ka. F oste ria nr/s -S t if te/sen. Till 
m bs ion,arbc!ct Iwr in om Item l,mdet i direkb 
g >l l'omellel linder ar 1924 inOlltit kr. 
937,828 : 70 .därav till De unga, förbnnd s, Ju
Il iorernas och Ba rnen s Vilns miss ion kronor 
102.771: 19 samt för sänkiIda ;.indamål kl'. 
3.),705: 12. 

.-\vkastninge n av fonderna har uppg. tt till 
15,508: 56 och inkomsterna ute pit mi ss ion sfiiI
tel. utgöra kroDor 3,5,:3D9: 58. Gåvor och b i
drag till mi ss ioniir"r direkt på fältet upp 
gingo till kr. 25,UU4: 76. Utfallna li vränte
fonder utgå med 17 .700 kr., diver SI;> inkomst" !' 
i hemlandet. med kr. 59,080 : 13 immt förut ba
lan serade g ll.vomedel med kr. 47,405: 85, s um· 
ma kr. 1,137,9:27: 58. 

De dil'ekta utgifterna fö,' uppehållande av 
m i, ., ionsve r·ksa mheten i hemland och hetl nol
\'"rld hav" uppgått till kr. 996,487 : 80. 

För konsolidering hava tagits i anspråk 
kr. 141,'13!J: 78 , d,ifa" Iör nedbringand e a v 
d en balanserade kapitalbristen kr. 94 . 65~: 2:5 . 

. SU'-' i.<ka. Jlission.siörblwdet. ..<\v til1g>ing
lIga rapporter Iramgår, att förbundets med 
lemHiffm ökats under f.iolåret med cirka 
1.000. Samtliga församlingars och IIngdo)"- 
orga nisatiOD"r, inkomst er linder åre t 1!l~" ut
gjorde 7,386 ,OH7 kr., ell e r cirka 504.000 kr. 
mera ,in lIuder år 1\123. Gåvom edlen til l BI'. 
MIlJ. utgjorde 71; ,71:3 kr .. eller 10,000 kr. 
mera ,iu 1923. utgifterna ha. emellertid ii\'cn 
linder 1924 överstigit inkomsterna och det 
med i('ke mindre än 177.371 kr. 

För den el'a ngeli ska förkunnel sen ,iger sam
fundet 450 predikanter , ~om ;ig'na he la ~in tid 
åt prec1ikokal1et. Kapellens antal iir 812, vi lka 
upptagas till ett viinIe al' 1:3,4Uö,~R1 kr. S kul 
der: på 'dess" uppgå r till I.iiirdE.~lel'·n av denna 
SlImma. FÖl' olika mi .. iOl<siindarnul hu under 
het insamlats 3,1.14,180 kr. Denna .""TIlna 
vittnar om st o r offervillighet. 

L A N D. Ö juli 1925. 

Siillskapet SccnsJ.:a Bapti slmi.ssonCl0 kl r 
under d et senast" verbamhetsa.ret , i de 1Ie.'ta 
fall helt och i na~Ta rall delvis, understöll 21 
manliga samt 15 giita och 18 ogifta kvinn liga 
mi ss ionärer på de utliind s ka. mk-ion s f'lIten. 
H ela nntaletmi.-,;ion'irer utgör sidedes 57. Av 
(Je" S!, komma 2Z på Kina, 16 på Kongo, 12 rå 
Finland, 6 på l~y ss land OCll Eotlaud sa lllt 1 [lC, 
Span ien. 
ne~s lltom rapporterar On bro m'issions()r

enin.'J om sin miss ion i Indi(,u, som bedrives 
där av 19 mi ss ionärer och lilm många infödda 
mi ss ion sarbetare. l Kin ;, hal' Iörening<' n 2 
hnvlll.l s tationer och lika ledes 2 i Kongo. I 
Brasilien har förenin gen 7 mi ". ion ,i rc r uch 7 
för .; "m1inl!<lr. Inkom"terna nnder året ha. g,Ht 
tlll 1:)1,(j~~ kr. 

Lotsens svar. 

En resande ombord på en flodångare 
inläl sig i samlal med lolsen. »fIul' länge 
har ni farit pä denna flod?» » Tjugo år.» 
»Då känner ni väl iiI! varje klippa, varje 
sandbank, varje farlig plats?» »Nej, det 
gör jag visst inte.» »Hur skall jag för
slå det?» frdgad'e den resande något oro
lig. »Vad. känner ni då över huvud Ii//?» 
En djup betydelse låg i lotsen tugna svar : 
»Jag känner precis, var val/n et är så 
djupt, alt fartyget där ulan risk kan gå 
(ram.» 

Vi behöva icke utforska, var de svåra 
blindskären finnas, om v'i b/oll i a/ll hålla 
oss titt Guds ord_ Det är farligt all nlJ
fiket gå skären nära; det är nog, alt Gud 
rår föra OISS den väg, på vilken vi kunna 
gå ulall risk. 

Bedjen för missionärerna! 


Skriven till missionärerna! 
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Litteraturanmälan. 

Vcn {ramgungsrike evallgcZistc'n . Av Lionel 
B- Fletcher. BI' IT!. öve r s, från engelskan 
av Augustinu ~ K pijer. J, A. Liudblads 
förlag, 212 ~ . Pri ~ 3:-. 

Sad"" f)-unda'r Si-nqh . Ett 0~lerDs s>indebud 
t i1\ ">isterla ndeL Av FJ'ietlrich Heiler. 
Rem. Ö\·crs. Iran tysk'ln av Sig'oP Bos _on
. \Iin . J. A. LindbIuds lörlng. 284 , . Pris 

G: 

f. ·1,pfyllc'il8 mcd Anal'! Bibliska. betrakt el ser 
över Eil'"ierbre\·et. 4 och 5 av Ernst Mo
dersohn. Bem. över~. fdn tysk:! n a v Da
niel 1'0rlors, J. A. Lindblads förlag. S6 
s. Pris 1: 25. 

lI',·i s/C /ld.Q·Itu:n o(·h v ii,·/d-,rclig·ioner-lla. Av AI
hert ~eb\\"eitzer. Ben,. Ö\·crs. från ty~\.;all 
av Beng-t Oxenstierna. J. A. Lindhlad s 
förlag. ~:3 ~. rri s l: 75. 

Licet i ,lindcl/s fullh et- .!\ v John :Mao nei I n. 
A, övers. från enge lskan av Gnstaf Berg
ström. J. A, Liodbla,ls förlag. n s. Pris: 
h'ilt. 1: 50, iob. 2: ~5. 

Tanke och /-iv. Ett ord il! ungdomen . • \ v J. 
Nyrcn . S \'pfl ska Mi~5ions , FörlJlIodels för
lag. 79~. Pris 1: -. 

Böncnla.~ bÖll,. Av J. D . . J ones. M . .:\. , D. D. 
()ven;. Il'I1n engel , kan av Joh. Gustafsson . 
~\'en s ka Mi s~jon s,Förbundeb; förlag. 110 
" . Pris b'ift. 1: 75. 

Så dd och. skörd på. ryske. l egm'. Utgi\'en 3V 

:'),ill ~ kapl't för F\'angelii uturl'(lande 
l{yss la nd. 04 s, Pr is l: 50. 

l;n 	 ".<om{und-sbok». Till de kri , toa s tjlio st. 
Kort hi s tori\.:: ö\-er de religiö, ,, sam[ulHleus 
j Sver igl' uppkomst or- h ut\' cekling-. R~(\i
gerad 'lV Rob. Fur. Sv. : \lIi ansmi;;;onen., 
fö rlag. 103 s. Pris 1: 50. 

REDOVISNING 
för medel influlna liII "Svenska Missionen i Kina" under juni 1925. 

AllIIIölIna 'missio llsllIcdel. 100.-J. O. v. :\-r .. j\[illncapoli, 18j: 
10UG. E. IIch J, Il-II. " Herrens tiond e" , 

Viillllcr i U l rjk~lIal, "CH hlollllua p ;i till Il ic h. AndersoI" lIl"le l'l) , GOD : 
V. Jonssoo, bår", /;111 K. L., Ekc 10U8. V;inllcr i Bk('n~ls~.iön och TjllnJlD.
lliiSSj()ll 1;;: - I'yd , "en c\' ighctsblollllllH på G. A. 

Vikaryos syföre ning', g'Ill N. D., .J OIlSSOJ1S. Boholm. gl'C1\"'. grn E. 
Aling-sås '>(J: •.1" " nud ilt god" !I;~: 

A. ))-11 lUO: - 10(J!'. Eken~i.s... ii)ns Illf,l!' ~~I : 
Till frakt fii,. jllll ådoJ'1l1\ li():  ]0111. Jf. .J., ~ Lotal:l v"rl,f-tad lU: 
"Ouä llllld. tillkomme dilt rikc" J,UOO: - 11111. "}I "Ig-nl åt HelTen". I':Ill O. F .. 
"Outiinnd" :i0: - l'lrlt;a lUO : 
"Onil nlud , AliuA"l':'u :;" 2UU: - 1012. )(iuakreb;cn. l'mcå, gJll d:o ;11: 
A. K. ~ Änf{ ~:): - lOn Il, 2 Kor. ~): R :lU: ' 
1>Iissionsmedel iran Dal ecarliall 10: - lUH . "Den 11 .Julli· ' 10: . 
K . M. A:s pcnsions!'olld till A . F orss- 1018. Missi onsorrcl'a fton i :\'. Kyrkosalc lI. 

bergs ullde rl!. i.j: - Norrköping, g-m L. H. 100: 
!li·L K . j\.(. A. till d:o :,U: - lU ~:J. Syfiircninl': föl' S. M. K .. i\Ialmö, 
!'j'li . "l'\llui e" lU: - riiIJ1H i Bikupan. golll H. H. (: fil 
~rjj' .. E. .T. , Dod eu, t ill .T. A,poeq;s 1024. n:o. "!=;.yröl'cn in g~b(i:;;saTl". gin {1:0 317: 30 

li nde rh. 10U: - 102.-,. D: o. s yfö r cu iugsaukti Oll , gill d: o 837 : l j 
"El t tack till H e rren SOIl1 viii gör" lU: l U26 . " Onämi ld" 10 : 
"4/6. P". 4(;:2. 3" jUU :  l U18. Söndögsskol<1n i Högan äti 3U: 
A. H-ms sparbössa :2,j: - lU,JO , ".P" 33: 2~". till H. Anderson s 
"En \' iill fråll landeL" lU: - 1IlJd crh. 200: 
D. N. 	 ;);  10:11. Spa rbi;~..;p.mp.del lU: 
A. N. :2.: - lon A. L" Kl'i,liallstad 3:" 
"Ur Gnds l'il.:Cl rön'ud" 10: - lU33 . ";\Ial'gal'eta ~Tonassolls minne " , till 
"Till frakt föl' julliidOl'lla" :3:  direkt nlissionsnrhC'.t.,~ 10: 
El "Iholl" s y(i)ren iJlI( lRO: - 111:14. "Gunnar och Linn,',,". tjll d:o ~) : 
"f. S., ()rehro, :;01 S. ,T. l.'l: - lU:n. "Tionde, J's. 100", till dov 30: 
A. "L A., d:o, gm <l:o 8: - 10;1/;. Kol l. i Slen.-;(orp 	 lU: 2:; 
H. B., d:o, d:o 10: - 1(137. D:o 1. Jl iig- lZllJH 16: 
l' alll. V., Asaka, till frakt föl' jul- 103S. D:o i Lll udshrUIlJl 14:

ladorna ;j; - lUUa. D:o i Skarn 
i\l. J:s sparbö~sil, Pil r. A .• )lOlT - 111·HI. D:" j Götene ID: 

köpiog ;i0: 10 l U41. ]l:o i Kj~s t n d 9: 
\J~~. R. :::i., Hofve rberg: 1042. J. A .. H Cl'l'jj llnga 10:

] 1100. "Tant A" gm r ' h. A. , V a ustell D. 1043. j\[f)::' i Huden", l'escbill rag
1001. Kill:d.: xp : ,.. , ·u, Gb;.-:. ~ll t\l,·b , - UlCJ C.' l. tiH 10 ' 1. 1(0 11. i Van.\. S:: -

BIna GunJl:l rdo, llndcl'h. .')(j: - 104(;. N. N" till F.. Sjbst rönl s llJlLle rh., 
] OU~. H. J/., Sthlm lj: - ~m S. N. 10: 
1004. T es tatneatslIlede l dl. ;-l v!. fröken 1047. N. S.. (iII d:o, gill c1:o ;i0: -

Cbar!. Lindqvist. !::iturvik, gnl P . 1048. A. JJ., ofl'erk u vert, till d:o gm d:o 20:
0, A " As hnll1lll a r 1,000: - 104V. A. D., "\'eckos ln otar ", t ill d:o gm d:o 5: 

http:rbi;~..;p.mp
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1030. "Första kUrlekens offor" , t ill 0:0 ~87. L. H. L " V isoy, till H. Linders 
\' cr ks.. n (t. a Jl v , eft. gott f. 4;;: gIn d:o 10: 

10;;1. Barnen i Mellanskolan, Inn er v ik, 90~, r. A., Norrköping, till ~L Potl"rs· 
g- m 0: 0 2:-- son, n it nnv. dl. gol tt 20:

JO:,2 . "On ii lll nu" 1:- 09;;. BarLl syfiiren. "Soödroppen", till 
lU:'~, ;\l. ö., 111 I1e r"il;, gm S. N" S kclldf '-"I 2:  Eln ll Glll1nllrdo. 0 :0 e1: 0 ao: 
lO :, ~, ;'IL 0" gm d:o lU: 99G. "Vä n ne r i :.\ln)nlö", till lInderh, fiir 
111:,5. :M, B, g m d:o j; - ~kolg-o% 1' 1I Sie Nyen · leng i I sh ih, 
lU:;(;, ]31oJl1l!1or på Ai na-d ngclI , till E. g-m R. l", :JO:

S jös tl"i;J1l S 1IIJd e rh.• g-rn d:o 10 : - ' ·136nhörol. P ". t ill Bnr nh. i Sinnn 10: 
J O,j7, A. R., lill ,I:u gm d:o JO: . - F. 0, .T., Nic m ise l , 11I1 J ..\spl1e\';.:-, 
lOj!!. A. L., Greho 1 : 50 all "nv. i vI~ \'kR . cft. goH!'. 10: 
10GO, "Hcor, lU: ~:." ~OO: - 1007. In,um!. medel i Hiiggc n:1", ti ll H" n 
106:3 , C. :.\I., Ystad J:" - n a 'Vn ll~ för h t:! n n l' .." \·erks., g-11l 

10G4. A . H. , Norrköping 5 : - ) l. M, ' ~ I !: 
106;;. C. }I. , Vli :.:j ii, "I H c tTens J .. ,;u väl 101;;, Vönll e \' i Smcdoy, (il! B~I'lIil. i Si· 

s ig-nndc n am il ,. jO : - lian . . crll1 S. D. l j: - 
l OGG. llö rs( a fr iförsam ling, kol\. (iii G, 101(;. H , E " K a (r iuc ho lm, t il! r. Aekzel! , 

V. \Ves tN:' IInu e[·h. 40: - aLL :lUV. prt. go l-i f. 2;):
10G7. H. E" <; pnrb.- l11 et1cl R: - J01.7. D:o t ill D a;':-JlY B ur g- li ng föl' d :o 2,,: 
l onS. Sak, ~ : 8 ::uo: - 1019, \lill gS>l s i\l(gS sy lUren iu", för e n 
lOI;!! . SI,c llcrtcå l"ndsfii n ;nI IlU nf':s m fg GO: - s J ~o lgossos llnucrlJ. i TIonaO.llL 'j j: 
l U70. "Frun CH g-altlI nal Jlli :ssio ns \-iiu", gm 10~0. "On~i ll lnd'l , " t ill Gnnnul"s lninn p ", 

IL H ,. H o \' ;! ~: - föl' u tb, uv el c\'c! ' v id r!\~n l. ,(jUl. 12;): 
107L "Ett l itet str å " 10: - 1021 , Fngdolllal' i Bredebol et, Älgal' fls , 
1074. B. E. D " Sollc (Ieå 2:" - (il! Ba !·uh. i , · inan. gm V, J. 7:;'0 
1075. ]C . L .. Kt'JslLi al i.l 10: - 102'2, "Ingeborgs Vänner ". till r. A ck· 
1076. "Annie" 10 : - zc ll , al t a n v. dL gottr., g-m A , G. , 
1077, Bl"o ba('kl~ n s syförening 4:)0 : - K alr iuc hulm 12: 
1079, .J. N. ' tb lm 100 : - 1027. Hc<.ln.I\' ;inn p. l'lL u :-; AlIi;l n~ för CC1 ng. 
1080, FI'ån ;-.i o1'J' köpi nI'!'. till fr a kt för ,jn l- LohJl',·h · Luo, Hg ii Hai-ycn. Yii 

lådo rna, g!ll r. A, 10: - Y lll1g--fu 300: 
11181- r. .\., d: o 23: - p, E . W,. Djursbolm, för oyang'. 
JI!.'~. Frä n H . R" el :0. ),:!l1 r. n, 22:>: - S ling H , i-li0lt 30: 
1094, H, &: E. I-n, Maries tnd, "födelse- 1:;. B ., :'toe ksllnd, fö r bibclkv, .1:<0

dap; sblo lttll1or", till Cudens nndcl'it. 40 : - Dao-,,,o 100 : 
Jl t'G. A. A ., Bl'Ö l.ic\H;(l'k 17;': - ReulJ crgslids sy förening-, del av ars
J08ti, L , M. F" till F rida Prytz och :Ma lllHJe rh . rö r lä rare och ev an f.!.·. 

ria N:dins und orh. 000: - i\ lic lIchib 200: 
lil'7. L, U ., i';t hhn lOD: - 10G2, "Dc Vlin tanoe" inom L. ;'II. F. för 
10 ' . J". r., t i ll Jkrln F lodbergs nndcrh . 7:,, - bi bc lk v, Kl am Ki's nnlkrh , :300: 

1073. S, T" S t hlm . för bibclkv, Wang
Kl'. !J,7!i9: !Il Tino-si, P llc ho\\' j O: 

10S:3. A. H ..J .. ( : I1g- , f ö r K F, U. 'M: s 
S , M, [(:s Pen sions/onel. vcrks, i Kin'.t DO: 

980. "4/G. P s. 4 ' : l~" 1IJO: 
99/. ;'II. och N. C., S thlm ~IJII: - Kr. 4.IiM: 50 

1029. 2 I\ro." . a.-); J :lU: 
lO/l. "Eit k orn för fdllerns d ag" 7:  ..t'llfrnii l1nn 1'H ;gsioHS1np del 9,7fi9 : 91 

S, JE. 11.:8 ]> e ll siOlls/Ul 't! ,10~ : 
Si.ir~kilda i i llda mu t ,1,609: 50 

107 . J. N., St h lm flO: 

Kl'. 407 : -
Sn iHm a 'lIneler ju ni, vdiH. 1925 1<.r. H .7"t6: d l 

Särskilda lindam(ll . 
0G8, Skolbnl' 1l i H " e tl andfl , ( iii en liteu Med varmt tack till var,;e givare! 


kinngos~cs ltuderh., g-nt A. O. 20: 
9/ L l. L " Malmö, för eVilJlg . Ya n;,: · f n. 'Her rens ög'oll ö\' c rfn r " h el" joroen , fiir alt 

Chingto w ;-.0: - hall III f'd sin krHft ~kn ll bis t. dcnl RO ln m ed siuu. 
97;;, Olliim nd, driflkostn . för ?lIan!. sem. 3,000: - h jiirLun h~1n giva sig at hOUu lll. " 2 ICrön. lG: !J. 

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


I N N E H Å L L: 

Trons ande och Kris ti k ärlek. - Tacksägelse- och Döneåmnen, Toyohiko 
Kagawa. - Friln Mission ärerna . - Från Redaktion och Exped ition. - En ki.nesisk 
s jiiIa "i nn"re, - Från När oeh F jjrran . - L otse ns Syo!'. - Lillernlu rnnmäl nn . 

- Redovisnin g. 

Stockb olm . Svens ka Tryekerillkt iebol a~e t. 1925. 
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Hurudana hören I då vara?" 
" Eftersom nu allt detta sålunda går 

till sin upplösning, hurudana bören 

icke I då vara i helig vandel och guds

fruktan. » 2 Petr. 3: I I. 

Tecknen till att upplösningens tider 
komma över världen äro för handen. . 

Det stora avfallet närmar sig, laglös

hetens hemlighet är verksam, tidernas 

ände har kommit inpå oss. För Guds 

folk gäller det därför att akta på vår 

Frälsares maning: " Vaken och bedjen, 

att I icke fallen i frestelse », och att 

lystra till hans ord: »Varen ock I redo, 

ty den stund I icke menen kommer 
Människosonen. » 

I denna tid är det ock av största vikt 
för Guds folk att inför världen leva ett 

sådant liv, att människorna känna igen 
oss, att vi varit med Jesus, att leva 

så, att vi genom vårt liv, genom vårt 

exempel, kunna visa människorna vä
gen till livet. Det finnes i vå r tid 
många, som söka prov på den i oss 
verkande Kristus. Det finnes många 

till synes religiöst likgiltiga männi
skor, ja, även sådana, som kalla sig 
förnekare, som i djupet av sitt hjärta 
känna sig olyckliga. Dessa speja efter 

att finna exempel på vad evangelium 
verkligen förmår verka i en män

niskosjäl. Detta veta vi är fallet i den 

s. k. kristenheten, och den icke-kristna 
världen företer allt talrikare exempel 

på sådant. J~ mer tron på det över
sinnliga där börjar försvinna o~h den 

rena materialismen i stället vinner her
ravälde, ju mer man där får pröva van
makten hos den moderna kulturen att 

* Efter " Chin as Mill ions ». be;1rhelni og a v 
E . F olke. 

sätta en damm mot synd och fördärv, 

desto mer spejar man även där efter 

sådana, som kunna visa vägen till att 
vinna förlossning. . 

Äro vi då levande brev till männi

skorna? Äro vi sådana vittnen om 

Guds frälsning, som övertyga och vin
na människor? Visa vi oss i vårt en

skilda och offentliga liv , i våra hem, i 

vå r umgängeskrets, i vårt arbete, i vå

ra affärstransaktioner, i livets små de

taljer såväl som i de större händelser 

na, i med- och motgång, i ära och smä

lek såsom Jesu Kristi tjänare? 
Aposteln Paulus satte som sitt livs 

uppgift att tala och leva så, att han 
genom sanningens uppenbarunde kun

de förorda sig hos varje människas 
samvete inför Gud. Den kristne, som 

genom sitt liv verkar övertygande på 

andras samveten, han är i sanning ett 

Jesu Kristi vittne. 
I ljuset av det närvarande allvarslä

get i världen, på grund av denna tids

ålders hastande mot slutet, är det av 

evighetsvikt att akta på apostelns ord: 
hurudana bören I då vara. 

Men huru skall väl vå rt liv bliva så
dant, att vi i denna tid kunna enligt 

J esu ord vara ljus och salt i världen? 

Herren Jesus visar vägen därtill, då 

han säger .: Såsom Fadern har sänt 
mig, så sänder ock jag eder. V år Fräl
sare vill därmed säga oss, att vi skola 

utföra hans mission i världen, alldeles 

såsom l1an utförde sin. Huru utförde 

då Jesus sin mission? 
Lärorikt är därvid att iakttaga Jesu 

förhållande till sin Fader, till männi

skorna och till synden och .dess upp
hovsman. 



5 :\ugnsti 1925. S I N I lvI S 

Om sitt förhållande till Fadern sä
ger Herren Jesus: »Jag har kommit 
ned ifrån himmelen icke för att göra 
min vilja utan för att göra dens vilja, 

scm har sänt mig. » (Joh. 6: 38). Och 
i psalmerna heter det: "Se jag kom
mer; i boken är skrivet, vad jag skall 

göra. Att göra din vilja, o Gud, är 

min lust och din lag är i mitt hjärta. :> 
(Ps. 40: 7-8). 

För att göra sin Faders vilja offrade 
Jesus allt. Han offrade sin egen vilja. 
Han offrade allt, vad jorden hade att 
bjuda, som kan verka tilltalande för 

ett människohjärta. Han offrade sitt 
liv. Han blev lydig intill döden, ja, in
till korsets död. (Fil. 2: 6-8). 

Äro vi villiga att ingå i ett sådant 
offerliv? Är det ej så, att vi äro be
nägna att göra oss själva gällande och 
att hävda vår egen rätt. Vi äro öm
tåliga i fråga om vårt eget anseende 
och om vår egen ställning, även då 
det gäller verksamhet för Gud. Vi äro 
kanske mer angelägna om att genom
driva vår egen vilja än att Guds vilja 
skall ske. 

Må det vara oss angeläget att i detta 
stycke söka likna vår Frälsare! . Varen 
så till sinnes, som Jesus Kristus var! 
Må han vara vår måttstock! Jämföra 
vi oss med andra människor, bliva vi 
lätt uppblåsta , ty där ligger det när
mast till hands att fästa sig vid deras 
fel och svagheter. Fariseen hos oss 
träder då fram och låter höra sitt: Jag 

tackar dig Gud, att Jag icke är som 
andra människor. 

Vädden vill i vårt liv se en bild av 
Jesu gudsförhållande. Och känna vi 
vårt tillkortakommande i att i vårt liv 
framställa denna bild, låt oss bedja 
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om Andens hjälp, så att vi kunna leva 
till Jesu ära. 

Om Jesu förhållande till människor

na i världen giva oss evangelisterna 

ett mäktigt vittnesbörd. Hans aldrig 
tröttnande kärlek, hans aldrig sinande 
barmhärtighet gentemot syndare och 
hjälpbehövande träder oss där till mö

tes, belyst på mångfaldigt sätt. Han 
vidrörde de spetälska i trots av deras 
orenhet, han umgicks med syndare och 

åt med dem utan att låta sig hindras 
av de egenrättfärdigas begabberi, han 
försakade sömn och vila, han uthär
dade mödor och hunger för att de, som 
hungrade och törstade efter rättfär
dighet, skulle få tillfäile att höra det 
glada budskapet. 

Det är sådana Herrens vittnen, be
själade aven sådan kärlek, ' världen 

vill se. Herren hjälpe alla sina l2r
jungar att leva ett sådant liv ibland 
människorna, att de må se goda gär
ningar, som bära stämpeln av ett helt 
Jesusliv, att de därigenom må föras till 
att prisa Fadern, som är i himmelen! 

Om Jesu förhållande till synden och 
till syndens upphovsmap innehåller 
Skriften mycket att taga vara på. Det 
heter om Jesus, att han varit frestad i 
allting liksom vi, dock utan synd. Där
för kunde han ock säga: Denna värl
dens furste kommer, men i mig haver 
han intet. Herren Jesus var en seger
vinnare, och han var det för att vi 

skulle få äga en Frälsare, som kan 
och viii göra oss till segervinnare. 
Kristus dog från synden, en gång för 
alla, och hans liv är ett liv för Gud, 
att även vi måtte dö från synden, men 
leva för Gud i Jesus Kristus, vår Her
re. Vägen därtill är för oss att dö med 
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Kristus, att bliva korsfästa med ho
nom och att få del av hans uppstån

delseiiv, leva genom honom. 
Det är denna seger över synd, värld 

och djävul, som skall i en Jesu lär

junges liv bliva uppenbarat för värl 
den att varje människa må veta, att 
det finnes förlossning, att det finns 
frälsning. Herren hjälpe oss i denna 

yttersta tid att i tro taga emot denna 
nådegåva! Det är ej minst i hedna

världen som människorna i denna upp
lösningens tid vända sina blickar till 

de kristna för att se, om vi ha något 
att giva dem. Deras skarpa dom över 
den förvärldsligade kristenheten, som 
av dem ofta uttalas, bör bringa oss ned 
i stoftet i självrannsakan och syndabe
kännelse, men den bör också mana oss 
att ej vila, förrän Herren genom sin 
Ande har fått av oss göra kärl till sin 
heder. 

Tack för' vänner, som nu slulal striden, 
och bön att Herren m{l fylla de tomrum, 
som de lämnat. S,id . 168. 

S. M. K:s Californiakommille och dess 
verksa mhet. Sid. 169. 

Missionärskonferensen och vcrksamheten 
på fä ltet. Sid. 170. 

Tac1,; för vtu'a kinesiska med,hj äl pares 
insats i arbetet och bön om flera trogna 
skördem ä n. Sid. 171. 

Oron i Kina. Sid. 172, 173, 

Fröl,en Maria Pclterssons hemresa . Sid. 


172. 

Barnhemmet i Sinan och dem som där 
arbeta. 	 Sid. 175. 

Norrli,<;k~ missionskonferensen. Sid, 177. 
Till S, M. K. influtn a, medel. Sid. 179, 

180. 	 Missionens ekonomiska, behov. 
Missionstidningen Sinims Land. 

t 

Hemgångna ombud. 

Den senaste tiden ha flera m ed dela n
den nått oss om vänner till miss ionen, 
som fäll hembud . Så ha vi nu alt med
dela om inte mindre än 3 ombud, som 
Herren Jöst [rån tjänsten h ä rnere. 

Axel Bergh. 

Hedan i protokoll av den 15 feb r. 1894 
omtalas a ll kyrkoherden' Axel Bergh kal
lats till ombud rör S. ?IL K. Scdan Dess, 
alltså i mer än 31 år, har han också 
kvarstått såsom vårt ombud. 

l-lan var född 1843 och prä s lvigdes 
1867. Är 1883 valdes han till kyrkoherde 
i Sandserycl och blev 1892 kyrkoherde i 
i\Ialmbäck. Kyrkoherde i 13arkeryd blev 
han 1902. 

Särskilt i kyrkans och missionens tjäns t, 
men ~ive n i nyklerhetsverJ,samheten, har 
kyrkoherde 13crgh ut[ört ett gOlt arbete. 
Han var en gärna hörd predika nt, en 
varm kristen och en framslående själa
sörjare, och mångas känslor kunde sä 
kert vid hans Mr Ullryckas med elt ord 
på en av kransarna: »Tack för väl full
g jord hcrdcgärning! Edert minne lever i 
välsignelse,» 

N. Jörgensen. 

Den 20 okt. 1899 belöls att till ombud 
kalla direktören N. Jörgensen, Tullgarn. 
Aven ha n var ,111Lsa elt a v de äldre om
buden, som und e r miinga år haft ge men
skap med v iir mission. P~l ett av de första 
S. M. K.-möten, vid vilk8 undertecknad 
hade fö rm å nen näfYara, hade jag gläd
jen sammanträffa med direktör Jörgensen. 
Han fäll de då elt yttrande, so m på mig 
gjorde ett djupt intryck. Det vaj': »Jag 
är haliS majestät konungens tjänare, men 
Guds bw·n.» - Det var en sådan frimo
dighet och g läd je, som tog sig uttryck ge
nom della u t talande, att mi tt hjära värm
des. - Nu har även han brutit upp för 
att vara med Herren, som h a n härnere 
älskat och tjänat. - »Saliga äro de död a 
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so m d ö i H err en härefter. .J a, säge r An
den, de skola f å vila sig fr~n silt arbete, 
ty dera s gärningar följa dem.» Uppb. 
14: 13. 	 M. L. 

K. Axel Carlsson. 
Med gross ha ndlaren K. Axel Carl sso n, 

so m den 18 juli i sitt hem i östersund 
ing ick i den eviga yilan, har en varm vän 
till miss ionen gått ur tiden. Broder Carls 
sons liv var ett liv av träget och troget 
arbete i det kall, han rå tt s ig anvisat av 
sin Herre. Någon, som s tod JIOnom nära , 
fällde, med anledning av att sam tale t 
r örde sig om hans jord iska verksa mhe t, 
dett a yttrand e: »Ha n var så ytterligt sam
vetsgrann i sina a ffärer. Han var mest 
av allt r ädd för a Il göra ne ga n något 
o rätt. » Oft a gick han str än gt tillr ä tta med 
s ig sjålv rör att pröva om han felat i 
d etta stycke. Under hans sista sj ukdoms
tid syssel sa tte detta ämn e h onom mycke t. 
»,J ag vill ha allt klart, c1 [1 jag skall mö ta 
min Gud», sade ha n vid ett tillfälle. 

Det var dock ej bara jordi ska plikter, 
so m av h onom togas på så fullt a llvar. 
Guds sak, själars fräl s nin g, missionen 
h emma och ute - han blev full av eld 
och n it, sel snar t s,O,dan a ilmnen fördes 
på tal. Och att göra offer rör Guds sak 
räkn:lde han som en n~lde s förm å n ifrån 
Ilerren . »A vbctalning på sl,uld till Gud» 
stod det ofta över h ans mis sionsg[lva. 
Endast kort röre sin död kom h an med 
de t, som ännu {derstod P~I delta hans 
kont o. 

And a in i det sista var de t a tt få tjäna 
f-"räl sa rell ämnet rör hans tankar och bö
ner, på samma gång som han olla ut
brast i ta ckSägelse över synda förlå tel se ns 
n ~ d . En sä r skild glädj e och hj iilp till att 
kunn a tro a tt »Gud brydde sig om» ho
nom gavs honom under de sis ta veckorna 
av h a ns sjukdom d iirigenom a tt han kän
de en maning att sä nda en gåva till en 
för hon om okänd sju k trossys ter, som 
kum delln a tillhanda j rätta stunden. Då 
h an känd e sig som mes t onyttig fick h a n 
av Herren detl a bE'vis på a tt Jlan ville a n
vä nd a honom i sin tjänst. 

Och nu har broder Carlsson mött sin 

f-"räl sar e, han som tar em ot si na tjänare 
med orden »! rin ga ting har du varit 
trogen. Gå in i din Herres glädje.» 

Frid över hans minne ! 
Yälsigna d vare hans li vsgilrnin g ! 

E. 	 F. 

S. 	M. K:s Californiakommittes 
årsberättelse för år 1924. 

»Se Herren s öga ,ir vänt till 
dem som frukta honom, till dem 
som hop pas pil. hans nåd. » 

Ps. 	33: 18. 

\"i l ä nna oss tacksa mma till Gud, som 
sil underbart leder oss, s tä rker vår 11'0 och 
den ena gånge n efter den andra bevisar, 
att han har sitt öga vänt till oss. Finge vi 
alltid segla i medvind och vackert väder, 
så kunde vi kansk e lätt glöm ma, att II er
ren ä r Gud, och sä kert känd e vj ej då p å. 
sa mm a s~l lt behovet av hans närva ro. 

.\ven såso ll1 kommitte äro vi glada över 
att Iwnna bära vittnesbörd om, att Herrens 
öga varit vänt till oss. 

Aret började vissE'rligen med mörka 
11I01n på grund av a tt vår vice ordf., pas tor 
John Peterson, h elt hastigt blev hemför
lovad till den eviga vilan. },\"('II en annan 
a \" vå ra varma vänner till mi ss ionen, A. 1'. 
Nylcn, Turloek, har under [Iret fillt h em
bud. 

Bilda dessa bräders intresse och trogn 8 
arbete för missionen saknas nu av kom
mitt en. Frid vile över deras minne! 

f-"rån Hi ltet hava uppmuntrande under
rättelser ingått. De vittna om e tt troget 
arbete därut e och om a lt Gud välsignar 
delta arbete fUr honom, så a lt det leder 
till sjä la rs fräl sning. 

Miss ionär och fru Svensson h8va· under 
å ret flytt a t från Tungehowfu till Tungknan. 

Aven över fältet i Kina hava mörl,a , ho
ta nde moln dragit fram , men und er allt har 
Gud bevara t vtlr missionii I' och han s familj 
så atL verksamh t ltll hunn a L fortgå h ela 
il re t utan ,wbrolt. 

Tältverksa mhetea har pågått slörre de, 
len av år et och Guds Ande har varit med 
så att sFila r blivit frälsta. Gen om dope t 



170 S I N HrI S 

hava :38 personer upptagit s i församlingen. 
Det finnes nu 9G församling smedlemmar i 
Tungkuan och 176 i Tungchowfu eller till
sammans 272 församlingsmedlemmar. 

De olika grenarna ay skolwrksamheten 
hava också varit i arbete och har mycket 
gott därigenom åstadkommits. 

* 
I hemarbetet ha Yi såsom kommit te fått 

samarbeta i frid och endräkt. Ju längre Yi 
samarbeta, desto starkare blir broders
bandet. 

Kommilten h a r under aret anordnat 10 
goda möten. Miss ionär C. J. Bergquisl har 
besökt oss P:t genomresa från Kin a till 
Sverige, och hans meddelanden om Yi\ r 
verksamhet i. Kina uppmunlrade os~ myc
ket. För allt tacka Yi vår Gud, so m leder 
allt till silt namns förhärligande. 

Ole illen, 
sekreterarc. 

Enligt rapporl fr ~,n kassören i SY. \Iis
sionens i Kina California-kommitlc hil rä
J;enskaperna under år 1924 balalIserat pa 
en summa av dol!' 1,612: 10. 

Missionärskonferensen på 
fältet. 

Den 3-9 juni yoro yåra missionärer ute 
p~" fältet samlade till sin sedyanliga ars
konferens. Trots de osäkra och SY;lra för
hållandena i landet hade ett trettiotal sa m
man kommit. Konferensen öppnades i tros
visshetens tecken. »\"aren fasle och öyer
flödande i Herrens "erk, ty edert arbete 
är icke fafängt i Herren», så ljöd häls
ningsordet. Det är ej ringa nåd från Her
ren att hans vittnen <Iärule mitt under 
kamp och strid och nöd och lidande, som 
omger dem på alla sidor, Iwnna mcd fri
modighet tillropa varandra ett sådant tros
ord. Därpå känna \j, att Gud är med dem, 
och kunna väl \i Hl en kraftigare maning 
att även vara med dem, vara med dem för 
att dela bördor men också för att få dela 
välsignelse. 

L A N D. o augusti 1\120. 

En av huvudfrågorna \id konferensen 
rörde utbildand e och tillsättande av inröd, 
da församlingsledare. Som bekant börja de 
infödda krislna alltmer nlkna upp över, att 
det rör en sund och kraftig ulveckling av 
församling;1rna på missionsfältet krä YeS, 

atl i drssa församlingar de för församling
ens uppbyggelse nödvändiga andliga gå
\oma framträda, fostras och sättas i yerk~ 
samhet. Denna fråga är sålunda alltid 
nänarande, och rör dess lyckliga lösning 
fordras, att allt, som bidrager till denna, 
tillvaratages och al\\"ändes. D ,l S. M. 1\. 
på fältet hal' en organisation, som förenar 
de spridda kristna, kunde ocks;t missionä
rerna nu h~invända sig till denna, lägga 
beho\et allvarligt på dc infödda kristllas 
hjärtan och sMunda väcka dem till hön, 
alt dclla beho\ snart m~ltte fyllas . Beho
\'et ay infödda ledarc framträder vad mis
sionärcrna angar så mycket starkare, som 
så ;", . unga kraftcr här hemma lystra till 
IIcrrens kallelse atL g~t in i arbetet i denna 
del ay vingarden. 

Bristen P~l arbehHe på fältet blir så myc
ket kännbarare, som flera a\' missionärer
na genom sjukdom blivit kvarhåJlna i hem
landct längre, än man hcräknat. Dc hopade 
göromulen, särskilt undel' dc svåra hun
gers~ll'en, ha lagt s~,dana bördor på deras 
skuldror, att ä\'en mycket starka personer 
undel' de gynnsammaste förh[tllanden 
kna pp l skulle ha orka t med dem och dä r
[ör ha de bli\'it uts litna och krä\'a s~tlunda 
längrc vila. Lit oss ej glömma att bedja 
missionens lIerre i nal! se till sina ned
brutna tjänarc och snart ;\ terslälla dem 
till fuJl hälsa. 

Som en frilga a\ stort inlrrsse och elt 
s teg framåt j rält riktning anteckna vi, att 
utbildning 3Y diakoner och diakonissor för 
de sjukas och fattigas dnl inom försam
lingarna står på dagordningen. Genom at t 
s;,dan yerl(sarnhct allt mer .kornmer till 
stånd, blir den nå d, Herren givit de sina 
att j kärlek offra sig för medmänniskor i 
deras nöd, ännu mera synlig, och cyange
lium sålunda ännu lättare först[ttt ay s,'\
dana, för yiJ],a det ännu är till stor del en 
sy~,rlöst gåta. 

Att man änn "id dcnna ],on(erens skulle 



,j :lngnsti 1925. S I N I M S 

tal a om vägar och medel att na h edningar
na med fr älsnin ge ns budska p ya r natur 
ligt , ävenso m alt m a n sldtlle p å nytt gå till 
y,i r stor a !; raftkälla , den Helige an des gå 
va, för at t söka och 1:1 ny kraft m ed ny 
nåd till Iorlsa ll kallelsegä rnin g. 

;'I'la n upptog ock så lraga n om de materi 
ella beh oven för yerks<lmh e ten. SluLsum
m a n pfl budgeten belöper sig till 13,278 
dolla r, eller omkring 30 tusen kronor , utom 
vad som fl tg~lr till mi ssionä rernas per so n
li ga underh ~t11. Därtill komm a omkos tna
de rna fö r det m<lnliga och ];y innliga semi 
na ri e t, för 6:3 infödd a m edhj ä lpare, ans tä ll
d;) i mission ens tjä nst, samt för goss- oeh 
flick sko lorna. U töver detta hör oekså be
hovet a v bä tt r e skollok aler i Hona ntu, var
för c :a 4 tuse n doll a r sl; ull e behövas. Fylle 
lIerren i n[lu och trofas th et alla dessa be 
h ov ' 

.\\ allt att döma mölte Herren \ !'t ra sys 
];011 iiYen uncle r denna fl r skonferens med 
\ii lsignelsr. \'i k ä nn8 oss uppfordrade att 
frambära tacksä gel se fö r att miss ionsar
vete l kun na t fort gå cl ä rute, alt det krönts 
med välsignelse och a tt vJ r a missionärer 
ej lidit någo n skada. Det ä r nåd att Her 
r en ä nnu " il! anvä nda oss svaga och bri s t
full a r cdsJ;ap i sin tj iinst och att vi f ii 
h a ndl a med vJ ra anförtrodda pund, till 
dess h a n lwmmer. 

e r den h ä ls:1 in gsskri\else (r[lll missio nä r 
.\ . l :ng, so m å tföljde pro tokollet , anJöl'a 
Yl fö ljande: 

».J ag vet», skriv er mi~sion ä r l3 er g, »att 
jag ull ala r allas kä nsl or, då jag bringar 
Eder samtl iga V[lrt djupt kä nda tack för 
den dryga del av a rbetsbördan, Ni burit 
und e r det a rbe tså r som nu ligger bakom 
oss. Gud \älsigne E der yar och en sä r skilt! 

De t ä r under bekymmersamma tid er , 
Ya rt a l'be te nu utför es. Yå ra a rbe tskrafter, 
r edan nu otillriickliga , komma a tt i den 
när maste fr amtiden ä n ytterli gare [ör
minskas genom nödvändiga h emreso r. Me u 
s tor besvikelse h a vi erfarit, a lt Iör stärl( 
nin g h emifrån, so m Yi r äkn a t m ed, utebl i 
Hl". Inom den nä rmas te fr amtiden kom
m er v,'tr t stora och vik tiga Honandis trikt 
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a lt bearhetas av endas t tv ä nne manliga ut
lä ndska kra ft er. 

Den nati onali s ti ska andan griper a llt 
m er omkring s ig i Kina. Dä rigenom för
sdras vå rt mi ss ionsa rb e te i en ,g:i ns];:a av
sevärd gr ad. Dage ns hä ndelse r i Shanghai 
och p å andra platser ä ro ju Eder beka nta . 
Under tid er såda na so m dess a känner man, 
Yill;en förm å n det är a tt va ra svens k. I 
förrgå r h öll s en liten demons tra tion av den 
s tlldera nde un gdom en hä r ri ktad mot Ja 
pa n oeh England. J ag har a nledning att 
tro , att det lwmme r a tt stann a Yid de tta. 
Yi äro frä mlinga r under Guds beskydd. 
Till honom s tår vårt h opp. »H an skall 
dö lj a oss i s in hydda på olyc kans da g.» 

E. Foll,e. 

•

T 


Hemförlovad medarb~tare. 

Foto O/ger. Svensso n. 

Aldste Chang, Tungkuan. 

Enligt meddela nde från Iä l te t har Her
r en till sig h em fö rlovat en av Y;ha med
arbeta re.,i evangelium dä rllte i Kina, för 
samlingsä ldste Chan g Yen-lien i Tungkuan. 
lIan va r, enli g t de sis ta uppgiftern a dä r
ifrån, 62 år gammal och hade ej mind re 
~i n 22 tjä ns ten r som m edarbe tare i yär 
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miss ion. I Tungku a n h ar han und er 11 å r 
;;t<i tt som . för samlingens fr ä ms te ledare. 

Det ä r alltsä en av de äldre och mest 
erfa rn a av de kris tn a på vårt fält, som 
H erren nu lös t fr å n arbetsuppgift e n h ä r
nere. Ha n h ar varit en kris ten i mera ä n 
25 år. Ursprungligen var h a n frä n Shan
tungprovinsen, men h a r so m sy nes und er 
å tmins lone allra slör s ta delen av si tt liv 
såso m kris ten tillhört och verka t i vår a 
för sa mlingar, förs t i Puchow och sedan i 
Tungku a n. 

H a ns h ä lsa h a r und e r en lä ngre tid va rit 
mind re god, och erfar enh etern a, då mi s
sionss ta ti onen i Tungku a n under mars må 
nad bl ev plundrad, sy nes h ava varit en fö r 
s \'år påf r es tnin g för h o nom. Slutlige n fick 
han också en SV8r böld på r yggen. I-lans 
sis ta l,ra fter öve rvunn as då, och h a ns liv 
h ä rn er e ä nd ades. H a n do g lugnt och s till a 
utan or o va rk en för sig sjä lv eller fö r dem, 
som s lodo hon om nära . 

Saknaden eftcr h onom ä r s tor. Ha n h a r 
alltid v isa t s ig troge n och p ålitlig och har 
därige nom vunnit förtr oe nde och vänner 
h e n bl a nd de icke kri s tn a. I-Ia n h ade ock
så ett lugnt och värdi gt fr amträd and e och 
va r dä rför ovä rd er l ig, sä r skilt i T un gku a n, 
dä r beh ove t aven lu gn, f ör s t ~lI1di g och 
av all a respel,t er ad med a rbe tar e ä r sy n
nerlige n s tort. 

Vile h a n i f ri d och give oss sl,ör<1cns 
Il er re en anna n skörd ema n i h a ns s tälle! 

(lJ t tl rag li r meddelande [ dln fru Olga 
S vens ou.) 

~~OCH~EDITION 

Senaste nytt från Kina. 

De sis ta brevcn rr ~ n vå r a miss ionäre r 
vi sa, a tt dem o nstr iJ tion er och oro, om vil
ket de dagliga tidnin ga rn a talat, fÖr e'., om
mi t även p å vår t fä lt. 

Fröken Ingeborg Ackzell medd el iJ r fr å ll 
S inan, Honan, a tt fr ämlin gs fi entli ga pla
kat uppldi str a ts och att demons tra tfoner 
a nordn ats i vilk a '1. o. m . ' eleverna i Sill 3 
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skolor sa mt I, ind er gar ten tag it del i ege n
skap a v »s tudera nd e)l. 

Miss ionä r Mall e Ringberg skriver fr å n 
Mienchih, Honan, a tt han ä mn a t delt aga 
i e n bibelkurs för evan geli s ter på Shui 
iu den 15 juli-12 aug., men a tt ha n P ~\ 
grund av de n p oliti s '.<a or on i ställ e t be
slut a t alt s tanna i !'vjienchih över so mm a
re n för a tt va r a till hand s, om någ ot 
,; kulle händ a. 

'* 
Missionii r, pas tor J. Th . Sandberg ge r 

i e tt brev fr å n Yiincheng, Shansi, i få ord 
en koncentr erad bild a v s tä llningen. }I a n 
sk ri ver : »Situation en va d hela Kin a be
trä ffa r är o täck, och ännu tycka s vi ej 
h a uå tt ], ulm en. - - - Som agit a ti onen 
inriktats hu vudsa kl ige n mol E ngla nd och 
J apa n, h a vi dock hittill s få tl var a tä mli 
gen oberörda . Ma n l(iJ n emell ertid a ldrig 
bygga nflgo t pä en till y llerlighet uppre 
tad sinness tämning, en såclan som [ör 
niirvara nde tyckes h a g r ipit hela Kin a . 
Vi äro [ullt meclvet na om, a tt den snJ rl 
nog ocl,S~1 k an rikt as mo t oss.» 

Hemkommande missionär. 

Missionär fr öken Mari a P ell ersson , som 
L n. befinner sig på h emresa, beräkn ade 
e nl ig t mo tt aget brev komma till Ha mbu rg 
de n 15 a ug. 

Jullådorna 
ä r o nu a \' sä nd a till Kina, och bedj a vi 
a tt h ä rmed få utt ala ett varmt tac k tiJl 
all a, som ih ~\gk ommit missi0nä rerna med 
kärleksgåvo r. »G ud ä r icke orä ttvi s, så 
a tt h a n förgä ter vad I h aven verk a t, och 
vilken k ä rlek I bevi saden mot h a ns namn, 
då I tj ä nade n de h e liga, såsom I ä nnu gö 
r en.» He br. 6: 10. 

Visa ticlninqen 1'61" ed1'a 1.,iin
ne1" och bekanta och uppmana 
dem att prenumerera å den
samma! 
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Tid av fara och oro. 

FöljaoLIe utdrag ur ett privatbrev. 
d>ir missionär fröken Anna Janzon 
skildrar striderna i orh omkring ][0

nanfn under slutet av mars och början 
av april d. å. , skall säkert Jäsas med 
st.ort intresoi ' . fastän underrättelserna 
däri ej äro av sen aste datum, De äro 
nämligen ett blJande bevis för, att mis· 
sionsarbetet och missio niil'ern a mötas 
med förtroende och respekt av de 01 ika 
st ridande g ru pperna. och v isa, att oron 
och fiendskapen ej lir riktad mot mis
sionen och Dlissionäreroa. 

Vilken förskräcklig tid vi upplevat, och 
jag fruktar, att det ännu ej är slut, fastä n 
litet lugn inträtt efter de n förskräckliga 
s tormen. 

Som bel,a nt ~\terkom Wu Pei fu hit d
ler silt nede rlag i s lriden med Chang Tso 
lin. Till vår stora förv åning kom h an och 
intog sitt ga mla residens »Si-gung» utanför 
\"äs tra (örstaden. - "Ian kunde ej annat 
än beundr;} haDs mod att han vågade s];\ 
s ig ned chir. E mellertid dröjde det ej s" 
länge, förrä n ll a n Yii-kwen fr:in Shensi 
kom och cJr'ev ut honom. 'Nus vänner sä
ga, alt han av fri vilja himnade platsen 
rör all undvika strid 'lin olycka för plalsen 
och folket. Dct må nu så vara, men säkert 
är, att han ej hade styrka a tt stå emo t, ty 
han hade ingen krigsmakt med sig. 

Så reste han. En del av hans soldater 
rövade Hona n-bankcn i förbifarten och 
panik uppstod, mcn st illadc sig. V:ir »store 
man» hade avg:ltt, och !lan Ytl-kwen var 
»herre på täppan ». Säga vad man vill om 
"Vu Pei fu, en »s tor man» var han, och 
om han omgivit sig a v goda rådgivare, 
'kunde h,ln gjort s itt la nd mycket gott. 
'Hurudan skulle nu den nya regimen bliva? 
De nya soldaterna hade ingen sold, utan 
tvingade till sig av folk.-t, "ad de ans~lgo 

'sig böra h a, och det var ej l itet. Folket led 
stort förtryck. De större affärerna måste 
s tä nga sina dörrar den ena efter den and
'ra. Solda terna plundrade' vi sserligen ej, 

men genom hot tvingad e de till sig vad de' 
ville ha. Folket suckade och led, Han 
var en inkräktare, ej tillsatt av regeringen. 

Hu Ging-i (Hu Li-seng) blev utn ämnd till 
guvernör och korn till Kaifeng. Förhfillau
det mellan dessa tV[I, Hu och Han , blev 
allt mer och m er spänt. Ingen fredlig upp
görel se korn till stånd. Så utbröt stridcn _ 
Hu och h ans bundsfön-anter int ogo sin 
s tällning vid I-lsing Yang och Han och 
h a ns medhjälpare vid Heh-shih kwan (ut-
efter järnvägen mellan Cheng-chow ocl1 
här). 

Snart nådde oss rykt et, att det gicl, ill a 
för Han. Hans soldater (största delen I. d. 
rövare) dugde ej till mycket, ville ej stri

](,'igsgwlens tempel i HOf/an/n , där TYn 
Pei {tt jlitigt bränt rökelse, 

da, gjorde myteri eller rymdc. - Ilan 'lel
kwen blev tokig av förargelse, sadcs det, 
och kom 11r räkningen. lIans bundsförvan
ter stridde dock ännu tappert, men mås te 
giva vika för övermakten. 

Den 28 mars blev stor panik här i s la 
den. En stor mängd Jn'innor och barn 
f1yorle hit till oss. St adsporta rne stängdes. 
affärerna lika sil. En del murade igen si
Ila dörrar 'och fön ster, lämnande blott en 
liten clörröppning kva r. Orsaken till denna 
förskräckelse var, att ryktet visste förtälja, 
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att de slagna trupperna marscherade mot 
stadeJl för a tt plulldra och härj a. Så lär 
ock ha varit förh ållandet, men de blevo 
tillbakaslagna aven annan grupp soldater. 
\"id underrättelsen härom öppnades stads
portarna. Folket lugnade sig och en del 
av dem som flytt hit å tervände till sina 
hem. Andra stannade dock kvar. 

Så gick några dagar, under vilka vi s tän
digt hörde, a tt de seg rande kommo al lt 
närmare staden. - Hoppet om bä \tre tider 
och andra förhållanden hägrade för oss 
alla. När de så den 4 eller 5 mars tågade 
in i staden, hälsa de foll,et dem som sina 

ringen blev ingen verklighet. Det är sva rt 
att tänka på vad som nu följd e: flera da
gars för skräcklig plU11dring. Butik efter 
butik , hem eHer hem plundrades. Vad sol
daterna ej vilJe ta med sig slogs sö nder 
och förslörde s. Folket måste fly för sina 
liv. Stora ska ror kommo Mer ru sa nde hil. 

Vi I,unde naturligtvis ej taga emot annat 
k\ 1l kvinnor och barn, men av dem h a de vi 
överfullt både i rummen och på verandor. 
Stackars människor "ad de voro förskräm
da! Särskilt en natt, då rövarna härjade 
och brände, S~l a tt bl. a. ett hu s helt nkira 
h är intill s tod i 1 ~lgor, blev s tor upps tån-

Foto a. And~y~on. 

Norm stadsporten i }-[on(lnf1~. 

befriare. Staden var flaggprydd och deko del se. De stacl,ars flyktingarne vandrade 
rerad; utefter hela lft nga ga tan friin öster Itk1r a,' och an på gården. De \'~lgade 
till väster voro utsa tta bord med te rör de kllapp t viska fram ett Ijucl. 
trötta, dammhöljda trupperna. De Hlgade Det är i sa nning sorgligt a lt se delta rör
i utmärkt ordning och folket stod j ljudlös störelsens verk och tänka på de förs törda 
tystnad uteft er gatan. Det var rönäntan och sköYlade hemmen. Det är väl Guds 
-och hopp j allas blickar. straffdomar, som övergå land och folie 

Ack, huru besvikna bleyo Yi ej! Häg- Eftersom alla butiker yoro stängda, och 
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det ej Var någon llllförsel av livsförnöden
heter från landet, [ruktade vi hungersnöd. 
Det var ingen lä tt sak för oss med vår 
stora barnaskara. Alla vägar voro st~ingda, 
llej icke alla. \'ägen uppåt till det rika 
Fadershuset och det av kärlek brinnande 
Fadershjärtat var ännu öppen och fri. 

\ ' j hoppades på bä tlre förh~dlanden. Gu
vernörens (Hu Ging j ) trupper höllo ju 
mi staden. Inkräktarna hade ju blivit slag
na. Det skulle väl bli ordning och reda så 
småningom. Så tänkte vi. \'isserligen syn
les soldaterna vara dåliga individer. \'i 
visste, att de voro f. d. rövare, och alt de
ras ledare, ' som nu slagit sig ner i civil
guvernörens residens, var L d. rövarhöv
ding. Men vi hoppades, a It hans vistelse 
här skulle vara tilHiillig. Det v~irsta åter
stod dock. 

De slagna trupperna, som dragit söder
ut, samlade sig igen. Till dem slöt sig en 
skara frivilliga och bland dem en stor 
mii ngd )boxare», som kallade sig »röda
s\'~irds-föreningell), och som, likt sina frän
der f,å n gångna tider, ansågo sig osår
bara. De gjorde nu elt anfall mot staden. 

Lo (loden skilde först de stridande [tt. 
Det var en förtvivlad strid - Yi kunde 
höra !;;.lI1onernas dån - men så länge fi
enderna ej lyck:lts gå över floden , voro Yi 
<:j i någon fara. Stadens försvarare kund e 
dock ej hålla stånd. Fienden trängde pft, 
gingo ö\'er floden och kommo allt närmare 
;;taden. Vil];et skjutande! Kanonernas dån 
()ch gevärens smattrande var bedöY8nde. 
- Hemskt var det under nällcrna och S~t 
hjärtslitande alt t~inka på de tu sentals dö
da och sårade. Sjukhus och tempel voro 
överfulla av sårade och lemlästade. Krig 
är något fasansfullt - inbördeskrig ännu 
mera så. 

Så fortgick det flera dagar och Srtg hopp
löst ut för regeringstrupperna, stadens för
svarare, men så fingo de förstärkning. De 
sköto med väldiga k8noner, det lät ibland 
SOm om staden skulle sprängas i luften. 
Slultigert fin go de öyerm<lkten och rlreyo 
JieJ1derna på flykten. 

Att kunna bringa ordning och reda lir 
detta kaos, synes oss hopplöst. Under hela 

L A N lJ. liö 

Herren \'ara hjärtan i fullkomlig frid. Det 
var ingen fiendskap mol oss missionärer. 
De hade respekt. och förtroende tör missio
nen och befallning alt skydda oss. Vi äro 
ock glada över de rika I illfällen vi halt all 
villna on1! Gud.'" N~il' den största faran var 
över; kunde vi samla dem i små grupper 
och undervis a dem. ,",[ra kvinnor och flic· 
kor \'oro oss behjiilpliga i undervisningen. 
Böcker och bibel delar såldes i mångcL 
Många a\' stadens förnåmsta familjer "oro 
hår, sådana som ej gärna komma till oss 
annars. Så öppnaT Gud dörrar tör evange
liUm. 

Gud skyddade oss, så alt ingen här blev 
skadad. Kulorna Högo öwr och in på gar
darna. en kula gick genom fönstret in i 
Ebba Burens rllm, men som vål var, S~t 
var hon ej illIle. Sl,olan kunde 10rtgå ulan 
avbrott, men naturligt\'is var de t oro i 
sinnena. Det \'~irsta var matfr:tgan. Det 
fanns ingellting alt köpa. Jag mitste sjiilv 
som oftast gå ut P~t gatan för alt ,kana 
litet gryn, m.iöl, salt etc., och måste ta. vad 
jag kunde få till vad pris som helst. Stads
portarne yoro sEingda och starkt beva
kade. \'åra tjänare "agade ej alltid got ut 
P~l gatan ay fruktan för att bli tagna . 

\'i ha haft s:.i särsl;ilt gott i skolan den
na termiJl. Guds Ande har genom orc!E·t 
fått tala mäk tigt till IIera ay barnens hj~ir
tan. De ha bildat en liten böndörening, 
och det är ljuvligt alt höra der:l s böner. I 
bibelskolan har Ebba Buren också haft 
några gudfruktiga s n~illa kvinnor. Del ~tr 

y,ht hopp, ,lt t dc skola g~l u t och vi nna 
själar' för Gud. \'i hade glädjen att ha 
Aug. Berg här ,id ",Jrt stormöte. Det yar 
ej så mycket folk, enär de till följd av oro
ligheterna ej \'[lgacle komma. Det var dock 
ett viilsignat möte. Anna Janzon. , 

Vaktombyte vid barnhemmet i Sinan. 
i\Iisslonär [röken Minni" Nicholson 

skriver iett privatbrev från Barnhem' 
met. i S j Il a Il 11 s i e n, H o n a n, deu 14 
maj In:;: 

[<'röken Ingeborg Ac];zell har Ull varit 
hå r en mil nad, och i mandags, den 11 

denna tid av fara och oro, bevarade dock • Kurs. av relt. 
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maj, reste fröl,en Pettersson. Båten går 
ej från Shanghai förrän den 24 juni, men 
Maria P ettersson var så utsliten, att hon 
behövde några veckors vila, innan hon 
började sjöresan. Här bland barnen hunde 
hon ej få en enda dag av ro och slillhet. 
Alla ville rå om henne å tminslone en liten, 
liten stund, och då kan man lätt tänka sig, 
hur det blev med hennes vila. - Det är 
nu så tomt efter henne, men de små ha 
varit så snälla, och allt synes gå så bra. 
Ingeborg Ackzell är ju också en sådan 
rar »mamma». 

Kineserna kommo fl era gånger om för 
alt siiga sin kära fröken farväl, och på 
söndagen kom mo församlingsmedlemmar
na frun Tiehmen. De bjödo då på middag, 
och innan Yi satte oss till cords sjöngo de 

L A N D. 5 <tugusti 1926.. 

lek och uppoHring för de lidande och van
loltade. Han Jilmade henne vid solen, 
som ulan hänsyn till fel eller förtjänster 
lyser och vä rmer över alla. Han beskrev 
silt eländiga tillstånd innan han blev hen
nes skyddsling, huru han krypande fick 
tigga sitt bröd, saknade kläder att skyla 
sig med, var utstött från sitt hem och utan 
fars och mors kärlek Hur annorlunda var 
ej allt nu! Han hade fått gå i skola, hade 
fftlt röna kärlek och omvårdnad, fålt mat 
och kläder. - Men såsom solens strålar 
vid middagsliden äro farliga, så kunde 
också fröken P. inge förshäckelse. Dock 
förstod han, att även detta var kärlek. 
Slutligen visad e han ett papper. på vilket 
han skrivit orden »Ai-rell) (kärlek till 
människor). Detta menade han vara lämp

Ba?'nhemmets flickskola 

en sång, läste och bådo, men det olev 
mest tårar och snyftningar. Gud förstod 
dock deras )ljärlas mening, och det gjor
de även vi. 

Eftermiddagsmölet i l{apellet blev av
skedsfest. Innan talarna riktigt kommit i 
ordning sade fröken Peltersson: »Sjung 
den där sången där det står: 'Halleluja, 
halleluja'!» - Efter sången följde tal, 
mångG och langa, med mycket av k:.irlek 
uttryckt i dem. lvIest rörande var det atl 
höra en av de större gossarna, som är 
krympling, tala om Maria Pettersson:> kär-

Foto JUnnie Xicl/otsOrt. 

i Sinan h. t. 1.924. 

ligt alt skrivas över :Maria Petterssons liv_ 
Denna gosse tolkade nog alla barnens 
känslor. 

På måndag morgon kommo alla »slor
gubbarna» i staden, omkring 20 till antalet, 
rör alt säga farväl. Må nga vackra ord, 
både skrivn a och talade, fick fröken P. 
den dagen. Så följdes hon till stationen 
av nickorna och gossarna, lärarna. kvin
norna och dc övriga vännerna. Barnen 
sjöngo så vackert vid stationen och sto,do 
uppslällda som små soldater. Efter ]{lIlg 

vänlan på tåget traskade de små h em igen. 
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Deras ögon voro tå rad e. Hur de känd e el et, 
skall jag e j försök a beskriva. 

I dag h a r genera l Hu Li-sengs kist a 
förts förbi Sinan väs terut. Jag hör'de från 
mitt föns ter sällsamt vaclier musil, ,'id sta
lionen. Vi gingo dä rför upp P;l muren för 
alt se. Det va r båele vackert och högtidligt. 
Tåget var så Hll1gt , att det hade två loko
motiv. Vag nen , vari kistan s to d, va r helt 
och h~tllet vitmålad. Ulngs id::1l1 var drape
r ad med bHltt tyg oeh dekorerad med sex
ton kran sar av blommor och grönt, andra 
sidan var antagligen likadan. Gavl arna på 
" ag nen yoro helt t äekt a med blommor. 
\'agnen närmas t framför h ade end as t golv 
och dä r stodo so ld a terna vakt . även dc de
korerade med blommor oeh so rgband. 

Södertälje-kalendern var oss till S~I myc
ken tröst under orolighelerna i vinlras. 
En dag ringo vi vela, at t solda terna i sla 
den skulle gö ra myteri p å l,vällen. Stor föl'
skräckel se r ådd e. Kvinnor och barn ström
made till v ~l r missionssta tion och till ba rn
,hemmet för a lt HI sl,ydd. P å k alendern s lod 
«let för den dage n: »Det kom från himlen 

Rnda ned till mig.» i\pg. 11: 5. Hur 
sk ulle det ordet kunna uppfyll as? Jo . det 
började regna a lldel es väldigt. Ingen sol
dat rörde sig. Nog va r Yäl regnet den kväl
len sänt på befallning fr,in Var Fader, so m 
ä r i himmelen. (Job 37: 6-S.) 

Förs ta kvällen seda n Maria Petters
so n rest I,om en liten h emlös flicka , som 
fann e tt j(ärleksfullt hem i Ingebo rg Ack
zells rum. Hon är S:I s tolt över den lilla 
so m n:lgo n mamma någonsin kunde vara, 
.och dagen igenom hör jag La ra lovord 
över fli ckan. E l vi inge n alllma åt den 
lilla snar t nog, reser väl Ingeborg Ackzell 
med »sin minsta» på armen till ]wnferen
sen! - J a, hur fä s t blir ma n ej vid de r ara 
sm[1 ba rnen i barnhemmet! De sprida så 
mycket solsken omkring sig ! - - 

Hel'ren uppmunh'ade oss stol'ligen. " 

Fröken Ingeborg Ackzel/ skr ive r i e tt 
brev till damkommitt e n, so m godhetsl'uJlt 
till ställts oss: »Mitt linder denna svåra 
tid, då ryktena säga oss a llt möjligt, och 

då de t tal as om all vi ej skola få s ta nn a 
kvar i landet, kom den nye mandarinen 
och e lt par andra fina herrar hit. Allt 
möjli g t ville de se och höra om barn
hemm e l. 

Vi undrade sedan de gå lt , om det nä s
la da g sku ll e l,omma utvisn ingsorde r, 
eller varför de l,ommit lill oss. Döm <l iir 
rör om vår överraslmi ng, cHI nästa d ag 
en skrivelse l,om från dessa herrar med 
vilken 14 dollars voro n iirsllltn a ! - De 
voro så bel ~ll na med vad de se tt på h em
111 e l. 

Herre n uppmuntrade oss s torlige n ge 
llom den g~lvan. Den kom ju [r~ln leda n
de kineser i vå r sta ll just nu, d~1 ha te ls 
v{lgor gå h ög t. Herren har i sanning IIt 
väga r och möjligheter, SO m vi aldrig lam
na t tänka oss. 

Ett tack. 
Till a Il a de vänner, so m i deltaga nd e 

och kärlek kommit ih~l g oss i v;lr s tora 
sorg efter vår älskade gosse, bedja vi 
hä rmed få uttrycka vårt va rm a tack. 
Herren Yli ls igne eder! 

N ils och Olga Svensson. 

Nordiska MissioDskonferen
sen 1925, 

Den 23- 27 ins t. september a nordnas av 
N()rdi5ka Mi ssionsr~lclet en fö r Sverige. 
~orge , Danmark och Finland gemensam 
mis: ionsl\Onierens i Stockholm. Inbju dan 
har i No rdiska .Missionsrfldets namn uLfcir
da ls till samtli ga organisa tione r, som ä r o 
a nslutn a till missio nsr rlden i dessa länder. 

Konferensens underlag bildao. aY elt ~1I1-

\ ,, 1 inbjudna. nälT'!ligen: 
1. Samtliga ledamöter och supplean ter 

i de nationella missionsråden i Norge, Da n
m" rl" Fin land och Sverige; 

2. samtliga styrelse ledamöter i de mi=;
s ionso rganisa tioner, so m ä ro a nslulna till 
r espek tive na tionella missionsdld ; 

3. hemmavara nde mi~sionä re r och funk
tionäre r i de anslutna missionso rganisa tio
nernas tj ä nst e nligt prövning av r cs [l. s ty
relser sa mt 
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4. IllÖtesfunktionärer. vilka möjligen icke 
innefattas i någon av nämnda kategorier. 

De inbjudna missionsr[lden och s tyrelse
ledamölerna erhålla deILagarekort utan 
avgift. För missionärer och funktionärer 
ha vederbörande missioasorganisa tioner 
anmodats att erlägga avgiften. 

Konferensen är av allmän l,araktär och 
dellagandel är fritt för var och en. De1
tagareavgiften är bestämd till 5 h. Var 
och en, som löser dcltagarekort, erh ~dler 

därjämte ett exempl~1l' :.lV en allmän nor
disk mi ssionsstatistik, som utarbetas till 
konferensen. 

Konferensens inledning,möte hälles i 
Blasieholmskyrkan onsdägl,;n den 23 sep
tember kl. 7 e. m. p,'ästa dag kl. 10 öppnas 
],onferensen i Auditorium, d~ir förhand
lingarna äga rum. På fredagkvällen den 
~5 september komma offentliga missions
föredrag a tt hållas i flera av s tadens kyr
kor oeh predikolobder av deltagare i kon
ferensen. Pfl torsd8gs och lördags kvällar 
anordnas mi ssionskonserter, elen första i 
Immanuelskyrl,an och den andra i Gusta\'
\'asa-kyrkan. Vid högmässan på söndagen 
den 27 lwmma talare fr~m lwnferensen att 
predika i huvudstadens kyrl;or och böne
hus. Avslutningsmötet halles i Imm anuel s
kyrkan pi! söndagens eftermiddag. 

:vred hänsYll till förhandlingsämnen h8r 
det ansells lämpligt att giva konfercnsen 
ett sa starkt inslag som möjligt av det, som 
rör hemlanc1sförsamlingen och dess ~t;ill

ning till missionsarbetet. Bland tirnIJC'n, 
som komma atl behandlas, märl;as följan
de: Tkhovet aven djupare ansvarskänsla 
hos h<:lIllandskyrkorna för missionen. Den 
infödda församlingens tilllagand" mognad 
'Jch krav P'I ell mera aktivl deltagande i 
lcdningrn och i verksamheten. Missionens 
uppgift sasom frid sbudbärare bland folken. 
Betydelsen av gudomlig andekraH i mis
~ions8rbetet. Betydelsen av den icke krist
na kvinnovärldens vinnande för eva nge
lium med hänsyn till kristendomens ut
bredning i närvarande tiel sa mt elcn krist
na kvinnans ansvar i della avseende. Det 
karaktäristiska för nordisk mission . ~:llJ

harnmed8nmissionen oeh den nya tiden. 

Missionärernas s tällning i sin gärning till 
de olika Iolkens religioner. 

Bland talare märkas från de skandina
visb1 länderna: professor Fl'. Torm, uni· 
versitetsleldor Bergmann, prosten Munck 
och mi ssionsclirektor Busch fr~1ll Köpen
hamn, mi~sio nssekreterare Br8nd tZ8eg, 
pastorerna Thvedt, Albert Luade och 
Leiscgang fr~\n Oslo, pastorerna P8a~il} 

och Halla fr ån Finland. ärkebiskop Söder
blom, professor Kolmodin, docent Haquette. 
kontraktsprosten Engström, missionsdireJ;
torerna Brunc1in, Folkl' och Nyren, kyrko
herde Dahlquist m .. fl. från Sverige. Dess
utom komma åts],illiga utländska rnission s
m~1I1. Sålunda väntas samtidens mest frarn
s taende represent ant för missionen i den 
muhammedanska världen, doktor Samuel 
Zwemer fr flll Kairo, vilken ock i samband 
med I;onferensen besöker universiteten i 
Köpenhamn, Lund, Oslo och Uppsala och 
håller föredr;\g för studenterna om islam 
och dl'ss ställning till kris tendomen i nu
·tiden. Dessutom komma missionsinspek
tor Wi'lrz fr[lI1 13<Jsel och engelska mis
sionsriidcts sekreterare, mr Mac1cnnan 
ll'cln London. 

För anmälda deltagares logi och spis
ning undel' konferensdagarna skall ordnas 
S;l billigt som möjligt. I s tor utsträckning 
torde fria logi kunna beredas de utl~ndsl<a 
deltagarna. Konferensbyran blir förlagd till 
K. F. U. M., Birgerjarlsgatan 35, Stockholm. 

Den viktiga:,te betingelsen för att ],on[e
rensen skilt kunn<J fylla s in uppgift och bli 
av bcst~lende värde är att den alltigenom 
bäres av Guds helige ande. Må missionens 
\'~nner bcdjä i trons Iörtröstan och kär
lekens enhet, att Herrens ande måtte vila 
över och genolllträf1ga s[lviil själva ],on
ferensen ,.om dess ansvufsfulla oc:h krä
v;li1de förberedel ser, så att mis, ionens 
Herre mrl genom denna konferen ~ kunna 
skä nka den nordiska missionsförsamlingen 
all den insikt, ni'tcl , kraft och Irimodighet. 
som är nödvändig i denna allvarsdigya 
men oc:k hoppingivande tid, rör att de : 
hetiga missionsverket mrl gå framat tit l 
seger. 

X ordiska iVI issionskonferensens 
. Programkommi/le. 
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l F!landa , . I{rika, siiides !lir n itgra ' veckor 

.,"d a ll i ~u lIli :;s io ll , bokbnlldcl bör' ker 'ti ll iu 
födda kr is tna på en pnth d ,tg för omkr ing 

111-1'c miss ioltc" i Sian.. Un der det. förflutit;) 

årE't bur i Siam orga rli,erab, eIl ve rksambet 

för iure mi,-ionen <11' de illrödd'l kristna di;r

sl.ii.des. Initiatil'et kom helt o"t ballet irån 

dem '.iiil\"ll. De "tmlade in lip behöI'lig-;l mc,l

ICIl oeh rni"sioniirerna Ijlli.!() ej I'da om I'ad 

som planerades, förr iill "il. gott som alltsallt 

mans var ordnat. A,' ,h'l't,lsCJl s \) medlenlJ"ar 

" ro endast två llf:l ii Il II in .t.:ar. bl,d'l födda i :" iarn 

men enuast en a" <l enl fÖl'e n ~ld lned lIagot ni j :-; 

~ioll",ällsk;,p . 

.'';' 

.1,1100 krollor. Det mesta nI' det som denna dag 

." lId", \'a r biblar och <lndaktsbötker. Bii re 

detta i 1'~:L"da i'p ridda bibel ord frnkt til l Gucls 
nalllll .'; I' iirhiirliga"de t 

.ll ctodistsolHfundct rlik"af f'nl.igt den flil' år 

1014 uttlrbr·(nt!L;. nll sa rn manfön!D. Sbl ti ., tikt'll 

i hel" "ii riden tillsammans 10,690,70 1 med
IE-mmar, '-,7 ,G47 pastorer. %,69,') Jok,}lpredikao

ter , 94 ,571 söndag~f ko l o .. , 982 ,6~4 söndag:'
s koll ,i rare , 10.:386,1:'; -! :-;ö ndag- .-kolba rit Si,m t 

10 1,164 kyrkor och försartlling~hu s . 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juli 1925. 

.All.lnänna mis,Ii;'i ll,')'lOcdct. 11:\9 . st. t'i)l' blomll1or llå Karolinn 
1089. OC[cl'rla g'cn i Foll<etorp, gm G. L., L>ahliJor~s. Slcn~as;] , gT(lV 

Kumla ,/(i: 1l ~0. K. A. t ESPt-' l"yd, l't,~phi (lL'ag'"
1090. r. .J .. Gbg- 211: lUl. G. A . G .. KYllhollllcn . d :o l O: 
1091. " Tionde oeh ble k" :ltl: ;-): _.ll ,I~. A. G .. llt)gasa. d:o 
1092. D. ~. ." 114;1. Hii~c rs tntl-O]lperlty IIIfg-. d e l a v 
1093. "Ur Guds J'jka förråJ " l U: 1<011. 2G: ]f;
1094. " Tionue" 12: 

1144. L . . FI, . r csehidrag- :\0:]11!)~. '"i\ [i ssions lll ede l irån )Iora", .!.!:I!l 
1H'1. L, F., " till mis:-oiollP II " 20:)1. S. :1",: 
11-11;. K. F, Ii. :.\[:5 lllission:-okrds, Xorl' 1096. ">\. L. I II : 

Idiping-, re.sehidrag' till C, J', 10!18. E. .T., Boden, ( ill J. Awue rgs 
Berg'C) vist lO:andc'dl. lOn: 

1099. H. G., ~\[iilnlyckP l:" - 11~7. tl('klnlTIs mr.!...!,'. l'csebidrae;' lO: 
1102. Offerkll\"('l"f~ fr. V ~i nn('l' i J"(i)JllUg-, ll-I~. L. O., Alvsbnt lO: 

gOL A. IL l!): - 1J'i1l. )[. O., iI:o ~.-l· --

1103. Ps. ilf!: IS ',~ :l! : ]L;!, G. K .. B.iörköb,· 2:): - 
ll04. l-1;i. S .. Uppsala ~,-): ll'i~. "Dr) ;)v rrk n L, .l-fa g-el iH .... t est nnt('lI t e 7~: 81l 
nOJ. r. T. B ., otferkul'f'rt 10: -- 11.-,•. Rldir~ladR Södra Yug-!.- &. .Jllll fd·ru 
110G. E. E. ~,-):-- rÖ l'l' llill ~ :11' .',0: RO 
llW. Till fröken Si~nc Slrö mbergs S. :r., \V"Na Klo,tcr 100 : 

olinue 100:  llillrag- till rni ssiolli.irel'lIc-l s hC'1l1l' ega
1110. .T. D. , Sth lm . "Henens tio Jld e" 40 : - t' r. Killa rr. E. $: :-'1. PIL T ., 
l11I. Bril bo :J u' q.rf'rllf'ören i II !!,. lill )lin- 1.. inkÖjl in g- :n: .-,0 

nie :\fil'hol so Jt8 uu<..lcr h . ~nt): 
un L . ' L'. .-J I: 11:., . " Onli rnno" , ,:! Ill G. G, . l (öp ill g .j ~ : 

l1 W. "O niillI1HI t iolld(''' ~:1114. 1<011. ; nör" led V. Asaka :, / , 1;1: .,.
lU;;. A. D-n, ~:t l a 1110: 1i1i:i. 1):0 föl' r Ö I'."'. I da krllkviixt er 

1117. C . ,J. G.. r.: ii,s.iii JU!) : 111;,1. H. O .. Nara, lIled tnek rör S i nillls 
1118. "Onälllll(l " :111 Land. g-rn H. ]J .. 'l'lllllb", 11) : 

1119. "Onämnd, ett tRekoHer till Herre,," 1.-", "Tackoffer" rrå n M. $: ,J. v. M. , 
Sth lm 101) :

l1~U. D ..T. \V., Hu~ kv(lrJlfl. "i sL. L en 
Jninncsh~ o I1lJlI :.l" ,-j: 11(;". C'-. W. C. , Lel<sllt'rc: HI: 

1121. Viirnu Hl[g (.,: Il/ii. )li~~inllsv;in i S.iöforp. gm d. o :,0 : 
Uh "TJen 11 jllli " lU: - 1168 . W. \L, Hiil'Jtii.;;[nd, i st. för kali\' 
]]2(;. "Tat: kot't'('r" ~n(): - r('f!. g- rn ?II. 1-1., Helj" i)ol 
1127. "Gunnar" :W: - 1172. l". Jo'., 8"n',1",,1I 
1128. Koll. i Tvän;kop-' ~S/6 I' id frkn H. ]],~. K. Ji' . 1,;. lI[" IIlcll"rsta distrikt till 

AndersoIls lJIJ ,'il;k ~n: -- ?If. .\: 1. nin~bel'gs und e rh. 7:)1): -
]] 29. J. S. h , Auborrtr iisk, lill J. Asp- 1174. H. & O., No rrkö piIIi: 2.-): 

he;'g-ö untlerh. HI : - Ui:,. S,,:;rkvarns .]uni:frll[örcning l ill )1. 
11 30. "Ränta fr sku ld ti ll au" " 40fi: ~.) N i chnls" n ~ lInde rh . 90 
J 1:1 J. )..{fp; i TIroIJl ..d t ·n .-.: - 1170. E li n s ~parbös~:1 ~ gom A. L . •. H''III I'"> I' 
113j. n .\lIl1a GeJ l }\ I Illa. en L lo lJl111 il på 11;,. l'J-1 e ),o l'l'cr. gm d:o l O 

rar bror J "OllSSOIlS g- r rt \' :): - 1IRO. lC ,I: K. W. , :-:;t hlm JOO 
11:16. "On~imnd ". gm 1\1. L . .j: - llbl. iiI. (j d , Dj n r,holtll l O 
11:37. " On i:im ntl ", d:o .J;- 11 R:!.. J /cJ.a~ry(ls östra l\r i~...,ionsföl·s. 2:, 
113S.. J(oll,. i I(orsbel',q a. fl,l i~~ion s hus d. 1I H::. A. \L If) 

24 /6 - 30': P:I 1184. E. S. S-III, Tuborg lU 
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1181j, A. D" Kris f,dala, t ill Anna Eriks· 
SO IlS 1t1 'lIlresa ;jO: 

llS'. K, JO'. 1'. i\I:s 'Cppsvenska disl ril<t 
till i\Iol'ris Berg;lillg's llnderh. 400: 

1188. S. A., ~'lari es tad, till Hildnr A n· 
dersons underh, ;).):

llR~ . J. &: K. B., Trollås ~OO: 
WIO, " Olliimnd" 20 : 
11n H . B.. Enskede 100: 

Kl', 4,!)9i: :1I 

s' .1/ , J(: $ PensionsfomJ, 

Jl.9. K. &: K, \Y" Sthlm 

Kl'. 200: -

Särski lda ändan,,;/. 
109; . :If. H" Björllö, till Darnb. i Sin a n 20:
lJIII), E. K., t iJl ka pell et i Ju ichcn~, gnl

S, L .. Ys tad 100: ... 
11111. D:o ti ll fru Carlen, som hj ii ll) t ill 

den lösc . .; umma li i rariunan C h wc n ~ 
feng i Jsh ih ådö \llls föl' den npp 
lös ta rö l'loVlli ngcn 1011: 

110. A .•r., t ill Barnll. i Sinan GU: _ . 
110S, B, n., t ill d:o J: 
J11~, "Tvu \'änn,,!' ett tackoffer" t.ill 

' j·rugO ],ind~l' föl' lttbild~in'g a v 
1l1lg'C Jllil II , grn A . Ii', L ., lIus
j<Völrna 2.j: 

J11I; , 	 Från uag-ra lllissio ll S\'iin ne l' i Grebo 
till N. Engbäck ]Iii 30·årsdag-eu, 
nl t HItV. e fter gotLf., gom ~.L\.. L. , 
G,'ebo 90: 

11 ~:!. E, J ., Björki,iby, "ett li tet tack· 
offer, t ill missionär Bloms. att 
unv, erter go ttL ". 10: 

19j, J , J" Bällö, till de nödlidande i 
1\.1 ,." ,)80: 

lln :l-L D" Karlsfol'Jl. t iJl eI:o 10: 
Jl~l. A, ,J., S l riiru>:nris, till I. Ackzell s 

nrb. hl:=lll(! lJ;)rn~1I 12: 
J, och .\1.. 'r. , Sthllll, för H s ie 

H s il! .!...\'-yaos und f' rh. 2;): 
Sönrla .~s~ kol baTJl och \'ä nn er i VeoD , 

t ill .\1. Ringberg, föl' ou 81'0Igo.· 
se~ uudt'rh .t .~· 11l L. R. 100: 

11i8, Betels D"l.'Jllnfg. ~Ia!lrl(j. till en 
~kolgosses UJlut--,.,h. JIO~ _~x el 
H"hllc 	 i I shih , g lll S , S, 130:

0 , J ., "-[yres,iö, till bibeJk vionan 
Han's und erl!. 	 100 : 

F, "missionsdagen" ti ll r. Ackzell 
a t t uuv. ti ll kvinnovc.'l"k s. i Tuug
cho\\'!o, g ill D, P" Ronneby 20: 

F . 	 H. , 1)ll\'OO, till 0 , Cnr len föl' 
hna i :lfei·ti 20: 

D:o till Emma A ndersson för Sin
hos sko l g-ung-	 :JO : - 

L A N D. 	 5 augusti 19,25. 

.1HU. SJ\ursttl d Norra Friförsamling. f ör 
eva ng. Gyllenst,iärnDs underh. 200: "

liGa, Sjötorps Ungd-förcn. till 0, Carlen 
att anv. e·nl. [;\'el'enskommelse 50: 

lI'O. O. A. ,J" Norrköping, till M. Ring·
berg' ;ltt am ' . eftcr ~ot tf. ~O :-

11 'il , Okiind, Skjjrstud, t il l Barnh. i Si· 
nUll, gm H. L., ,Jkpg 10': 

lI78. Bönel'in~eu, Dm' bo, till f1iek"n 
l-I :-da .Jillg's und e rb. bo~ H. \Vaug
i Tu ngehow fil 2:>: 24 

llR". Forshems KristI. U ngdomsfö reu . 
Ull g-os:;en YL1 c n-tong~ underh. 25 : 

U91. Ps, 126: 3 till Barnh . i Sinan 30 : aj 

Kr . 1,727: ~)~J 

A ll7nänna missionsmc d('l 1,997: 31 
S, ,1[, J(:$ Pen8;'011.\'[Olld 200: 
Sä-rski.lda. ändamUl 1,727 : 5Y 

Summa ~i11de-r jul.i 'mön. 1925 K". 6,92 1: 93 

Mcd vurmt lack till varje givare! 

Missions tidn ingen 

S I N I M S L A N D, 

utkommer 1925 i sin 30 ode årgång. 


Organ för Sve nska Mission en i Kin a, 
redigerad aV Nath, H ögman under med· 
verkan av Eri k Folke, ilfart'in Linden m· 
fl. , utkommer med 20 nummer om året, 
sa m t innehå ller uppbygge lseart ikla r , bibel· 
studiet'. brev fl'. Kina, samt .missionsnoti· 
ser fdin när och fjärran, 

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

SU nd till utlandet kostar tidningen kr 
2: 75 pr är, 

Pre nllmera ntsam la re, ,- om ve rksWIIa 
prenumeration il. närmaste postk on to r , er· 
hå lla, mot insändande till exp, a v postens 
kvi ttenser, k r, 2: 25 föl' varje 5-tal ex. 
men då intet f riexempla r . 

När m indre än 5 ex, tagas bör prenu· 
mera tion ske på posten. 

Provexemplar erhålla s g ratis från ex· 
peditionen. Redaktionen, 

. Expedition : Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 44 59. Norr 22473. 

I N N E HÅ L L: 

lit. - Hurudan a bören I då vara? - T acks ägels e- och böneämnen. - Hem

g~ln gn a ombud. - S. M. K:s Californiakommittt,s å rsberättelse. Miss ionärs
konferensen på fältet, - Hemför)ov c) d meda rbetare. - , Från Red. och Exp. 
F rån miss ionärerna , - Nordiska Missionskonfe rensen, - Från när och fjärran. -

Redovisning. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~·~~-A~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockbolm, Svenska Tryckeriaktiebolag-et. 1925. 
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ETT- VID KORSET 

V id korscts fot hos Frälsarcr; 


dc trogna mötas än . 


Där är en h elig samlingso rt 


l ör var je JeSIl vän. 


Hur myckel än oss skilja m å, 


vid korset mö tas vi ändel 


so m barn i sam m a [aders[amn, 


som ell i .J es u llamn. 


V id korsels fot h os Frölsaren 


bli alla stora smel. 


Ty där är ett, ja , etl blott stort : 


all GLId oss älskal sel. 


D([r [rdgas ej , vad namn man har; 


där äro vi blott Hans , 


som tog vål' do m och tåligt bal' 


vår smärtas törnekrans. 


o bröder, sys trar , sam len er 


vid Lafsels helga fot! 


Luft högt dcn k orsfäs tes baner 


mot ondskans våld och hot. 


Bliv san nin ge ns och rätt pns tolk , 


där m örkret tätast står . 


E tl l' e n a t folk , ell e n a t folk 


dc filist ee r slår. 


V id korsets fot h os Fräl saren 


blir alll i kärlek väl. 


Dä.1' (i l' den fräl sta skaran än 


"eli hjärta och cn sjä l" . 


Hill' mycket än oss ski lja vill, 


vi h öra dock varandm till. 


Den enh cl, som vid l.orset rår, 


föl' cvig tid beslår . 


Sv.-lin ska B udb, 
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GUDS 

Gud har skapat människan till sin 
boning. Hans bön är denna: Låt mig 
få bo i min boning! » 

Här är icke Gud allsmäktig; här 
är människan allsmäktig. Hon kan 
stänga dörren för Gud, så att han ald
rig kommer in. Och om hon släppt ho
nom in, så kan hon driva honom ut, så 
att han aldrig söker att komma in. Mot 
denna hennes makt mäktar Gud ingen
ting. Därför b e d e r han: "Låt mig 
få bo i min boning! » 

Den bönen ljuder alltjämt i vår an
de. Lärom oss att höra Guds bön och 
att b ö n h ö r a Gud! Därpå hänger 
vårt eviga väl. 

Har Gud fått komma in i sin bo
ning, så söker han med hela sin makt 
att bo kvar. Ja, även då han på vår 
o n d a d a g (EL 6: 13) sänker ned oss 
i tuktohelvetet, så bor han kvar. Han 
följer med oss dit ned. Och ingen av
grundsmakt kan driva honom ut ur 
vår hjärtegrund, där han sitter på sin 
tron, mitt i vår eld, vårt kval och vår 
vånda. 

Och i dödslikheten med Herren, då 
vi ropa : »Varför har du övergivit 
mig », sträcker sig »Guds fjärran » 
blott till vår känsla, i vilken den onde 
då far in och håller ett fasligt pino
och frestelseväsen. Men till vår härte
grund sträcker sig icke »Guds fjärran ». 
Där sitter Gud på sin tron (visserii
gen djupt fördold, men dock djupt 
anad) och förer vår frälsning till här
lig seger i djupaste nöd. Ingen och in
tet i himmel, på jord och i avgrund kan 
utdriva Gud ur min väsensgrund; ja, 
ingen och intet mer än jag själv. 

B Ö N. 

J a g k a n d e t genom fasthållen synd, 
särskilt genom förargelsens och för
bittringens upprepade fasthållna synd. 

Även i vårt knorr- och knotelände 

på motgångens dag bor Gud kvar i vår 
väsensgrund, dock under varning och 
bestraffning i stigande grad. Hjälper 
ej det, lämnar han sin boning; och Sa

tan flyttar in. 
Även vid hotande utglidning ur Gud 

på medgångens dag sitter han kvar på 
sin tron i vår grund, ända tills vi, 
trots upprepad och brinnande varning, 
glidit ut. Då lämnar han sin tron; och 
djävulen intager den. - Med sådant 
tålmodigt kvarvara i vår väsensgrund 
vill Gud växa sig allt djupare fast där
nere, för att kunna växa sig allt högre 
upp, ända till fullkomlig gudsmänniska 
i oss genom Jesus Kristus, vår Fräl
sare och Herre. Ty Guds människo
blivande i oss är frälsningens väsen, 
väg och mål. Han v i 11 och han m å s
t e få bliva a I I t både f ö r oss och i 
oss. Förr är verket ej färdigt. 

Vad visa oss våra flydda år? Jo, 
Guds trofasthet, ett aldrig kallnat fa
dershjärta, en aldrig svikande faders
hand. Som en väldig flod strömmar 
Guds »stora barmhärtighet» genom 
hela vårt liv. Omätlig som havets vat
ten är Guds godhet mot oss, b l o t t v i 
låta Gud vara Gud och höra 
hans bön och låta honom bo i 
s i n b o n i n g. Amen. 

Stockholm 5 juni 1924. 

N. P. WETTERLUND. 
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Fick-Testament-rörelse i Kina. 
Det råder f. n . en allvarlig kris i Kina, 

en kris som framtvingar frågan: Huru 
skall ut vecklingen bli? - Hos mission ens 
vänner går tanken i della sammanhang 
tiLL missionsarbetet, och ['rågan tränger 
sig inpå oss: Skalt Jesu Kristi evangelium 
ostört kunna spridas därute, eller skola 
hinder till å tas möla Herrens sändebud? 
Komma kanhända de öppna dörrarna att 
stängas? Skola lillfällena tagas il'rån oss? 
Uppmaningen : "Ta
gen väl i akt varje 
lägligt tillfälle, ly 
tiden är ond " blir 
sålunda ell ord sär
skilt till oss i vår 
tid och man gLäds, 
då man ser, hur nå
gon söker all gripa 
tillfäLLet, innan det 
förloras. 

l'ick -Tes I a 111 e n t s 
Förbundets interna
tionelle resesekrete
rare, George T. \3, 
Davis, synes vara 
en sådan Herrens 
Ij ilnare. lIan ha!" till 
bringat någol Iller 
än ett år i Ostasien 
och arbetar Il u för 
all uuder den niir 
maste framtiden ef 
ter omsorgsfull 
prövniug av varje 
särskilt rall och uno 
der samarbete med 
missionärerna oel1 Ett kinesiskt jic1ctestamenle. 
de trenne stöl'sta 

b7j)'elsällskapcll sprida 1 miljon f1cktesta

IlIelItelI ])laud Jdnesel'lla. 


För alt mana till förbön oell offer för 
della arbete har han skrivit en del upp
sats e r. Dä ri berältas bL a , Olll huru Nya 
tes tamenten förr utdela ls i Kina och bli
vii till välsigne lse . F ö r 70 eller 80 år 
tillbaka utdelades t. ex. e fler en omsorgs
fulll uppgjord plan 1 milj. ex. av Nya 
testamentet i Kina. Dcnna , Nya-tes lament

rörelse» omtalades ofla av Hudson Taylor 
i hans föredrag om Gud s verk i Kina. 
Det var t. ex. en kinesisk officer, som vid 
den tiden reste genom Shanghai. Han 
kom all gå förbi Londonmissionens gatu
kapell, där en missionär just då förkun
nade evallgelium. Officeren gick in 
gatukapellet och lyssllade till vad missio· 
närell hade att säga, Vid slutet av före
d raget berättade missiollären, alt Guds 
vänner i olika länder hade samlat medel 
föl' alt kunna utdela J<inesisl,a Nya testa

kom en för honom 

menten. Han sade 
också, a t t ban där 
hade några sådana, 
och all, om några 
av åhörarna önska
de alt (å el! sådant, 
det stod dem frilt 
att ge sig till känna. 
Aven officeren mot
tog denna inbjudan 
OCll nek alltsa elt 
ex. av Nya testa
mentet , 

Några år senare 
predikade en ameri
kansk missionär för 
en större skara, 
samlad i ett galu
l,apell. Det bade en 
längre tid varit tOI'
ka i trakten. Missio
nären talade därför 
om, all d e t var för 
gäves att bedja av
gudarna om regn, 
eftersom endast Gud 
kunde sända regn 
och fruktbara tider. 
Då han slutatsitttal, 
obekant herre fram 

och frå gade: "Yarför beder icke missio
nären Gud om regn? .. Jlissionären trodde, 
att mannen cndast hade komm it föl' att 
diskute ra , och syar-ade därför genom att 
fråga: -Beder Ni honom om re gn? 
Främlin gen svarade : >Ja, varje dag beder 
jag min himlllelske Fader att låta det 
regna. i) ~lissiollären blev intresserad och 
bad främlingen följa med in Ocll berätta 
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huru han hade lärt att bedja till den sanne 

Guden. 

, Det visade sig då, att främlingen var 

den offlcer, som några år tidigare fått 

mottaga Nya testamentet i gatukapellet i 

Shanghai. Han hade studerat testamen

tet, och han och hans fami Ij hade där

igenorn blivit kristna. Missionären frå

gade, om o[[]ceren var döpt, och nek 

svar, alt så var fallet. "Vem döpte Er? 

frågade missionä

ren. . Den him

melske Fadern., 

svarade officeren. 

.Då han blev om
bedd alt närmare 
förklara, vad han 
menade, svarade 
han: .,Jag läslemilt 
Nya testamente 
och rann, atl de, 
som trodde. också 
borde döpas. Jag 
förs tod ej deita, 
men då jag en 
gång träffade några 
katoliker, frågade 
jag dem, vad det 
ville säga. De sade, 
aLL jag skulle gå 
till en präst, att 
han göt vallen på 
mitt huvud och 
att detta var aH 
bliva döpt. Emel
lertid kunde jag ej 
finna någonting i 
Nya testamentet 
om, att jag skulle 
gå till en katolsk 
präst för alt bli 
döpt. En dag salt 
jag hemma i mitt hem. Det började 
regna och jag tänkte: llU är rätta liden 
för mig att bli döpt. Så gick jag ut på 
gården, såg upp emot himm elen. så a lt 
regndropparna föJlo på mitt ausikte och 
sade : 'O, Herre Gud, i Faderns och 
Sonens och den IIclige Andes namn mot
tager jag ditt dop'. Så ble\' jag döpt. , 

Officeren inbjöd missionären att besöka 

En "leo/gosse ?ned sitt fick·testament e. 
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honom i hans hem, oeh några veckor 
senare var missionären på väg dit. Han 
mötte en person och frågade denne, var 
den och den mannell hade sift hem. 
»i\'lenar Ni den mannen, som tillbeder 
Gud? , löd svaret. Efter att ha gått ännu 
ett litet stycke, frågade han åter var den 
och den officeren bodde. Åter blev sva
ret: >0, ni menar den mannen som till 
beder Gud. > Så nåddes målet för resan 

och missionären 
fann ett kristet 
hem tl1 ilt i heden
domen. Allt som 
haft samband med 
avgudadyrkan var 
avlägsnat från 
hemmet. Väggar· 
na pryddes i stället 
av bibelspråk 
Hela familj en be
l<ände sig tillbedja 
den sanne guden, 
och allt hade kom
mi t såsom en följd 
av det Nya testa
mente. som utde
lades till främling
en i Shanghai. 

Emellertid be· 

höya vi C'j endast 

tänka på dngar, 

som gått, för alt 

se exempel på bi· 

belordets kraft ocl! 

väl s ignelse. Fang· 

ar i fängel ser så

vä l s o 1Il so I d a te r 

i Kinas stora arme 

ha erfarit della 

ords omskapande 

kra ft i s ina hjär


tan. Ä\'en i skolorna ha slwlgos"ar och skol· 

flickor fålt hjä .lp genolll samma bibel

ord. En liten sl<olflicka, endas t 10 år gam

mal, fick en dag llöra berältC'l ser ur bibelll. 

Hon kom också så småningoll1 \il! t1'0 på 

Herren J esu s . Dittilts hade hon val'il 


den sämsta j Sill klass. Nu började hOI1 


bed.ia Gud om bjälp med sina läxor. Hon 

bad, fastän hen lies kamrater skrattade åt 




i 
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henne d ~irrör. Det dröjde ej länge, förrän 
hon blev den bästa i klasse n. Hon ta ladc 
också mcd andra om Herren J esu,s och 
vad han gjort för dcm. Så bl cvo s na r t 
hCIlIles mor och farmor tillika mcd hen
nes bäsla väns mor oell farmor l<risI1l8, 
och även fyr8 av hennes ka mrater kommo 
genom henncs vittnesbörd till Iro P~l 

Herren Jcsus. 
Missionärerna äro h elt na lurligt glada 

orh tacksamma för det arbe le, mr Da
vis utlör för all sprida bibelordet bland 
kinesema. Han skrcv e IL brcv lill dem, 

\'j lket han berätladc om Sill plan sa mt 
frågadc, huru många fick-testamenlen dc 
ansåga sig kunila dela ut lill sådana, SO ill 

vara villiga alt läsa dem r egc lbunde t och 
alt alltid bära dem med sig. Inom två 
månader hade missionär erna so m sva r be'
gärt tillsamm8n s mcr än '/2 mil jon Nya 
'test8menten, oc h ny a brev med liknall((e 
rekvisition er strömmade in _från alla 
håll och kan te'r, 

l\Iå även Sveriges miss ionsvä nner med 
förbön och tacksägelse följa d e tt8 arbete! 
l\Iå vi tacka Gud, alt ha n nu ingiviL i 
sina vänners hjärta n all i s tor ulsll'äcl,
ni ng bryta liv ets bröd å t 'J\inas miljoncr! 
Må vi också bedja, alt hans välsignclsc 
må följa dessa ans träng ningar, så alt HI'
ket kan bära förhlh'ande fhlkt till Guds 
namns förhärI igande ! 

HL. 

•
T 

Fru A. Lindell. 

Tätt ha buden om missionsvänncrs 
hcmförlovning k om mit till oss dc senare 
fll'l'n. Aler ha Yi mottagit dt saualll 
sm~irtsamt l1l cddclanilc, då c tt av " å ra 
ombud, fru ilugusta Lindell, lJamrånge, 
hastigt Wtt bryta upp . Hembudet kom 
uncl er en resa i Norgc i sä llskap mcd 
makcn, L läraren och organistcn II. Lin
dell, uch dL tJat- "Ullue!'. 

Med ett varm t och levande intresse har 
fru L. i många år följt vår mission. Och 
<let var ej blott i den , 'arma känslan utan 
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ock i praktisk .handling, som henn es l,är
lek till missione n tog sig utt ryck. Upp,
lIIuntrande var det i sanning alt se den
na tro,g na J,är lek. Evighetens dag sk all 
uppenbara frukten _ Vä lsigna t vare _ det 
lju sa minnet! 

iVUt vi bedja Herren väcka upp nya 
vänner, som i tj ii na nde k~irlek eflerfölj å 
clcras tro, som viiI »full ända t loppet». 
Och ej må vi glömma' atl i förbön bära 
fram ma.1,en, som nu P~l ~tld ern s dag så 
hastigt blivit himnad ensam kvar. Gud 
styrke honom! G_ ö. 

"Farbror. " 
Tällk att .Farbro r> gått in i vilan, och 

en annall tagil hans plats! Han he tt e 
egcntligcn Wang ClIao-Sheng och var 
inte släkt mcd lI~lgon i sko tan e ller P? 
stationen. Dock gav ha n frå ll första in
trädet i se mina ri ct cll int ryck av mogen
het och fnstän han ej intog' någon undan
tagsställnillg bland eleverna, såg m a li , där 
hnn gick iblalld ,dem, alt han levde på 
en annan llivå ån ' dc a nd ra_ Della kände 
även dc och, oaktat han vad begåvn ing 
beträffar var ganska medclmåttig, utsågs 
hnn snart nog till e:evkårens förtroende
man och kom i dcnna sin egenskap att 
Slå i närrnnrc b eroring med seminnI;iet.s 
ledning än dc övriga l ärjungarna. Dct 
var på grund -il ä rav' som ' hans farbroder
liga cgcllskapcI' kommo att läggas så-tyd
ligt i dagen, och benämningen Farbror 
blev helt naturlig ulan annan bismaJ, än 
möjli gcn alL han bli vit gammal litet före sin 
tid, fastän han val' nästan dubbelt så 
ganimai som de 18 och 2Ö-å~lngar, vilka 
utgjorde ne r ta let bland hans kamrater. . 

lian hade livsc rfarcnhe t, Farbror, och 
hade gjor t andliga erfarenheter mer än 
de ncs'ta. Dä,r[ör ku'nde ha n öva mycken 
fördragsamhet mcd s vagilet och ol'örstånd 
på sa nlIna gång som han mcd auktorft~t 
kundc göra sin my ndighet gäll~)I1de mot 
oade l' och felsteg. Det var en god öv 
nin g i församlingsvård. Någon egentlig 
lärarbegåvn ing hade ban ej 9ch ej helle,r 
var -h an någon lysande' 'predikant, men 
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lian hade i stället uthållighet och en ell
faldig övertygelse, som gjorde att han 
ofta hos gamla som hos unga kunde i 
sinnet fästa, vad han avsåg alt meddela. 
Han hade ansvarskänsla också och var 
trogen såväl i sitt eget arbete som i d" 
uppgifter man anförtrodde 110noll1. 

Liksom de flesta andra eleverna hade 
han föräldrar och syskon i hemmet", som 
väntade, att han skulle bli ett ekono· 
miskt stöd för dem, men dessutom hade 
han hustru och barn och d~ras framtid 
att tänka på, när det gällde att träda i 
missionens tjänst. Ullder sådana förhål
landen är det ej så lätt alt avgöra sig be, 
träffande sitt livsverk, som då man är 
ensam och oberoende, men å alldra sidan 
väger avgörandet mera, har mera persoll
ligt värde och innehåll, är uttrycket för 
en karaktär, som I'ormats unde!' tryck 
och därför år av best.åe nde art. 

Det var för tio år sedan jag lärde 
känna honom och sedan hade jag honom 
termin efter termin som lärjunge i hibel
kunskap och andra specialiimIlen, så att 
jag lärde känna honom väl oclt uppskatta 
hans gåvor, hans förutsättningar alt kunlla 
bli till fruktbärande användning i Herrens 
t.jänst. Det var därför med födlOppningar 
om en lång och rik arbetstid, jag erler 
några år såg honom lämna seminariet 
och ingå i missionsarbetet i Si II-an ej 
långt från hans egen hembygd. Så höga 
betyg för teoretiska kunskaper kunde han 
ej få, men jag hoppades, att Andens vitt
nesbörd skulle åtfölja hans gärning och 
mer än gottgöra alla brister. 

Hans egentliga arbete blev evangelistens 
och församtingslårarens. l denna dubbla 
uppgift blev han både ett ovärderligt 
stöd lör l1l issionärerna på pla tsen och en 
ledare föl' d e kristna kineserna. Det 
dröjde ej länge förrall han av försam
lingen valdes till äldste, vilket val av 
Presbyteriet godkändes, i trots av atl hail 
var jämförelsevis ung. Samma egenska
per som gjort honom till •farbl'on i se
minariet, gjorde honom nu lämplig till 
äldste i fö'rsamllngen även i deras ögon, 
som före honom uppburo ämbetet, och så 

.blev 'valet fastställt, och ban invigdes till 
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församlingens tjänst. Där Dck han gå 
omkring och hjälpa de gamla och de 
s juka, de olärda ocb de små barnen, bi 
träda i sjukvård och i baflll1emmet allt 
efter omständighelerna, allt under det 
han själv hal' på en svag kropp. 

Hans arbetsdag blev dock ej så lång. 
Svagheten tillsammans med bekymren 
undt!r orostiderna och ej Illinst för en 
S OIl, som trots större tillfällen och mera 
hjälp än fadern någonsin komlllit i åtnju, 
tande av ej syntes vilja "andra j dennes 
spår, beredde vägen för sjukdoms fröna 
och snart var det tydligt att han led av 
lungtubel'l,:ulos. När jag senast såg honom 
va!' han redan ganska medtagen av sjuk. 
domen, men kunde alltjämt utföra sitt 
arbete. Emellertid målte den ganska 
snart ha\'a brutit ned hans kropp, fastän 
vi ej här nled visshet veta precis när ban 
dog eller den slutliga dödsorsaken, Han 
lämnar ett stort tomrum eHer sig, Oell 

hans e\'terträdare behöver särskild förbön 
alt han må kunna fylla nppgiften. Må 
vi ä\'en bedja för de efterlevande, som 
berövats sitt stöd, att sorgen och livets 
I'ostran må få utföra Herrens kärleksrika 
planer. Församlingen och a'lla, som be
tjänats av vål ' hemförlovade medarbetare, 
kräva också trogen förbön, alt det må 
bliva frukt av det liv, som nedlagts ibland 
dem, och må minnet därav up'pmuntra 
oss alla till trägen sådd, ty det skall föl' 
visso bliva skörd av varje kom, som 
kärlek laller i jorden och dör. 

Carl F Blom. 

·FPÄN· .~ ...... .~ 

~ON(X"iEXPEDITION 
Ställningen i Kina. 

Fastän ställningen j 1(ina, då underrät
tel se rna därutifrån sammanställas, ter sig 
så vacklande och obestämd, att vi ej f. n. 
våga gÖI'a några bestämda uttalanden 
därom, kunna vi ej annat än ånyo rör 
rrUss ionens vän ner betona, alt stä llningen 
ar oerhört kritisk. Vi ha mottagit t1era 
brev och tidningsurldipp c1ärutifrån, och 
man blir mycket beldämd vid lä sningen 
dä ra v . 
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Ställningen är kritisk i olika hänseen
den. I likhet med vad vi i förra numret 
meddelade, ha våra missionärer även i 
fortsättningen fått vara. tämligen oberör
da av oron, men de behöva alltjämt våra 
förböner om Herrens bevarande makt. 
De behöva också förbön, att Gud må giva 
dem all den nåd och 'visdom, som de be
höva för att handla rält. Vidare mötas 
de infödda kristna av många frestelser 
och ställas på svåra prov. Skola dc gri
pas av hatets ande, eller skola de kun
na stå fast i kärlek? Och skolungdomen, 
huru kritisk är ej tiden för den! De unga 
ha berett missionärerna mycken missräk
ning under denna orostid. Man frågar t. 
o. m.: Kunna de högre skolorna hållas 
i gäng i höst? Eller riskerar man skol
strejk? 

Ja, mycket är beklämmande och 'fyller 
Kinas vänner med vemod. Men anled
ningar till glädje finnas även . l\Htt under 
oro Il i Shanghai pågick t. ex. där möten, 
om vilka i pressen meddelades: En stor 
skara sanuas dagligen till möten i denna 
stad. Många missionärer synas med i den 
stora åhörareskaran, som ju huvudsakli
gast best~lr av kineser. Där äro de dock 
icke kineser eller ut/äIlI1ingar, ulan alla 
ärQ) ell i Kristus. 

Ett uppmuntrande exempel på Guds 
hjälp. 

Kroppslig klenhet hos flera, som slå i 
vårt arbete, små inkomster och dl' 'Öl-ut 
omnämnda förhållandena i Kina ha tiil
sanunans gjort, att det ibland föl' oss pft 
expedilionen selt rätt så omöjligt ut. Ett 
i Kina Inland Missionens jubileumsskrift 
omnämnt exempel på Guds underbara 
hjälp, har därunder blivit oss till upp
muntran, och vi låta det härmed gå ,'i
dare: 

»Ett av de mest påtagliga exemplen på 
Guds hjälp gavs oss i januari 1913. Under 
många må nader hade tron blivit allva r
ligt prövad, i det att Guds svar på mångas 
böner ännu dröjde. Missionens inkomster 
i Stor-Briltanien hade under 1912 varit 
de lägsta på 16 år, och delta under det 
att det växande arbetet i stället hiivde 

ökade inkomster. I medio av januari ha
de sIäIlningen blivit så allvarlig, att vi 
funno oss föranliHna a.tt göra i ordning 
följande citat för att införas i februari
numret av Chinas Millions. Citatet skrevs 
ursprungligen 30 år tidigare under en 
liknande prövotid av George Muller och 
löd: 

'Miinskligt selt är det l1U omöjligt alt 
arbelet kan fortsällas . Men jag tro"" all 
Herren kommer att hjälpa, så a.tt vi ej 
skola bchöva alt uppgivas. Utan att lvi via 
vänlar jag på .hjälp och skriver della tiJl 
Guds iira och för alt det skall bli med
delat efterviirIden till uppmuntran för 
Guds barn. Resultatet kommer att visa 
sig. Ja.g är övertygad, alt vi ej skola bli 
rådlösa, ehuru vi under åtskilliga år ej 
varit S~l falliga, som nu.' 

Dessa rader sändes till tryckeriet, men 
icke kunde vi alla, alt Guds hjälp var så 
nära som den var. Två dagar före ja
nuari månads slut, kom lill vår stora 
uppmuntran Guds hjälp ur tr~\l1gmålen i 
form aven gåva på icke mindre än 
of!, 10,000 (= 180,000 k1'.). Gud är i san
ning en levande Gud. Han leder allt och 
vårdar sig om sitt folk och silt verk.)) 

Misslonärernas hem- och utresor. 
Fröken Maria Pellersson har nu an

länt lill Sverige etter en god resa från 
Kina, dilr hon unclel- sista perioden vis
tats sedan rlen 16 september 1!J15. Hen
nes arbele har därvid hUYudsaldigast ut
förts i försal1llingt'n och barnhi'lI11lld vid 
Sinan, Honan. - Vi hälsa henne nH'd ett 
varmt: Välkommen hem r Vi tillönska 
henne också tiJlfiillen lill vila, veder
kvickelse och arbete här henuna samt an
befalla henne åt missionsvännernas för
böner. 

Fru Hilma Tjäder hoppas, om [{erren i 
fortsättningen öppnar väg för henne, att 
den 27 september avresa från Stockholm 
för alt i sällskap med Sv. Mongolmissio
ncns rrussiOllärcr över Ryssland och Si
birien utresa till l\:ina. Mä missionens 
vänner ihågkomma hellneinför nådens 
tron och över henne ned bedja n~ d till 
hjälp i rätt lid! 
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Fröken Anna Eriksson beräknar enligt 
mottagna meddelanden att med ångaren 
Karmala den 29 september avresa från 
Shanghai för alt resa hem till Sverige. 
Även henne anbefalla vi åt missionsvän
nernas förböner. 

Försäljning 
anordnas av Syföreningarna för Svenska 
Missionen i Kina tisdagen den 17 nov. i 
K. F . U. K:s lokal, Brunnsgatan 3, Slock
holm. 

. ,Herren i höjden är större.> 

dessa dagar har tidningspressen helt 
visst mycket att meddela från Kina och 
detta ej av sådan beskalfenhet att det I,an 
verka lugnande på sinnena. Missionens 

Vy från S/mi iH. 

vänner hysa säkert i stället icke ringa 
grad av oro för sina sändebud. Jag vill 
dårföl' genom vår tidning sända en hiils
[ling från oss och lflta Eder alla veta , alt 
hittills ~l ro vi alla bevarade i frid, och 
inlet av oroande beskaffenhet har hänt 
oss. 

Just nu vislas vi på dc olika plats.er, 
d'it vi uncler sommaren taga vår lillflykt 
för alt undkomma heLlan , få vila och 

Beriktigande. 
I Sinims Land för den 20 maj detta år 

hade beklagligtvis elt irycldel insmugit 
sig. Tidningens läsare ha säkert av sam
manhanget förståll meningen, men vi vil
ja dock härmed rätta detsamma. I slutet 
av före stå ndarens på hiltet årsrapport 
stod p[t sid. 121 Jes. 35: 1 citerat och det 
däri I.Örekommande ordet »hedmarken» 
hade genom tryckfel blivit »hedendomen», 
vilket vi beklaga. 

vederkvickelse . Somliga av oss vistas p ,i 
Kikungshan, dc flesta på Shui--ill, nära 
JlIicheng, syskonen I-1ahnes på sill gamla 
vanliga sommarslälle, staden \Van-ehuan, 
som betyder "de tio tllsen källornas stad -, 
men där \'atlentillgtll1gen i sjiil\'<l verke,t 

ilf ri ngH ~ 

Yi skriva i dag den 6 
juli. Efter en hel veckas 
oavbrutet regn, som nog 
gjort e.i så litet sl<ada på 
den inbärgade vackra vetc
skörden skiner i dag solen 
51} strålamIe vackert. Säden 
hade blott dcivis hunnit 
tröskas röre regnet och 
grodde därför där den låg 
på tröskplanerna, ly folket 
s;ll<nar lador. 

I denna veeka taga viira 
sommarbibclkurser sin bör' 
jan. Den rörsta, ävsecld 

Foto. Rster Bel'f). för deln som genomgått 

vårt manliga seminarium 
och ;iro ute och ha anställning, börjar 
om fyra dagar. Den varar blott en 
vecka. Den är avsedd att giva dessa 
u nge män n,igra slilla dagar omkring 
bibelol:det. Sedan börjar elen varje år 
återkommande kursen för våra medhjäl
pare, som iiI' sex[trig, o~h som piigtlr en 
månad. i"'ledverkande vid dessa tvenne 
kurser iiro bröd erna Landin, Ringberg 
och Caden samt trenne av våra kinesiska 

http:plats.er
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medhjälpare jiimte undertecknad. Som
liga ay oss medverka \'id den första kur
sen, somliga vid den andra. Vi fä dispo
nera trenne tempel i närheten och där 
kunna kursdeltaga rna sova och ~ita. Vi 
kunna dessutom ha lektion erna där. 

Jnst nu iiro templen fyllda av det jor
diska vetet, men vi hoppas [;"1 dem utröjda 
och iordningställda dessa dagar. Vi 
hoppas OCkS{1 att det ',ädlaste vetet " i rikt 
lll ~llt sedan må kunna utdelas där. 

\'ad s,"t den politi ska ställningen heträf
far så är det svå rt att kunna förutse ut 
g{mgen av den nu pågående konfEkten. 
Den undersökningskommiLtc, som tillsat
tes oeh som bes tod av utlänningar och 
kineser reste till Shanghai för att fullgöra 
sitt uppdrag, men det dröjde ej många 
dagar förrän de funno, att de i ..så många 
stycken voro av olika lIIipfaltning, -att de 
:itervände till Peking. Nu säges det, att 
en ny ]<ommission skall tillsättas, oeh att 
undersökningen skall försiggå i Peking. 
,\lan anser att Shanghaiej år en lämplig' 
plats. Där iir härden för hela den upp
s ttllldna rörelsen, och det är Inycket lätt 
att d~ir bliva påverkad av olika meningar, 
som göra det svårt att fälla etlopartiskt 
domslut. 

Ln japanesisl<tidning menar, att detta 
endast är början till den stol"a rasstriden 
mellan de gula och de yita i s tälle t för ett 
mellanhavande mellan England och Japan 
å ena sidan och Kina å den andra. Må
hända delta ii r sant. D,\ kail man aldrig 
veta huru och när det kommer att sluta. 
Oemons tr ationer och hoykottning av 
engelska och japa nesiska Val"Or ta s nart 
s lut, men den nat ionalisti s ka känslan 
kommer att finnas kvar, och det synes 
som om lid en nu vore inne a tL ätminstone 
delvis g iva Kina den rätt, som under för
gångna tider av olika anledningar fr~rn
tagits kineserna. 

En person sade h~lromdagen till mig: 
>~u är husbonde n gäst i sitt hus och 
gäs ten husbonde.» Det är nog sa. i 
ln 'l nga fall. \'au sonl kinesen InesL efl el' 

strävar iir a tt den s. k. extraterritorial. 
rätten skall upphävas, och detta äro euro
peerna högst ovilliga att gå medpå,. Man 

lindrar ej P~l att kineserna önska detta . 
Utlänningarna ha ju s ina särskilda kon 
cessioner med doms tolar, Jlolisvä se n och 
riHtighetel' som om landet vore deras 
eget. Kineserna f;l ej bo i de ulUindska 
koncessionerna lilan siirskild till å telse, de 
stå där under utländsk polisuppsikt, poli 
tiska flyktin ga r kunna ej gripas där o. s. v . 
Och doek är detta i kinesernas eget lanu! 
- Att utliinningar ej vilja ställa sig under 
kinesisk domvärjo må man dock ej heller 
undra P~l. Tillståndet, vari Kina ännu 
hefinner sig, förklarar , \'arför utlänningar
na fordra, att först måste Kina giva prov 
prl att det ~'lr en värdIg medlem" av "ria'
tionern as förbund ", innan Tllan läIlli1ar 
ifrån s ig koncess ionerna och rätten alt 
dömas aveglIa konsuler. 

De studerande i hela land et ha ådaga
lag t en förundran svärd e nergi .. De fara 
land och rike omkring för att agitera. 
De synas ock ha fått militären p ii sin 

. sida, åtminstone delvis. Det tåla s om 
l,rig med. England o. s. v., men !so m ,'äl 
iir finnas ju förstån,diga persol)er vars 
röster. ej förklinga alldeles ohörda. Ame
rika ställer s ig. sympatiskt P~l del"aS sida, 
som ön'ska upprättelse oeh reforJller, och 
kommuniste rna i en del länder h>a\ H g ivit 
kraftigt säväl mo~aliskt som ,p1clwni;irt 
unders töd. 

Hörelsen börj ade just d ~l vi h ade Slll
tat vara skolor för värterminen .· Oärige
nOI11 besparades vår ungdom all komma 
i valet mellan att deltaga i de lokala de
monstrationerna eller taga avstånd frän 
desamIlla ' och stilmplas som om de icke 
iilskade silt fosterl a nd . 

Av allt rram g~\r att Kina är i ännu 
s törre behov a \' förbön och sy mpatier än 
förut, och vi, so m kastat "flr lott m ed 
detta folk , som önska dess välfärd och 
älska det sam ma, vi behöva ej mindre att 
uppbiiras på för"b önens armar. 

»HerreJl j höjden är större. » 


Shui-iu, Juicheng, Shansi d. (j juli 1925. 


A ug usl Berg. 
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Stormötesminnen. 
Det är vårmötenas tid, »då stammarna 

draga upp, - - för att prisa Herrens 
namn». Ps. 122: 4. Även vi här i Yuncheng 
ha just firat denna högtid, föregången av 
bibelkurser å utstationer och en veckas 
dopklass här. Sista dagarna höllos s~ir

sIdIda möten, ledda aven ung predikant 
!'Ia från Honan. Han är, liksom läraren 
Kao, f. d. elev vid manliga seminariet. Glid 
har rikligen välsignat och bruka t dessa vä
ra bröder ä ven under dessa dagar. Det 
har varit en sådan äkta klang i vittnesbör
den, ett korsels evangelium, som fröjdat 
våra hjärtan, och gång på gång ha sånger

uppmanade alt ej»blygas för delta vitt
nesbörd». 

På söndagsmorgonen var dophögtid, då 
3 mäll och 9 kvinnor, däribland 3 av våra 
skolflickor, döptes. Dessa lämnade sig åt 
Gud i fjol och bekände delta med frimo
dighet. 

Under kvällens möte fingo vi bl. a. lyss
na till personliga vittnesbörd av lärarne 
NIa och Kao. Ma trodde tidigt på Gud men 
hade förlorat friden och glädjen vid 16- 17 
års ålder. Under tiden han Yislades vid 
seminariet I<om han att köpa \VesJcys lev
nadsteckning, och denna blev honom till 
stor väl signelse. 

Fn'in ett stormöte pfi. en HlstatiMl. Ungefär i milt.en synes Föken Ma"iä Nylin. 

Bakom finnas grottbostäder. 


na ljudit: »Det finns en källa fylld med 
blod» etc. och » Vid ditt kors, vid ditt kors» 
etc. m. fl. 

Vid välkomstmötet lästes orden: »Herre, 
vi vilja se Jesus» , och det ä r Jesus Kristus 
och honom korsfäst, som blivit predikad 
ibland oss. Orden till Natanael: »Kom och 
se»; kvinnan som rörde vid Jesus och blev 
hulpen; »Det är fullkomnat»; »död med Je
sus från synden»; tryggheten inom dörr
träet , bestänkt med påskalammets blod, och 
inför Herrens bord: »Se, Guds Lamm, som 
borttager världens synd», se där några av 
dessa dagars ämnen. Vi ha ock blivit 

Kao berättade huru han sommaren 1921 
under sin hustrus sjukdom använde sina 
få lediga stunder till studier av trenne böc
ker, en på engelska och två på ldnesiska. 
Den ena hette på engelska: »The Travcl
lers Guide», en vägvisare från död till liv. 
En liten berättelse däri , som belyste ordct : 
»Det är fullkomnat», blev i Guds hand 
medlet att giva honom överflödande fräls
ningsfröjd. Förut hade frågan: »Blir jag 
frälsl, om jag dör?» mycket oroat honom, 
nu förvandlades oron i fröjd, och han ställ
de samma fdga till den ena pfter den 
andra av vänner och elever vittnan
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de om vissheten av frälsning genom Jesus, 
som fullbordat allt. 

Sommarrn 1923 var han illa sjuk, men 
bad Gud ,Hl få leva, om han ännu hade nå
got arbete åt honom, och han blev frisic 
Han sade vidare, att detta korsets evange
lium ej förkunnas i alla kyrkor, särskilt i 
de stora städerna, utan där far man höra 
om Jesus som idealmänniskan men ej som 
Guds son, död för v~,r synd och uppstån
den för vår rå t[fårdiggörelse. 

Det ä r nu dessa vara bröders största 
fröjd att få vittna om denna frälsning ge
nom Jesus Kri s tus och honom korsfäst för 
andra, men de behöva mycken förbön! 

Annu en halv dag fingo vi ~amlas till 
möten , och elen gamla sången: »Se och 
lev», fröjdade våra hjärtan. - Nu iir ska
ran sl,ingrad, men vi prisa Gud för dC'ssa 
högtidsdagar, bedjande om n ~ld att kunna 
leva mera helt för »Honom, som löst oss 
fr~1Il V;lra synder åt Gud med sitt blod». 

Yuncheng, Sha., China, den 4 maj 192:>. 
Maria N!J/in. 

P. S. 
vårt arbet!' bland de unga fil vi erfara 

Guds hjälp dag för dag, men vi längta få 
se flera blanel dem avgöra sig helt för Gud 
och bedja om väckelse bland dem och över 
hela vårt fält. ViJjen l hjälpa oss däri? 
Kan sl\e få vi ej sa länge arbeta fritt i v,tra 
missionsskolor , utan måste inregistreras 
under staten. Vad det skulle hetyda för 
kristendomsundervisningen förstås lä tl. 
Därför, älskade vänner diir hemma: »Me
dan vi hava tilWilJe - - - lätom oss ej 
förtrÖIlas ,,! D. S. 

Tällpredikan i Shansi. 
),Bryten eder ny mark och sån 

ej b/ond törnen.)) Jer. 4: 3. 
Efter fyra ur av bön för denna plat s, 

Shi-chi-ehen, och längtan alt här få 
rörkunna evangelium om Jesus Kristus an 
lände Yi hit månd. el . 23 febr. Då vi nästa 
"dag skulle börja predika uppmuntrade 
Herren oss med dagens lösensord,citerat 

.här ovan. 
Vi voro sex personer:' diakonell Ven , 

.preclikanten Ti, tvenne dörryaktare eller 

L A N D. 191 

ordningsmän, l;ockcn och jag. Pli tre olika 
ställen i köpingen kunde vi få lt bo, men 
intet av dessa var fullt tiJlfredsst ~illande. Då 
kom en frälllnl<1nde man fram till mig och 
sade: ».J ag hörde ' en herr Liu, som har 
god plats pä sin gård, siiga. att han var 
villig taga emot eder där.» - l\Iycket 
riktigt, i hans hem bo vi nu och det fri Il! 
Denne man hade för kort tid sedan tänkt 
överg[l till katolikerna, varför han rensa t 
sitt hem från avgudarna. Av denna senare 
orsak känna vi oss än mera hemma här. 
Herren har i sanning gått före, Odl, som 
svar ]>ci bön, berett väg rör sina tjänare. 
Vi jubla redan över segern, ty »clen hör 
Emmanuel till». 

Den 2G febr . De två sista dagarna ha vi 
halt Jullt hus ända till vid ID-tiden på 
1;l',lllarna. l elag sade en iildre lantman 
till l1Iig : »Det var ju ni, som utdelade nöd
hjiilp till oss här för fyra ;,r sedan? Eder 
godhet ha vi ej glömt.» Jag svarade »Det 
\",11' Guds godhet och ej min, som salte oss 
i stånd att sa göra ...» 

Denna pla ts är beliigen vid stora vågen 
mellan Peking och Slwllsi, :10 km. väster 
om vår sista utstatioll Ch'i ng-tou och är 
lä t tas t ti lIgä nglig dä rifrå n. Avstånden här
if"ån till Puchow i sydväst och Ishi i nord
ost äro i Mda riktningarna 30 Jon . Tältet 
'har aldrig förr varit uppsisget här. Vl,ra 
två nya predikobaner sva ja inbjudande 
över stora gatan mitt i köpingen. I top
parna sitta två små röda n~ggor, p~, vilka 
det står: »Jesu heliga l(yrka». Därunder 
är med stora ,ita tecken pil röel bolten 
skrivet pa den ena: Tao ].:uon ch'iien Ii = 
Hans lära övertäcl,er hela jorden, och p å 
den andra: KUlig sIw uan min = l-lans 
förtjänst å terlöser en myriad av männi
skor. Friln toppen av de stora trekantiga 
fallorna hänga på \"ar och en fyra lilnga 
\"ita vimplar med Andens frul,ter skrivna 
pä snibbarna sam t strax därintill en 
mindre, nationell, femfärgad flagga. 
Lörd~ge n elen 28 febr. var marknad 

hä r h å llas sex sådana varje månad - och 
tältet var till trängsel fyllt av folk. Vi!lw 
härliga tillfällen vi då hade alt tala livets 
ord till andäktigt lyssnande skaror! 

Söndagen den l mars var " år första SÖII
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dag i tälte t. Vi vara ett tiotal döpta kri s tna 
nänarande. Efter söndagsslwla och pre
dikan upplags den första kollel<len på 
pla lsen, som uppgick lill 580 I<asch. 

Här länka vi nu h ;tll a ut i två m ånader 
lill d . 28 april, d~\ vi rycka upp tällplug
garna och ii tervända till ulsta tionen 
Chingtou i och för dess vårmissionsmöle. 
E fter de tta är t iden inne att draga h em 

höra mer om den frälsare, de nu fålt lä ra 
U,nna. Red:1n synes en liten skara :ha be
stämt sig för att följa Jesus . Bedjen a tt 
Herren i sin egen goda tid på denna plal '.' 
ville grunda en församling och att den mu 
bliva till hans namns förhärligande! Elt 
innerligt och varmt ta.ck till alla som »bi
stålt oss med förbön ». Lä tom oss h åll.:! 
fa st vid Guds löften och i den I:IeIige Andes 

En skam mölesdeltagan sa mlade j1-amför ett p,-edilcotält i H it/a. 

och, l'nligt m ångårig tra dition, slå upp täl
tet P<I stora marknaden i sladen Chieh
chow (Ha ichow). vår gamla s tation. I 
s::llnband därmed hålles vårt egeJ vårmöte. 

Detta tält som gavs oss på underbart sätt 
som svar på ' bön (ge nom en troende vän i 
San fr ansiseo för omkr. halva prisel) har 
nu varit i farten under en följd av år och 
är r ä tt så illa medfare t. Det repareras nu 
undan rör undan. En predilstol har ny

'ligen aptera ts på lådan för stålpluggarna. 
Mottaglighe ten är här ovanligt stor, sä

kert delvis beroende på att en snäll troen
de bonde, Chen. fr[m Ishi un(]..,1- en följd 
av år här vittnat om sin Mäs tare. Till 
'morgonbönen i vår bostad komma varje 
dag ett tiotal män och kvinnor, som vilj a 

kraft bedja för dem, som just kommit ut 
ur h edendomens natt! Blive ordet i Apg. 
12: 5 en sanning även.i fr~lga om oss: ))?v!en 
en ständig bön /iII Gud för honom (= för 
dem) hölls au församling en.)) 

Henrik Tjäder. 

Från Juicheng och Shanchow. 
Ve c](a n efter det kinesiska nY{lret, den 

s. k evangel isa lionsveckan, yoro de troen
de här l .Julcheng, både mä n och kvinnor, 
u te i byarna och frambar vittnesbördet om 
den korsfäs te och uppståndne fr älsaren. 
Ej så f& bibcldclar blcvo under de dagaula 
s~dda. Vid m arknaden ute i dislriktet har 
tä ltet oHa varit uppsla ge t under fler a da
gar, och ha då evangelisterna och försam



Ö september 1925. S I N I 1\1 S L A N D. 193 

lingsmedlcmmarna hjälpts [lt att tjäna. I 
februari hade vi bibclku I"ser för bade 
män och kvinnor. Ett 20-tal kvinnor voro 
samlade, och mårmen voro omkJ'ing 30 
s tycl,en. 

I gossl,olan började ny termin den 7 
februari med 28 elever. En svå r pröming 
Iingo vi där i början av mars månad (lå 
en av v[lra gussar från IIonan blev rub
bad till förståndet. Annu är han ej 
fri sk dock 11~lgot bättre. Vi bcdja, bida 
och hoppas att Herren i sin l1ad och kärlcl, 
skall göra honom frisk igcn. 

Söndagsgudstjäns terna ~iro i de fles ta 
fall rätt väl bcsökta. 

P :l utstationerna long-loh, Mei -ti och 
Peng-kong hälles möten, ibland varje sön
dag, eljest varannan. Arbctet syncs frukt
löst, men vi få så på en förhoppning. Un
dertecknad såväl som min hus tru och frö
ken E. Lenell ha gjort flera rcsor i byar
na. Inom församlingen har varit och är 
ällnu gansl,a många svilrigheter. »Satans 
anslag äro oss icke obekanta.» \fcn med 
Gud skola vi vinna seger. lIan skall ncd
trampa vllra fiender. 

1 Shanchow ha söndagsmötcll h~\llit s. 

Något mcra har av dänarande cvangclis 
tcr j,nappast l;unnat utr ä llat s, förutom 
g~istemotlagning. Orolighctcrna, krig och 
rövare, ha stängt vägt'n för arbe te ute i 
byarna. 1\{!l ng:.! ha under orolighetcrna 
sökt sin timlykt på missionsstationcn; om
kring 40 personer ha bolt d~i r en lä ngre 
tid. 

I Ling-pao g,i r Herrens verk framå t, 
fa s tiin det där är värre med rövarna än i 
Shancho\\". Herren verkar bland folket, 
nöden syncs driva dem till Gud. 

En för samlingsmedIcms gosse , 1 y; rlr 
gammal , var i rönlrnas händer en Ung lid. 
Slutligcn fingo dc lösa ut honom med mex. 
doll. lGO: 00. Eli församling.mlcdlem Li, 
hans iildstc so n och en lG ~Irig nicka logos 
~i\"('11 av rövarne. Padcrn och dotlcrn iiro, 
S,l bngt jag vct, iinnu i deras h iinder. Fle
ra ilV dc Lroende J'Ulllld ej Vill ·a i silla l!clll. 

ulan Lo p,\ missionss talionen i stadcn. l.!n
der julferierna l,undc s~x a v sl;olgossarna 
ej heller vi s tas i hemmen, utan yoro pel 

mission ss tationen av frlli;[an för att rövar
ne annars skulle laga dem. 

Sista veckan i mars var stormölc anord
nat i Ling pao, då 20 pcrsoner fingo mol
taga dopet. Plera blevo erkända s~\som sö
kare. Johannes Aspbcrg och undertcclmad 
turas om att leda m ånadsmöteJl<1 där. Dess
utom har Johannes Aspbcrg besökt Shan
chow fl era g,\ nger, ty han kan ju lätt l;om
ma dit med t åt:! frå Il Micnchill. 

\ ' i hade bestämt oss för alt anordna stor .. 
möte i Shanchow i mars månad, men kri
get gjorde dct oln intct [ör oss. Vi l,llnde 
ej fnJn Juicheng I,omma över floden till 
1I0nan. Gud vare tack, v[lra missionSs Iat io
ner både i Shanehow och Lingpao äro be
varade, ingcn skadad på nflgot säll, undcr 
dct att l,atolikcrnas stalion i Shanehow 
blivit rätt belydligt skadad av so ldaternn. 

JlIich eng i maj 1925. Oscar ear/en . 

Prog'ram 
rÖt 

Nordiska Missionskonferensen i Stockholm 
den 23-27 september 1925. 

Onsdagen den 23 september. 

Blasieholmskyrkan. 

Kl. 7 e. m. AIlm,\nt inl e<ln ingsmöte. Häls· 

nin~stal ~v Nordiska "ri~siousrtl' 

rlcts orMörn lJ de, m i'Rionsd i retdor 

G. BrllndilL Föredr:lg av sogne

lnest Hojt rr'"1 J(öl'cnbamn och 

miBs iOllsdirektor .J. ?\Ylf!lI, Slock

hotm. S,\ng av Blasie1.Jolmskyr· 

kws kör. Kollekt. 

Torsdagen den 24 september. 

Auditorium. 

Kl. 10-10,1:' f. m. Konferensens öppnande. 

Val av fuoklionärer. 

> 10.15-12,0 e. m. Behovet aven djup:He 

ans"nrsk:i 1I,la b os hem

lnnrlsknkol"oa föl' mis,io' 

Den. Inlerlniogsfiiredrag 

flV kontr:lkt ' IH'osten L. H. 
Eng.;,;tröm, Goh,t:ld, och 

111 is:-;ion~sckret e.rare Joh . 

Branrllzacg, Oslo. Dis' 

kussiou. 
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1(1. 12.45-1 e. m . 	 llönestund. 
• 1-:3 Rast. 


" :3-5 
 De infödda. församliuga r' 

nas lilltaga.ode m ogo ad 

och krav p ö., e tt mera ak

tivt neltagande i ledning

en och i verksam h~ten. 

Föredrag av missionär M. 

Fröberg, Stockholm, och 

pa~tor Leisegang, Norge. 

Dis kuss ion . 

Immanuelskyrkan. 

Kl. 8 e. m . 	 Konse rt. 

Eve nt. Iwmmer unner efterminna

gen :ltt h :J.IJas föredrag om Israe ls 

missionen av professor Fl'. Torm, 

Köpenhamn. Tid och plats till 

kännngi ves senare. 

Fredagen den 25 september. 


Auditorium. 


Kl. 10-10,30 f. m. Morgonbön. j\lissionsföre' 


st:J.ndare Viktor Johans

son, Jönköping. 

" 10,30--11,1 5 " 	 :M iSRio nen R:lSOm fride ns 

bnd b'irarinna. F öred rag 

av ~il'kehiskop Na than Sö

nerblom. 

11 ,15 -12,45 > Betydelsen av gnd Qmli g 
anflel<raft i missionsa.rbe· 

t et. Föredrag av missions 
direktor E. Folke, Stock

holm. Däre[te r korta 11t

bbnden av paslor Albert 

Lund e, Nu)'~e, m b;;s ionär 

Alfred Nielsen, Dan ma rk 
orh pastor A. V. HaHa, 

Fin land. 


» 12, ~ ~ - 1 e. m. Bönes tnnd. 


" 1--;) Rast. 

• 	 ;3-5 Ketydelsen (l v d en icke 

kristna kvinnoviirlden~ 

ViDD :1.o<le för evangelium 

med h ä n")'n till kristen 

domens utbredning i när 

~a r:tnde lid samt den 

kristna. k viollans a·osvar 
i detta a vseende. Före
drag av frö ken Aina Jo

h~ nsson, Helsi 0;::for8, (k ul

tn rl ä ndern a), fröken H en-

ny Dons, Norge (d e pri. 

miti va· folk en), fröken 

Alma Krebs, Danmark 

(den mohammedanska, 

kvinnan), fröken Lotten 

Reuterskiöld, Stockholm, 

(den kri s tna k vion aos an

svar). 

Kl. 8 e. w . 	 Föredrag i ett par av sta

nens kyrkor av missions

nirek to r Fr. Wurz, Basel, 

och d (>ldor Samn el Swe

mer, Kairo (med tolk), 

event. äveo i e tt par andra. 

k.vrkor, vilketi så fa.1l kom

mer at t. meddebs senare. 

Lördagen den 26 september. 
Kl. llJ-I0,30 f. m. Morgonbön. PastQr Seve

lin s, Fi ohtor!. 
> 10,30-12 Det kara ktä.r is ti ska för nor 

disk mission . Förenrag av 

prosten Fern. Muo ck, Kö

penhamn. Därefter uttalan

den a v ro issionspräst A. 

Olsen, Norge, pastor K. A. 

Paasio, Finlann, och teol.n:r 

G noIlar Bergström, S tock

holm, om v,ld som är ge
l1lensamt för och egenartat 

i de nordiska lä odernas 

ll1is:ilon. 

il 12-1 e. m. 	 Uuu:lmmedanmissionen och 

den nya tiden. Föredrag av 

d:r Sa.Dlnel Zwewer fI: . Kairo 

• 1-1, J 5 J ~ Önestlln(l. 

» 1,15-:3,15 ~ Rast. 

3,l5-~ ,30 Missioniirern:ls s tä lln iog i 

s in gärni og till de Qlika. 

folkeo s rel igioner. Pöred rag 

a V universitetslektor Loreuz 

Bergma n, Köpenb a mo, och 

docent G. Raquette, Lnnd. 

» 4,30-3 Event. resolLllion er och av

s lutning p:'l förbandlingarna. 

Gustav Vasa Kyrkan. 
Kl. 8 e. m. Konsert. 

Söndagen den 27 september_ 
K l. 11 f. 1l1. 	 ~ii~;donspredikan i ~tadeos kyrkor 

och predikolok:J.ler av deltaga re i 

koo fe rensen. 
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Immanuelskyrkan. Anmälan om deltagande insändes till pastor 

PlIul Sandegren, Nordiska ll'lissionskonferensensKl. 6 e. m. 	 Allmänt avslutningsmöte. Inled

ning av missionsdirektor E. Folke. 

Korta tal av pastor N. B. Thvec1t, 

Norge, pastor Anton Pedel sen, 

Danmark, pastor K. A. I'aasio, 

.finland, och pastor C. G. Lundin, 

Stockho lm. Avslutning av pro' 

fessor Ad. Kolmodin. Sång av 

Immanuelskyrkans kör. Koll ekt 

Måndagen den 28 september. 

Kl. 11 f. m. 	 Gemensamt samkvä m med lun ch 

å SLwnsens Högloft för konferens' 

besökare, som önska deltaga. 

Pris 2 kr. 

Vid alb offentliga möten upptages kollekt 

för täckande a v konferenskostnaderon. 

Deltagarekort il Ö kronor (ör hela kon feren' 

sen och dagkort a 2 kronor lösas ~ konferens' 

byrån, re F. U. M., Hirgerjarlsgatan 35, Stock' 
holm, samt vid ingångarna. l'rog ramhiifte med 

5ånger lämnas gratj~ "id köp nv deltagarekort 

och försiiljas dessutom å konferen sbj'rU n och 

vid ingånga rna. 

Byr;:~, K. F. V. M., Stockholm. 

FickLestamentrörelsen i Eina, s. 183. 
Hemförlovade rniss ionsvän ner och med

arbetare, s. 185.. 
Ställningen i Kina, s. 186. 
Missionens behov ;}v medel och person

li~a krafter, s. 187. 
Hemkommande och utresande missio

närer, s. 187. 
Tältpredil;an och annan verksamhet, s. 

191. 
Dc til1f~lngatagna församlingsmedlem

marne 	och c!er8s anhöriga, s. 193. 
Nordiska missionskonlercnscn, s. 103. 
Sinims Land, s, 196. 

REDOVISNING 
mr medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under augusti 1925. 

llnG. 
Hn. 

1 ,~~. 
l~lIli . 

12111. 
1204. 

J:! J i. 
1:!1'l . 
J21:'.. 
ln·J. 

1216. 

Allmänna missioDsll.Iedel, 

Söndag-ssko la Il i Ros clI::tå l'd 
K. M. A :s l",n,;ou,[., till A. Fors, 

bCI'A' :5 lludeJ'll. 
K. ~I. A. ti ll 	 d:o 
Da~::trYlling-ell i K. ~I. A. till E. 
llcl.'.!{s IIlIdcrll. 

A . G .. Norrköping 
» .\nnie\) 
U. K, Slhltn 
»1"1' Huds rika förl"C'ld», gom Cb. A.,

Vu,]s\pna 
:M. S .. ,Jönköping 
Sparb.-medel fr. H Vl'l1ancla 243:-, 

fr. Ull'ibtlnl tillägg- 30:-, fr. N,'" 
;'0: - . '\,-e. 400: - . Till C. oell 
E. Bloms uoderh rtl l : SI,ede :,0:-, 
Nng- lal'p 100: -, S lii tt, ha 40: -; fl'. 
Fil'l"kul l "id Bloms besö k 10: 93,
Brkcrda v. d:o 12: - ; till :M. Lin
(Iells nnderh.: Holsby 7;': -. ~,,~, 
Jan) 7.i: - : jill .Judifh Hultqv isl g 
lIndcrh.: Ulri"',lal 2'-" - 1.110: 93 

E . . J .. Bod eIl. till.J. Aspberg-; undcrb. 
H. S., S thlm 
Viinner i }l a .· slc lil1 Hilrlll r Ander
~on s und f' l'lt.. g-nl S. A. 

lti.lssle 11Ilgtl .-fOrcn., gm T. A. 
:H. R .. A<rul1n:H')' d . 
H . .J .. GO!! 
Hom. 8 : :3.1,32, lill R. And ersons 

IIlldcrh. 
:Missiolls medel från )'1-a 

1217. 
l~l~. 

1221.30: 
1'2:21. 

1;;0:
1110: 

anD : 
20: 
JO: ,
lO: 

JO: 
:,0: 

1(10: 
lO : 

20: 50 
4:\: J O 
40: 
2;;: - ' 

200: 
l,,: 

») Hcrre ns deL)
l: Jlu c\'~å kc l",,", l\Ii ss ion :; rörcui ug , IIåI

IDllt.I 
d':; . 1<13 .. 2 / ln2.'" 
O. A .. Spjut" bygd . till dc nödJ. i 

Killa 
n. l :. J) .. !r1l1 E. G., Soll el' tci, 
s\" rörr'n . i Flishv 
y'r;tn ' Il he w;.!' t"\Jlg-en v~io. )J. B. 
('. ,\:. A ..J- II. !r "' H. B., Hova 
Orl'l'rkllVI!rt av l}. L .. gill d:o 
»'ri!l H c r rf'o s dYl'!lara \'er!..::» 
Ol1äUllId. tionde 
Ett ta ckorr"r li ll Gnd fr. H. M., 

SI:ell e ft.·:\ . gill :\. B. 
A . Il.. Sk, ·lIrft,·". "cckoslallf';\r. lill 

E . SjiistJ'ÖlllS 11Ildf~l'h., gom S. ~. 
A. L .. d:u, orferkll\'n t. till d:o gill d:o 
~. S., d :o, till d:o ;:'1 11 el:o 
Koll. ,·id. H. nillnc,.,; mii lc g-Ill d:o 
Kol. l: 27. '.\f. K., 0 8kn1'511<1I1I11 
G. C.• Rjiir!-ii lJy 
;) TTf ~ lTl'lh 1 iondt' J} 
f'. .T ...Tiirllhoå , 
Spn l'b .-Jn('c!; · ! 	 f r . Anl;(\ gm P. 
S . 1\., Jfii1,i ip i ng-c 
"':\. ::\'" .. Kö:dllHtr 
'1'il1 ('. & E. Hloms nndrrh.: Rol sb l' 

)jO : - . l\:"orsbcrg-a JHit: - . TIii('k scda 
:1<1:- . Slu:tJl~ :-;"l:Irl). II I('ul'1 :10: - : ti ll 
~T. tind61l: KOl'shpnHI :,0: -: till S . 
i\r. 1(.: T(nrsuc l'J!'u s pur u.-rucd c l. 
3~): - . Korsbe r~a d:o ;)0: -. n~i ek:-; l' 
da d:o ~4: uj, Holgby d:o 27: jO, FiC, 
lelm!l 100: 

1;;: 

JOO: 
;;00 : 

20: 
2:1: 
1;1: 

2')11: 
:1: 

l~: 
411: 
12: 

20: 

10: 
JO: 
lO: 
' ,0: 
10: 
10: 
411: 

G: "O 
111: 
10: .
3: 
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124:;. G. K., Björl,öby 13 
1246. E. A. , ,ll;1ll. :M. S .. Visb y 10 
1~47 . H. O. , K ;tllholn1P1l !) 
J2·18. Koll. i i::ioluQlb~lIlmet. Eks.iö 11 "S
]:! ,W. D:o vid konfercns i Folkatorp G~ 
1201. D:o i Elim. Jumkil lU 
]:l~2 . .J. A. H., u:o :!IJ 
12j3. L. L., d:o 11) 
1204. A. O .. Ulricehamn ;.0 
12:;'). " Ps. 146: ' . j U 
1256. " Ps. A9 : 14.. 2UlI 
1~.-)7 . D,.i h~I'Yli:; syfö rcn . "O 
1:! j8. '> Onumnd » 	 10 
1260. 	 Tilt'k,,,,iigelsc », S. L .. Ystad ;JU 
1261. ,~J"r Kariu", till J'. Aspberg's nn

dorh., g m E. A. A., Boden G; 
12G2. L. C. L. 500 : 
1263. Koll. i HolsbYbrunn 16/8 20' 
!2f;7. Onämnd 1,000: 
12G8. }lara syförening 60: 
l2G9. Blanka p e ngar och ettöringar i Her

rens .Jesu vU lsig[)[Id c namn , O. &
H. K., Lund 	 16: 1G 

WO. J. S. Hakal'p. Tackoffcr till Gud för 

h jiili. i en särskild nöd. gm J. S" 

llll~kvarna 10: 

l271. 	 :. 2 1(0)'. 12: 9". till R. Andcrssons 

und"rh. 200: 

127:l. Bunn s:a nli ss ionsför~nlI11illg' 62: 82 
1274 . Sm ilSkolebarn sskolan till Anna .Jn.n

ZOT.!:-; hemrt·:.;a , gill E. P" l\Iarieshld 36: 00 

Kr. /,IS0: 14 

S. M. K:s Peusionsfond. 

121'1. 2 M os. ~:': ,. 	 50: 
l272. 2 Mos. ;)'i:.j 	 5U: 

Kr. 100: 

Särskilda iindamälsmedcl. 

ll94. S. M. &, O. r, .. "t ill viinncrna C~r-
Jens. att a11V, Pi' t. ::rn ttr. 125: 

ll99 . Yi~u .v l\'pmörflsl'(>fcning till Hugo 
Lillder, h iilIp i cvull j!f'li s .-nrh. 32: 2;) 

120~. E. \V. , l:l.iilsingborg, lilL BfH"uh . 
Sillftu :jO: 

1203 . A . '.i .. till I. A"kZ<'1l a tt n nv. efter 
JroUL, ::~:Ill CiI. A .. V:J.dstcna 5: 

1208. M. S .. till m'hetet bla nd kvinnor i 
Mi,'nch iil 100: 

1219. 11[. "'l., JJinnp:by, till I. Ackzell rör 
barn- oc h j,vinnoarb. 30: 

1220. A. & M. S .. Kristinehnlllll. till P:OS 
se n ]-T~ic T-Isi ng Ya o i Jlwnl. Sf'In. 25: 

]23;:). Kinnkrcl,' " n. ti"~ll cl'lca. till Hsi" 
An-in unde rh. i Haneb('u!l: g'm B. N. läO:

1n6. Fl~'111 avI. Rnt Lörp:l'cn tin ~[inTlie 
Nichol son att <1nv. rör Ili"l;ol' i 
Killa. g'm K. L .. Kristdn1 a 50 : 

12';0. )'fi s~ ion;;.;v;inncr i Tålebo till eV<1l1g'. 
unUcl'h., ;..;m F. F. 30: 

1259. Födclsedu!ocgåva . " till Maria Ny liu 
"tt all\'. el'!. go lt!' . " . gm S . L .• Ys tad 100: 

12G4. Onämnd. för missionär H. 'l.'jiiders
verks;lInhet 100: 

126';. Oniilllll<1 gm F. M .. till 1-I. Liuder n tt 
a nv. eft. ö\'erenskommclse 60: 

1266 . O. A. J .. ?'orr),öping' , till 1\I. Ring
berg att nrrv. t:H. g'otL l. :>0: 

1270. P. E. \V. , D j ursholm, föl' eva ng . Sung;
hsi-licn 's undcl'hidl ao: 

Kr. 99,: 25 

Allmänna missionsrncd e1 7,180: 44 
S. ;\1. K:s Penslollsfond 100: 
Särskilda ändamål 997: 25 

Summa uude ..· a U ,C:. mA nad 1925 Kr. 8,277: 69 

Med \'armt tack till varje givare! 

»nn ska ll förnimma ntt j(lg ~i r Herren. och 
att dc som förbida mig icke I,omma på sk am." 

J es. 49: 2:J. 

Missions tid n ingen 

SINIMS LAND, 
utkommer 1925 i si n 30 :de årgang. 

Orgnn för Svenska Missionen i Kina, 
redige rnd av Nath. llögman. under med
verkan a v Erik 'Folke, il!arl'in Linden m. 
fl. , utkommer med 20 nummer om året, 
S'1 mt innehåller uppbyggelsea rtikl a r, bibel
studier. brev fr. I';: ina, samt missio nsnoti 
ser från n"r ocb fjärran. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kV:lrtal kr. 1: 75, h:llvår kr. 1: 25, 1 kvar~ 
bl. kr. O: 90, 1 månad kr . O: 65. 

Silnd t ill utlandet kostar tidningen kr 
2: 75 pr ,r . 

Prenum erunt sn mlure, som verkställa 
prenumeration ii ncirmaste postkontor. er 
hålla. mot in s;'indancle till expo av postens 
kvitten "er, kr. ~: 25 för varje 5-tal ex. 
lIlen da intet fri exempl;1r. 

i"iir mindre än 5 ex. tagas bör prenu
meration ske på poste rl. 

Provexemplar er! å llas "ratis från ex
ped itionen. Redaktionen.b 

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

Telefon: «59. Norr 22473. 


I N N E H Å L L: 

Elt - vid k01'5(,1. - Guds b ön . - Ficl;-Test"lllcnt-rörclscl1 i l\:i1101. - Fru A. Lin
dell. »Farbror.i) - Frå n Hed . och Exp. - Fr[lI1 missionärcrn01. - Program. 

- Tacksägvlse- och bönciimnen. - Redovisning. 

Stockholm. S\'enska Tl'yckeriaktiebolug'el. In5. 
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NÅDEN I MISSIONSUPPGIFTEN.'r, 
Ef. 3: 8. 

Kristendomen är nådens religion, 

den enda nådens reiigion, som finnes. 

I Kristus Jesus allena bjudes oss fri 

och oförskylld nåd. Endast genom vår 

korsfäste Herre Jesus Kristus bjudes 

oss verklig nåd. 

I denna nåd innefattas också hed

namissionsuppgiften, ty det är nåd att 

få taga del i den. Därf~r kunde ock

så Paulus i Ef. 3: 8 säga: »Ja, åt mig, 

den ringaste bland alla heliga, b l e v 
el e n n å d e n g i v e n att för hed

ningarna förkunna evangelium om 

Kristi outrannsakliga rikedom." - Då 

vi nu samlas till konferens, behöva vi 

på nytt få syn på denna nåd, och jag 

viI! därför nu påminna om några av de 
orsaker, vilka göra, att vi kunna säga 

missionsuppgiften vara nåd. 

B u el s k a p e t, som evangeIii för
kunnare ha att frambära, är en sådan 
orsak. Det gäJier ju att förkunna 

t" van g e l i u m, det ljuvliga budska

pet. En sammanfattning därav hava 

vi i orden: ,, 1 ären i Kristus Jesus, 

som för oss har blivit till visdom från 

Gud, till rättfärdighet och helgelse och 

till förlossning. » I Kor. I : 30. I den

na sammanfattning angives det vik

tigaste av Kristi outrannsakliga rike

do'mar, som vi få förkunna bland hed

ningarna. Allt detta är det också vår 

11 l i k t att förkunna, men det är fram

för allt n å d att få förkunna ett sa 

rikt evangelium. 

Missionsuppgiften är också nåd på 

.,.arund, av att detta budskap får för

kunnas f ö r h e d n i n g a r n a. "Mig 

har den nåden blivit given att f ö r 

h e d n i n g a r n a förkunna evange

lium om Kristi outrannsakliga rike

dom. » Budskapet gäller de i mörker 

vandrande hedningarna. Det är ett 

budskap till de djupast fallna. De fat
tigaste erbjudas Kristi o u t r a n n

s a k l i g a r i k e d o m a r. Är det er 

nå d att få komma till de mest utar

made med outrannsakliga rikedomar?' 

Jo, även detta gör att missionsupp

giften är n å d, stor och rik nåd. 

Vidare blir det nåd att få mis

sionera, då vi tänka på, å t vem. 
el e t t a n å d e f u l l a f ö r t r o e n
d e u p p d r a g g i v i t s. »Åt mig,. 

den ringaste bland alla heliga », säger

Paulus. Den beskrivningen få vi nog 

alla ge oss själva, då vi i Guds Andes. 

ljus se på oss. Vi erfara så ofta, att 

gamle Adam är med i missionsarbetet. 

Vi äro ej sådana, vi borde vara. Svå

righeterna i missionsarbetet äro mänga 

och stora, men d e s t ö r s t a s v å
righeterna äro i mitt eget 

h j ä r t a. Jag är den ringaste, och 

dock: Gud vill använda mig. Han vilt 

använda oss, och d e t ä r n å d. 

Ja, missionsuppgiften är en obegrip* A ntcckning?r från ett föred rag av ~;og nc · 
p res t Rolt, K öpenhamn. i Bl nll' cholmsk ~' rkan ligt stor nåd. Må den då av oss om
vid inl edningsmöl'et till N"orrli,b lvIi" ioDs
konferen sen den 23 september 1925, fattas med sann kärlek o'ch hänförelse! 
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Hjälp i trångmål. 
"Loyad Ya'"e Il "I"!" l" Il , ty han har 

h ört minJ böners ljud! » (Ps. 28: 6.) 

Den lovsången Ut vi oHa anledning att 
sjunga här hemma i viirt a rbet e för Kina . 
Och uti samm a lovså ng f{1 vara vönner 
dä ru te P'\ m issi onsläl le l ocl,s?t g,lllg ef ter 
:1llnan lilJfiille att instämIlla. Vi få göra 
sa li ga erfa renh e ler av a lt Guds Fadersom
sorg om sina barn är yerldig och påtaglig. 
Går Yiir väg s tundom genom tnlnga pass, 
Jöras vi iivcn ut i ljuvliga nejder. 

Det h ar unrler dessa sisla somma rmåna 
der giv il s ej sa liten orsak till oro. Vi ha 
med fru k la n mo tse tt underrä ttelserna .tran 
Kina. Den <ltt;:td, som nu göres där mot 
a lll vad mis sion och r el igio n heler, ä r den 
frukl<lnsviirdasle, som drabbat under hela 
Kinamissionens hisloria. Det är rlärför 
ej alt und ra över om bäv811 för utgangen 
velat gripa hjärlat. lIittill s h8r I-IelTen 
hållit sin skyddande hand över våra mi s
sion äre r oc.h över för s'lfnlingarna. Völ 
m~1 vi lacka Herren, som så trofDst be
varal cle ";"Ira. Han hDr hört våra böners 
ljud. Prisat vare hans tillbedjansviirda 
n8mrJ! 

Srlsom f1er<l g,illge r förut 115nl. h8 v ,Jra 
inl;omster under som marli den Y<lrit små 
och olillräcUiga för behoven. Det var där
för med bi'lyan vi molsago tiden, da merl
len m~lste sä nclas u t, för a lt de \' ~\l'a slwlle 
r:1 sin nödtorft fylle! under den närm<lsle 
Hden. Då kom en dag en mych t dyrbar 
offergå va. ,"{Ir sysler, som sä nde (]pn, ha
de varit mycket ~j uk ueh varit nära grän
sen. Men nu , som allti d, var hon ange
lägen att h 8 s itt öra öppe l för a tt kunna 
höra sin hillLmelsl,e Faders röst. Då hon 
av Sillims Land ;;:i g, hu ru små missionens 
inkomsler voro , »blev hon ense med sin 
GucJ)) att laga sina sp:1fpenningar, ett tu se n 
b'ollor, och sända dem. MOltagandet av 
denna g~l\'a gav oss en av dessa högh eliga 
st under, d;1 himmelen öppnas, då u tsiklen 
klarnar, då kraften sliirkcs alt gå framåt i 
Herrens namn. »Det är underli gt att tän
ka», skriver \"[Ir syst e r , »alt mina tillfäll en 
all så lit e t för GULls räkning så snar l kun
na V8m över .» Den sådd , hon nu fiek 

så, blev mer välsignad , ä II hon I,uncle 
förut se. 

Underp8nten yar given. Gud skall förse 
för värt behov. Så j, ändes det. :'vlen huru? 
Då kom meddelande, att tes laments rnedel, 
so m vi ej hade ul sikt alt utbel;omma till 
den tiel , medlen för kvarlalet måste sä~ldas, 
l;uncle få lyftas. Nu hade vi ,så mycket 
med el inne alt vi kunde sända \lt tillräck
ligt lör tv å miinader. 

Shr det ej ofla så, a tt Herren ger något 
av sina barn nflcl a ll frambära 0tt verl;
ligt offer på IIerrens altare, och att där
igenom por ten öppnas för Jortsatta flöden 
av välsignelse. S[I skec1de clet här. 

Yacl det betycler för v:ira syskon där
ute, att uncler lIärm8 ste tiden slippn sakna 
det de behöva , l,unna vi I,rwppasl fullt 
f:!.tla. Osäkerheten i Iiiget, nöden runt
omhing, clvrtid, om orgen för rJykLingar, 
som söka tilll1ykt pa vera s tatio ner m. m., 
m. m. äro bördor, so m kunna kännas myc
ket tunga att bä ra. Skulle (L:! därtill kom
ma kii nslan av övergivenhet, blc\"C provet 
outsägligt s V~lrt. Lovad vare Herren! På 
,,, svitrt prov salle han oss ej. Han har 
hj~ilpt oss även i detta sV~I!'a Ir~lngmi\l. Vi 
UI alllfort förtrö s ia och icl, e bäva. Huru
dan vägen än blir. för han i sin n 'ld oss 
fram till målet. 

Eril," Folke. 

Välkommen - farväl. 
Sasom föru t meddelats i "år tidning h<l 

vi under somma ren hart glädjen YäJl,om
na lV~1 av "åra miss ionärer fröl,narIla 
,11aria Björklund och Maria Pellersson 
lill hemlandet. Tisdagen den 22 sept. var 
på grund h~inj\' välkomstsa mkväm anord
nat p~t Stadsmissionens lokal i Stockholm. 

Denna högtidsst und blev doc!, ej odela t 

präglad av väJkomslglädje. På grund av 
förh å llandena i Kina har det ej ansetts 
välbetänkt at t i höst utsända mi ss ionärer 
dit. En av de våra, rru lIi/ma Tjäder, som 
har sin make diirute, och som själv be
giirt alt El resa , h a de dock av Kommitl~n 
erhållit tillåte lse alt resa till Kina . Väl
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komstglädjen blandades alltså på samkva
met med avskedsslämning. 

~. 

Mötet öppnades av överste H. Dillner 
med bibelläsning och påminnelser om or
saker till glädje och ämnen för lovsång. 
Gud är en bönhörande Gud. Därför gläd
jas vi och ha. ,an;ledning att lovsjunga 
hans namn. Han har nu berett tillfälle fOr 
fru Tjäder a It resa till Kina, givit henne 
hälsa och kra[ter samt i övrigt berett vä
gen, och det är anledning till tacksägelse. 
Han har också givit oss glä djen a lt få 
välkomna fröknarna Pettersson och Björk
lund hem till fosterjorden. Ja, han har 
också bere tt oss glädjen att på samkvä
met få se så många andra missioniirer och 
varma missionsvänner. Han är konungen, 
som älskar oss med brudgummens kärlek. 
Han är \'ärd vårt tack och lov. 

Fru Hi/ma Tjäder lämnade i ett tros
slärkande vittnesbörd som minnesord Luk. 
12: 6, 7: »Säljes icke fem sparval' för tva 
sl<ärvar? Och icke en av dem är förgäten 
hos Gud. ~{en på eder äro till och med 
huvudhåren all asammans räknade . fruk
ten icke; I ärCll mer värda än TIlånga 
sparvar .» - Glid iiI' slor och 11Ögt upp
höjd, men han vårdar sig om det minsla 
av sina sLtpade verk. lcke en sparv är 
förgälen ; p;\ oss äro till och med alla hu
vudhåren räknade. Tro vi att Glid har en 
sådan omsorg om oss ? .Ja, och därför äro 
vi lika trygga i Kina som i Sverige. 

Slutligen tackade fru Tjiider missions
vännerna för deras l,ärlek och erinrade 
om Jesu ord: Yad I haven gjort en av 
dessa mina minsta, det l1aven I gjort mig. 
Hon bad ocksii alt alltfort la vara inne
slutell i deras h:'igkomst och förbön om 
att Gud måtle giva henne n~td att bliva 
ett välsiglJelsells käril, i vilket Guds kraft 
kunde fullkomnas . 

:.:: 

Efter en gemensam S~tl1g framförde frö
ken i'vlaria Pellersson en hälsning friin Ki
na. Yi ringo lyssna till orden i Ps. 146 så
som ett uttryck för vad som i n~tgon mån 
erfarits i Kina. Genom h~indelser därur-
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ifrån visades, att Herren alltjämt löser 
fångna, bevarar främlingar, uppehåller 
l"aderlösa och änkor samt giver bröd åt 
dc hungrande. Slutligen ville hon betona 
ordet i v. 6: »honom som håller tro evin
nerligen». Gud är trofast även om vi äro 
trolösa. I-Ian håller tro evinnerligen. 

Fröken Maria Björklund paminde om 
Jesu ord: Vad jag gör vet du icke nu, men 
framdeles skall du få veta det. Hon hade 
i Kina en gång sett en tegelsten bunden 
mellan grenarna P;t elI svagt träd och fått 
veta, att den avsiktligt hade bundits där, 
för alt trädet skulle utvecklas och växa 
sig starkt. Mycket händer i Kina, som 
lynger och l,ännes sV ~trt. Ofta veta vi ej 
varför det sl,er, men vi ra vila vid, att det 
en gång skall visa sig hava varit till vår 
utyeckling oeh för alt vi skulle växa OS3 

starka. Så manades vi a lt låta Herren 
göra vad han vill med oss. :Må vi ej rygga 
tillbaka för hans kallelse, även om den in
nebät- strid och lidande. Må vi ej en gång 
av \'år IWllung få höra, vad en fältherre ~ "~ 

g~mg iick höra av sin l<onung, då han 
dröjt med att iJtlyda konungens kallelse 
till sIrid, tills slaget var utkämpat. l~o

llllllgen sade d~1 till honom: Striden är 
slu t, segern är vunnen , men du var ej 
med. 

Sist talade l11issions[örest ~lI1dare E. Folke . 
Av honom påmindes vi om ordet i Dan. 
9: 25 om att Jerusalem å ter sl\UlIe byggas 
upp, om ock i tider av trångmål. Profeten 
hade givi t akt pa löftet och i bön och be
kännelse gripit om det. D~I kom GabJ'lcl 
med budskapet att tiden för löftets uppfvl
lande var inne. Jerusalem skulle ;iler 
uppbyggas, om ock i tider av tr ångmål. 

I Kina r ttda nu tider av trångmål. Men 
tider av trångmM äro tider då löftena upp
fylla s. Vad vi behöva iir all se Guds löf
ten i Guds ljus, s[t a lt vi bedja och be
känna synd. Brev fr[1I1 Killa tala om huru 
missionärerna på Kibmgshan i sC)mm~.r 

använt mycken tid till gemensam bön. Ti
derna a v trångmå l ha drivi t dem därtii1. 
~Ht vi ock drivas li1l bön. Tdtngmålen :.iro 
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sil stor-a, att de rör milnga kineser blivit 
en stötesten, men löflesordet står kva r. 
Guds ord lwmmer till oss under tider il v 
trångm ål. Låt oss taga emot löft eso rdet 
och bli\'a verl,samma i bön. 

De näna rande beslöto ä\'en att med 
fru Hilma TFider s ä nda en hälsning lLlI 
missioniiI' Tjiider och till de övriga mis
sionärerna sa mt till elen infödd a ];r is tll:l 
fö r samlinge n, som \'i i dessa oros lider taTl
ka så mycket på . H[llsningen formulera
des S;l: Löftets Gud har makten till sege,". 
Den h ä lsningen beh ö\'a vi ocl;så härh em 
ma. Därför vilja vi gömma den såsom el l 
m.inne frå n samkvämet, som avslöts med 
gemensa m tesupe och bibellä sning a v 
Överste Ch. Tottie. 

Utresande missionär. 

Fru Hi/rna Tfäder a\Tes le den 27 sept. 
fr å n Stockholm rör att i sä llskap med tre 
av Svensl;a iVlon golmissio nens mISSIOna
reI' över Hyssla nd och Sibirien u tresa till 
Kina. En stor skara missionsvänner h ade 
samlals vid Skeppsbron för alt säga fa r
väl och s jöng, då ångaren lämnade kaj en, 
som avsked shälsuing till de utr esa nde mis
sionär e rna sångerna: »En tillflyktsort är 
urtidens Gud)) samt: )Try ggare kan ingen 
vara än Guds lill a ba rn askara.» 

Enligt jus t mot taget meddelande \'ar 
resan till Helsingfors i Finland m ycke t 
god . . Där h ade de ock mötts av niti ska 
mi ss ionsvänner och få tt tala vid en sy
förening, som arbetar rör S. M. K., samt 
vid en mongolmi ssionsaf ton. 

S. 'M. H.:s bönemöten i Stockholm 

hava nu ta git s in början och Iw mma, 
v. 	 G., att fortgå till och med den 8 dec. 

Betesdakyrl<an varie tisda g id. 7 e. m. 

Missionsl'csor i hemlandet. 
Efter den nyligen avslutade missions 

konferensen i Stockholm hava fler a av 
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v åra missionärer och h emarbe tare börjat 
missionsresor i skilda dela r av landet. 
Missiollsför es t ~lnd are E. Folke har rest till 
Västergötl a nd för att besöka Alingsås och 
SI,öyde. lIan kommer OCk S[I, Y. G., att 
tal a vid l,onfercnsen i Nässj ö och hoppas 
att i samband därmed kunn a besöka nagra 
p la tser i Nässjö-tr akten. ~lissionär G. V. 
Wester bdinnel' sig nu P:I resa i Neril;e ; 
missionär C. J. Dergquist talar vid möten 
i Göt eborg, och fröken Judith J-Jullquist, 
som för e l;onfert'nsen besökt olil;a platser 
i Sm[tland och V~istergöUand , besöker f. n. 
Dalarna. Likaså befinner sig missionens 
reseombud, G. , l, österberg, på resa, f. n. 
i östergötland. i\lissionärsparet Carl och 
Dhel Blom h ar under 3 veckor res t p~ 

Gottlantl och hoppas alt inom l<ort få 
börj a en missionsrcsa i Vä stergö tl a nd. 

S. M. K:s missionskalender, Hans 

Stjärna i Östern 


iiI' under trycl;ning och utl;ommer inom 
j,ort i sin 22 :a ~ rg. Kalendern har i [Ir 
redige rats a \' missionsförest:ll1dare E. 
Fotke och priserna äro även i år kart. 
kr. 2: 25 och I;lotb. kr. 3: 25. 

Herrens hjälp i tr:lI1 g mål, s . 109. 
Vå r a hemkomna och Iltresa nde missio

nä l'er , s. 199. 
Missionsresorna i h e mlandet, s. 201. 
S. M. 1(:s mi ssionskalcnder, Hans Stj ä r

na 	i östern, s. 2Ol. 
Beho\'et a v nya missionsarbelare, s. 202. 
Herrens besl;ydtl och hj älp linder resor, 

s. 202 f. 
Tack rör yeclerl<vickc!se under somma

ren och bön om " ä ls ignelse, d~1 nu h ös 
tens arbete börj a r, s. 204. 

Väckelse n i Shanghai , s. 205. 

F örsä tjninge n i Stocl;holm den 17 no\', 


S. 	 211. 
:\Ii ssione ns ekonomiska beho\'. 
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"Vem vill höra Herrens röst?" 
»... och de sökte efler honom, och han 

'fanns icl,e. Och de l'r:dgade ännu en gång 
Herren: 'Har ännu någon l;ommit hit?' 
Och. Herren svarade: 'Se, han har gömt 
sig bland trossen. Och de lupo dit och 
drogo honom fram därifrån.» 1 Sam. 
10: 1-23. 

Vi minnas alla della ställe ur Sauls hi
stOI·ia. Han var kall ad alt beldäda ett högt 
ämbete, me n undandrog sig sin plikt. 
Månne ej Saul hal' sina likar ännu j dag 
bland unga m~in' och kvinnor, som i viss 
bemärkelse äro »huvudet högre än allt fol
ket»? 

Om de ej drogo sig undan. skulle vi ej, 
som nu är fallet, behöva hava slationer 
'utan c1 rbelare eller med endast en sådan. 
Vi skulle ej heller behöva låta s lora di
strikt sakna arbetare och s~llunda ej d~ir 

·]'unna upptaga s tadigvarande arbele; "i 
skulle ej behöva .sakna personliga krafler 
alt intriida i nrtgot speciellt arbete. S[lSOIll 
t. ex. skolad)cte, då (hirsIiides anställda 
personer nödgas resa hem i och för vila; 
vi skulle ej behöva se framåt mot den 
dagend[t de gamla arbelarna draga sig 
undan och undrande spörja: Yem skar; 
fylla deras pla ls? 

Vem vill å Herrens v~ignar »draga Jra ni» 
dessa ];rafter ? \"em vill h öra Herrens röst: 
), \"etn skall jag sända, och vem vill va ra 
'vå r budbärare?» och härp[l sval-a : »IIär 
är jag. sänd migl » 

.,tllg . Berg. 

Från arbetet i Hancheng och Hoyang. 
Tiden föl- dopklassernas början var inne. 

I])en vägen var på grund av oro och s trid 
ofarbar. Postbudet. som ofta m ~lste hissas 
i korg lIpp och ned öyer murarna, gick 
(lock ras tiin oregelbundet m el\;:tll sliiderna. 
Han var re spek terad av bägge partprn;:t 
och sky ddade sin person, dit han 111;lste 
yandra fram mellan gcYärsclclarna. genom 

att kraftigt ringa med en mycket giill mäs
si ngsIdoeka. 

Med detta bud she" jag 1ill Hanchcng. 
alt om det överhuvud varit möjlig t för dop
kandidaterna att samlas där. mås le den 
äldste och diakonerna utföra mitt under
visningsarbete, lills mililärerna till ä to mig 
[I tl fara. 

Om: en "ecka lät generalen inne i. vår 
stad hälsa mig. alt nu hade såYäl Han
eheng so m köpingarna däremellan och 
Hoyang öyerg~ttt p[l hans sida utan egent
lig s trid. Blott en major i köping en Chi
chllan hade iinnu neka t a tt övergå med tre 
kompanier ay sina trupper. De hade lik
väl IItan strid utrymt köpingen och voro 
IIU P;l obes lämd vandring.:. . Detta behövde 
emellertid enligt hans m eni ng icke hindra 
mig att resa. 

~'l e cl generalens pa ss P;t fickan gav jag 
mig alllså iväg. Soldater synles ofta under 
!·eS C1 n. Somliga voro r[lC1 och ohövliga. 
8ndnl t. o. m . övermåttan hövli ga , su ·all 
de stego av sina riddjur Oell gjorde honnör 
för mig, då jag i min kiirra for förbi d.em. 

Ej långt från omsk rivna köping. mötte vi 
nämnde major och 1vi\ av hans kompanier. 
Det tredje hade gatt ifr [\ll honom och s trö
Yade omkring i hopp om alt upptagas i 
rcyolutionsa rmen s led. Majoren, en skolad 
Ilanehengman och f. d. volonlärledare . 
som med sina yolonl ~ir e r först i fjol lät 
s ig upplag:1s i :1rmen. är en nära släkting 
li Il vår försami i ngsiilds te oc h Yil Ibekan l 
med. mig. varför vi ej ansilgo oss behöyCl 
hysa n;lgon fruktan för honom och hans 
män. lIan bcCalld e dem ock alt vika åt 
s idan för oss. Sjiilv hade han P;l upp
maning av de nya lruppernas ö\'erste yarir 
på "äg till ],öpingen Chi-chn<ln i och för 
underhandling. men utanför köpingen 
kommenderade dä r befintliga major ho
nom: »JJelt om. eller nedlägg edra "ape ni }) 
Han \ ':1ldc helt naturligt det föna . Nu var 
han Yilll·~ldig. om hur h[lJl skulle hand ta 
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~ch undrade, om del hela val' en manöyer 
i avsikl att avYäpna honom, 

Om 20 min, voro vi fnllnm e, däl' han 
fick vända om, "i befalldes där, under 
·det alt ge\'ärsmynningar voro yända mot 
<l SS , att göra halt. Vi gjorde så och fram
visade på uppl'ordran "årt av generalen 
utfärdade pass, Det hjälpte icke, Jag 
1<ommenderades a lt stiga ned ur min 
kärra, »ty den skulle undersökas»), Jag 
protesterade med hän\'isning till högsta 
ledningens fripass, som utfä rd a ts samma 
morgon. j'den nej! I allt annat än mjuk 
ton och undfallande hållning kommen dera
des jag, under det att en gevärsmynning 
riktades mot bröstet, att stiga lir kärran . 
ViU nedkommen djärvdes jag till siiga den 
iräckaste bland soldaterna: »Delta torde 
komma alt lända eder men.» ' »"ad me
llar ni?» - »,Jo, all ni undersöker "ål'a 
saker, fastän vi visat eder frip ass, so m. i 
ung på morgonen utfärdals av generalen,» 
Diirprl fortsatte jag gflende min väg fl'am
åt. Då betallde soldaterna mina röljesJa
{;are att packa in sakerna och köra ifatt 
mig. 

Något mer än elt bösshiill liingl'e fr81l1 i 
'en Yågkrök, tillropades jag ;w en anna n 
patrull all göra hait. under dct alt en ge
värsmynning åter riktades mot mig, »I1 ar 
ni fripass, annars kommer ni ej fram?» 
p ,1sse t Yisades, - »St[l hiir och gtl ej UI' 

fläck en, tills jag visat det föl' belälet och 
k ommer ~lter. » Andra soldater 1,om11l0 och 
höllo vakt ö"er mig, tills han I,om åter. 
Återkommen bjöd han oss fortsätta, Frarn
],om na ti Il köpingens port fingo Yi fl tel' 
{;öra halt och dokumentera oss, Fripasset 
fick vandra hela befälsraden lIPP f6tn ser
tea nten till öyerstell och granskades noga , 
Innan Yi fingo det fder, Om cn timme 
fingo vi lortsä lta. Vi kånde oss d~l oviss,l, 
,om vi kunde eller vägaclc rorts~itta fram till 
s ta den och möjligen först n~l den dter 
mörl(re ts inbrott och kanske mötas <tY ge
värseld, som det höll P~l att h~inda mig 
'Vid e tt föregc,,'ndc Jikmmde tillhillc, Yi 
beslöto cl()('k att driva P~l allt "ad lIlulans 
J,rafter tilJäto och hunno fram i skym
ningen, 

I Hanchengs södra förstad syntes dock 

trupperna ha f<l tt allnlrligare saker alt 
syssla med än a Il värja sig mot en Yärnlös 
utlänning. En bataljon väl beväpnade sol
dater hade nedkommit lrån s laden I Chuan 
rör att lörena sig med del parti, som in
tagit I-Ioyang oeh IIaneheng, för a tt sålun
da kunna slå en gemensa m li ende, l\[en det 
gemensamllla rörtroendet var för ringa, 

J:'n kinesis/, so/dul, sum, i olikhet med de 
häl' om/ulade, mo//oyi/ ('uol1!7cliurn . 

för a tl dc inne isladen sku.llc yilga släppa 
in cle lIyankomlla, ut,lll dessa a nYisa des 
alt b ~lsl de kunde iub'artcra sig i förs ta
dcn , p{l samma gang som ett kompani av 
tI'UppC'I'n '1 inne i s taden med p"förda ba
jonetkr 'höllo Yakt ö\'er dem, Yi 1,01111110 

jus t so m de höllo på all 3\'lyfta trossens 
hördor frfln dc tungt lastade lIlulorna, ocl1 
det yar' ej utan ell Yiss hii\'«n fr;\l1 Y~lr 
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sida, som yi lä to vå r vag n så. små nin go m 
glida fra m mell a n ba jo ne ttern a. 

Först drl yi yoro fra mme vid vä r s ta tion 
utanför s tade n mell a n norra och ös tra 
förs täderna , y ,Jga de vi a ndas ledigar e. 

:Min överrasl, nin g Yid clopldassen p ftföl 
ja nde d<l g ya r ej ringa, då jag fa nn , a tt 
sökarnas a nta l. i tr ots av sådan oro i 
h ela H a ncheng- di s trik te t, up pg ick till nä r
mare 50. 

Av dessa be l'ilj a de försa mling n och vi, 
eft er s luta d dopklass, enh älligt 37 sökar e 
inträde i för samlinge n. Under s tilla och 
allvarlig s tä mnin g för rä tta des inne i kap el
let den h ögtillli ga dopakten i skymningen 
på lördagsaUon en. Det var en sann hög
tidss tuud, och glä dj en va r stor hos de nv· 
döpta orh församlingen både d ll och U;l
der de två dä rpå följ a nde mötesdaga rn a . 

Sedan för sa mlings mötena , C11'1 försa m 
lingens a lla a ngelägenhe ter avgjordes i full
komli g endräkt, voro övcr och .seda n vi 
vidtag it nödiga a n o l ' dning~ r , för a tt vi 
skulle kllnn a va ra borta fr å n Ha nch en <1

'" under so mma re n, vä nd e jag åter till 
Hoya ng och dess r eda n p åbörj ade dopIdas
ser samt s tormöte. 

Om. Hoya ngs dopklasscr och s torm öte är 
intet vida re a tt säga, ä n a tt det var ringa 
besökt ay medl emm ar och sökare, enä r 
krigs tillsl,ind r ådde i h ela Chengh sien 
och södra I-Ioya ng. 

Tomma pl a tse r h ade vi do ck in ga, ut a n 
gå rdsrumme t fick också tagas i a nspr;tl<. 
ty sta ds fol ke t ,"oro alltför ghtfl a åt a tt få 
fy lla tomrumme n och ta skydd under vår t 
tal( vid den tid e n. - Blo tt jH söliare kun de 
vi h ä r ena oss om a lt ge nom dopet upp 
ta ga i församlin ge n. 

Emellertid få yi lacka lIerren, som va rj e 
höst och V ~ll' öl( a r försa mlingens antal 
Ibland oss, så a tt a ntalet försa mlings med
lemm a r i Ha nch cn!! och H ova n <1 under 

~ "" dessa mö ten öl'er skridit de t första tuse nd e t. 

Loven Herr en mcd oss och l å tom oss ge
mensamt up ph öja II a Il s namn! 

Rob. Bergling. 
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En verklig bönedag på Kikungsban. 
Kikungsh a n 12 a ug. 1925. 

Frå n kl ockan 6 på morgo ne n till 6 p å, 
e ft ermiddage n h a r h är vari t en end a bön e
dag. Kyrkklockorna rin gde varje timom
byte, e n sång s jöngs och en tal a r e, olika 
för va rj e timm e, höll e tt a nföra nd e. De 
timma r på morgonen, p å förmidd a gen
sa mt vid avslutninge n, jag deltag it, h a 
någ ra a v böneämnena varit : Alt väckelsen 
i Sha ngh a i skull e fort gå och spridas; ma r 
ska lk Feng; kris tend omen i missionen s sko
lor ; de n politiska s tällningen ; ny över
lå telse av oss själ va å t Herre n till ' h a ns 
t jä ns t; villighe t att träda i bakgrund en till 
fö rm å n för infödda l, ra ft er ; nåd a tt gå ut 
i bya rn a ; nåd för oss utl ä nninga r a tt vinna 
enskild a individer bla nd folket; vächlse 
bl a nd missionärernas perso nli ga tj ä nar e. 

Det h a r varit e n verk lig bönedag, en 
s tilla dag i dess bäs ta betydelse, va rs verk
nin ga r nog komm a a tt kä nn as nere på 
slä tten . Missionär' Witts (i Li ebenzell-mis 
s ionen) avslutning, med utgå ng fr å n Joh, 
17 : l , 4, 19, gick djupt till hFirta na. 

Ida Ringberg. 

Från "Sommarro". 

,>Lova d vare Herren, han som unna l' 

si n tj äna re go tt! » Ps. 35: 'n. 

Meda n vi 5ro p å V~ll't l, ä r a »SOmm a fl'O», 
vill jag sä nd a någr a r ade r. Ge nom G.uds 
s tora nåd h a vi hela tiden hittill s få tt h() 
i lug n trols .all oro i la ndet. Nu synes 
de t ock som om fara n för krig m ed a ndra 
mak ter skulle avvänd as, och vi tacka Gud 
för denna bönhörelse. Vi h oppas således, 
a tt ' få öppna sl,olorna som va nligt i höst 
och a tt det skall bli möjli gt för a ll a mis
sionä r er a tt sm å ningom å tef\' å n'da till sina 
s ta tioner . 

Hä ruppe är o vi 25 svenska r P ~l de ol i.ka 
he mm en, 22 vuxn a och 3 barn, så de t 
saknas ej omväxling. Utom Ha hnes, som 
bo på en utsta tion , och R ingber g, som ä r 
hemma på s ta lione n, ä r o all a övri ga )<a m
r a ler på Kikun gsh a n, d ii r de ock h a haft 
en lug n och mycket go d somma r. Vi ha 



5 oktober 1925. S I N I NI S 

i sanning s tor orsak att tacl,a Gud för a ll 
hans godhet mot oss s om missio n. 

Efter flej'a är av torka oeh dålig skörd 
har det i år varit rikligt m ed regn, så 
a tt sommaren varit ova nli g t sval. Bäst 
aV allt ä r doek att folket fått inbä r ga en 
så god sl,örd, b~ittre ä n på många å r , och 
delta lu g nar ock sinnena. I Honan här ja 
dock rövarll a vilt. Yi bo nu endas t 2 s v. 
mil rr~lIl Gula flod en, och på a ndra sidan 
ligger Lingpao , uts tation till Shanchoyv. 
F örsa mlingen där h ar lidit myck et av rö
varna. Nu har en liten skara troende 
m åst fly över lill denna s idan. En m a n 
har blivi t svå rt slagen, a ndra ta g na till 
fånga för lösen. En ung ma n är nu fången 
och rövarn a fo rdra 800 doll a r s för honom, 
e n s umma så s tor a tt I"amiljen omöjligt 
ka n betala den. Gud hjälpe oss .a tt l<o in
ma ih tl g våra prövade trossy skon i bö'n 
till Gud, so m a/Il förm å r . 

Vi h a hart en »stilla vecka» för lära r e 
och predikan ter, riktigt väls ignade dagar. 
O, a tt det vore möjli g t på samma sä tt 
sa ml a de unga lä rarinnor och bibelkvin
nor, so m gått ut fr å n semina ri et. Men 
de s to ra avs tånden omöjliggö ra de tt a. 

Innerlig t tack rör den Uira samvaron 
hemma och för all förbön! Kände mig 
ovanligt trött i våras, m en ä r S~l kry nu , 
och de t [Ir m ed glädje vi se mot höstens 
arbete. - »Gud med oss.» 

J llieheng, Sha . N. China, den G aug. 1925. 
Maria N .Y/in .. 

Väckelse i Shanghai. 

Det har nog aldrig förr v8rit en för 
miss ionen s~lvädlig uppresnin g; so m den 
so m nu sprider sig över 18ndet. Skolorna 
h a blivit sä rskild a härdar för den politiska 
oreda n, emedan de of ta gy nn a un gd o
mens förhävelse, ja somliga ledare k än na 
sig beh öva ungdomens ra se ri för sina pla 
ners bel"rämj a nd e. Att vi mi ssionärer ännu 
få bo i fred är e tt Guds under. Men man 
und ra r , va d so m skall l, omm a. Det är 
do ck ännu -fred p å vårt fält bå de i Honan, 
Sh ansi och Shensi. AYen striden vid 
Cheng-hsien ~ir slut oeh ny omgruppering 
utförd. Ack a lt fr eden [inge fortfara, så 
a lt vi l;unna komma åter till vå ra sta tio-
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ner! Innerligt tacksamm a ä ro Yi till Her
. ren fÖl' den skölla somm are n h ä ruppe, un 

cler vilken alla synes ha k rya t på sig. 
t. o. m. Dagny Berglingoch Ida Hingberg. 

Det synes, som Vore missionens u ts iJ-:
ter f. n . mycket små. Men Herren Kris tus 
har int e utrym t fält e t! Re\" . lIowclcn (en 
engelsk präs tman och Keswiektalare) h a r 
v8 rit en veek8 här hos oss på Kikung och 
va r en yerklig vederkvickelse och en upp
muntran för m ii nga nedslagn a. Han fort
sä tter nu i Pei-tai-ho. Och fdn Shanghai 

En por/ollde böck eft er regn i ]{inas bergs
Iraki er. 

h a r jag jus t nyss [[11l m edde la nde om un
derba ra tin g, som där pägä. 

Japa ns av Gud högt benådad e eV8ngelist
leda re, dr. Paget \ViJkes, korn över till 
Shangh ai för att tj ä na ibland mi ssionä
rerna d~1r och på sommartillf1yktsorterna. 
En kraftig a ndlig rörel se uppstod uta n 
ni:tgo n a llno nsering och spred sig ä ven till 
ki neserna, S~l att den ena lokalen måste ut
rymmas efter den a ndra för a tt få mera 
pla ts å t delta garna. 

I Kin a finnes en f. d. sjöofficer, som är 
cyangeli s t och heter Leel8nd "Vang. Den
ne hade oförmodat kommit fr ån södra Ki
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na till Shanghai och kunde 1111 tolka dr. 
Wilkes. 800 bneser yoro med på sisla 
mötet, fastiin det icl,e var annonserat i 
tidningarna. 

Då förslag om möte för bneser först 
frambslades lill Wilkes, förntsåg man 
hinder från trenne håll: 1) svårigheler för 

'Polo: Il. AndersfJ/'l. 

Vy {rån Kina-In/al1dsmissionens gård i Shonghai . 
l)t'I '~ nller!la ijJ"O fnin VäJl:"ll'l' I iII höger: Fröken Anna .]aIlZ()II, 
diaJ.::on KRO. l-loyang-, J'lIissiolliil' H. Andf~I":--;oll. i:il(l~te Chin. J\IiC'll

chill, 41i<lkoll TUIlg'. Pllt'hf'ng 1':tlTll JIli.... siUlliir Carl F. Blont. 

Wilkes alt kunna HI en lolk rör dessa dju
pare sanningaI'. 2) 'vV. iiJ ' engelsman och 
kommer frflJl Japan, dcssa Iyfl mest hatade 
länder, och ~) l,yrl,an, som yartilJgänglig, 
är en kyrka för bara utlänninga!'. En obe
l,ant sk riyarc har dock nu lill tidningarna 
insiint följandc meddelande: »EII stor ska
ra h;'dlcr dagligen mölen i denna stad; 
m~mga missionärer finnas bland den i 
öyrigt kincsi ska ~Ihöraresl,aran, men de 
~iro där icke l,incser ellcr lIWinningal', 
ulan alla ii l'o elt i Krislus!» 

Della hal' ]låg~dt i Shanghai mill undcr 
(len hiiltiga a g italionen. .\1' det illte un 
derbart! El'Ier tre yeckor yoro \Vilkes 
kraftcr nllöl11da i heltan - han [r3mkom 
l;\en till hiilsnn - mcn 'da hCldc han frän 
Japan IMt en likasinnad JJledhjälparc, och 
nu gal' \'erkct fram blandl;ineserna genom 
LeeIand \\'ang. Dora Y ('I 111. n. Ueln YCl'k

samheten har från början förts fram efter 
mycken bön om Herrens ledning för yarje 
st~g, som tagits. Må Ile denna' eld genom 
Herrens nåd sprida sig genom landet. 
Mycken bön, alt Herren skall göra n:\got 
lill molvikt mot Satans yerk, uPPsliger 
nu fr~1l1 m~lnga, som på nylt helga sig 

åt Herren. 
Vid elt damernas möle 

går afton beriillade e n ta
lare alt det i Shanlung fin

nes en f61ll högsl;ola Odl 

Nankings hibelinstilut ut
gången ung 1,Jl1eslz\' inna, 
som framträder med en 
IIndrrbar Andens l,raft och 
vittnesbörd om Jesus. Ja, 
Herren skall inle låta sig 
vara utan vittnesbörd, pri
sa t yare hans namn. 

Trötlnen icke, älskade 
syskon, alt s HI vid trosscn 
och alt hålla på och ringa 
i böneldockan. Måtte Her· 
ren i y~lr kära mission och 
i Yåra församlingar l\Unna 
linna nilgon, som han l<an 
använda. 

Hugo Linder. 

TaCksägelseämnen vid halvårsskif1et 
1 juli 1925. 

Mollo: »Gi\' solskenet "t dina med
människor och säg resten till Jes us. » 

1. Alt Yi bliyit beyarade Yid liv trots 
ö\'erhängande faror både under dagarna 
1(,-22 mars, då inbördeskriget yar inp~1 

Yåra lmnlar och kulorna slogo ncr var sonJ 
helst, och cljest då "årdslösa soldater ulan 
ansyarsUinsla skjutit ay skott prl mfd'~1 ulan 
alt br'Y sig om, Yar de träHa t. 

2. Att Yi bleyo skonadc frim plundring, 
eL\ den andra nationalarmen (Klloh-min
ehuin) l,om segrande och yarje l,inesiskt 
hem i vart samhiilIe renskrapades pil "ad 
som ej undanskafrats iföniig och !<Fih::t 
borgmästaren m[lste aysU'I de mest nödvän
diga sal,er. Vårt hem och missionsstationen 
i. sin helhet kunde ha sett lit såsom järn· 
vägstalioncn, där det röT'\orancle partiels 
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soldater bröto sönder och strödde runt 
varje möbel, varje nyttig eller unyttig sak 
telefonapparat, järnkassaskap, bil.ieltförr~ld, 
r iikcnskaper, korteligen allt pC\ expeditio
nen och i inspektorens hem. 

:1. Att vi ej blivit ufredade P~l mins ta 
sä tt av rövare, fastän trakten runtomkring 
i nio månaders tid varit ett obeskrivli g t 
kaos. I hundrat:J[ ha personer ta gits till 
fänga för att lösgöras först efLer el'läggan
-dc <1\' dryga penningsummor; i hundra tal 
ha äldre och yngre torterats eller avlivats ; 
i hllndratal ha hus blivit brända. I en 
by c:a 7 km. fr~1l1 Miench ih blevo en dag 
fem familjer fullkomli g t utrotade, och dess 
utom dödades ·samtidigt en massa m edlem
mar av andra familjer där i byn, llt a n a tt 
dock familjerna blevo alldeles lItpl å nade, 
'Och detta blott därför , att dc vid e tt av 
rövarna tidigare planerat anfall skaffat s ig 
hjälp och skyddat sina hem. 

4. Att »boxarna» (h ung-ch'i ,l ng -h uei), 
som växa till i nllmer ii r på ett oroväckande 
sätt och fordra, att även dc kri s tna skola 
inlära deras besvärjelser och delt aga i de
ras sammanl,omster samt und ers töd ja dem 
-ekonomiskt i deras föregivna berömvärda 
strävan att motstå rövarna, ej tilUl tit s a tl 
ännu S~l Iiinge anställa n[lgon s törre sl;ada 
i JÖrsamlingarna. 

5. Atl del Yar möjligt för oss a ll h a v :lra 
,skolor i gång föl' gossar och. IIickor, då 
däremot icke en enda av r egeri nge ns sko
lor i vårt distrikt varit öppnad. plI grund 
av or'o och bri s t på medel. Försa mlingen 
har själv' avlönat den ene löraren sa mt bi
dragit till den andra lärarens lön i goss 
skolar!. 

G. Att mi ssio nens anseende ut å t s t ~i rk t s 


'(lå ri ge nom all en Ill ~in gd perso ne r linder 

orostiderna funnit tillllyl;t på mi ss ionss ta

tionen och fått förd o ma r nedbruln Cl geno lll 

v ii nlig het, so m visats dem. 


7. Att til1 g~lIlg P:I reda penningar rö r 
lö ner och löpa nde ulgi rtei" a ldrig sal, na ts. 
trots det alt kommunik a tionern a varit av
brutn a . affiirsli\'et utdö tt och poslvcrkN ej 
),unnat eller vi\gat h å lla s in \'a nli ga pen
ningerörelse i gang. Jus t niir m edel h a 
behövts, h ar än den e ne. ii n ·de n andre 
.förut ol;i{nde personen k01l1mit hit och a ll-
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hållit, a tt vi av vänlighet skulle taga emot 
de ras penningar till förv a r eller bruk , tills 
lu g na r e tid er l,o mmc. 

8. Att längta n efter eyangelium blivit 
stor jus t i trak te r, där rövarna farit fram 
svårt. På en plats, köpingen Långvattnet, 
hade r öva 1'l1a under en tids vistelse bränt 
upp varje möbel, varje dörr, varje fönster 
såsom ved, enär folket flytt vid deras al\
l;oms t och ej ska ffade fram bränsle fr~1Il 

b('rgen. Den ge mensamma brunnen för
s tördes före avma rs chen g('nom att däri 
nedl, asta de avhu gg na huvudena av de 
m å nga fångar, som ej 41tlösts pil bestämd 
tid . Däl' h oppas vi få till st;\T1d en ut
s tation . P :l en ann a n plats blev en 70-årig 
mn n, a lltid m ed glä dj e vi tlnanue om elen 
Gud , so m han tillhör och tjänar, tagen ,w 
rövare, jus t näl' han på torgdagen höll på 
att tala till hopen om fr~ilsning i Jesus 
Kris tu s. Det ~ir i dessa trakter vi under 
den gångna våren i ei rka två m~lI1aders 

tid h a ft en g rupp evangelister i ycrksnmhct 
och "dessa ha ö\'e rallt mottagits med s tor 
vä nli gh e t och rönt mycken uppmuntran. 

9. Att a nslutningen till gJldstjänsterna ej 
n iimnvärt hindrats av den s lar];a v i"g av 
fr ä mlillgs fientli ghet, som n\l bru sa r fram 
över Kin a . 

10. Att församlingarna ~in\lu h ~dla 5<1 nl
m a n tro ts stora svilrighcler för lantfoll, e t, 
vilk e t är i stark majoritet bland dc hi st na, 
nlt komma till gudstjiinst('rna och för 
('vangelisterna a t l göra b('sök i hemmen. 
:'\fycket i församlingen skulle vara nnnol' 
lunda, och vi längta efkr en c1jupg[lcnde 
väckelse, men på samma g'lng tacka vi för 
vad so m finn('s av kristligt liv och för dör
ra r, som SUl öppna löl' oss. :'\lannen med 
hac'kall därute p;J åkem hal' under g~ll1gna 
ski ftande tider i Kina varit den mllr, mot 
vilken lörstörelsev[lgorna krossats, och så 
Iiin ge han tager ('mot oss och \'~lrt budsl;ap, 
obe rörd av republikanism, indu striali sm 
oeh bolsjevism, hnr st und en i('l;c kom mit 
föl ' oss att giva upp arbetet , a llt ov~icler 

lill 	 trot s. 

\Iienchih i juli · 1925. 


Malle Ri ll (lvc /' y. 
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Missionärernas adresser. 
An~. och Augusta Berg, 

Frida Prytz, 

Th.och SekineSandberg, 

Emma Andersson, 
 Yiincheng, Sha.. China,
Maria Nylin, 

Da.v id och Karin Landin, 

Malte och Ida Ringberg, 

Morris o. CarolaBergling 


Axel och Anna. Hahne'}r h'h Sha. China. 

Lisa Gust afsson, s I , 

Oscar o. Gerda Carlen lJ . h h' Sh
El Le II ~ UIC eng Slen, a. 

na ne, J China
Elna Gunnardo, . 


Henrik o, Hi I roa Tjäder, Chiehchow,Sha, China , 


Rob. o. Dagny Bergiing}H Sh Ch'

Ester Berg, oyang, e. IDa. 


TongchoWfO, She,Hanna· '"Vaug, } China. 
Hugo och Marie Linder, Pncheng, She. China. 

N'I h 01 S }Tungkwa ntin g, She. 
r I S oc ga vensson, Ch ina. . 

Allna Janzon, \ 

Ebba Buren, jHOnaUfu, Ho, China. 

Nath. och Elsa Engbäck, 

.J ohannes Aspberg, ~lienchih, Ho . China, 
Ingeborg ACkzell, 

}Sinanhsien, Ho. Cilina.Minnie Nicholson, 

I hemlandet: 
Ca.r] och Ethel Blom, Östbroga, Stationsvägeu,

Älvsjö. 
Rich. och Hildnr Anderson, Ingarud, ~Iariestad. 
Maria, Huit'-rantz, Björnö, Heljehol. 
Judith Hultqvist, Bodasjögle, Stensjön. 
,Agnes .F:orssberg, }MiSSionshemmet, 
Fredrika Hallin, Dovho, Sundbyberg. 

Anna Eriksson, 

Maria Petters~on, 


Ossia,n o. Edith Beinhoff, 
S. M. Ks expedition, 
G. V. Wester, Drottninggatan 55, 
~1aria Björklund, Btockholm. 
Estrid Sjöström, 
C. J. Bergqvist. 

Bedjen för missioniJ,rernaJ 


Skriven till missionitrerna! 


Bönhörelse. 

Från det norska missionsfället på Mada
gaskar berältas följande: 

Det var långt inne i regntiden, vilken på 
l1:adaga skar brukar räcka precis från ok
toberlill mars, och är så viktig, om det 
icke skall gå illa m.ed riset , so m in[öding
arna mestadels leva ay. Det måste näm
ligen planteras, når åkrarna s tå under 
ya lten. 

Vi voro alldeles nära jul, och ännu hade 
ingen regndroppe kommit. Fulla av ångest 
fr ågade vi vår himmelske Fader, vad han 
Yille göra med oss. Ty vi visste, alt om 
Gud icke snart skulle sända oss regn, 
sl;ulle hedningarna säga: Det är gudarnas 
str'aff, [ör alt några av oss hava vänt sig 
till europeernas Gud. Folket samlade sig 
på gravplatserna föl' alt ropa till sina av
lidna förfä der om hjälp. Så offrade de. 
först höns, vilbs blod de slänkte på gra
varna, och seda n, då det icke hjälpte, oxar. 

Efter ett givet tecken, på vilket alla 
måsle giva akt, kom. en dag en stor män
niskohop dragande med en mängd oxar, 
som skulle offras uppe vid konungagravar
na på toppen av ett berg. Det blev d~l ett 
larm utan like med truITIITIor och av ge
värsskott och sång och dans, under det de 
slräckte händerna upp mot himmelen och 
bådo om regn. Oxe efter oxe slaktades. 
Men likvål l;om intet regn. 

Då blevo de som rasande, svingade sina 
lansa r i luften och ropade: »Det är mis
sionärens skull! Skola vi dö av svält, el
ler skola vi dräpa honom?» 

Det var anföraren, som frågade, och fol
l,et svarade: »Vi skola dräpa honom!» Och 
därmed satte sig hela hopen i språng ned 
lör backen mot missionsstationen. 

En a v våra l;ristna, som hade hört det, 
hade emellertid sprungit i förväg ned till 
oss och sade: 

»Stäng väl för huset; nu komma de för 
a tt döda eder.» Vi gingo då in, föllo på 
knä och anbefallde våra liv i Guds hand_ 
S~l förde vi våra barn till en sät.er plats 
i huset och gingo ut igen i trådgården för 
att se, vad de skulle göra. Då de lwmmit 
så nära, att vi kunde höra, vad de sade, 
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vände an för aren sig till folket och 
fr ågade: 

»Sl\ola Yi dräpa europeen?» 
».J a.» 
»)Skola vi också dräpa hans små barn?» 
»J a», ljöd s\'aret. 
Så samlade de s tenar för sina sIungoI', 

under det andra, under de förskräckligaste 
skrik, svä ngde med spju t och lå nga knivar, 
r edo a tt kasta sig över oss. 

Då hördes en förskräcJdig åskskräll, så 
väldig, som man ej få r höra annorstädes 
än i de varma länderna. Och samtidigt 
föllo där några s tora, tunga regndroppar 
till jorden. Det kom som elt slag över de 
vilda hedningar na . De skingrade sig och 
sökte skyd d i några hus vid vägen. De 
kristna, som h ade samla t sig hos oss, ro
pade då: 

»Vå r Gud har t ala t! » 
En \'änlig t s innad hövding, som icke va

rit med, då de andr a offrade, ropad'e till 
dem oeh sade: 

».Ja, de kristnas Gud h ar talat; han hör 
böner!» 

Men småningom hämtade de sig efter 
förskräckelse n. Och då det blott blev några 
fä regndroppar, närmade de sig å ter ho
tande missionsstationen. V,\ra kristna gi ngo 
ut emot dem och sade, att om de gjorde 
missio nä rerna någo t ont, skulle drottningen 
döda dem. Detta lycktes skrä mma dem 
litet, och sa sade anföraren : »De t är nll 
sent i dag, och när l sägen, a tt de I,ristnas 
Gud har tala t, så s)(ola vi icke gö ra dem 
någo t ont i dag, Men l,ommer det ieke 
regn inom tre dagar , så s\'ära vi vid våra 
gudar, a tt b ~lde missionären och hans 
hustru och barn skola dödas.» 

Della bud bragte v5 ra viinner oss, och så 
drog miingden var och en till sit t. 

Den natten sovo missionären och hans 
hustru ickc. Ha n gick vakt omkring huscl 
hela nalten, emedan h a n fr uktade, a tt na
gon skulle sälta eld på det. Men hans 
huslru sall vid sina tv ii. barns sä ngar . De 
sovo så sött bägge tvä. Och det kunde de 
ock, när Guds änglar höll o vakt över dem 
även den natten . 

Men nästa dag kO I1l - ocksl\ den utan 
regn. 
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Då sände missionären sin familj till en 
annan station för a tt deras liv å tminstone 
skulle skonas. Själv sta nnade han kvar för 
att vak ta sin sta ti on. Tred je dagen kom, 
och det var sö ndag. En s tor mängd folk 
korn till kyrkan, också av dem, som hade 
velat döda missionären. 

Ha n talade först länge ensa m - med sin 
Gud , så gick h a n in i kyrkan. Och han 
talade såsom han änn u a ldrig förr hade 
talat, om den store, allsmäktige Guden, 
som skapat himmel och jord, och utan vars 
vilja icke en sparv faller till jorden; om 
huru h an tillsluter himmelen, när han viiI, 
och giver regn oeh fruktbara tider, när han 
,'iii. Till -s ist bad han Gud innerligt om 
regn, och alt h an icke lä ngre skulle straffa 
för synder, som begå l ts. 

Gudstjänsten grep alla . Till och med an
föraren för dem, som hade vel at döda mis
sionären, kom fram till honom, räckte ho
nom sin hand och bad om förlåtelse. 

»Jag Ijar hört .så mycket idag» , sade h a n. 
»om den s lore Guden, .alt jag h a r blivit 
rädd - och bedrövad över , vad jag har 
tänkt gö ra.» 

Och äntligen ' . p~ eft ermiddagen samma 
söndag kom r egne t, och det regnade både 
den da ge n och den följande i en sådan 
mängd, a ll dä julaftonen kom, slodo a ll a 
ri sfä lt fulla av va tten. 

Det bley glä dj e och lack hos oss den jul
aftonen. 

Men det slörs ta ay all t var, alt [dm den 
liden begynle allt l1era komma till kyrkan 
och skolan, för a lt få h öra mera om denne 
förunderlige Gud. Och m~lJ1ga av dem, som 
den ovannämnd a dagen hade ,"elat döda 
missionären, blev senare h allS uppriktiga 
och trofasta \'~inner. 

(Ur Kina-Missionären.) 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera å densamnIa ! 
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Er; 1",ddist ·tflOistis/.; /.;onfc,·cns fö,- bön I'<U 

förra året Hllordnad i "'.ntngchon-, llilla. Den 
pågiC'];: under en tid av två yef'kor och var be· 

sökt av mer tin 2.:;0 omhud frun omkril g 46 olika 

in ..;l itutione r. DI' 250 ombuden kommo do('k 

med be,W mda mellanrum. •. att ic·k e mer iin 

100 vara närv:ll'andc samtidigt. 

Vic! intr>i..clet i "dcn springande tig'ms » 

tempel , där kon[ prensen p"gi<:k, mött ..., mim 
av uppmanin ge n atl böja ku," 3 eller 4 gång,-r 

'amt att böj:] huvudet [l-I:? gä.ng'-r framför 

dill' varande altare. 

En b,- .'öko nr!e beri.ittar, alt del lagarne ald· 

rig voro sambJe till något gemen~:lmt möte. 

L,bn gingo omkring ef ter behag o<:h .ågn på 
hur" buddi s t.· och' ta"j.';tmuukar bädD. Dessa 

1'01'0 sandade i var sin:" bönesn iar lör att bed· 
ja , under d et a lt ö\'~igrL deltag are drueko te, 

$pråkade eller 1'01'0 tills;llnrrH1nS med siun 

hustrur och b:lrtL 

Trots lie -SeL egendomligheter visar emeller

tid detta, att ami rsmän och a uu r:1 t ogo s ig 

fritt trån siua uppgifter och möj lig heler till 

förtiänst för att nnder nå"ra dn gar på sitt 

silLt vara ",mlade till bÖll, 'ltt en Un n- tan fin
neR, en ]~~ngt :l n , . OHl v ~i. ncler sig till re ligionen 

för att bli s tillad. M· det m~ua till bÖll föl' 
de Hingta nd" , att dera .... Uir , t må bli stillad i 

den lcv(lnn" vattenkällan, "om ensam förmår 
st illa el'ighetstör~ tel1 hos os,, 

Den k,'is/no fÖI ·s a m!.iil .q, ~ " , i ](o,·ca., som be· 

står av omkring 300,000 medlemmar, ä r icke 

blott sjiUvunderhä.ll:Hule. rJelL bedriver ocksil 

mission i Kina. Sibil'ielL och :--farrdschuriet. 

Insänd litteratur. 
På Israels skördefält. Sven5ka I, raelsmi ss io· 

nerr s arbpte uuder fem tio ål'. Av Hj a l· 

mar S tenb erg. J.sraelsmissio nens And els 
förening. L;2 ,id . Pris kr . .J, 50. 

En sy nn erlige n inLre",,-nt. läsvärd och läro
rik bok kan Jllan med skä l k a lla denna bok, 
utgiv'en metl auledning av att 50 år fö rflutit , 

LAND. {, oktober 1925: 

sedan d-e n sammauslutning kom. hl! st ånd, som 

blev för s ta upphol'et till Föreniuge n för h
rael smission. 

rörst omtalas i boken t.id igare för sök till 

judemission i 'Sverige. S a får man bl. u_ 

lii "n om k onung l\: arl XI: intretise för ju· 

darna; ornl'clndels0 till kri l enflo men. om det 

för .,b judedopel; i Sverige den 2,9 öept.. ltitH . 

(h l:!. personer dÖplP~ adl konunge n, drotL· 

ning en samt iinkedrottninp"1l bevi. tad.e den 
högtidli ga :) k tr n, om j udemi ss ians iutre_-e ts 

banbrrt:lr~ SI'erigp J. C. :.\foritz och om 

iielld ~kape n mot l,anom, um LIen för s t e 

sven5kc i s ra e l~mi s ioniireu, sOln ligger be

graven i J er us a lelll , om tuosJtlare J. 1\. Jo

.'''ph50n u·l, h::n; dop, el iL blond faddrarna 

miirk! "3 E. C. Ge ijer och blaud dopvittnena. 

Je nny Lind samt ann 'l t., som ,il' ,'LV stort iu 
tres, P . \'ilbre ;;kildras i bokE' 11 de kratt· r , 
so m drrvo fram den sven ska. i.;;raelsmissionen , 

det mera ol'!l'a ni serade irs,te lsml_., ionsarbebds 

bi; rja.n i v årt. land, den svens k ,( is m clsmi "sio· 

nens uppkomst och utvec kling under missions

föres Uinuamn J.inustl'uUI", Liudhn",,' ns och 
S l{' nhpl'gs Jt'dning s:unl. o m per on er, som 

vunnits Xi; r H erre n oeh om (l ,,~ a rbete, som 

utförts oell uUiire s i h a ns tjiln ' t. 

Skildringen mill,u för oss ett "tungt arbete 
oeh rnån g: l lidaudE'n », }'nt'll elen t a.I H.r oc k s a. 

om hiin,~ il'en , uppofi"wch- kä rlek ho. g amla 
o('h un.!..:"a och orn ~/:'gral", :-,um vunnit s . De n 

"ilekt'r ny kärlpk till llli ssi on sarbetet bland 

Guu ., ".21·nd om "iolk samt ny iver h 'l rfii,·. )lan 
k ,; nner och fÖrst.år, :,tt det il.r sa nt vad ;;om 

s äg e:-; i b:Jkens s ista :lvdelnin~' , »En blick 
fra lll {i L» : »Tsrael rni s.s iullC'ns teg tir ej sh 5I t~n

bundf'n, ', nn mau vRnli~','n föreställ. -,. ,ig: d cir 

finnes ~ck mycken god jord, var·est. (let kan 
gro O(,~l växa till hi.ir lign skördar ii"r Guu s 

rike. Och nu stir denn a m i." ion - i ,lort 

." 'f t - iniör nya s tora uch b iirliga uppgiftel'. 

- - - D ii rföl' kr ,ives det jus t nu från den 

kristna försalnling"lb sida ett levande vitt

n, ·" börd i h e li.~ ,\n,l" och kratt orn .Je,u ;; sil.

·, om Jsr""ls )lc,'.ias och v,irldens Frii.l,mre. 

V, · andliga rörelser, som uu gå genom jnda

iolk2t, Tllana (L' .- att kiipa tiel, -n oeh taga 
LiJliälleL i ak !: ,amt frimodi g t triid:'L fram 
nwd en fulltonig förkunnel~ e om dem kors
fiiste och Llpps ta ndne Friilsaren.» Boken r·e· 

kommentleras "arm t. M. L. 
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Försäljning Fru E/in 110/myr(, lI . Fjellsledt sLl sko 
la n, Upps a l" . 

anor d nas HY sy föreningarn a för Svensl,a ["r u .1Jinu .!ohom so/l , Gr eYlureg. 31, 1 lr. 
F rö];e n Tek/a Lilljcqvis/, :.'Ila lmsk illn " ds-i\li ssio ncn i Kina ti sdagen den 17 no\" . 

gat a n 31, I tr.
1\". ["o U. K:s loka l, Brunn sga la n 3. 

Fru O/Ua Mugnu sson, Duy bo. Sunbyberg. 
G;lYOr , äve n in n8tura , IIl o 11 agas lael,  Frö ken Louise Schön; Uilze nga l. 5. 3 Ir. 

sa mt und er nedanSlående adresser oell pil Fröken S. SIorcJ.:e nrcIrU, E nge lbrcJds-
S. 	 M. 1(:05 exp., Dro ltn inggalan 55. ga la n II a, 2 lr. 

DO]dorinna n .l{wia llerg. IIanlve r!,m'c- f.' r ök en Th yra Sonds/ed/ , öS lennalmsga
ga la n 28. . tan G3. 

FröJ,e n Emma Besl,:ow, Ka mmakareg. G, Öyer slinnan Louisa Tal/ie. Slor~i nge Il . 
lir., o. g. " r u l{arin HIencH' rs/ röm, Lidingö n. 

Fröl,narna .lJ. och N. Cavalli, ös ler Fru Hanna Halls /röm, Br agevägen 8. 
ma!msga l" Ll 23, .~ Il'. Fru l1eda Rrdell , Upplandsga ta n 28. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under september 1925. 

Allmiinn a missionsnwclcl. 1::37. (' 11 n. '1' .. St hl m 100 : 
12' r. . H. n. H a llS 30: , j l::\ :H . Fr<l n ~'[i ~s ili ll~ a\l k I 'i IJn C' t1 i L und, g nl 
1207. (j. H. K. l : d . »ett tae k (iii dr,\ U. ~\:' Il . ]...:. . . ,) I J esu n amn ), 31:>: ;:0 

rnj s s i on~i n.'r ::. 11.10 : - l:l:j~J . G K.. B j iir kiib,' 15: . 
] 278. »)A'-\nni f.' :\ 10 : 13HJ. Ko !1. i V,ile s"o la ,l. 1 ~/0 Jl: 58 
1 ~79. Ql ms l ads 'Vi is (r a ar b ~ 'l sfö l'c nill g' -10 : - JJI J. l h, i Hej d " :j:,: - . 
1280. K. ,C A:s p" ll s ions[ond t ill A . Forss  1 ii l ~. » Hf'I 'J't' Il.-; d c l » , .~ 1lI J\L B. (j.-); 

h L' r~s Ulld p l'h . j ;;: 1:1·1:1. De l av k,,11. i \" ; " 1'(". d. 14 /9 lO: 
1 ~' J. K ~r. 1\. lil! d :n :;0 : - l: IH. l Kor. l :i : :ho; :lO: 
1:l1-;J. H. lL Si hl 11l , »c" liten b l olll llnl p å 1:14:>. Koll. i As: i1,,, d. li/9 1:" [.Q 

fru }i. 'l'ha ms g r av» l O: - 1:)-!G. »)] h'::O Jl . I i: F ;» 211)) : ' 
1 ~S4. A.. & A. N .. OI' I:hl'o . till llli.'isio u ii r s- ]:1-!7. ~)L()rH Hiil ;i A r bch furc llill l! ;,0: 

parr·t Ca l'! ptl ....; Ull d e l'h. ;,0: ] :Hö. K (l ll. i Gr<itlil1 :..:: 1Jo lll iss io ll ShllS U. 18/9 :)0: 
l :t~ ~). Fni n i\!-s ~II : l :H ~ 1. '1"'1. hon; l llf.[!, Sa lHJser y d U O: 
l ~~(i. le I ·~., G: la rpl):.. al o. :!.~): - ]:1:,0. Sk;ir ;.;t ~Jd...:, O:-;.lra Arbcls(örcni ng 100: 
l~R!l. E. L. . lJ PJI ;;:l!;c ;)0: - J:r,:l . 1. "" \V . L , S j ii l·orp. till O. CarJe ns 
l:!!JO. ;\T s .. Jli ll kt>llill g- JOO: - . IIl[l lt_r h . 2;J: 
] :!~I1 . ), ( ~ r GlI tl~ rika f ö rr acl » Jn: - l :li.1. n :o t i ll ~. E nl'(h,i("liS dOll 2;): 
1 ~! 1 ~. 1'ran Ek uby, gm J. W. 23: - 1:1.-).-). BÖl ll'dJlg-ell }la 1" ~ii:.ill:.: hl'(1. s pa.r b össa. 48 : % 
le!l l b . Oll iill1 nd 1;): - l :):,i . F: " H. S ., Ske ll cftt-i' , »tacko ffer », 
1~!'4 e. E .T . n odeu, lill .J. "\:; "b, : r ~ .' .C:1I1 A. B. :,0: 

u ndc r h. ' (\ 1"\ :_ l :l.;R. Y)'a n \-iillll cr i ~J.;, innar cg- . , Hos,hy tta rr 9: 
L!J:' a . S. J .. Örebro 000, - l :r,!). l{o ll. i K ii IT~i' uvH n l ~ : 2;) 
1~~)~". Yl'd.t ij:( ~~ sy)(>r e ll inp: ., 11 : -  1:,1;11. 1':. .1. . Lu <J " ik :t J O: 
] :'1i0. J\li :'".,-.;ion~v~ill ;:11 : - J:i111. '1<'. "M , Rlii llh e l" 1'( :lU: 
1:1"1. Oi,ii, nnd . l. i: -- 1~I , i 2. Il f~:-<(> I dd r a.~ . 10: .
J:JU 2. 'fi(lfH.lC 12: - ]: \:i:1. K o ll. i "Oa 'a-.Tiir nn lU: ~ 
1;,10 ..1. ' ~ T\' :i ml:-.:-;io n sviinn cr i F'Hips t a d ;.) l;): - ]:1114. D:o i HI·i lt j ii r lLa . .Mockt".iiircl Hi : 
1:l06. E. R , Sthl m l O: - ] :Hi:,. D :o i F.iH ll g-r ycks oo, TIjll r s ;'Ls lO: 
l:JUi . I-: "" M Ph. T .. b id rag lill J\1issio 1:11111. C. '" O. L., Sala l O: 

Il~ir (' r s IU' lUrcso r as: 2'; 1:1(;7. O n:llll n d 	 ;,0: 
J :108. H . H, Gö l ell e ~U: - 1:11;R, H . M ., Sa la l O: 
1309. 1\L L., Väl' IICl. »Tack lör hj Hl p i lI Ö  I:JI;~) . A. D -- ll Sala lO)): 

d <.'!!)o) st ll Jlf.b 10: - l:riO. S O.. Sala, u r ~ p<1l' hössan 1:,: 
I ~Hl. T(' :-; t,-, n\(:'II( ~ llI ede l efl er a vl idn a f r!! l :lO1. Ko ll. I'( IIL .J. L .. ]{"h l i ngbo lR: 65 

Jlilr lla .J ohan sso n, V;l..xjö I~J.47;): 2(; 1::,2. ] (01 1. l l-ll'ltlS(' fl 16 !) 2:J: 
nJ3. E. N., Tul"io ' k ]4: 31.1 ] :ri:L V iin ll e r i Jf e msc, 1).i. 4C,: 2 1';: 
l:lJ.l. " Ps (j3: 8- 0" !): 7:~J ]:l,S. ~[. J-L. Mn~ l'a 40: 
U ll. E. W. , n .ilJl" sh oJrn . sparb. ·mcdel l :;: 76 l:lj~. }'fag- rH ky dd. s yfi il'cn in g- 12:" 
J:l]!I. };: oll. i K [i " I.~ l1 a trIJ\ d. HN :10 : -  l~::;: (I . Hl' sebid r c:l~ rr . Ant cn , g- m C. .J_ K. ::i: 
H;~~. JJ:o i S anda. d 91~ ~;) : - l;~R:!. l<o ll. i mis~iollsky rka ll , V j s b y 7G: 53 
13!8. Ba rk cr,. ct s a rhels rören ing" 200: - l:l ·i ;l. D:o i ]iOJllU vi t! C. le E. n io rn s besö k 18: I II 
1;1~9. .A. L. Or1'(,1'k llVt l't, gUl A. JJ .. Ske ! 13' 1. D:v i \":rl' """ " v id d:o 26: lO 

Jct'l ea 10: - ]:I :,. J\. H .. K ;ill \l))~l" :iO: 
1330. S. _\ .. " t"eko[(cr rör hjii l p i n öd", ]:J'(I. Ko ll. i l ·Jl"ir.dlU llIn HG: O·; 

gill tI :u 10: - 1::S7 H. O!1Urn nd. A ~ t o rp lUO: - 
l ~:ll. ,, '['aeko rre r lill F.str id Si ii.lröms l:Hi il :-<. D .. I'( lll Jo: F. - : ~l U 

11 nder h •.l!"lll d :o 20: '- 1:3)8. I{ illl' ~fH' J U1 S V~"i.lln ol', .J kp _. till mi s 
Hl:32. »Till m in vijll :-:' Jn i une) gnt d :o 30: - ~ ilJl d.i n' r nos llnd el' h 400 : 
li):!3. E. Jo' Kims la d 20: - 1:>90. Ro d a S:a missi o n :; föl'sumli ng 50 : 
1:t1 1. E. S., ]{öd.io "iis ID: .- l :NL K oll. i IGillull ge v id C. & E. Bloms 
]:Ja .;. J st. rÖ)' ulo \l1\l1or på fr ll Gabriell a hesök 19: 50 

J oh a n, .so nö, L" jJlis" la. u0.,' l O: - l :m. F . ~l .. i\!örhy 	 2~: 
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]393. "E tt tackoffer till Herren frun en 
av lIans nlinsta)) :): 

13~5. E ..J.. Sala 10: 
1307. Job 1~: ~5. till R. Anderssons noderh. 200: . 
1398. Koll. i Etelhem, g-Ul N. G. 20: - 
1399. K. F . F. M:" uppsvenska distrikt, 

till \[oni" Berg-ling-s llnderh . 300: 

Kr. 24,505: 59 

S. eV. 1(:8 Pensi.ons;ond. 
139G. Mal. 3: 3 Kr. 50: 

Särsk ilda ändamåls mer/el. 
1282. E. O. U., Goniis. t ill den infödda 

eyn ng-" listvPI'ksamhelen i Kiua ;jO: 
12i:ji. E. S., Ljungby, till A. & A. Berg 

att nnv. erkr ,,"oltf. 17.1: 
1288. Ljungby syiörrn:s sPlu'ask, till l. 

Ackzells barnarbetc ]J: 
1293. On;illlll<l. på Gottland. till H. Lin

dcr~ verks. 50: 
1294a. A. P., Spjlltsbygg-u, lill J. Achells 

arbete i Kj na 25: 
1295b. S. J., örebro, [ör ev aug. Sltcn-lu

tang nndcrh. 2;-)0: 
1296. D:o, rör en skolgosses undcl'h. 9:" 
1297. Fr. S., för d:o :;: 
1298. S. .J.. örebro, rör gatukapcll 

Halloneng 100: - 
] 303. E. A., Gbg• . till G. &. O. Car l,,", alt 

an,-. ener gotlf. JOO:
1305. Onämnd. till drifLskostn . för ManI. 

Selllinari"l 3,000: 
1310. O. S., Strängniis, till Hcoök Tj;; 

der all anv. ti ll vä lgörande ända
mål 2~:

1312. S. :r., örebro, till inköp 'IV faslig
het för kapell i Pucheng- 1,000: 

1315. A. G., Sthlnl, till arbetet i ~1ieuchih 50: 
131G. K. F. l'. K., Ljuogby, sparb .-JIlcucl 

till J. Aekzells skydd,ling 25: 
1318. S. S. Malmö, till gO~"'1I hos Axel 

lIabne 100: 
1320. II 'onav;innrrnas Allinn,. lInclerh. 

för d01·a.... trc cvangdi:::rC'T :100: 
J321. »)K in ese rna:-;. Vän np,i' }) , Trel leborg, 

spal·b .-medel, till barnen i Killa 20: 
1323. Vännerlla L., Mnriestatl, namns

och rödelsedugsblommor, ti ll Barnh. 
i S inall 4;:): _. 

1324. R &. S. F. .. d:o till ":0 :'0: 
132',. M. P .. ,· l'IlCko[fcr» för d:o 5: 
1326. S S. ~th1111, till skolltirare 

Miench ih 1,5: 
1327. Libanous mi"&iollskrets. Gbg-. till 

ovan;:!'. -Li SUIlg'-ho i Hoyan~ 2.30: 
1;)36. A. P .. Slorvret:., till öresskrirLrr 3·j: 
13,,1. Fri,n' 1vralghnltskogs söndagsskol

r,·,t ti'll Bnrnh. i Sinan :30: .. 
13:;2. A. D., }(ri, tda l'" , till c\:o ,,0: 
1:l56. M. A., Undcrsäker , till Frilla Prytz 

rör ICas!a blommau 10: 

L A N D. 5 oktober 1925. 

1374. Koll. i Bjiirnö, till Bal'Dh. i Sinan 15: 
13i:•. ) H erren är loin Herue » till <\:0 lO: 
1376. Magra ,kolbarns sparbössa till J. 

HultQv;,;t all anv. efter got.ti. lO , 
]:J7i. .J. R., till ( '"rle ns att aHV. cul. 

överensk. 25: 
138l. Från AmerikA., gm M. P., till 

llarnh. i ~illan 47: 47 
1339. E. B., Stocl"und, tör Bibelkv. Jao 

Da -sao i Hanchen~ 100: . 
1394. Vp",ta och H:ior.tsberga syförening

tin M. Nylin, att auv. ettor gottt. 50: 

Kr. G,2G8: 41 
Allmänna Mis s iotl..~medel U,50S: 59 
S. M. T(;s Pensionsfond 50: 
Särskild" (ind",nui 6,268: 47 

Sumlila under sept. månad 1925 kr. 30,82-1: or, 

Med varm/' lack lill varje givare! 
" Ty di ll ",h l är stor a llt upp till himmelen 

och din trot'utithet allt upp till skyarna. » 
Ps. 57: 11. 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D, 
utkomm er 1925 i si n 30: de årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina, 
r edigerad ~v Nath. llögman und er med
verkan ilV Erik Folke, Mat'lin Linden m . 
fl., utkommer med 20 nummer om året, 
saml innehåller uppbyggelseartiklar, bibel
studier, brev fr. Kina, samt mi·ssion snoti 
ser från nä r och fjärran. 

Tidningen kostar: belt är kr. 2: 25, 3 
kV::lrtal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar
taL kr. O: 90, 1 mänad kr. O: 65. 

Scind till utlandet kostar tidningen kr 
2:75prår. 

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

När mindre än 5 ex. tagas bör prenu
meration ske pä posten . 

Provexemplar erhållas gratis från ex-
red itionen. Redakt·ionen. 

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

Tele [on :' 44 59. Norr 224 73. 


I N N E H Å L L: 
m. - Nåden i missionsuppgiften. - IIjälp i trå ngmål. - \'älkommen - farväl. 
Fr~tn Hell. och Exp. - TacJ<sägelse- och böneämnen. - Fri'tn mi~sionärerna. - Mi~

sionärcrnas adresser. - Bönhörelse. - Från När och Fjärran. - Insänd littera
lur. - Försäljning. - Redovisning. 

Stockholm. Svenska Tryckel·iaktiebola~et. 1925. 
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BÖNHÖRELSE. 
Ett av de sorgligaste tecknen av 

tilltagande ljumhet i det kristliga li

vet i våra dagar är, att så många slå 

sig till ro utan att erhålla något svar 

på sina böner. De bedja dagligen om 

mångt och mycket och mena även, att 

de i någon mån blivit bönhörda. Men 
de känna föga till den direkta, bestäm

da bönhörelsen såsom en regel i det 

dagliga livet. Och det är dock detta 

som är Faderns vilja. Han söker ge

menskap med sina barn genom att lyss
na till och uppfylla deras böner. Han 

vill, att vi dagligen skola komma till 

honom med bestämda önskningar, och 

vill för varje dag giva oss, vad han ser 

vara oss nyttigt. 

Den gamla tidens heliga lärde kän

na Gud såsom den levande Guden, där

igenom att han hörde deras böner. Och 

de jublade ut sitt tack i lovsång. Vår 

Frälsare vill inpränta i oss, att barnets 
bön och Faderns svar höra samman. 

(Matt. 7: 7- 1 1.) 
Men det kan givas tillfällen, då sva- ' 

ret bliver ett avslag, emedan bönen 

icke är i överensstämmelse med Guds 

vilja, såsom då Moses bad att få kom

ma in i Kanaan (5 Mos. 3: 23-26). 
Men där kom ett svar! Gud lät icke 
sin tjänare vara i ovisshet om sin 

vilja. Hedningarnas gudar äro stum

ma. De kunna icke tala, men vår him
melske Fader giver för sina barn till
känna, när han icke kan uppfylla deras 

bön, och så hava vi att taga vår be

gäran tillbaka, såsom vår Frälsare 

själv fick göra i Getsemane, där han 
bad: » Ske icke min vilja utan din!» 

Både vår Frälsare och Moses visste, 

att vad de bådo om, icke var i över

ensstämmelse med vad Gud hade ut

talat. Men deras bön var en ödmjuk 

förfrågan hos Gud, om det icke vore 

möjligt att få bestämmelsen ändrad om 

den icke är i samklang med Guds vilja. 

Och är den i enlighet med Guds vilja 

skola vi hålla ut, tills svaret kommer. 
Genom bön och bönhörelse är det, som 
kärleksförbindelsen mellan den him

melske Fadern och hans barn äger 

rum. ANDREW MURRAY. 

l 
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Den nordiska missionskollferensen i Stockholm 1925. 
Den nordiska missionskonferensen i 

Stockholm hör nu till det förnutna. Del
lagarne i den gömma lönisso på mttnga 
värdefulla minnen och lärdomar från den
samma. Gärna sJ;ulle också vi, som \'oro 
med, vilja dela med oss något a v vad vi 
vid l;onrerensen fingo. 

Ett fullsländigt referat av de olika före
dragen kunna vi ej h~ir lämna. Det be
hövs ej hcllcr, ly l;onrercnsens föredrag 
komma <tlt utgi\'as i en bok, som, om den 
rekvireras pft Dial;onislyrclsens förl<tg 
före den 15 nov., ffts rör det billiga priset 
av 3](r. (Bokh<tlldelspriset blir sed an 4 kr.) 
N r'gra intryck frän konfcrensen torde det 
dock vara på sin plats alt bercda rum för 
i Sinims Land. 

»Ho nom, som förm år gö ra mcr, ja, långt 
mer än all l vad vi bcdja eller länl;a, eftcr 
den kraft, som är verksam i oss, honom 
lillhör äran i församl ingcn och i Kristus 
Jesus alla släkten igcnom i cvigheternas 
cvighct, amen.» Så ljödo orden, som först 
möLte oss. De ordcn kunna OCkS~1 vara en 
sam manfallning av mycket av det vi min
nas frän konfe rensen. 

»Honom lillhör ära n», ja, honom a lle 
nast, ly n~,den att tjäna i missionsarbeLet 
är givcn i\t de allra ringas le. Vi äro sva
ga, ja, odugliga, dfl det gä ller cn så stor 
uppgift. \'i ha ingen an ledning att ära 
oss sHilva. »Sv~lrigh e terna äro många och 
s Lora i missionsarbetet. De s törs Ia äro i 
mitt hjärta.» OCll dock kan IIerren an
vända oss i della sLora verk. 

»I-Iono m, som förmån) Inför honom 
J;ände vi under konferensen , alt vi behöv
de komma. Uppgifterna j missionsarbe
let syntes oss så sLora, yare sig det gäll 
de »Behovet a\' djupare ansvarskänsla hos 
hemlandsky rkorn a för missionen» och 
and ra missionsproblem i hemla ndet eller 
)De infödda församlingarnas tilltagande 
mognad och IO'av på ett mera al,tiY! del
tagande i ledningen och i verksamheten» 
och uppgiften i öuigt uLe på fällen. Yi 
[örmfl intet, men h an, som är missionens 
herre, som s itter pa »l;o rsels Iron och här
lighetens» , han förmår. 

Den ga mla evangeliska förkunnel se n om 
synd och n,ld, om personlig a vgörel se för 
Krislus, belonades ofta och med ];raft un
cler konferensen. Likasä fl'amhölls kraf
tigt behovcL av mcra andlig hart i den 
enskildes. liv, föl' alt mission suppgiften 
skall kunna utföras. Törst efter Herren 
hade fört Guds Iolk samman till konferen
scn. \'iilsignelse fr~ln Gud \'ilade över den , 
sa at t törsl en i v iss män s tillades. Samti
digt väcktes dock förvisso mera Lörs t, mera 
liingLan efter Gud, hans f'ike och hans räLt
färdighet. .Mera än en av · deltagarna 
vänd e s~ike rt ~I Ler med ny länglan efter att 
med I11cra kraft och hän giyenhe t få ägl1a 
sig [lt missionens s tora upp gif t. M. L. 

Den nordiska miosionskonferensen, s. 214. 

Kristna milit~irer och ämbetsm iin j Ki

na, s. 215. 

Paul ';Vang och and ra förkunnare av 

evangelium i Kina , s. 215. 
Fru lIilma Tjäder, s. 217. 

\'ilra ombud och missionsY~in ner, s. 217. 

Herrens nåd och omvårdnad om sill 

folk, s. 218. 

Svensk Missionstidskrj['t, s. 219. 

S. i\L K:s försäljning, s. 219. 


Av S. !'Il. K. utgil'en mission.slitteratur, 


s. 220. 

Såsom gulde l får glans och agnarna gå 
IlPP i rök genom samma eld, Ii"'som hal
men sönderkrossas och säden befrias under 
samma vals, så är de lofia en och samma 
makl , som pröuar, renar och lullrar de 
fromma men fördömer, {ördäruar och ul
rolw de gudlösa. Därav kommer del all 
uncler swruna trYCk de gudlösa förbanna 
och häda, dr f'rommrr åler iiI/b edja och 
loua CHr/. 

"l Il g il S I i fl Il S. 
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Paul Wang. 
En a\ Kinas märkligaste män f. n. är 

genera l Chang Chi-chiang, cn alh'arlig 
kristen och mycket nitisk e\'angelii för
kunnare. För omkring tV<"1 al' seda n var 
han ch er för en brigad soldater i närhe
ten av Peking. Han längtade då efter att 
rå predika evange lium rör fångarna i Pe
kings fiingelser. Helt 
naturligt hälsade 
också fängelsedirek
tören generalen viil
kommen att så göra. 
f-Tan predikade allt 

.~å för dem vid flera 
tillrållen och berät
tade då för dem Olll 

glädjen och friden . 
som ges åt dem, SOIlI 
föl.ia Herren .J es us 
l"ristDs, samt rörma· 
nade dem att lämna 
<l\'glldarne och alt 

följa och l.iiina dcn 
sanne Guden. Ibland 
kunde dessa pre
dikningar pågtl i tre 
timmar. Fångarrl<l 
il levo pil vcrka(lc 1l ~1-
dc a v han s eld iga 
vältalighet oeh av 
hans persoII. Dl' 
kiinde, att han illska 
de dcm, och all han 
därför tog sig tid ~I tt 

konllna och ta l;! 
med dem om allt 
det, som han sj iilv 
hade funnit i den 

Palllkrist na religionen. 

Flera av fångarne 

kommo lill tron , och n ~lgot senare ble \'o 

36 a\' dem döpta . 


En, so m sålunda blivit \'unnell genoIII 
general Chang, hade förul varit polis i 
Peking. Han hade en gång \' ar it med i 
elt LUllIlIll, och lWllc pit grund Llär<l\ 
blivit dömd till tre ~Irs fängelse . Denne 
r. d. poliskonstapel kände sig nu sä tack
sam till Gud för frälsningen i Jeslls 

Kristus, att hall , medan han ännu var 
kvar i fängelset, beslöt att ge återstoden 
av si tt liv till e"angelii tjänst bland sina 
lands mä n. 

Sedan han avtjänat fängels estra ffel, 
\'istades han iinnll hå månader i Peking. 
Uncler denna tid gjorde han sig redo rör 

en predikotur ige· 
nom Kinas 22 pro
vinser, som han re
dan und er sin tid 
som r~lnge i fängel 
set planerat. Varje 
kväll deltog han i en 
bi bel klass rör a lt rå 
bättre kunskap om 
bibelns sll nningar. 
fl an ingick oeks,\ 
som medlem i » l"iek
Tesla ilie n t- Förbli n
del " och mottog 
som gå va ett lick 
testamente, likt dem , 
som utdelats till ge
neral Fellgs solda
trI'. Olika Ilibelsidl
skap gåvo honol1l 
l>iheJdetar, som han 
sedan gick omkring 
och sålde. P~I så 
siitt erhöll han b[lde 
vad h an personli 
gen behö\'de rör 
tillfället och vad 
so m behövdes fÖl' 
alt förbereda d en 
långa resan igenom 
Kina. 

\Vang. En mindre s um
ma, som han \'ar be

rättigad all m irr~ill polisen, men som 
hade hållits kvar utav dem under h ans 
fiingelsetid, utbetalades också till honom. 
Fyra dollars dära\' alwände han för att 
köpa en sko ttkärra På sko ttkärran la
stade han seda n sina saker, däribland dc 
bibeldelar, som han hade med fÖl' all 
s~ilja under r esan . 

Det \'ar dr, då Pau l Wang begav sig 
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från Peking för ull på denna enastående 
., slwtlkärrekampanj » sprina bibelornet 
samt predika Jesus Kristus och honom 
Iwrsfiisl. Den första liden besökte han 
byar i närheten av huvudstaden, men 
sedan begav han sig på långtur, alltjämt 
skjutande sin skottkärra framför sig. Då 
han kommit till en plats, som hette 
Kucheng, m,'\ste han stanna där en tid, eme
dan vägarna hade blivit förstörda utav 
lå ngvarigt regn. Hän var då också ur 
stånd att besöka nya platser och säljä 
böcker, varför han snart nog gjorde slut 
på alla sina penningemedel. En utav de 
kristna diir frågade honom, om han inte 
kunde något hantverk. Han svarade, att 
han i fängelset hade lärt alt göra små 
kastruller av tenn. Han blev då erbjuden 
ett litet rum, som han kunde använda 
till verkstad och sovrum samt 10 dollars 
som lån för alt inköpa material för arbe
tet. Han var emellertid ur st~lI1c\ alt skafTa 
de Ilödviindiga verktygen där, och skrev 
därför elt brev till fängelsedirektören och 
frågade honom, om han möjligen kunde 
f:i köpa behövliga verktyg ifrån fängelset, 
och förklarade, alt han skulle sända be
ta Ini ng för dessa , sa snart han mottagit 
\'erktygen. 

Jag hade mitt arbete bland fångarna i 
detta fängelse, då delta hans brev korn 
till fängelsedirektören. Denne visade det 
för m ig och berättade också, h uru under
bart Paul \Vang hade blivit förändrad , 
sedan han hade blivit en kristen. Helt na
turligt blev jag mycket intresserad, oeh då 
jag senare åter besökte fängelset, fn'\gade 
jag, om verktygen hade avsänts, och om 
han verkligen hade insänt betalningen. 
Båda dessa h'ägor blevo besvarade med ja. 

Några veckor senare kom jag att resa 
till Pao·ting-fu, som Elg niira den plats, 
där Paul \Vang då befann sig, och ueslöt att 
försöka tr~i1Ta honom och lära känna 
honom personligen. Jag blev glatt ö\'er
raskad utav att se hans utseende oeh 
framträdande . Hans ansiktsuttryck voro 
v~inliga och intelligenta, oeh hela hans 
framträdande g:;tv intryck av, att han var 
en verklig kristen. Han förklarade för 
mig, att hans vistelse i Kucheng endast 
var tillfällig. Han berättade också om, 
hur· han använde tiden. Förutom arbetet 

på vardagama, deltog han på kvällarna 
i en bibelklass i I<yrkan. På söndagarna 
var han på förmiddagen närvarande vid 
gndstjönsten , och på eftermiddagen gick 
han i regel ut för att predika i byarna .. 
som lågo omkring staden. Då han talade 
om sitt hantverk, sade han: "Detta är 
endast av underordnad betydelse. ;vIin 
mening är ej att samla pengar, utan att 
lj~ina Herren. \[en jag läste i Apostla
giirningarna, att aposteln Paulus använde 
sig ,l\' ett hantverk för att få sitt under
håll, under det han predikade, och j8g 
har tänkt att följa h a ns exempel. Mitt 
hantverk hoppas jag skall ge mig vad jag 
behöver för mitt uppehålle, så at t jag 
slipper att bero av andras gåvor, under det 
jag går fr,o\l1 plats till plats rör att predika 
evangelium. Jag hoppas nämligen att 
kunna besöka alla de 22 provinserna i 
Kina och har beräknat, att det konuller 
alt taga 10 år, innan jag har slntat denna 
min resa .· . Jag sade då till honOlll, att han 
kanske ej fick leva i 10 år. Hans s\' a r kom 
utan tvekan och meddelade, att han hade 
kommit överens med Herren, att han 
skulle tjäna honoJll varje dag så länge 
han levde, vare s ig det blev längre eller 
kortare tid. 

Paul Wang lever ett lIlycket enkelt liv. 
Han äler endast tvii mål om dagen och 
lagar själv sin mat. När han ar ute på 
resor, använder han 7 eller 8 eent per 
dag till sina levnadsomkostnader. Genast 
då han kommit till Paoting-fu, röreslog 
han, att vi skulle besöka fängelset och 
predika för fangarna. Missionären, hos 
vilken jag vi s tades, lovade att ordna detta, 
och ett besök i fängel set kom till stånd. 
Päul \Vang talade mycket gott för fångar
na och förmanade dem att vara sanna 
och att även under fängelsetiden vara Lrog
na. Han uppmanade dem att vara vid golt 
mod, fastän de voro i fängelse . "Alla äro 
vi syndare i Guds åsyn , oeh Gud vill ge 
även Eder ett tillfälle att börja ett nytt 
liv. När j ag var i fängelsc, fortsatte han, 
kommo olika religionslärare oeh talade 
om sina religiösa böeker, men endast i 
bibeln fann jag något, som var tillräekligt 
för mina behov. Där bjöds mig frälsning 
och en Frälsare, som gav mig etl nytt 
hjärta, och som vill vara en vän , som 
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a ldrig lä mnar dem , so m förtrösta på 
honom . Läs delta bibelo rd , t ro de t! Det 
är Guds ord. Du kommer a ldri g att bli 
miss räknad därp:'\. Det ensam t ka n \'isa 
människohjärtat yägen till a tt bli rör
so nad med Gud ." 

.\lä de kristn a, som bedja för missio
nen, ih åg komma även denne P au l W a ng 
och bedja Gud gö r a honom till vä lsignelse, 
niir ha n nu färdas ifrån plats till p lats 
rör a tt förlwnn a eva ngeli lim för kineserna ! 

(Geo rge T. B. Davies , bearbetning.: 

Fru Hilma Tjäder, 

~,um den 'fl september ,,,-reste l"r':lll Stock
holm på yäg till Kina i säll skap med tr r 
<l Y Svenska i\ofo ngo lmiss io nens miss ionärer , 
har, enl igt telegraCiskt meddela nde fr ån 
dessa, nu fr amkom mit till Kina, Telegram
met h ä rom va r avsä nt från Tientsin, dit 
resc lliirern<1 synas h a anl ä nt elen 1:1 den
11CS. 

Hemiörlovat ombud, 

Enligt till expedi tionen in gu ngel IllCU

delande, ha r å teJ' et t a \' missionens ombu d 
fått lä mn a tj änste n 
h ii rn ere. Den 10 no\' . 
1922 beslö ts a tt till om 
bud kalla lä rarinna n 
fru HmmaJ(arlsso/l ,Sj ö 
torp . Nu h aJ' till S . .\1 
K. insä nts penningar 
»i stället för blommor 
på hennes gran. Till
I"iillena till tjänst på 
jorden äro a lltså nu 
s lut för henne, men 
yad hon utfört av kär
lek till Her ren Jesus 
skall bä r a förblivande 
frukt. 

L A N D. 217 

En börda avlynad. 

När vi i slutet av maj lämn ad" Hoyang 
för a ll resa till missionärskonferense n i 
Yiin cheng, pågick krig söder och väster om 
IIoya ng. Staden Chenghsien ha de då r e
dan beskjutits under en månads tid . Inne 
i den staden hade Yi en skola med över 
20 elever. Dä r fa nns ock ej så få l<ristna 
under en di akons lednin g. Det var oss 
bekant, a tt deras matförråd redan före 
belägringen höll pa att utsina . Under be
läg rin gen l<unde intet inforslas i s taden. 
Så kom rykten i omlopp, om a tt folket 
inom Chenghsiens stadsmurar höllo på a tt 
dö av hunger , a nna t lidande a tt för ti ga. 
Sedan belä gringens början . hade vi icke 
lyc kats få svar på vå ra med posten sända 
Cörfrågningar om till stå nd et i skolan oell 
bland församlingen. 

J ag gjorde e tt försök, a lt ge nom den lIya 
militären, som intagit " å l' stad och nu be
sköt Chenghsien, få sända några tunnor 
säd till folket på Yår utsta tion i stade n. 
\len svare t bl ev, a lt det ej gagnade till 
någo t, ty militären inom s taden sk ull e 
komma a tt ta allt fö r si n egen del. Med 
tung t hjär ta fick jag alltså uppge de tta 
försök, och från elen stunden mås te vi 
nöja oss med att kasta alla Yåra bekymmer 
föl' dc våra där på H erren och invän ta 

Poto: Lisa G-u slalsso1! . 
Utanför en kinesisk stadsmur och si adspor l 
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utgangen , utan att själva kunna göra nå
got till deras hjälp. 

Under uppehållet i YLIncheng, på dit
rcsan och linder försla månaden av vårt 
lIppeh åll här, [inga vi inga and ra lInder
rättelser från dem, äu alt båda parterna 
kommit överens om att under själva .skör
deliden i slulel av juni ins tä lla skjutningen, 
och att .skj ulningen sedan på ny tt började. 
då brådskan var över. 

För nagra dagar seda n kom emellertid 
den glädjande underrättelsen a tt fred s]u 

des den härmed lill missionens vänner för 
:I tt I med oss skolen lacka Herren och vi 
oaluncla ge mensamt få upphöja Hans he
liga namn ! 

»Slor är Herren och högligen prisvärd! )) 
Kikungshan den :-\1 juli 1925. 

Rob. Bergling. 

Från Ishih. 

..tler i lUna, lillbak a pa vart kära fäll I 
Del är som en dröm. at!. vi alls \8rit här-

Församligsleriure i Isl1ih. 

tits, all skolan upplösts oc h barneIl helll
sänts, att ingen av dc trocnde eller flyk
tingarna på sla tionen sl,acla ls till liv eller 
lem , annat att förtiga. Vad som var bäs t 
av allt var dock, alt vi fingo höra, att d'; 
det kort efter belägringens början blev be
kant för översten, som försvarade Sladen, 
att var utslalion med (k~s folk och flyk
lingar \'01'0 nära ~\'ältgränscn, hade han 
givit order om, all missionsslalion ens folk 
sl,ulle förses med 1 50 kilo vetemjöl dag
ligen pr person (ung eller gammal) ända 
lills belägringen upphörrie. 

Ordern blev ock bokstayligen åtlydd, än 
cia tills s tadsportn rna öppnades. 

Huru Yi tackade Herren, när denna un
derrättelse lwm hi t! Och elen är rör god 
för att stanna bland oss. Därför översän

ilr il ll , och nu ha Yi J'cdau tillbrag l ett 
haldr här. :\Ied sIar glädje finn a vi os~ 

,j tcr försa Il a i vår r ä tta miljö, men Yi SI' 

änn med s lor tacksamhe t tillbaka på den 
\'äg, vi jus t tillryggala gt. Huru har ide 
lIerrens godhet och mak t uppenbarai s "id 
Yilrje s leg ! 

Det var som a lt komma hem , när Yi an
nandag jul anlände till Ishih och h älsades 
välkomna av dra systra r Ma ria Björ1,
lund och Lisa Gust al'sso n. Y~lra l,im'siska 
vänner visade sig även glada all å terse oss 
och fd gade med förundran, huru vi k un
nat komma fram , då vägen var stängd :lY 

rövarne . .Ja. vägen /Jor stönar!, men H erre lI 
öppnade och släppte fram oss - sedan 
var den åler s tängd en tid framåt. 

Efter öYJiga frågor om öms eSidigt väl
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befinnande kände vi för vår del behov av 
a tt få veta någol om v'lra vänners vänner. 
d. v. s. om de kristna j allmänhet. »H uru 
är det med den och den? Går Gucls verk 
fra m ;lt där och där?» Så J'rfjgade vi och 
ringo m~lnga glädjande svar, men äycn 
många, som gävo oss sorg. Yi kände 
snart, att vi behöHles här , a ll vi hade ar
bele framför oss, och vi l;ände oss lack
sa mma, a tl ha kommit lillbaka så i rätta 
tiden och ut an uppsko v på vägen. 

(Forls.) 

Till Sveriges missionsvänner. 

u lgivaren av Svensk Missionstidskrift, 
professor Adolf l\olmodin, har nyli ge n fyllt 
70 [Ir. Med an ledning härav beslöt Sven
sJ;a ?'lis sionsrådet vid sitt samman
lr ~itle den 8 ok tober att i elt upprop 
till Sveriges mi ssiollsvänner fästa upp
miirl;samhelen vid nä mnda missio nsorga n, 
som näsla ör tltk om m er j si n 13:e ~lrgang . 

p,] ell vä rdi gare sä tt än genom aslad
kommandet ave n kraftig öknin g av Svensk 
)\lissionstidskrifts prenumer'anlanlal kunna 
Sveriges missionsvänner kn appas l giva silt 
erl;ännande åt den vörclade rni ss ionsleda
rens livsgärning. 

Svensk Missionstidskrift liimnar utre 
dande a rtiUar om missionens grllnd, mo
liv , nödvä ndi ghet och mål; vidal'e om dc 
s\'Cnska missionernas historia och nuva
rande sliillning, om missionslivels lc];nik 
Olll sä t t och metoder J'ör väcJ;ande och 
stärk,lIlde av rni ssio nskärleken inom hem
landet och lIli ssionsa rbetel;~ utför a nd e 
sa mt dc olika mer elle r mindre syådöSI'l 
problem, som möl a sä r sl<i lt på våra syen
ska missionsfält P~l grllnd av del reli giösa. 
"ed liga och socia la till s l~ll1det i dc folk , 
hla nd vilka våra missionärer verka, och 
clärllledsammanhängande rcligionsh islo
riska och reli gio nsfilo sofisJ;a spörsmill. 
Dessutom lämna r tidskriflen forlg~lende 

meddela nden [dln de olika svenska mis
s ion sfä lten och fäs /er lIppmärksa mhelen 
Jl~l missionslitteralur. sii rsl;ill dt'n P'l "Il"l 
sprflk ull;omma nde. 

Svensk \Iissionslidskrift h a r allls~l sM t 
s ~l som silt mål a lt vilja Ijiina ::Illa de> olil;a 
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missionsorganisationerna i vår t land och 
bliva elt organ, där deras arbetare kunna 
mölas och lära känna och respektera, ja, 
älska varandra såsom medarbelare i en ge
mensam öven'ähljgande uppgift. 

Svcnsk \Iissionstidskrifls akluella och 
värdefull a innehåll gör den förljänt av Yid
s lråc!;t spridning bland vårt svenska folk 
Dess belydelse som auk torilativ kunskaps
kålla om den cyangeliska mi ssio nen, dess 
karaktår och arbl'!t,. kan ej övers](a ttas. 
Tidskriften bör ej saknas i något hem, där 
man inlresserar sig föl' den nuvara nde 
lidens mest omfattande rörel se, ~ignad all 
g iva il t den ensk ild e såväl som ;1 l foll ,en 
andlig och kullurell lyftning. 

Slockholm i ol;tober 1925. 
S\,ENS]{A MISSIONSRADE1'. 


J~. Fo/ke. Gunnar B/'Llndin . .I . Nyrcn. NiI.~ 


j)ah/berg. T/I. Ericson. Hi. Stcnberg. J\.. 

, I.. Jansson. K A. Rune/bäck .I. Byström. 

.'Iqnfs Jacobsson. Elisabelh Mörner. ,l/goth 


.\h/häc/..:. .I. E. Lundaht. 


Försäljning 
ano rdnas av syfö reningarna för Svenskn 
Missionen i I\ina tisd agen den 17 nov. i 
K. F. U. K:s lol;a l, Brunnsgalan 3. 

G,hor, iiven in na lura , mottagas tac!( 
sa mt linder nedan st~le nc1e adresser och P~l 

S. 	 M. ILs cxp., Drollninggatan 55. 
Doklorinnan Maria Berg, Hantverl;are

ga lan 28. 
Fröken Emma Beskow. Kammakareg. 6, 

1 tr. , Ö. g. 
Fröknarna M. och N. Cava l/i, öster

malmsgalan 23, 4 ll'. 
Frll Elin Ho/mgren, Fjcllsledtsb sJ<o

lan , ppsaJa. 
Fl'l! .llina Joha/lssoJl, Grevlureg. 31, 1 tr. 
Fröken Tek/a. Lilljeqvist, Malmsl<illnads

ga tan 31, 1 lr . 
[-'nI Olga MognLlsson , Dm'bo, Sundbyberg. 
Fröken Louise Schön, Uitzenga t. 5, ;} tr. 
Fröken S. Slorcken/,eldt, Engelbrekts· 

gatan 	(j a, 2 lr. 
Fröken l'/1yra Sands/ed/, Östel'ma lmsga · 

b) n G3. 
Ovcrslinll<ln Louisa TOllie, Sloränge n. 
Fru l{w'in Wennerström, LidingÖn. 
Fru Hunna. Hallström, BrageYägen 8. 
Fru Rrda Redell, l'ppl a n(ls ga tan 28. 
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M I S S lON S L I T T E R A T U R. 
Fnln Svenska. Mi'SS'ionens i Kina {örlag kllnna följande böcker rekvirent: 

Huson Taylor. 
M annen som vuga,d,e, Tredje upp]' En 
skildring för ungdom av ~larshaJl 
Broomhall. iVled talri ka illustrationer, 
Pris kr, 1: -. 5 ex, 25 % rabatt. 

Ädelstenar i Mästa,rens krona. 

Li,vsbilMI' (i'ån m,;ss ionsa1'betct i Kina, av 


fru R Goforth, Pris kr. 2: 25, På denna 
bok lämnas nu 50 % rabat.t. 

Från lidande till segel'. 
En ki iL, ' ,~kvinnaB I.ivska,1n]l av Ingeborg 
Ackzell. Rikt illustr. Pris kr. l : - , ,J 
ex. 25 % rabatt, 

Missiouskallelseu. 
Av J, Hudson Taylor. Pris 25 öre , !3 ex. 
25 % rabatt , 

Nya Begynuelser på deu Gamla Grundeu. 
Av Joh, Rinman. Pris fi O öre. G ex. 2:, 
% rabatt , 

"Om I bedjeu.l> 
:~ :dje upp!. Av J umes II, Mae Conkpy , 
Fris 25 öre. 10 ex . 2G % rabatt, 

Sveuska Missionen i Kina, dI.: S","ppkornsl, 1/1
vo:,,/di11g och nÖlr'va1-ande ställning av 
:;\ ath, Hög-mau. N., omarhe tad 0['1 l·ikt 
illustl'L'ro.:l uppl:lgn . Pri•.,0 ör". oj ex. 
~5 % rilbatt. 

Sinims Land. 
Tidningen kosta.r: helt år kr. 2: 25; 3 

kvartal kr. 1: 75; halvår kr. 1: 25; 
kvartal kr. O: 90; 1 mån:.td kr, O: 65. 

Sänd till utlandet kostar tidningl'n kr. 
2:7 ;") pr år. 

Hans Stjärna i Östern. 
22:a årgången, 

Innehåller: 

Hel'dal'lles tillbedjan. Il!. 

.JlIltankar. 
Ur ».Andelig l:1 ~å uger). utgivo:1. av O:SCtll' 

Ahn!elt. 

Ära vare Gud! 
Av pastor Wilh, Arbin, 

.Jubileumskouferensen i Keswick. 
Al' p3stor Joh, Ha.gner. 

Den strålande religionen. 
Av 'I<;rik Folke. 

Fröken 'Vang Pei-cben's vittnesbörd om sin 
omvändelse. 

Oversättn. a v c\u glls la Berg, 

Ett 	sommarminne. 
Av C. F, Blom. 

Två sjukbesök.. 
Av JlIdith Jfllltr]vist. 

Seger fröjd. 
1\" Hilma Tjii<!0r. 

Puchow. 
Av G. V, Weste,l'. 

Pastor Hsi. 
;'cv Erik Folkp, 

Tacka Gud och fatta n~'tt mod. 
Av C, F. Blom. 

Kallendf'rn. som iiI' illu s trerad, iJlnebul ler 
"vrn lIppl ys"ingar om Po . ?I'f. K. samt k,Ht:! 
ö"er mi s3iOllsfäll et i Kina. 

Pri ' kart, ~ : 2,>. klon,. kr. :l : ~ ,i. ,j ex. 
25 % rnbatt. 

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

Telelon : 44 59. Norr 224 73. 


I N N E H Å L L: 

Bönhörelse. - Den nordiska missionskonrerenscn i Stockholm 1925. - Tarksägelse 
och böneämnen, - Paul Wang, - Från r daklion och expedition , - ' FLtn missio

närerna. - Till Sveriges missiol1sYänner, - Försäljning, - i\Iissionsliltpcatllf, 

Stockholm. Svensl,a Tryckel'iaktiebola:ret. 192;;. 
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R),;DAKTÖR: NATH. HÖ GMAN . 

Gud såsom själens sol. 

När solen uppenbarar sig, Du är ett ljus, i ljus du bor. 


försvinner dunkelhet. Ack, gör mig ljus och ren, 


Fördriv, o nådesol, i mig all jag dill anlels klarhet stor 


all synd och egenhet. kan skåda utan men. 


Som örnen skådar solen an Så låt mig vandra, var jag är, 


vid flykt mot himlens höjd, uti ditt anlels sken. 


så giv, all jag dig skåda kan Det innerligt min sjål begå'r 


i renhet, frid och fröjd. all bliva ljus och ren. 


Dill öga lede städs min gång, 


alt jag ej vilse går. 


Ack, bliv mig när min levnad lång, 


tills dig jag skåda får. 


Tersteegen. 
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FADER V ÅR. 

»När I bedjen », säger Herren, >}sä

gen så: Fader vår, som är i himme

len. " Luther har i sin förklaring till 

dessa ord i "Fader vår» skrivit: »Gud 
vill därmed locka oss, a tt vi skola tro, 

alt han är vår 'rätte Fader och vi hans 

rätta barn; på det vi skola bedja ho
nom trösteligen och med all tillför

sikt såsom goda barn sin älskelige 
Fader. » 

»Gud beter sig mot eder såsom mot 

söner» (Ebr. 12: 7). rIan vill vara 

vår Fader och lockar oss därför att 
erkänna, älska och ära honom såsom 
Fader. Såsom Fader vill han av oss 
bliva tillbedd. - Gud har uppenbarat 
sig för människorna på m å ngahanda 
sätt. Fr{\l1 urminnestider ha männi

skorna vetat, att han är den allsmäk
tige, allvetande, allestädes närvaran
de, helige, evige. Mycken tröst och 

mycken helig vördnad framkvälde 
för dem ur denna uppenbarelse. Men 

genom Kristus har Gud blivit vår Fa
der och har uppenbarat för oss det 
innersta av sitt väsen; a tt han är kär
leken, faderskärleken i högsta me

ning, att han är delta i avseende pd 
oss - det är det högsta och största, 
som någonsin kunde uppenbaras för 
oss om honom. Nftgonting högre kan 
omöjligt icke givas. Någonting större 

och härligare kfln människan icke 

öns]w. I denna företrädesrätt att lw

va den allsmäktige Guden, den allra 
högste i himmelen och på jorden, till 
fader ligger allt inneslutet, som ett 
människohjärtas djärvaste önskning
ar kunna t fordra. Och Guds rikes 
fulländning skall på ett överväldigan
de sä tt lägga i dagen, att Gud kan 
tillfredsställa de behov, som han själv 

nedlagt i människornas hjärtan; alt 

hans fadersnamn icke är något blott 
talesätt. - Huru borde dock icke det

ta locka människorna! Huru borde 
de icke däri finna sin fulla tillfreds

ställelse! Huru ' borde de icke trakta 

efter att i kärlek och lydnad behaga 
denna Fader! I motsats härtill måste 

vi tyvärr se, att i vår tid endast få bä

ra härligheten av denna uppenbarelse 
såsom sin kraft och ·.sin lycka, sin 

ska tt och sin pärla i hjärtat. 

Fader vår som är i himmelen. 
Vi skola ej blott tänka på oss, ulan 
skola anse oss som m edlemmar av 
församlingen, Kristi kropp, och alltiel 
frambära alla meellemmarnes behov 
inför vår Fader. Huru svårt hava vi 

ej att göra det! Huru ligger dock ej 
den egna nöden framför allt var och 
en om hjärtat! Huru mycket har l'.i 
den helige Ande ännu att avhjälpa, 
innan vi bliva bed.iare efter Jesu vilja! 
Ty ä ven det hör till bönen i Jesu 
namn, alt vi för andras nöd, dl! 
mångas, glömma oss själva och ej 
för oss själva allena vilja hava bc 

hO\'en tillfreelsställda. - Med orden: 
som är i himmelen, vill Herren lyfta 
elen bedjande upp fr~tn denna världen 
och visa honom in i den himmelska, 

eviga världen . Gud är visserligen en 
allestädes närvarande Gud. I honom 
leva vi, röras och hava vår varelse. 

Hau är pn Gud, som ~ir nära och som 
är fjärran, för vilken ingen ä r s<l 
hemligt förborgad. Mt han pj ser ho
nom. Att oftare besinna detta vore 
för oss en tröst och änn u oftare en 
hälsosam tuktan . I bönen skola vi 
själva gå u t från denna världen . vårt 
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främlings'skrtpsla nd, skola försä tta oss 
till hemmet och där söka Fadren . 
Benen utgör förbindelsen m ellan lvå 
världar, den timliga och den eviga. 
Hon ~ir den himm elsstege, pii vilken 
vår ande svinga r sig upp fr::in timlig
heten , bort från denna världens ~ivlan 
in i fulländningen s rena, saliga värld 
för att där andas himmelsk a tmosfär, 
smaka h emmets frid , ikläda sig gu
domliga krafter. Ju m er människo
and en gör detta och njuter diira\', 
desto mer blir det för honom ett be
hov och en lust, tills han så sm{\
ningom kommer därhän, att han övar 
sig i denna bön utan återvändo och 

lär sig säga m ed P aulus : »Vår um 
gängelse är i himmelen.» 

Efter 'Vagner-Groben : 
Bönens makt. 

»1 bönens samliv växer f ram det förtro
endelä rh å lla nd e till Gud, som är elt vilJ
l'or för ett fö rdjupa t bönl'liv. Ju mer det 
blir en vana och ett behov att dela allt 
med Gud, des to mer avslöjar sig Gud s 
hj i1rtclag för bedjaren, och det kommer till 
e tt förhallandc ' mellan h onom och Gud, 
som ä r likt Jesu förh ållande till Fadern.» 

(Efter Församlingsbladel.) 

~m~~1,rs~~~ 
Tacksägelseäm nen: 

Att tältverksamheten kunn a t fortgå i 
Shensi tro ts oron, sid. 229. 

a tt Glid blir förhärligad i sina barn, 
sid. 225. 

Dön: 
För evangelis tern a Li och Sling, sid. 229. 
fö r verksamheten i Clwo-I sid . 227. 
a tt oroli ghet erna må sta nna av sid. 227. 
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Direktör John Bernström. 

Ge nom direk tör John Bcrnströms bort
g;lIlg h ar missionen förlor at en av sin il 
trognas te vä nneI' hä rnere. l\fed synnerlig 
vaken bliek följd e han Guds rikes utveck
ling i världen. Det var icke blolt e tt in
tresse, a tt på det området följ a med vad 
som sker, utan det var med hjär tats h ela 
hängivenhet för Kris tus oeh h ans sak, 
h an var m ed. Och de t var ej för a tt sy
Ilas, som h a n var med. Ha n var tvä rtom 
,'lltid synlI crli gen angelägen a tt tj ä na sin 
F rälsa re ») i det fördolda» . Nu h ar Herren 
nyttat sin tj ä n Cl re över ifrån förgängel
s(' ns vä rld till den oföl'gi1 ngli ga , dår han 
f;', tt s törre möjlighet a tt tjåna sin Mästare 
är. h är. 

»Saliga ä ro de, som två sina kläder för 
a tt Hi r ä tt a tt äta av livets triid och a tt g~l 

in i s taden genom dess portar.» 
E. F. 

c. M. Olsson 
som unde!' en l~ng följd av ;' 1' vari t mis
sion ens ombud i Sunne i Värmland, har 
ocks[, f ~ tt kall else att ingå i sin Herres 
glä dje. l I3roder Olsso ns hem voro Jesu 
vittn en allLid välkomna, och h an var all 
tid redo a l t bereda dem till fälle till a lt 
fil f rambä ra sitt vittnesbörd. Den ytlre 
mi.ssionens VlTk var honom kä rt, och h an 
sökte alltid göra vad h an kunde för a tt 
fr ämj a detsamma. Låt oss bedja Herren 
fylla tom rummet, som h ä rnere upps tår 
ge nom hans tj ä nares bor tgä ng ! }..nnll är 
ej s trid ens dag förlid en för h ans kömpan
de ska ra i liden. ]\fen varje gå ng en flik 
;:lY täckelset lyftes, och vi f, s!dida in' i 
evighetens värld, s tärkes vårt mod oeh 
v i'; 1' förtrös tan. 

Så äve n jag slcall vinna i Jesu Kris ti namn, 
Ja, ochJ jag. så arm och svag 
Skall en g~,n g m åle t hinna i hä rlighe tens 

hamn. 
Sf, äve n jag sk all vinna i J esu Kristi namn. 

E. F'. 
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Ett särskilt böneämne för Pucheng. 

Frll n Pucheng har inga tt underrä ttelse, 
a lt den läge nhet, som inrymt guds tj äns t
lokal, sä rskilda rum för verksamhet bland 
män och en sy nnerlige n lämplig g~trCl för 
verksamhet ibland kvinnor ej ka n bevaras 
å t miss ionen, st,vida den ej kan inl ösas 
genom köp. Miss ionen h a r under mf1l1ga 
å r fått anvä nda den mot a tt deponera en 
mindre summa hos äga ren. Denne h ar nu 
besluta t a tt sälj a h ela egendomen och er
bjudit densamma å t missionen. Att genom 
köp komma i bes ittning a v den vore syn-

Från Ishih. (fort s.:! 
Ledarmöle. Jag känd e s tort beho\" a lt 

snaras t möjlig t komma i beröring med 
församlingen i sin hel he t, men det var ic
l,e läm plig t a tt mitt i vin tern sammanl,alla 
de troende till e tt s tormöte. I ställe t sä n
de jag då inbjudning till de olil,a kretsa r
nas di akoner och fö r sa mlingsrå d alt kom
1I1 a till Ishih på några clclgars bibelHi s
n i ng och sa mtal om försa mlingens ange
lflgenheter. Som vi bjödo p ~, fri inackorde
ring lill de t 40-tal, som inbjudits, h oppa 
des vi , a tt de skulle ma ngr a nt infin na s·ig. 
men blo tt häHten ko m. Med de tta tjugo
Lal, jäm te medhj älp arna, hade vi dock nf'g
r a välsignade daga r omkri ng ordet. All a 
hlevo synbarli gen djupt rörda till kä nsla 
av egen sy nd och si tt a nsvar för and.·a. 
Nå,gra vissa mått och steg för för samliug
ens uppbyggelse beslötos ieke. Vi kände, 
att det frä mst gä llde att ödmjul<c1 sig in 
för He rren och söka IIans Andes kra l"t 
rör oss och verke t; dessutom stå vi inför 
nya val båd f> av diakon er och församlings
r åd, men aven med avseende h är pä be
höves bön. 

Läskurs för kvinnor. T ör att giva b 'i nn
l iga troende och söka re in om s taden till -
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nerl igen förm å nlig l. Läge t ä r de t bäs ta, 
a lldeles mitt emot miss ionä rens bos tad. 
Byggnaderna ä ro solida. Salen, som all
vändes till gudstjän s tlokal, ä r r ymlig, r. 
Il. tillräcklig för beh oven. Det vore y tterst 
s \' ~, rt, ja, hart nä r omöjligt a ll finna n~,

gOIl s:, lämpli g lägenh et i Sladen lill rim 
lig t p ris, och a tl bygga skulle blott m llng" 
d ubbla kos tnaderIla. Den summa, S0111 

sl\UlIe erfo rdras för kope t, utgö r 11 tu
sen kr. Vi ville bedj a missionsvä nnerna 
h jälpa oss alt lägga den na sak fr am inför 
Gud i bön. lI a Jl , som k a n och viU fyll a 
all a vå ra behov i härlighe t i Kristus J e
sus, skall visse rli gen ocksa här komma 
oss till m ötes med sin h jälp. 

E. F' . 

fä lle till för kou<lll i Hi sku nnig he t oeh bi
belkunskap inbjöd Illi n hu stru dessa till 
en Jii skllrs p ,t en vecka. Ehuru icke s,\ 
ta lrikt besökt gav dock kursen s tor upp
muntran, i de t a tt Ih-ra troende kvinn or , 
som fÖIT var it tr öga a tl läsa , nu vi sa de 
s tor iver a lt söka gö ra fra ms teg i Guds 
ords kun skap. Till verksamhe te n bla nd 
s ladens kvinnor h ör även syFöre ningen . 
som sa mlas varje onsdagsförmidd ag till tva 
a tre timmars arbe te och avslu tas med en 
s tun ds bibell äsning och bÖl l. Må nga ~iro 

de icke heller h är , men fu l la av iYe r lör 
sitt a rbete. J vår h a d c a rbetat rö r a lt 
hj ä lpa li ll a tt underhålla tiiltverha mhe
en or h h a sa mlat omkr. 7 doll a r s h orför. 

B!Jl'eso r . Yi h ade knapp t kommil till 
baka, förrän inbju dningar till bybesök bör
ja de r egna öw r min hustru. S;'I snart d ~i r

h on s ina byrcso r och h ann lIled 15 bya r 
mellan stormötena, och inn a n brådsl<a n pol 
fälten börj ade. Hon va r SO Ill vanl ig t :,t
följd av bibel kvinn a n. e tt par gå nger iiven 
aven cyangelist. De t iir underbart a tt se, 
med vi lhn begärli ghel foll,e t nIOttager 
e\' angelium, nä r de t så dä r ko mmer till 
de r as dörr . »Mottagen) inn ebä r ju förn ä m
li gast villighe t a lt h öra, men hos må nga 



225 

i 

5 november 1925. S I N 1111 S L A N D. 

förnimmes även inre mottagli ghet , vilket 
oft a visar sig i önsbn alt lära sig bedja. 
\'id elt par ti .llfällen voro båda bibelkvin
narna med och fingo sedan slanna cn tid 

tr ak tcn för att undcrvisa kvin norna . 
Guds uerk i del fördolda . En missions

rapport framhållcr ju dc mänskliga försö 
ken att skingra mörkrct och utbrcda Guds 
sanning, men Guds direkta verk i de cn
ski lda sjä larna genom skickelser och sin 
An dcs undervisning är väl värt alt akt
giva pil. Det är ej I~Ht att följa ulvcck
lingen i de omv~i nda s liv ellcr att samman· 
ställa den med undervisni ngen [r:111 oss ; 
dc I,ris tna kunna ofta icke själva redogöra 
för , huru det gått till vid deras fostran 
d[,r nu en n åde ns {os/ran är märkbar 
man måste s tanna för alt det är Guds 
tysta verk i det inre, även om han därvid 
behagat använda sig a\' var t vi ttnesbörd 
och inflytande. \'ad som vid della Guds 
verk är särskill påtagligt är en cnfaldig, 
orubblig tro och lbrrned förenad lydnad, 
so m skapas hos dcn kristne. Hos dem, som 
ännu st[l utanför frälsningen , sp~,ra vi 
också samma Guds verl,a n, och den visar 
sig i dcras villighct alt h öra ordcl och 
dera s vänlighet mot llcrrens vittnen; hos 
dc gensträviga visar sig IIerrcns ingri
pandc i s traHandc r~ittfärdighct - ~ive n 

della fr ä mjande Hans vcrk 
Gumman I'ei i ls hih är etl excmpel p~, 

Guds [astra n till tro och lydnad och P,I 
den n åd han beter dCIll , som s,j lala sig 
rostrus. 

Gumman är iinka; hennes man dog [ör 
m å nga a t' sedan och lämna de hcnne i ul
blotladc omshi ncligheter mcd tr e barn att 
uppfostra. !Ilcn h on troddc sa pa Gud och 
lä mnade a t honom omsorgcn om sig och 
sina barn. Under elen sv{,r a nöd1 id('1l för 
tre år sedan väntade vi, ntt hon skulle begä
ra hjälp s[,so m så m~,nga andra , viua hätl
re situerade än hon, gjorde. Då h on sj ä lv 
ej nämnde något h ii rom, fr ['gaclc \i henne. 
om hall ej behövde n <',go n nödhjälp. )lNe j 
tack», svarauc gumman, »G ud hjälpcr mi g, 
sii jag har a llt vad jag behöver. l) lIan 
arrenderadc litet jord utanföl' s taden , och 
enligt h ennes utsago biir den jorden rij,arc 
skördar än nr'gon annan jord. »Hnru 

mycket säd har du Iålt i ar.?» friigad~ vi. 
l)Femtio säckar - tänk , q god Gud är!» 
blcv svaret. j\len den ovanligt rik a skör
den har ej varit lätt att få inbärgad. En 
stor del lantbrukare hade säden liggande 
utc på sina lröskplancr, D~ir elt ih åll~nd(' 

regn kom och för s törd c s tora m~in gder 

därav. \'i fragade gummall, huru dc t gätt 
för hcnne. Jo, hon h ade si n säd skuren 
i god tid och i s tället lör att i likhet med 
andra behöva betala 1 dollar rör varje 
lass a tt fii den h emkörd , fick hon sitt :fritt 
hemkört a v de rika människorna i s tadcn, 
där hennes äldsle son tjänar, och av vilkl 
hon ä r mycket omtyckt. Mcn trösl<ningen 
d~,? Hon hade ju ingen cgell trösk plall 
IIta n m:Js te väl vänta till andra slulat , Oell 
då få hma dcras tröskplan? .h\visst, men 
ändå fick hon sin säd intröskad torr, men 
dagen e ft e r~,t började rcgnet! - Man rör
\'ånade sig över atl gumman Pci hade s,', 
mycket folk hos sig under trös kningen. 
IIuru kunde hon , Jattiga miinnisl<an. lej a 
s~, många arbetare, s~, höga som arbets 
lönerna nu vara? Jo, berättade gumman, 
det gick så till , att de komma oLh crbjö(]o 
sin hjälp frilt, sa att hon endast höll dem 
med malen. 

Detla iir röljuen av ett prati sk t hislligt 
liv . Ilon är sjiih' alltid färdi g alt hjälpa. 
;\lla hilla v ~ige ll till henne och finna ell 
deltagande hjärta och en öppcn hand, oell 
(lät· hon ej rönllår hjälpa p[t annat sä ll. 
d~ir hj iilJle r hon mäktigt med sin bön. Un
dcr dc sista tre ~,ren har hon ej kunnat 
betala sitt ar rende, men av denna sin rik
li ga skörd bct ,dadc hon nu hela sk uluen 
p,i en g:,ng. "cm skulle ha länka P,{ a tt 
göra det? mcnar [olk. »:\len jag hal' iind~, 

no g att leva av hela f,rel», sägc r gumman. 
»Tiink, s~. god Gud iir l» till ägger hon all
tid och det iir dt s/rårande ansij,tc mall 
mötcr. 

»:\1en dctta gäller ju bara lcka mliga tin g, 
har hon inga andliga erfa rcnheter?» Jag 
tycker, att della just iir a ndlIga erfaren
helcr, överIörua till det prakt iska livet. 
För ö\Tigt är gumman ingcn prediJwnt, oeh 
heller ingen ska rp tänka re , men jag ön ska
de vara så god l,risten och verl<sam mis
sionär som hon. 
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Gumman Liu. En annan gammal kvinna, 
som »upplever Gud», är gumman Liu i 
Ishih, vi tala om henne såsom Liu »tai 
ta i» (= ämbetsmans hus tru), ty hon är 
änka efter en lägre ämbetsman. Hon är 72 
[lr gammal och i de torftigaste omständig
heter, men lovar och tackar Gud så lång 
dagen är för hans nåd mot henne. Ehu
ru så gammal har hon en god syn, så att 
hon genom handarbete kan förtjäna litet. 
Dessutom får hon genom stadens försorg 
ett bidrag på 1 dollar i månaden. Det är 
några få änkor i staden, som få ett sådant 
bidrag. Men härigenom blir hon nu så rik, 
att hon alltid har r åd att giva i kollekten , 
\' id skördefesten gav hon 300 kas h såsom 
tackoffer; det var en hel dagspenning. 

Hon är mycket ivrig a tt för hög och 
låg vittna om Jesus och tränger dem rik
tigt in på livet, rör att få dem alt om
vända sig. Då hon en gång på detta sätt 
vittnade för herrarna på expeditionen, där 
hennes månadsbidrag utbetalades, sade en 
av dessa till henne, möjligen p[l skämt: 
»Ni kansl<e icJ,e kan få någon hjälp läng
re, huru går det då?» Hon s\arade helt 
lugnt: ))Om mandarinen tar sin hand ifrån 
mig, så gör inte Glid det. Han skall hjälpa 
mig,)) 

I ur och skllf kommer hon till guds
tjänsterna, och aldrig ser man en upp
niärl, sammare åhörare. Vid cn na t l yards
gudstjänst kom jag alt l,asta en blick på 
gumman Liu och fick se, alt hon salt och 
grät. Sådan är ej ovanligt i Kina. men 
det brukar ha mycket ma teriella orsaker, 
och jag undrade, vad det var som sär
skilt tryclde gumman. Hon sade dock se
dan ingenting och jag frågade icke. Men 
jag såg det vid ett anna t tillfälle. Efter 
bibelordets läsning och bön, utan någon 
predikan, utdelades de heliga h1horna. 
Alla böjde SIg i bön, och viiI sig nelsen ut
talades. Det var slut, men gumman Liu 
satt dä r och grät lyst [ör sig själ\'. Nu 
såg jag, att det icke var en grat för bröd 
eller någon lekamlig nöd, hon var helt 
cnkelL så salig, att hon icke l,unde barga 
sig. Vem ha de lärt henne de tIa? Det hade 
den gjort, med vilken hon just setat till 
bords; han som så bespisar var och en, 

som öppnar hjärtedörrel1, så alt gästabud 
kan hållas därinne. 

Herrens eget verk i det fördolda är vik
tiga re än all vår gärning; jag ville få 
mi na ögon öppna till att se mer härav. 
Jag ville i bön bli Herrens medarbetare 
och fr ån umgänget med Honom gå ut i 
liyet, glödande av Jesu kärlek, för att vin
na människor för Honom. 

\Vanchuan juli 1925. 
,hel Hahne. 

Jerusalem skall byggas upp om ock i 
tider av trångmål. 

Det har varit en mycket orolig tid i 
Tungkwan det sista året och utsikterna 
för framtid en äro ej de bästa. På grund av 
det strategiska läget är den staden alltid 
utsatt för svårigheter. Om det ej blir krig 
mot u tlänningarna nu, så blir det snart 
krig igen i Tungkwan, ty en hel armeför~ 
delning är förlagd i Wen-ti-chen, trettio 
Ii öster om Tungkwan och längre öster ut , 
så mycket utrymmet limlter. Denna arme
fördelnings chef, Suen Yoh, so m l,ommer 
fr~ln Paolingfu, har nu slagit sig ned i 
Honanfu, men ämnar sig till Sianfu, för 
att där bli guvenör. Denna hans aspiration 
gillas emellertid ej av Pekingregeringen. 
Suell-Yoh ä r chef för ))M edborgarearmem), 
den tredje annCfördclningcn. 

Andra armerördelningen, Hulisengs 
gamla lrupper, inneha . nu makten i Ho
nan. En Du's gamle vän och divisions
general under honom blev Hu's efterträ
dare vid hans frånfälle. Alla dessa komma 
ursprungligen' från våra trakter i Shensi 
oth alla stora som små rövarhövdingar i 
våra trakter äro ju hans vänner. Hulisengs 
trupper hålla nu hela Honan samt Tung
kwan , som ju tillhör Shensi. Hu's och 
hans efterträdare Yoh Wei chun's gamla 
vänner, rövarehövdingar i Shensi, vilja nu 
ha Shensi för sig sjiilYa och ville ej släppa 
tredje armen genom Tungkwan. Hur tie t 
heJa skall avlöpa vet ingen. Möjligen kom
mer det att bli slricl mellan de 1\'1\ arme
erna om vem som ska ll få Si<lnfu. Vi hop· 
pas innerligt, att dessa ting må reda ut sig 
nu under sommaren, då vi äro borta, så 
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att vi slippa vara med om fler a s trider i 
Tungl,wan. Vi hade nog därav i vå ras. 
Nu l,om ju br1ike t med Engla nd och Japan 
emellan och det ta r allas intresse för när
varande. , ;jll,ell inverka n detta kan kom
ma att få pä vårt a rbete i Shensi, får väl 
framtiden utvi sa. De so m ä ro avogt s täm
cia mot utlänninga r, och vi ha gott om 
dem i Shensi, h a nu få lt vallen på sin 
kvarn genom de olyckliga händelserna i 
Shanghai och Hanl<ow. Det var mycket 
obehagligt att vara ute och resa på järn
vägarna, då jag vara nere till Kikung för 
alt hämta u pp barnen från skolar]. Vid de 
större s tationerna var det elt väldigt bråk. 
Skolpojkar voro sa mlade där med Haggor. 
fullskrivna av protesler och hotelser mot 
utlänningar. De spridde även tral;tater, i 
vilka de fördömd e u ll änningarna och upp
manade till gemensamt molstå nd för alt 
Xå rättvisa. Så gingo de igenom tagen och 
examinerade oss. Som vanligt kändes det 
stor lä tinad, då vi l,ommo över floden vid 
Shanchow och sa tle Vara föller på Shallsi
sidan. Här är det som vanligl god onlning. 
Demonslra tioner har det ju varit änn 
här, men intet har förelagits, som gjorl 
det sv,ht för någon, Sll vilt viha hört. Yi 
ha ä nnu ej hört från Sianfu, hur de ha 
haft det där. Mycken bön är av nöden för 
Kina .iust nu. Sa lan lyckes vara Hed, och 
ha n har s lora resurscr här, m~lnga som 
med Ir'ohet g~l ha ns ä renden. 

I Tungehow har det varit nära a lt krig 
skulle ulbryta nu snar t ett haht ar', men 
~innu h ar intet hänt. Det ena efter det 
and ra h ar kommit upp, så alt de anfallan
de fätt annat a lt göra och Tungchow har 
fått vara i fred. Det måste dock bli för
iindring dä r, och vi hoppas och bedja, a tt 
det må ske så tidigt, alt ej höstens a rbete 
blir förhindrat. Sådana som rörhållandena 
nu äro där, ä r det knappast rådligt a lt 
börja skolorna. Vi llI~lsle ju sluta mitt i 
lerminen p~ våren, emedan Yi frukt ade, 
a tt s taden skulle bli anfallen. Det var ska
da, ty vi hade kommit sil. bra i g~ll1g. Nära 
50 eleyer hade vi i gosskolan och 23 i Ilick
:;kolan. Vi ha ett par så präktiga lärare i 
gosskolan : ä Lds te Yangs son den ene, och 
Kao Kengming den anc1.re, bå da utbildade 
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i luncheng. Gamla fru \Ven har skött 
undervisningen j fli ckskola n och även hon 
ha r gjort sitt arbete på ett mycht beröm
värt sä tt. Det är mä rkvärdig t, ,ilka haf
ler hOll har. En s tor so rg drabbade henne 
i våras, då två hennes små flickor helt 
has ti g t insjuknade och dogo_ Nu ~r hen
nes äldste son med oeh hjä lper till i tältet. 
Vi ville se, om h a n kunde utveclda s och 
bli användbar i arbetet. Han har lä rt sil
kesspinneri och silkesfär gning men fick 
visst en dålig Iw mpa njon, så att affären 
gick omkull. Jag tänkte nu försöka ho
nom, och om han artar sig väl, sända ho
nom till Hungtung elt par år för ut
bildning. 

Vi ha nu lvå unga män i Hllntung
sl<olan, som h a ett år l,yar. Den ene 
underhåll er sig sjä lv. Han blev tagen 
av röva re en natt i sitt hem för tre 
~I r sedan. Ha n yar då sjuk, och då 
rövarna, efter a tt h a tagit hOllOm m ed sig 
in ibland bergen ett styc](e, funno , att h a n 
yar s;\ go tt som döende, lämnade de ho
norn l,yar i ell grolla , bunden till hä nd er 
o<.:h fölt er. Han lycl,ades S~l sm;·ll1ingom rä 
händerna lösa, och sedan kunde han lösa 
ballllen om fölterna, gick ut ur grottan, 
men blev ligga nde ett stycke uta nför, där 
av en h~indclse en person kom och fick 
se honom oeh skiekade efter hans för
iiIdrar, so m således fingo sin son tillbal;a . 
Han blev frisk. Denna erfarenhet förde 
honom till Gud och, som sagt, nu berecler 
han sig för a lt tjäna Herren. All a i h ans 
hem äro nu troenue. 

Den a ndre hh hj ~ilp till sina s ludier där. 
lIan h ar förut tagit småskollärarcexamen 
i Yunchcng, men so m h an få ll s in små
sJ;ole- och en del ay s in folkskolcutbildning 
i sta tens sl;olor, har han e.i S~l mycket 
krislcndomskunsJ,ap. D~I han nu kommer 
ut från Ilungtung, ii r h a n ju bä tlre rustad. 
Han l,an då fylla såv~il predil, a nlens som 
skollii r a r ens kall. Hans far , en gammal 
priiktig man, är P~l stationen i Cb'ao-I. Ha n 
har yarit handlande. Tror han gör ett golt 
arbe te bland affärsmännen i Ch'ao-I. Lä
genh eten i Ch'ao-I är nu köpt. Försam
lingen och jag hjälptes ~lt att inteckna den 
Xör några ilr sedan, lllen nu i år hjälptes 
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vi åt att köpa den. Den är l,öpt i den U
nesiska församlingsorganisationens namn. 
Vi skulle vara ytterst lacl,samma för sär 
skild bön för arbetet där. Vi ha ej sett den 
önskade fr amgå ngen, men Gud skall i sin 
tid giva växt åt utsädet. Vi ha nu under 
våren utdelat traktater till alla affärerna i 
staden regelbundet, en traktat i veckan till 
varje affär. Varje traktat av olika inne
håll, men lIaturligtvis alltid det enda n0d
vändiga som huvudinneh~tll. Detta g-n ju 
gott tillfälle för den, som delar ut dem, att 
tala elt ord lill dem som ta emot, såväl 
som att bjuda till sö ndagsguds tjänsterna . 
Samma metod har tillämpats i alla de fyra 
städerna i distriktet under Y~lren. Vi ha 
nog delat ut omkr. GO eller 70 tusen trak
tater redan oeh ämna fortsätta till å rets 
slut. Tllen det behöves, att Anden yallnar 
ulsädet, och att vi med v;lra böner slödja 
arbetet. 

Lungchiiörsamlingen har bara gett oss 
glädje. Den sköter sig själv ekonomiskt 
och har alltid gjort det. Den ordnar med 
sina angelägenheter riktigt bra. Deras för 
~indamålet uppförda l,apel[ är redan för 
litet och det är tal om att bygga till del. 
Varje s tormöte tillkomma nya medlemmar, 
Yilket tyder pi) andligt Ii\'. De äro nu övcr 
GO medlemmar. Församlingen behöycle ju 
mera andlig hjälp, än \i kunna ge den, 
men vi få ju även lägga fram della behov 
för Gud, att han m{l ge oss personliga kraf
ter , som kunna underYisa och hjälpa dem 
framåt . l K'u-ch'iian (Shuang-chuan) h a 
vi också n~lgra troende. N~lgon större 
framgång där ha vi ej ännu fått sc. En 
gosskola pågtll' där. Läraren har m[lnga 
('Ir varit lärare i Hoyang hos J3ergling. Il an 
tyckes vara nitisk och gör yad han kan 
för att intressera de gossar, han under
visar, i sanningen. De äro ju alla barn 
från hedniska hem , så att han Ulr lov gtt 
försiktigt tillväga. Skolan är själYunder
h ~lllande. 

I Ch'iang-peh ha vi lUI ocks" tyå tro
ende. De ä ro mycket varma och ni tiska. 
Hftl la regelbunden gudstjäns t i sitt h em 
och göra "ad de kunna för a lt vinna andra 
med sig. Det är en frukt av lällverksam
heten. På en ny plats, en by tio ]i fdln 
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Tungehow, ha vi del sista året fått ett 
hoppfullt arbete. Som en följd av att täl
tet var där n i'lgot över en månad, ha vi 
nu en längre tid hatt regelbundna guds
tjänster där varje sönd<1g. Över (~O perso
ner samjas i regel och Herren ,tyck es verka 
där. Då det är sil nära staden, l,an ju lätt 
nilgo n ay skollärarna eller eyangelisterna 
g~\ dit ut om söndagarna och leda möten. 
Det är annars ett stort problem att kunna 
tillvarataga det intresse, som väckts på en 
plats. Ty om ingen kommer dit, om de ej 
få regelbundna besök, stl händer det ofta, 
att det intresse, som väckts, försvinner. Vi 
behoya bä ttre utbildade församlingsmed
lemm ar, som kunn a gå u t om söndagarna 
och leda möten pä olika platser. 

l Hua-yin-miao ha Yi nu köpt lägen
heten. Den är köpt helt och håll e t för 
utländsk<1 pengar. Arbetet sattes ju igäng 
där genom medel, so m skänkts av iru 
'vV. rör nilgra ~Ir sedan. Lokalen hYI'des 
under flera tu'. Denna årliga utgift jämte 
evangelistens underhåll gjorde snart slut 
på donationen, men då sön des lill mig en 
mindre summa från mr Sandstedt i Frcs
no, Calif. rör denna summa intecknades 
lägenhetell , men nu i höstas 'var inteck
ningstiden ute och den höll p ,\ att gå ifdn 
oss. Ansträngning gjordes 1111 rör alt Ut 
köpa den, vilket lyckades, så att Yi sitta 
nu i eget hu s. 

Förra åre t hade vi s tor livaktigh e t där, 
i det att flera soldater kommo till tron 
och blev o döpta. Avens21 några l,vinnor 
rr~1l1 pla tsen. l våras fingo vi ocks[1 döpa 
ett par från Hua-yin. I vtlr as behagade 
soldaterna, so m CHl kommo, taga lägenhe
ten i besittning en lid. De höggo sönder 
och brände upp ell del bänkar för oss. 
Just rör ett par dagar sedan fick jag brev 
om att tjuvar varit inne och tagit en del 
saker d~ir, som hörde tältet till, som blivit 
inl ag t där under sommaren. Under dessa 
laglöshetens tider får man ·ta emot vad 
SOlll möter med så mycket jiimnrnod SOlll 

möjligt. Gud kan ju bevara vad Han vill 
lllan skall ha. Vill han ej man skall ha 
det , är det ju bäst att det får g~. Jag 
kände, då vi bleyo plundrade i Tung
kwan, alt det kanske var biist att ej göra 
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någon affär ay det. Kanske mes t vinnes 
p:t det. Därtill kanske Gud vill ge oss till
fälle att [öreg ~t d e troende med fördrag
s<llnhetens exempel. De bli ju ibland ut
satta för dylika trakasserier, och då upp 
Illana vi ju dem lill tålamod och fördr ag
samhet. Vi böra ju prakti se r a vad Yi upp
mana dem a tt go ra. 

Ganska må nga ha blivit intresserade i 
elt petr byar mell a n lfua-yin-miao oeh San
ho-k 'ow, där tältet va rit uppslage t under 
våren. Vi nästan för llndret oss över at t 
det kunn a t vara möjligt för oss ettt aJ'b eLa 
i tältet under dennet oroliga tid så nära 
den sLora vägen. Det ~ir rikti g t Guds stora 
n;\cI, all mitt 1I1111er denna s lora Yiller
\alla tiiltet falt vara i fred och arbe tet 
kllnnat p[tg[l. Jag funderar på aLt försö k;) 
skaH et ett tält till , ty detta slags ;)rbcle 
iiI' mycket framgångsrikt. Det är jll mer 
~in bara eko nomiska sYarigheter, man har 
att räkna med . Att ra lämplig<1 krafter är 
ju iiven oerhört Yil;tigt. Om de t är Guds 
vilja, så skall 1-1 <1 n väl förs e. 1 Tungkwan 
h <1 r va rit s[tdan oro de t sista halvåret, att 
arbetet blivit åtskilligt hindra'L Gatorna 
lulla med soldater, h its tar och vagnar n a tt 
och dag, de fl es ta ha ju gMt östel'Ut, men 
andra ha g,'dt ~,t \'äster. Ingen ro naLt 
e ller dag. Alla affärer stängda utom sm[t
ha ndlande och matkrämare. Skall d e t bli 
b~itlrc ? 

\',11' ;ildste Chang, SO llt \'<lrit i Tungk\\'an 
rätt m~tnga år, halle alldeles fö rlonJt hor
pet lör Kin a. \'id plundringe n blev han 
ju oehå myck c t sl;r~ilnd, och kanske det 
\'ar mer ~in n ago t a llnat orsaken till all 
lian så llastigt gick bo rt. Han har nu (,itt 
ro och vila eHer s in lå ng a arbetsd ag. Il ,l n 
har var it en trogen tj änare, och vi känna 
stor saknad efter honom. 

Nu har jll Li Pao loh jllst <l\Sllllat silJa 
studier vid Sh e-]; 'o \\' oeh har k ommit till
bal,a. lIan \'ar här för ett par dag~lr se
dan . Predikade pa sö nd:lgen, och jag t/'o r, 
a tt a lla som hörde honom, lingo mycke t 
gott intryck ,lY hans vittnesbörd. li a n 
skall nu inla ga ga mle Changs plats i TUllg
kwan i arbetet. 

'Vi behöva lörbön [öl' eva nge lis ten Sung 
iTungehow. Il a n såväl som h a ns hustru 

åro mycket kl ell a till hälsan, !lI en h a n ii I' 
niti sk oeh sköter sitt a rbete bra. Det ;ir 
h a n som driver skola n där. lIan håller llli 

på alt ,];a Ua ett grundkapital för skolan, 
så att den kan bli lite mera l;itts];ött eko
nomiskt. H a n tänker skaHa ih op två eller 
Ire hundra doll a r s samt för delta köpa 
la nd, yarav avka s luin ge n skull e bes tl'ici ,l 
dc löpande utgifterna. 

Det iir glädjand e a tt se mecl Yil1<en en 
tusiasm so mliga a\' de ledan de ta itu med 
de ekonomisk a problem en. Dc behöva 
yrlra unclers töd ännu , men \'i glädjas ,'t I 
a tt de börja mer och mer känn a sitl an
sva r. 

:-.Ii/s Svensso n. 

Flyktingar från Honan i Juicheng. 

Mission ä r Osca r Car'lt'n beriilIar i bre\' 
från Jui ch eng, Shansi, av den :31 juli o('h 
2G a ug usti: 

Tre personer [rc!1) de troend es h e lll i 
n iirhe len ay Lin gpao, IIonan, togos 'lY 
rövare till !'ånga. En ha r g h'it doll. 2GO :-_. 
oeh en annan doll. 340: - lör <1 tt bli fri;l. 
Bi':da m åste nu sä lja sin jord för all kUIl

na betala. Den tredje är ännu lyar och 
pl iIga s gräsligen. HÖ\'arne \'01'0 på jald 
efter el1 ay "'tra skolgoss ar., 11 å l' 1:( "111

mal. ?Ilen b~tde han och hans syslra r kl Ätl · 
rade n ed i en torr 25 fo t djup brunn och 
ble\'o cLirigellom riiddad e. Fn an n;ln aY 
vår;] j'örsamlingsmC'dlcmmars gossa r, ä\'en 
han 11 ii I' , har en tid varit tillf{mgatageIl. 
m e n lyckades en dag, <hi \'akten \'ar bo /·UI. 
a tt lossa kedjorna och l'ly undan . 

P ;t gr und av dessa oroligheter ha Yi 
nu en het ska r'a flyktin ga r , 20-30 per
sonel' , pa \' ,i r missionss lation i Juicheng. 
Dessulom iiro några uppe vid so mmar
h emmeL i Shui-iu. llenrik Tjäder reste 
till Lill gpao rör ,l tt se, "ad som var a ll 
gö rH , och da h ,l n k om tillba];a. hade 
hön 21 flyktin ga r m ed, varjämte nag ra 
dessulom kommit senare. 

HÖ\'<1l'lle h a tagit ifr <i, n en del allt vad 
dc iiga. Dc kommo nu utan penningar, 
utbloll;)de ]l ,t aUt. Somli ga h a de ej ens 
så mycket SOllt e tt sii ngUicke. Det li r 5;t 
ömt o m dem , oeh jag måste nu se till a ll 
de h\ si\ \'~il mat som kläder' och hus rulll. 
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Från Juicheng 

skriver fröken Elna Gunnardo: 
Vi ha nu' åter lwmmit in i de gamla 

gängorna efter sommarens "ila. Det har 
varit en ovanligt sval sommar med myc
ket regn . Dock var det skönt komma bort 
från de stenlagda gårdarna ett tag. Men 
det var lika roligt komma ner igen till 
s taden och träffa alla kineserna. 

Här på stationen är det liv och rörelse. 
Flyktingarna från Lingpaodistriktet fingo 
ta sin tiJlflykt hit, da dc i so mras kommo 
över till Shansi-sidan. De ha fått lida så 
av rövarnas förtryck, och nägra av dem 
hotad('~ med döden. 

De äro varma kristna. Nöden och li

i höst för dem, som slutat sin småskole
kurs. 

Trots all oro, som är rådande i landet, 
ha vi det ännu lugnt och alla äro vänliga 
mot oss. Jag kommer just ihåg, då vi strax 
innan skolan avslutades i somras, företogo 
en liten utflykt med skolpojkarna till en 
by strax utanför stan. I byn hörde vi oss 
för, var vi kunde få koka vatten till vårt 
te. En gammal gråhårsman kommer upp 
till oss, gör sina tre obligatoriska bug
ningar, i det han säger: »Mitt hus står 
öppet för er, mat s](a' ni få och dryck ska' 
ni fa.» Men då vi redan fått kokt vatten, 
satte han sig ned bredvid ä ldste Loh i 
gröngräse t, och sa började Loh tala med 

j ' y f,.ån Juichellgs dislj·jkt. 

clandet har fört dem nära Gud. Nu plan
teras de ut , den ena familjen hit och elen 
andra dit. Det "ar så rörande se dem i 
förrgår. En familj stod färdig för upp
brott. De samlades alla u te på gården och 
bado Herren ledsaga dem och hjälpa dem 
att leva för Honom. - J a, må de bli brin
nande ljus, som lysa och värma omkring 
sig och föra andra till ljuset! 

Nu ha skolorna börjat igen. Här i sta
den försökte ynglingarna i regeringens 
skolor ställa till bråk och sälta sig upp 
mot lärarna; men då upplöste mandarinen 
skolorna och eleverna fingo g~l hem. Oeh 
så blev det slut på bräket. 

Till missionens skola ha flera elever 
kommit. Och på grund av enträgen bön 
fr ån de kristna har en folkskola öppnats 

honom om det »enda nödvändiga». Mycket 
folk samlades dit och till sist blev det ett 
riktigt litet friJuftsmöte. 

l g~ r \'oro Elna Lene]) och lao ta,sao 
ute p~ husbesök, och de mötte samma vän, 
lighet som förr. Men vi vänta och längta 
efter al t se flera söka Herren. Herren iir 
mäktig alt frälsa, hara han får. 

Missionär A. Berg skri\'er: 
Vistelsen på »Sommarro» hade nått sitt 

slut. l sällskap med Nils Svensson och 
hans små flickor begav jag mig ås tad till 
Kikungshan. Svenska skolan hade ett 
sammanträde i samband med hösttermi
nens början. Resan var god om ock Ii tet 
besyärlig på grund av den stora mängden 
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av resande på tågen, mest soldater. Det 
var den förs la jäfl1\'ägsresan jag företog 
efter det bekanta upploppet i Shanghai, 
Deh det var med elt visst inlresse jag 
,1\'vaktade den behandling, vi skulle rön;:\. 
Våra erfarenheter voro de allra bästa. 
Folket var ytterst vänligt, och ingen frå
gade, vilken nation vi tillhörde. Vid den 
stora järnvägsknuten i staden Chengchow, 
där vi skulle invänla Pekinglåget, fingo vi 
vänta hela natten. När så tåget äntligen 
kom, S~l var det att kasta in såväl barn 
som resgods genom fönstren! I likhet med 
vael som var fallet förra året vid denna 
tid, voro »barnen från norn) ä ven nu pi'! 
t,iget. Vi blev o ej mindre än 27 stora och 
sma svenskar i sällskap! Nu gällde det att 
lå platser rör oss alla. Där lågo de kär'a 
barnen på hyllorna, på soffoflla, på 
sängpåsarna, lilet varstans, somliga soyan
(le, andra vakna, Fruarna Lidqvist och 
Olloson och bröderna Andersson och Hög
lander hade vård om dem. Det var så 
kärt att se barnen ånyo och aktgiva på 
huru de växt och utvecklals. Tolv lim
lllar försenade ankom mo vi till Kikung
shans station, Sintien, men kommo dock 
,Illa lyckligt fram. Över skolhemmet sva
jade den bElgula flaggan, och ett hjärtligt 
))välkommem) fingo vi av syskonen f'ern
ström, som nu ulöva värdskapet där. På
Jöljande dag hade vi den stora glädjen alt 
hälsa den nya lärarinnan, fröken Rakcl 
]\ullgren, välkommen, just i lid för alt tr~i

(la i tjänstgöring. Hon ~ir nu det andra 
))lllissionärsbarnel)) som H)lt sig en uppgift 
all\'isad vid denna skola. Barnens anlal 
översliger nu 50. De voro alla friska och 
glada, och vi skola ej förtröttas uti att i 
v,(ra böner ih~lgkomma denna vikliga läro
anstalt med dess lärare och el C\' er. Hem
resan gick lyckligt och väl. Yi \'01'0 då fle
ra i s~illskap, och på t~lget var det, delvis, 
~innu lrängre än rörut. Dagen efter hem
komsten samlades i\lissionskommiltcn till 
ett t1era dagars viktigt sammanträde. Nu 
iiro aUa skingrade. Den politiska ställ
ningen i landet är elet svårt alt yttra sig 
om med säkerhet. Just nu P~IPJI rykten 
om en invasion fr~ll1 IIonan i denna pro
vins (Shansi). Den ena dagen förnekas 
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sanningen härav för att elen anelra dagcn 
framhållas som n~lgot oundvikligt. l S[l fall 
skulle vår »mönsterguvernörs) dagar vara 
räknade och vad som då blir denna pro
vins öde är ej svårt att förutse. Vem som 
än blir hans efterträdare, så kan denne ej 
uppehålla den ordning han i fjorton år 
haft, och det skulle ej dröja länge, förrän 
rövare, laglöshet och opium komme att 
florera här som i våra grannpro\'inser. 

Vi si tta under den Högsles beskärm och 
få lära oss mer och mer den konsten att 
laga »cn dag, ett ögonblick, i sänder». 

Ett trevligt sammanträde av tre Norr
köpingsmissionärer på Kikungshan. 
Missionär Berling skriver: Det var runt 

ett kaffcbord, före den käre vännen Tjäll

"vB.ssioniirerna Bel'qlmq, Fjällström o~h 
Ft?·n.,I?·ölJ,. 

siröms nedresa från berget, som vi tre, 
Tjällström, Fernström och undertecknad, 
sutto och sal1lspr[t!,ade om gamla väckel
setider i Norrköping, da ynglingaförenin
gen där bildades, i vilken vi alla tre voro 
med och deltogo i den missionsverksam
het, som av röreningen utfördes i sladens 
utkanter. 

Yidare samspråkade vi om våra erfa
renheter under vår långa arbetstid i Kina, 
och i eLl nu gick det då upp för oss, alt 
vi tillsammans nedlagt jämt clt hundra 
lirs arbete ibland detta folie 

Den tanke som under vårt samlal för
nämligast besjälade oss var denna: I-lunl 
stor har ej Herrens n~ld mot oss varit, 
som låtit oss få tjäna Honom i så många 
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år och därunder på allt sält liltit oss f:'I 
röna hans fadersomsorg och nu därtill 'l i
ver oss den glädjen alt få se även några 
av våra barn ingå i samma arbete. 

Annu äro vi arbetsföra oeh vid gott 
mod; och i trots av den antikristliga 
s torm, som f. n. drar fram över detta 
land, hoppas oeh tro vi att vi ännu en 
lid skola få kämpa. Herrens strider h ä r 
och se sjiilar läggas till hans fötter. 

.Ja, bedjen med oss, att vi ända in i ill
derdomen må I~l skjuta skott och se s tör
r e Irukt i vårt arbete, än vi hittills skil
dat' 

Kikungshan, juli 1925. 
Rob. Bergling. 

Till missionens vänner vårt 
land. 

Den 23-27 sistlidne september voro 
missiollsleuare, missionärer och mis
siomsiJ\trl'sserade frim Narge, Danmarl" 
Finland och Sverige till ett antal avomh. 
750 samlade i Stol:kholm för överhigg
ningar och uppbyggcl~e kri ng miss ionens 
heliga sal,. 

1n11 'hMbmä tlade och andligt giva nde 
voro dC ·."a dagar, rika på missionsl,unsl,ap 
och på crfarenhett'r om huru Herren be
känt sig till och välsignat det heliga YCr);, 
Han anförtrott :lt sin l,ristenhet bland V[lra 
nordiska folk att på Hans uppdrag utföra 
inom den icke-kristna Yihlden. Djupt föl'
nummos de utomordentliga krav, som det 
nä narande tidsläge t med dess många SY[I
righeter och hinder ställer pa Mdc mis
sionärerna och missionsfolket. Sl,all mis
sionen kunna linna väge n geno m dessa 
svårigheter och hinder och fullfölja sin 
m ak lp{d iggande gä rning i världen , så är 
- framhölls det - livsvik tigt jämväl att 
hemlandskyrkorna och deras lemmar väc
kas och gripas aven djupare ansvars
k~insia för densamma och kraftigare än 
hittills bliva förebedjancle och oIrranLle. 
Men detta kan ske endast i den mån Guds 
helige Ande får mera hell genomtr~lnga 

hjärtan och förs8rnlingar och göra dem till 
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sin8 levande reusl,ap. Därför bads ock 
inträngande, att Herren måtte i rikare 
mått utgjuta denna sin Ande, som är niJds 
och böns och krafts Ande, övcr oss och 
våra församlingar till ökat liv och ökad 
villighet att osjälviskt ljäna Honom i ITans 
ri!<e. 

Till de m<inga missionens \'änner i vart 
land, som a v den ena eller andra orsaken 
saknade möjlighet att bevista den Nordisl,a 
missionskonferensen och personligen taga 
del i dess arbe te, fingo nndertecknade kon
ferensens uppdrag att framföra en dess 
varma och hjär tliga hälsning. 

Vi ha känt oss böra göra detta genolll 
att särski lt röra vidare den så starkt beto
nade angelägenheten fÖl' missionen och 
dess arbetare att bliva mera än hi ttills bnr
na på ansvarskännande hjärtan och burn:1 
inför lIerren i trons bön. I samma 111811 

så sker, blir detta Guds verk alltmera dyr
bart för oss. Vi känna det som vår rike
dom, vare sig vi hava att lida med i dess 
Iwmp och lidanden eller Ul glädja och 
fröjda oss över dess lramgängar och 
segrar. 

'Men viir hälsning måste tillika bliva ett 
vittncsbörd om den andens gemenslwp, i 
vilken vi linder konferensen k ii nde oss sbl 
lTled va ra ndra, och hurusom vi kände 
Guds !\nde vila övcr oss, viJrt arbete och 
vår personliga samV8ro, och skänka oss 
tillförsik t, glädje och hopp. I denna sam
ma andens gemenskap i KristlIS Jesus, \'[11' 

korsWste, lIppståndne och levande Friil
sare, önskade vi a tt alla missionens arbl'
tande och förehedjande vä nner inom hda 
vårt land och folk måtte känna sig Illed 
varandra förbundna. 

Drl skall Herren vår Gud, som allt för
m~II'> giva oss mcr, ja långt mer än vi 
kunna bedja eller tänka, si lt härlig;) namn 
till pris. 

Uppsala och Stocl,holm i oktober 1925. 
P~I Nordiska missiol1s1wnIerenseus uppdrag 

Gunnar Brundin. Eri/.: Fol/.:e. 
.Jakob E. Lundahl. 
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Svenska Alliansmissionen 
[irnc!c i Jönköping dc'n 17-18 ok t. si lt 
:E> :u·sjubiJcum. Uncler denn a s in försIa 
\"erksamh ets period har missionen sänt ut 
lill sin a oli.b missionslält i :\frika, In
di en och Kin a icke mindre än 115 missio 
niirer. 72 missionä rer och 318 infödda 
medarbetare sIa r. n. i mi ssionens tj iin~t. 

:\Iissionsstationernas an tal iiI' 22. rj ::J 

rörsamlinga r med lillsammans 4,004· natl
yardsberättigade medlemm a r i hednav ~i.rl

den viltna om alt arbelet ej vari t lörg ~i 

YeS. Sedan missioncns början h ar i g!l
vor influli t kr. 2,8·1Q,782: 7G. 

Den ~O ll1 i tr o p i} Gud går 'lstad j hallS 
lwm ll och pil hans kallelse sl,all c'j 1, 0111
ma pi} skam. 

»Lovacl vare Herren , han sorn unnar sin 
lj ii nare go lL» 

Missionstidn ingen 

S I N I M S L A N D, 
utkommer J925 i s in 30 :de årgång. 

Org:m för Svenska 1\Ii ss ionen i Kina, 
redigerad av Na th. llögrnan under Ill ed· 
verkan av E'rik Folk e, ,llartin vinden m. 
fL , utkomm er med 20 nummer om år et , 
samt inn ehåller uppbyggelseart ildar, bibel· 
"tudier. brev fr. Kina, samt mi.ssionsnoti· 
.' I' r från nii r och fjiirrun. 

Tidningen kostar: helt å,' kr. 2: 25, 3 
kv a rtal kr. 1: 75, halvar kr. 1: 25, 1 kvar· 
1:lL kr . O: 90, 1 månad kr. O: 65. 

SClnd till utl andet kostar tidning en kr 
2: 75 pr år . 

PrenumerantsamIare, som verkställa 
I'renL,meration å närmaste postkontor, er· 
hiUla, mot insändande till expo av postens 
kvittenser , kr. 2: 25 för varje 5·tal ex. 
men da intet friexe mplar. 

"',i r mindre än 5 ex. tagas bör prenu· 
1I,er :, t io n . k e på posten. 

Provexempla r e rhållas gratis från ex· 
peditionen. Redaktionen. 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera å densamma I 

LAN D. 

Insänd litteratur. 
J ulfrid ,,("lo Under .Juldagar, 

d e ÖI'U heltL l<lude t Yiilkii n(h julti(lninpn· 
11 ; 1 irtl ll }{a lb förhl g i .Tönköplng. hava n~ l 

lllkoJlJ rnit. Innehå llet iiI' "om "an ligt gott
CH: h lllCd kr istl iga tcuden:..: er. För Ltget :-, ~i ge r 

sig alltid 1o<1\"H sökt till ilJllpa l.<rilL,·i l'!fl: En· 
du_L det h:· i ~ l [t iir gott n g . ])e t gl,r! :J .- 31\1( , 

lig;t ;-;0g'er e fter prövningar ; :st rjd (Jch I idi:lIld t' 

~i l' ock:-:itOt i å l' det ~i lnn e ) :;Uln lll<'d olik ..\' \"aria

tioner beh a neIl a, al' , \ nn 'l lilander, Betty 0(, 1, 

"ndra förf attare. D esi'utom förekomma. siir

;;k ilt i J ulfrid, r c~cskil ( lri ng-;lr och ka rakhl rs · 

bilde r av ,t(.rl illtJ'e, ~' ~ Ba,h1 tk,,<\ jllllid· 

ningal' rE>kOnllll enUecHi. 

Jr . r . 

FöljaLnle ut ta lan dc' al' e" Ilj ;":o,, iir fr;lIl 
hi iirtat av el frik a. Yi., ar , hur sto rt. Ill' hOl' 0 1 
d ~ir iir ar c \·all gl·~ il Yil11E'rl. )}. \n tag». :-;~ ig-t-'l' 
ha n. ,>;Ltt el" lvå m i" ioniircr . ,O)ll " rlwla l,il >:. 
sliin,ligl. vore pa resa nde fot. , , kull p de dod;: 
"j hinILa rncd <lt t besöka varj~ Ioö" ding \Il e r 
:i Jl e n ;;ang \"ar t lcclj e måotld .» 0<-11 han [o r 1. 
sli t Ler : ,, 0'" du v arken ku nd ", lii,'l ('llpr ~ krj"'L 
o('h ej heller hacle biheln. vo re du diL nöjd !l1 ('d 
i.llt ia. höra. e\'; ll1gelillIH e ud: I..... t (' )\ g'1 ng- "a r 
trp,lj e lll"n"d'! Sku lle dLl Y,il "ndn , ,,dana 
iö rh,.ll unclen kuuILa hinclra synd "" " ogriis utt 
I';lsa'! S k ull€' du vHl 1TlE't1 cn ;l'ht (ll'lt~. ku "na 
tilll',ixa i nåd e'n? Hemm a hn I'i \"l',ra bibiar , 
som \" j kllnn:l ];i:-,u. vi ha ofLl ty~inJt 0 ~~tlj ..., 

l .i ~in t! tcr \' a rj " ~önda.~·~ \' i htl d (l ~:-' Iltonl mötf' lt 
11ll cle l' n?'eka,lI :' ö\· ri;....:a d lt~· ar, \'i ha bÖllPITIÖt('ll . 

hiue k la s. er . ja. lllan ga, män ga till[iille" aU 
höra. ord et oc h ,indi; kunn a Yl Hlcd ", öda h ä lla 
"~ lii se t !Jorta , h"n, myck et SI', r " r ~ ,kall ,IN 
du. pj YULl rör \':.1.1' ~ \'art(' \)1'0<1 (' 1'; ~O lll l [ l r 

hö ra. e\';lll[!pliu nl elLd ast fvr:l gH lJf!:0t' (l In <:l ret. 
att \'inO ,l ' \r ~ilsfl in g») . ' 

I Indiell bar bilda(,; PH inil'-' :Jl,k knko" r · 
g" ni .,at' on kaiiull: C\orra Indi en, fÖr ena( l<' 
kyrka. De n s t".l lni,, !.:. ;;o nl i dl'n"" kyrk a 
gi" it'5 ta de \' ihl 111 i ~", i on~i.n.\rll a. ~ i r i:lI'IlIl ;irk
"lIIg svilre!. Dri'sa erhall a Jlilnd igen llle:l} :'Il1' 
skap endast dt !"!" \"C rkstii 11 el prö l'lling ,,,·lo 
In b helt u(' h hrtllct och endast und,'r den iu · 
l;elTlska kyrkost)' rcl ;;el) . 

G uvc rnön'n i ~'[adra s har i elt offent J:;:l 
tal g i'."it ",i s, ioll;Lrerll'l i lncl;~n fiiljandC' 
yit~(Ird: ») lblancl ~Yll f' ~ det mi g, s~i g(lr h~l.n . 

http:hednav~i.rl
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som skt111e vi ej \'i Stt tillräckligt stort irt. 
tre se i missionens verksamhet. eller vi~ , . o s~ 
nog tacksarum" emot mis"iun>irerna. Dit. vi 
böra om nagun hj,lltemodig handling, då "j 

spörja, att n.l.gon v:igat sitt pget liv för att 
rädda andra5, då vi läsa na~on rOlOanti~l> 
berättcl-e om uppbickts tänJer, fulla av faror 
och sV:ll'igheter, griper det OR, djupt, o"h det 
lTIed rätta, men äro vi väl "akna d'Lrö,·er . "tt 
vi hava ibbnd Os., en ska ra män och kvinnor , 
som ständ igt k>impa en hjältemodig kamp, 
män ocb kvinnor, som leva llingt skilda ifrån 
de sina, som le"a und e r förbällanden sil. olika 
dem de naturligen skulle ha valt , som äro 
vill ig" att fönw ka utngiLngp med Ja nd sm ä n , 
att avsäga 5ig alla livpt f' b"kvämlighctcr, som 
ej ,·ika lrån sin post ej ens under farliga 
epidemier och som göra allt detta på ett stilla 
och obemärkt sätt år efter år. Vi vi ~a dem 
P.j alltid den tacksamhet, de äro värda, och 
jag vill dä dör s l';om en utomstående denrJ:t 
ttiton begagna tillhlllet att pa detb sätt giva 
uttryck .u min tacksamhet för dern~ arbete." 

MissionsliUer atur. 

Hans Stjärna i Östern. 
22:a årgången. 

Innehåller: 

Herdarnes tillbedjan. Ill. 

Jult.ankar. 
Ur »Andeliga Sången), utgivna av O,;C:H 

Abnfelt. 

Ära vare Gud! 
Av Wilh. Arhin. 

.Jubileull1skonfel'ensen i Keswicl<. 
Av Job. Hag u<>r. 

Den strålande religionen. 
Av Erik Folke. 

Fröken \-Va ng Pei-chen's vittnesbörd om sin 
omvändelse. 

översättn. av Augusta Berg. 
Ett sommal'minne. 

Av C. F. Blom. 
Två sjukbesök. 

Av ,Judith FIultCJ.vist. 

Segerfröjd, 

Av Hilma Tjäder. 


Puchow. 

Av G. V. We~ter. 


.Pastor lIsi. 
Av Erik Folke. 

Tacka Gud och fatta nytt mod . 

Av C. F. Blom. 


Koleudern, som ,il' i ll w:trerad, innebållet' 
även upply; ningar om S. M. K. samt karta 
över mi. s ionsfältet i Kin:1 och kan rekvireras 
från Sv. Missionens i Kina förlag. 

Pris kart. 2: 25, klotb. kr. 3: 25. 5 ex. 
25 % rabatt. 

Försäljning 
a nordnas av syföreningarna för Svenska 
Missio nen i Kina t.i sdage n· den 17 nov. i 
K. F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3. 

Gåvor, äve n in nal'ura, mottagas tack· 
samt under nedans tå ende adresser och på 
S. 	 M. R:s exp., Drottninggatan 55. 

Doktorinnan lv/aria Berg, H an tverkare
ga tan 28. 

Frökell Emma Beskow, Kammakareg. G, 
1 tr " Ö. g. 

Fröl;narna M. och N. Caua/li, öster
malmsgatnn 23. 4 tro 

Fru Elin Holmgr en, FjeJlstedtska sl;o· 
lan . Uppsala. 

Fru Mina Johansson, Grevtureg. 31 , 1 tro 
[röl;en Tekla Lilljequist. Malmskillnads

ga tan 31, 1 tro 
Fru Olga Magnusson, Duvbo, Sundbyberg. 
f"röken Louise Schön, Liitzc nga t. 5, 3 tl'. 
Fröken S. S/orckcn[eld/, Engelbrekts· 

ga la n G a, 2 tro 
fröken Thyra Sandstedt, östermalmsga· 

tan G3. 
öYerstinnnn Louisa Tollie, Storängen. 
fru Rarin Wennerström, Lidingön. 
Fru Hanna Hal/ström, Bragevägen 8. 
fru Beda Reclell, Upplandsgatan 28. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under oktober 1925. 

Allmiillua ?n i.'is ions medel . l~ O . A. E ., Krvlbo l .i : . 
140l. T. G., Skcl!efLeil , till E . Sjöslrötlls JIII!I. B. D .• Ghp' 100 : 

1I1Id('rh . 100 : · Hl~ . G. A. V. L .. Sthlm 200: 
l~O:J . K. M. A:s pcnsiQu sf., till A. Furs. · HJ3 . »Herrens t ionde » 40: - . 

III 'r ,t!"s undcrh. 7.-, 1~14. )) ~fisf'iollsmedel från Dalom», gm 
H ill. K. ~f. .'\.. till cl:o :10 :,1. S. 2:; : 
1IU;;. r.. , Slh llll 2~) G. J-n 50: . 
1411.;, K G, r\ :o ~ ;; - E. ,T, Boden, till J. Aspbergs 
I ·IIJ7. )Tionue » 12 undedt . 100: . 
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1417. 
1418. 
H19. 
H~I). 
14~1. 
l~n 
14<3. 

142~. 
14~;j. 
1~28. 

1·129. 

H. J.. )fotala verkstad, gm C. W. 
»Aunic) 
H. G., Gb~ 
H,i. S .. Upj,"~ l n 
Kol l. i Aliu~,us kyrka 2/10 
" Oniimnd " . Lule 21; 4 
A. S., sp~rb .·Ul., gill E. F., Herr· 

ljunga 
E. F., Herrljunga, sparh ·m. 
S. J., Sl,öv(\c, till O. Car lens nnderl!. 
Del av frl<11 E . Fredrik~,oJls (eSl (l

m ente 
Resteröude missionslHcdcl .Jesu 

10: 
la: -
12: 
23: -

JOI>: Hr. 
689: 7.i 

14: 7,', 

JO: -
50: -

9~0: .

1:.(17. 
1;'08. 
15U!I. 
]:.10. 
1:'11. 
1:>12. 
1.;.l:;. 
LjH 
1.;1:'. 
1.jl1>. 
lj17. 
1:,18. 
1519. 

A. 1' .. nök, fl'. »rn is,ion s (riidct ,) 
Koll. i Tjurtor)'
E. ,J .. öde,hög-
Sparb.-IIL. ~m Hj. F., :1I [otnla 
Koll. i ~f n l ola 
]):0 i rn~cblJ \' 
l: . K .. IOJ..(clsln' , resebidra g
Koll. i Anlrn('hl'r~ 
]):0 i Z ink gruvan 
K, )\fa['jed"m 
Koll. i Lj",fallsha mm llr 
D:o i Gr vl g-ö[ 
D:o i FolkstrÖI11 

10: 
14: -
10 : 
12: å;, 
la: 

4: -
5: 
8 : 

B: 
:;: -
G: -

29: GO 
5: -

143U. 
Duwn, ~m O. och H. K., J,und 

)} De llllg'as )) ~Ylöl"elliug: i I-:::roxhnlt. 
2n: 3~ 1:)2n. 

1:'21. 
A. K., 
Koll. j 

)' oll\:-;trrim, 
Er.,1 \)['1' 

ur spnrböss;:to 14: -

1<31. 
tIll Minni " 

Ps. lG3: l , 2 
Nicholsous uuderb. JOo: -

JO : 
1:)~~ . 
]:I:!;L 

J):o i 
O. '8 .. 

Vung-a 
Vå n!;" ;) : .

1434. 

1435. 
Hl6. 
1~37. 
HJ8. 
1·139. 
1440. 

Boda N:a miss ionsförsumI., till 
E lna l,euelh llll(\prh. 

Boda S:a Illissuus(örs:lml., (iII d:o 
Ore missionslÖrsaml., till d:o 
»Et t al'vodc» 
K. ;\1. A., r",,,bidr;}g till E. FolI<c 
E. H., l ' pTlsa la 
L. M. F., ullll e rh. rör F. Prytz ocb 

;\{, Nylin 

2:1: ~-l 
48: 07 
l :" 
~O: 
30: -
10: -

900: -

1;;24. 

1:'2:, . 
J ',2G. 
l:,~'. 
1:'26. 
};j31. 

Koll. i ~l;iir.,I,"ls ;-<. ::-liss ionshus 
1lllO :,7: -

n:o i Olm,ta d Il/la G7:;;~ 
D:o i Boda lIli ssionsbus, Stensjöo 27: 8, 
C. .J. G.. N i.iss jö ~)!): -
C. :111. ;r" Björ);öbr 1,500: -
i\fiss~onsvänncl' i H;:I~':;[c. tiJl Hil· 
dur Andersons und eru . gm S. A., 
B ro.ltlcl'ucI 78 : 

1445. 
lH6. 

1~47. 
1448. 
1149. 
HJO. 
14~1. 

14.;~. 
Hi6. 
H;;7. 
H;; 
14G4. 
Hu.;. 

1~G7. 
14!X<. 
1~u9. 
1470. 

l4'1. 
. 1472. 

1477. 

ll'S. 

1479. 
1481. 
J~S2. 

Misterbult. kyrkl. syförc lliul':' 
M. K, ::;,iöLorp, " en litcn blomma 

på fru ElJllllil ](arlssons g'l'av » gm 
C. W . C, Lc1<sbel'g 

A. A., Hög-allus 
H. ,j G I.> g-
L. A., Tibro, till O. Carl ens lInde.rh. 
A. H., Skuvde. för d:o 
»,Jes. ·W: 16 », till Il.. Andersons 

uoderh. 
E. S . 
» On~im nel ) 
»Til('korrr~r ») 
E. H., S Ihl1l1 
]~. A' t Nor rköping-
Koll. i FI'öberg" I' iel J. H: s möte 

40: . 

:,0:
2H: -
20: -
:'0:
~O: - 

200: _ . 
l;; : 
::!2: 7;, 
"O : 

300: -
30: -

la/la 20: _. 
G. K, lljiirkö by r>: 
" T~cl;o rrc l', P s . 98 : h 100: '
);, "V;,1 Kill Cl· vi:.ilLllcr » . ~lll S. L.. Ystau ~U:
Urrt'rkuvt~ [' t fr. v~in'-lIer i J(öpl ng, 
gill A. H. 

To,..;la rJl s ~yrjjrelling . il.iunka L.inn::rb:r 
D. U. 1:' Gl'ebo . till N. BlIgbiicks

umlerlt. 
Orferkuvprt från FridhclIl, g m H. 

I.. Ahwr,\ s 
Från lIliss ioll!o)t) Pel'fest i Sanden , 

Kri,ldalu, till MiUIlie Nichol son" 
untl c rh .. g'1ll A. U. N. 

F. N., St illtn , spnrb.·m.
T,. .. d:o 
'resltllllclI t 'lllN.lcl ofter ad. Anuo" 

A.lldors,;on. Ysl.ad 

2:~: -
60: -

2:'0 :  -

2 : JO 

7;):
:,6: ~~ 

100: .-

ROll: -

1';33. 
J '>:1·1. 
lj:~~). 

J:;::6. 
]:;:i-'l. 
lr):J~. 

] ~I .)'j. 

' :)I'l. 
l ;jli::' 

N~lglarps l\ffg 
»(l. 11 flO. P s . 10~ » 
Koll. i I:;l; cd:llt-ns )) issionshllS 
D:o 1'1','111 D n la IlIf~ 
S ys t~ L' 1. lL. Sthlin 

7~: _ . 
1,000: -

17/10 Jl: 4li 
24: 50 
50: -

L A., Norrköping, "i st. L blom· 
Jnol' till min ul~kadc Lot tcns bår » 

O. Ö.. d :0. »t.i ooc! p» 
Kinal; r c tscn, 11111" ", 
" OHc rgav;) ) , l) 100 :  : ~) (j0:
H. J, .. ::;l, ij l'fle 
TOI"Silti l, yrkJ. nli~sionssyf'örenjng 
?IL C., A""'l ' l, »e tt ("ekorrer ,) 
Koll. i Stell s to rp , vid C. och E. 

BIolIls föredrag, gill 1'. L., Steus
lol'P 

..\. B., "(·f> koslantill'. gm A, n" 
SkellLe l'l,' . 

A. J, .. S k e ll. , offe rkllve r t , gm d :o 
):. F.u n~' p ; l. lllj ij l ) , g'IH d:o 
T ::II '); o Cr,,,: fl'. E. F. H .. Ultrsvil;en 
).[i)rtPT'~ d:-i 1I11g', koJI. vid E. Fulkcs. 

lJosi)k 
IO(illl'~cJ'Jl;jS V~i llllel', V iil' namu 
G. L., Orfe rkllve rt. gill H . H., Hova 
»1'n TI l{f'l'I' c n, aV Ollti III Ull» 
)' l s t. r. blonllllOl' vid E lsa S , 

}J; Il' lj l~ ,') 
~) I .J C"i U V;) lsi~nade häuuer» 
A . 13. , G-ri iblJcsLatl 
Koll. i IlulullIs missionshus, gl11 

K. ~. 
Kinnk rc t, e n, Gug-, lIil Elna Guo

unruos IlUdl'l'h.

2(j: -
20: -
41: -

l~O: 
10 : 
30: -

28 : :,Il 

10: -
20: -
10 : 
30: -

401l : 
1iI: -

200: . -

;;: -
7: .,

10: -

3~: :i :1 

G.;: -
148:1. 
14R~. 
14$.-•. 

Uöl,~ syl'örl'nil,j.{ 
AtlclUvH syförening' 
KolL-lIlede l från 1I a diillg" }lIr;:; Vill 

C. oc h E. BlulI1. b(·sö k. gill .\ . n. 
Kull. vid G. v. W.: 8 besök i Siiby

lund 

lIl0 : 
,;,: -

2(;: 12 

11 

ljG:i. 
l:,Oli. 
l.-)!;I. 
lj68. 
1:; 73. 

A. G .. Duvuu 
T" 13 .. D.iur" tJollll, ;, l·1l 

Koll. l Säl'sjö c!. 2G/10 
JJ. B. 
)d{crL'c lL hör bi)n, » )\1. 

tackoffer » 

N-~ 

(j: ~ ;) 

'.0: -
23: -
15 : -

] 00 : 

l~R~ . D:o d:o d:o i Brö nsta 22 20 
l ·I~O. 
14nl. 
],192 . 
1~9~. 
1~9~. 
149:•. 
Wl!i. 
1~!1O. 

D:o u:o d:o i Ahylarp 
D:o d:o d:o i H ö rs a 
D:o d:o d:o i l<'olkatorp 
D:o d:o (\:0 i ~[ oss I I Y 
D: o d:o d: o j G-ranby 
D:o d:o d:o i H y rstu 
D:o u:o d:o i. \f es ta 
]) : 0 d:o d:o i Kundn 

lU 
rl 
1:) 
~:l 

19 
9 

l:. 
~7 

]l 
',r". 
15 
;-\0 
~: .; 

O ~ 
FO 
:;:, 

1~:,2. 
14:,9. 

1~00 . 

S . Jr. ]{: s l'rJls;onsfolld. 
"fos.:;:,,:. ~,O: 

E. H., RLhlill 100: 

Kr 1:.0: 
S iirskildo ä"d"),,ål. 

Frå n DlIl'\)o l' iill lll' r , ti ll ;lfa r tin 
1498. 
Han . 

D:o d:o d:o i Hallsberg 
»)Ps. 1:l : 1>L til l ndsslonHrcrna .... 

llndC'rh. 
~) l'L!I 'l'eIlS ueL~ 
O. A. :r., N oJ>rk,öpi o'::!; 
H. C., Su ndhe lll. -
S . T., M a .·pel;i , ,,, r o ' b. 
Koll. i };lill!l;apd let, 'Vad s te ua 
L'I' en sJlat'bös~ a, d:o 

13 

.jOO 
lUll 

!lO 
2:, 
20 

la 

82 

2'. 

1,j02. 

Ula. 
l~n L. 

l·eG. 
11~7 . 

D (' I' .~.di ll g- r- (ll'l)l~l e 
Sr' ,. rl'. , ,~1 hlul. f ih' bibel"-v. \Vang 

IWI) SI 
A. 1:;., Kl'yluu, till Bal'llhe m. i S inatt 
G..J.. ~iHI'il'R ( a d. f'iidet:-; edag-:;blolll

100 1'. t ill {Ja rle ns att a uv. till över· 
('tlb:koIl I IUpl iilldcllll<i l 

0";;11(11(1. ti ll ba rlllt. i Sina" 
A. H .. K urLcbo, till H . Liuuer, att 

10: 

rIo: 
10: - 

20: -
83: · 

»Ur G-uLls ,ika förråd ,) la a III' . d t . g·oUr. 100: -
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H:12. Ps. 103: 1,2, lill ll)' a kappIlel; i Ishih 10:
'14:;:1 . Hova KristI. Fnp:d. · röl' en., fö l' ('Il 

'~\' ;lJlg· {·li~l~ lI11<l(~rh. ]00:
1441. J,. ~l. ,f.. till 11 11,\0- ,.1\. föl' kviiln.!. 

~C I!l. i Yiinehp1I;2" G.,j-l-l: r.j 
l--t ..l:~ . .0:0. y 1t fl l' lig-<.n c lJidrag fijr inI,iip 

uv tom t fi l l' Rc rninnl'i ls l'iiklliJtI,!' :1."): 
I~ ~:; K . r. 1.' . M :s lIIi .• , ioIlS",.e ls. (: bg. 

till K. F. r. )[:s \' (' rk,,, ,,,h ,'t i 
Yii nch e ng- :lOO: 

l i ii. M. ;'IL. LjnngUy. till r. Ackze l för 
barll - lIeh ].;,v inJtoa ru , :>0: 

.I~ ; :;. S, ~L K:s Siil ra-l,rels. lill ua,.nh. i 
Sina n no: RfI 

1·~~) 4. Siitra · bul'nclls Cg'Cll fqHlrhu!-;sH , till 
d:o j: n~ 

11110. L. K. , Klinl oTII,11a, lill d:o ~.i: 
} ·l\i1. K. L. . till d: o 70:
~ 1 ;2 . Till J'ic k tt ,, ( '"tl cn( , 1l i Killa Il'. "\.. 

H. 2: - . R _ M. 1: - ', H . O. 1:-. 
O. A. 	 lG: - ~O: 

141;;j. "J. '1.' . B. n_». till :M. Jling:b e ,.", Hlr 
verl". i Pil- tel . ~Ill A. c\.. , Djurs-
JlOlms 	 Osby , JOO: ' 

J-HiG. »~l()r;,-: nJiflllc), till l)ibc lln"'. v erks . 
i Pucbow 	 :!.l: 

14,:;, A. L.. GrpjJO. I iii e n <:'''''lIg-clist~ 
llutlcl'h. ho; Eu g-bäck 2:,: - 

l-t7·'" E . .L, Kinol'll1al lll C1 , till C'nrkll~, al l. 
anv. enl. ÖV r ens k. 100: 

1 ·17.~). ~) OIL Limlld. Lidki>pill g' ,}, till fl:o DO : 
H'G. "Mn l ild a ', _ I i ii "fa l- ia Pctl<'l',.-on, 

a l t all\·. dt. go ll r., /:'" H. I ., 
Ai!;-a l':ls 	 10: 

J -It'M. I lI s a,ml. ]Ia. ~~' l tlöI C i 1-f~i::!,g'''llå s , lill 
Hnnna \Vnllg-$ arurl(l lJland hnr 
)l e n , go m M. M. 	 l:>: :,0 

1481;. Vilberg-eLs IlIiss iollS"llklion. till .J. 
..:\spbcrg', all (lU V. ert . g'ott f.. ~ln 
E ..1. 	 :,0: 

11" '\', . 121, till b a rnh . t Sinan 140: 
1 :) :'::~J. Hen iilul'o !Sytöl'euin,Q"c n i ~ ...äl'statl. 

bitlrag- tiH en s kolg:os:-; f'~ und':l'h. ~)O:--
1.>:30. ]J:o till c,·ang. u 'yllcnst.icirnas 

llod edl . 1:'11: 
J:l;U. s.vrÖL"eniOf~:cn, Sihy ll eg- . 5:!, Sthhll. 

till hal'J1h. i Siuull :,: 
l :-):ri. ~Ua.~g-rYlliug-cll i ](. :U . .!\. fill flick

s kolorna: Honnnfu ~:)U: - . dvr t. -f . 
100: - , !är. ~OO: -; Hoyang 2:,11: - . 
dYl- L. -l. 100: - , Iii 1'. 100 : _.; hhil l 
~:'II: - -, u)'l't. -L. lUO: -, tiir. JOI): - ; 
Mienc hih 2:,0: - , d;'I'L -t. 1UII: - , 
Iii!' . 1011:-; PUcl1<'1l1r 2:111 : - _ d y rt. -l. 
100:- , h i !'. JOO :- ; l:'llcho\\'fn 2;'0: - _ 
dYl't.-L 100: -, li ir. 7j: -; Hilllch
eng' ~:,() : - , dyr t .- l. 100: -, lär . 
100: -	 :!,n;: 

],)-11. 	 ) On~ilnIHI. tilJ minne av d. ~3 /10 » J 
fill kvjllnoverk l-i . i Killa. 10: · 

1.-';'8. ]) ('1 a\' 111i ~f:\ iollSI\o:ll\kl(;1I vid ~ii :;:=- ..iö
kOlllCrrIHH!Il. till b'lr,i1L. i Sin:, n 28-;: l;J 

E h, S undh y l",r:.:, bidrflg lill Li 
P ao -I o's lI ntl(' rh . 50: ~ 

l' . l;. \\' .. DjuJ'sholm, föl' CV <l Ilg-clist 
Snng Hs i· li en ~O: --

E. N.. r; g:cl , ta, till E. och N. Eng-
b ik1\:. aLL UIIV. f·rt. g-01. l l. ,"lU :-

Sko!l,onll'n s sporbössu. Siivsju , till 
bnrfJh. i Si,wn. gom H. Z 10: 

F"an " Dc i\[\n 't tl )' , ;Jkpi!, lill 0.:0 
g-In S. X. JO: 

Ilolm ii lni ~sin nsl"Y nj rcnill.~-. t iII Li:o 
g"'11 :r. J1. S . 82: ~JI 

J.i 1:2. n()JlPkr C' l~ f~1l \ IG)Jlin~. (iU Y;lr vun 
fru .1\1 ari n. A ls in g- ,r.; -llIlll11C i !-'L f. 
blo ll llllor . a ll uv Ax,·1 Hahn e iln\'. 
dl . g-ol l r., J.(1ll A. Il. 61: 
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Se, din konung kommer! 

Sägcn bland hedningarna: • Hcrren 

är konl/ng! Därför sldr jordkrelscn 

(asl och vacklar icke; han dömer fulkcn 

med räl/visa . )) Denna a d\'ents hälsning 
läsa vi i Ps. 06: 10. Skulle den sken
hara herrelösheten hava beslånd, som 
nu kommer hedningal'lla, d. \'. S. dc 
utan Gud i världen levande män
niskorna, all med hjärta och giir
ningay siiga: »Det finnes ingen GUfl», 
då skulle för den överhandtagande 
tuktlöshetens skull alla grundvalar för 
mänsklig samhällsbyggnad och sam
manlevnau instörla och ett hopplöst 
mörker taga ö\'erhanden. Men det 
finnes, ehuru osedd, en lwnung lika 
slark i makt som rättvis i dom. Och 
han är ick e långt borta. Det är 
uppenharelsens Gud, som själv ingå tt 
såsom lem i vårt s läkte. Del är han, 
vilken såsom människoson på den 
tjän a nde kä rlekens väg enligt frihetens 
lag blivit upphöjd till världens oin

skränkta huvud och härskare . Och 
såsom i honom all makt är slacitl i 
ldtrlekcns tjänst, så i hela bans rike. 
Den som fatlar det, han må fröjda sig 
och lo\'a Gud. Men den fullständiga 
uppenbarel se n d ~l rav, a tt Herren är 
konung och dömer rned rä ttvisa, är 
ännu icke given. Det måste anstå 
cliirmed men ick e tigas därom, om 
el.iest det egentliga syftcl med elen 
konungavärdighet, som uppenbarel
sens Gud har iklätt sig, icke skulle 
förfelas. Allt har sin förberedelse ocb 
sin tid. I frälsningens anbud ut
s träcker nu elen kommande domaren 

sin hand. Må vi falta handen och 
upplåta hjärledörren, innan världens 
portar upplåtas för hOllOffi såsom den 
hämmande Domarell. 

Vael är nu huvud summan av det, 
varav Gud härigenom vill göra oss 
delakliga ? Jo, den rikedomen över 
alla rikedomar att äga Kristus till sin 
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lwnung. Ty visst är, att om någon 
ägde hela världen, men icke ägde 
Kristus till sin l;:onung, så \'ore bans 
lycka och rikedom ett lysande elände, 
hans makt och välde en triiklom och 
fångenskap. Men så är det, Gudi lov, 
icke mindre visst, att den som fått 
Kristus till sin konung, han är rik 
och fri och lycklig, ja, om ban ock 
här i världen skulle försm~il,ta i ett 

fängelse, skulle svälta ihjäl eller frysa 
ihjäl, skulle av människor dränl,as 
eller brännas eller h~ingas. Det var 
denne lycka och frihet och rikedom, 
som den botfärdige rövaren undfick 
milt under korsdödens kval och som 
han tog med sig till en annan värld så
som en underpant på sin del i Kristi 
kommande rike och det eviga livet. 

Ur Kristliga Föredrag av C. H. BerUman. 

Jesus I kinesiskt tänkande. 
Av dr Tsu, 

prof. i sociologi vid St. Joltnsuniversitetet i Shanghai. 

Som inledniug till vad jag har att säga 
om Kina vill jag lJerä t ta om en upplevelse 
jag hade för tva 11.1' sedan. Då besökte jag 
en av taoismens stora medelpunkter i nor
ra Kina. över provinsen Shantllngs sJät
ter höjer sig ett 2,000 meter högt berg: 
Tai Shan. Dit strömma årligen på våren 
hundratusentals pilgrimer, män och kvin
nor och barn. Det var en söndag, då jag 
kom till Tai An fu, en liten vid bergets 
fot belägen stad. Där hörde jag tidigt på 
morgonen Idoekornas Idang, men ej från 
eLt tempel utan från en kyrka, där de 
kristna bilades till gudstjänst. .Jag bad 
därför min rikschaman föra mig dit där 
klockorna ringde, och där fann jag en li
ten kyrka byggd av vita stenar och en liten 
församling , Mde män och kvinnor', och 
vid alta ret en präst, som höll gudstjänst. 

Samma eftermiddag besteg jag berget 
och kom ända upp lill toppen. Där fanns 
mycket att se: präktiga tcmpelbyggnader 
med konstnärlig utsmyckning och riU 
utstyrda präster . Då måste jag jämföra 
den lilla kyrkan därnere i dalen mitt i 
dammet ocl! kvalmet från den oroliga sta
den, som där sök te tjäna befolkningen, 
med detta härli ga tempel, som låg högt 
uppe på bergets spe ts och erbjöd en un
derbar utsikt. Ja, det var verkligen härligt 
att stå här på bergets höjd i den klara 

luften under den blåa himmelen, men det 
var docl, långt nyttigare att vara därnere 
i dalen. De båda religionerna trädde fram 
för min blick i deras karaktäristiska drag, 
den ena fjärran fran världen och dt'ss bul
ler sökande alt nå Glid i lugn meditation, 
den andra långt nere i dalen sökande a lt 
i praktiskt tjänande Iörverl<liga Guds när
varo bland människorna . 

Och d~l frligade jag mig vad som vore 
den kristna kyrkans centrala uppgift i 
Kina dlel' vilket det egentliga målet vore 
för missionsarbetet i Kina och andra län
der. .Jag måste tillstå, att jag i detla ögon
blick alldeles glömde bort det förträffliga 
av missionssällskapen ledda skolväsendet, 
arbelet P~l sjul;husen, hjälpverksamheten 
prl det sociala området och andra slag av 
miSSIOnens tjänande verl;samhet. Jag 
tänkte blott på en fr~ga, frågan om his
tendomens centrala uppgift i Kina. Och 
då kom det för mig detla: Att hjälpa det 
kinesiska folket i dess andliga nöd 
detta är uppgiften. 

Naturligtvis undersl,attar jag därvid 
ingal unda de kristna missionsskolornas be
undransvärda arbete. Jag har själv fost
rats i en si\rI:m. Från dem ha kommit le
dare och statsmän, som på betydelsefulla 
poster tjii na mitt fosterland i den för
nyelseprocess det genomgar. Likaledes 
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behöva vi sjukhusen med de därstädes 
hängivet arbetande läkarna och systrarna. 
Varje uppriktig ialdtagare måste giva sitt 
erkännande åt den mångsidiga verksam
het, som i mitt fädernesland utövas i Jesu 
namn, och måste inse, hurusom denna helt 
är buren av vår Frälsares anda. J\,[en jag 
glömde allt detta på bergstoppen, drt jag 
med mitt andliga öga skC\(]ade de m{lnga 
tusenden av små hyrkor och kapell ströd
da över hela Kina, då jag erinrade mig 
missionärerna och de infödda prästerna, 
hur de hjälpa Kina i dess nöd. Det är 
fyra olika S)'llpU nUer, som synas mig här 
särsl,ilt böra framdragas. 

Först och -främst har Kristus satt oss 
i stånd att »se Faderm). Varken buddhis
men eller l\Onfucianismen eller någon an
nan hednisk religion har låtit oss se Gud 
i detta saliga och n&defulla förhållande 
till oss. Grekernas och hinduernas filoso
fer voro gudssökare. !Ilen människosläktet 
hade aldrig fattat Gud S~tsom Fader, förr
än Kristus kom . Panteismen, en oklar, dun
kel och grumlig tro, försökte föra oss till 
den övertygelsen, att allt är Gud. Då väx
te fram den andra ytterligheten. det grova 
och råa mångguderiet, ur en sträv<ln att 
binda Gud vid bestämd<l platser och gripa 
hans bild i avbilder i sten, trä eller lera. 
Men dt\ jag läser det där skriftstället, där 
Filippus säger: »Herre, l~\t oss se Fadern, 
så hava vi nog». då tror jag, att aposteln 
därmed gav uttryck åt ej blott sitt eget 
folks andliga längtan utan även åt hela 
släktets för alla tider. 

Vidare hal' Kristus gjort det möjligt för 
oss att lära känna vad som är det sanna 
brodersl,apets väsen. Tanken att männi
skorna äro bröder finnes otvivelaktigt mer 
eller mindre klart i alla religioner. Vi 
finna den i buddhismen. men emedan 
denna försummade att vidga den till hela 
männisl\OsHiktet, m,'lste den skaf[<1 ett ut
valt brodersl,ap av mllnlwr. som äro vil
liga att ägna silt liv åt fromm<l religions
övning>t!'. Vi finn!1 s>tmma t:mke uttryckt 
i lwnfucianismen i föreställningen. att »un
der himmelen bor en familf). Man fr:Jgar 
därför med rä tta: Vilket är kristendomens 
särskilda bidrag till broderskapets be

grepp. Dess bidrag är ich tanken på 
mänsldighetens broderskap i och för sig 
utan dess påvisande av k~illan för detta. 
Andra religioner må njuta frukten utan 
att plantera trädet, men kristendomen "i
sar oss ett träd. och vi f~\ frujaen. Sal,ens 
kärna h>tr m>tn träffat fint i ordet: Vi 
kunn<l ej förstå meningen med ordet »bro
dersl,ap», 0111 "i icl,e först f<ltta meningen 
i ordet »barnasinne». I sanning: det som 
kallas mänsldighetens broderslcap kunna 
vi blott förstå genom v~\rt barnaskap i 
Kristus. Endast Kristus var det som sade: 
)lDen som gör min Faders vilj"l som är i 
himmelen, han är min broder. min sys
ter och moder.» 

I treclje rummet - och. det samman
hänger med det nyss sagda - har Kris
tus kommit miinniskokärlekens källor att 
flöda ril;! . i\.yen om besökaren i Kina kan 
finna mycl,et att beundra hos folket och i 
dess kultur. så finner han dock uppenbara 
brister. Den största flV df'ssa är kanhända 
känslolösheten, bristen P<! llledlidande ldir
lek och oförm~\gan att förstå andras li
danclcn. Man kan visserligen visa hän p;\ 
att della drag i den liinesiska folld,arak 
biren i främsta rummet J,an förldaras ge
nom elen så hi'treln ],ampcn för tilharon. 
Och vidare måste man medgiva, alt i den 
kinesiska stammen eller familjen finnes en 
vacl,er hjälpsamhetens anda. Men trots 
detta m[\ste fasthållas, all kinesen fullstän
digt saknar deuna underbara rent mänsle
liga medkänsla. som i den sanna kristliga 
luften så härligt sElr ut i blom. En hed
nisk kinesisk lärare, professor vid rege
ringsuniversitetet i Peking, skrev efter ett 
omsorgsfullt studium av Kristi liv och lära: 
)lTre ting har jag funnit i den kristna reli
gionen, som Kina behöver.» Naturligtvis 
kunde han ej uppskatta mycket av det som 
vi i den l,ristna Uran finna värdefullt, 
men han gav sitt fulla erkännande åt elen 
medlidandets, förlåtelsens och det offer
beredda tjänandets anda, som finnes i 
kristendomen. Med en överraskande vänd
ning säger han direkt: »Blott denna Jesu 
Kristi <Inda , blott d"ssa stora Jesu Kristi 
grundtankar kunna r~idda oss fr:1l1 den 
svarta, kalla och förfärliga avgrund, i vil
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ken vi ha störtats.» Han kände bådadera: 
Kristi varma hjärta och sitt folks elände. 
Han kunde ha sagt, alt de sociala strävan
dena i Kina till störs ta delen fra msprungi l 
ur kristna impulser. 

\'idarc har Kristus lärt oss bedja rätt. 
Det finnes intet folk på jorden, som ej be
der. Det finncs ingen rC'ligion i mänsldig
hetens historia, som ej lägger vild pä bed
jandet. Men Jesu Kristi religion har till
fullo och slutligt gjort bönelI till en rält 
bön. Bonden i Tibet, som \Tider sin böne
kvarn varje morgon, då 1!an går till sitl 
dagsarbete, är en bedjare. Min gamla far
moder, som varje morgon kl. 4 tände sin 
lilla rökelsestav och därvid oavlåtligt 
mumlade böncformeln »Namo Omitu Fl\)) , 
till dess det lilla stycket röl,verk brunnit 
ned, var en tillbedjare. Men först den 
hislne blir en rätt bedjare. Hur gärna 
föreställer jag mig ej den där scenen, då ett 
antal av Kristi lärjungar samlade sig om
hing Mästaren och de vara allena. Helt 
visst ha de riktat till honom allehanda frå
gor, men evangelisten utväljer blott en 
bön: Herre, lär oss bedja. Det var här som 
med Filippus' bön att de skulle Hl se Fa
dern; här som där kommer ej blott en
skilda själars längtan till uttryck utan hela 
mä nskJighetens väldiga sökande. Då kom 
frän Jesu läppar det där underbara sva
ret: Herrens bön. Vi i Kina komma ge
nom bönen in i en personlig religion och 
finna verkligen Gud. 

Vad är nu, för att sammanfatta det 
hela, histendomens stora andliga giha till 
Kina? . Det iiI' erkännandet av Guds herra' 
välde i m,lnniskans Ii\'. Det synes mig 
nämligen vara mi tt folks innersta behov, 
att dct kommer därtill att helt erkänna 
Gud i det mänskliga livet och alt l,änna 
hans makt i så,äl den enskildes som 
mänsklighetens liv. 

Jag skuUe ha kunnat i lysande färger 
berätta om mISSIOnens beundransvärda 
'prestationer i Kina och anföra mycket sif
fermateriaI. Men min mening är: Vad 
milt fädernesland i främsta rummeL behö
ver är ett andligt budskap. Och dessa 
andra välsignelser följa då av sig själva, 
när 'himmelriket fätt sin rätta plats, och 

L A N D. 20 november 1925. 

de gå ej före detta. Nutidens Kina kämpar 
för sin pånyttfödclse, det försöker att rena 
silt politisl,a liv och omgestalta sitt sociala 
liY, det \äntar p :t denna stora sedliga kraft, 
som blott kan växa fram ur in s ikten att 
Gud härskar i människolivet och att vi 
äro ansvariga inför honom, som blott 
växer fram ur erfarenheten, att Gud ej 
endast är härsbren utan kärlel(en, all 
han ej endast är den store Guden ulan ock 
väl' Fader, till vilhn vi bedja, till vilken 
vi kunna gä med V~lra bekymmer och sor
ger, ay vilken vi få vänta förståelse och 
hjälp. 

Om vi tänka på de begränsade hjälp
medel, med vill,a vårt missionsarbete mas
le röra sig, och på det begränsade an tal 
missionärer, som kan utsändas, borde vi 
ej då ställa den fr;lgan till oss, om vi verk
ligen öka våra resurser på ett sätt som 
svarar mot arbetsfältets b'ehov? Vi ha må· 
hända alltid för mycket framhållit de en
staka missionsföretagen och därigenom åt
minslone delvis skjutit åt sidan den mindre 
gripbara men nödvändigare prestationen 
från det samlade missions\>erket, nämligen 
kampen mot den djupa andliga nöden hos 
det l<inesiska folket. Om Kina här får 
hjälp, så skola alla dessa andra ting kom
ma av sig själva. 

Den evangeliska missionen. 

Tacksägelse: 
för den välsignel se Gud gav under som 

mar],urserna i Shui-yo, sid. 241; 
~ör den förlroendefulla ställning de 

lmstna trots den an~i .-utländska agitatio
n.en al)tfort intaga till våra missionärer, 
SId. 242; . ' 

för visad mottaglighet för sanningen 
Lingpao, sid. 243. 

Bön: 
för barn av kristna föräldrar, som bli

vit indragna i de antikristliga rörelserna 
s id. 211; , 

att den nya boxarJigans i Honan hot 
e!TIot missionen ej måtte leda till övervåld, 
sld, 242. 

i 
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"BåJp,n var helrt ans((lt a v l' .1
garna, ty vinden låg emot.» :M8tt.14: 24. 

Dessa ord utgjo rde den lext br. Th. 
Sandber g t 'Ålle över i g~r p~ v~rt sön
(1,' gsmöte för utlänningar, och j;\g lycker 
den passar sfÅsom skildring av s lällnin gen 
i . 	n. i Kinn. 

Jag fick jus t brev fr;lll mr Lutley i dag 
"om syar pa cn förfr~lgan om deras sko 
lor skulle öppnas. Han säger d~iri, att de 
~imna öppn a dem iivcn om de utsä tta sig 
för risk. Vi ha OCks~1 frC,n andra hull 
fått höra samma sak, under del a lt i Ho
r!an och på andra plalser man ej v~gar 
försöket. I Kaifeng har man av myndig
helerna blivit lill rådd alt cj öp pna sko
le·rna. P ~l a ndra plalser sä rskilt i I-Illpeh 
och Chun gching ha eleyerna l<lgit sal,en 
i sin egen hand, d. v. s. de ha »cn m asse» 
avgålt fr[ln missionsskolorna och söka nu 
inlräde i regeringsskolorna. Lutley sä 
ger ock, alt de komma att taga in elever 
endast på s lränga villkor. De ha haft 
hälften av elevcma [r;tn icke krislna hem . 
S,Jmma '[eform komma nog alla andra 
missionsskolor a tt gö ra, och det sy nes 
som om dellna kri s f[lIt verka, alt flera 
sJ;olföreståndare ha fått ögonen öppna 
.för det stora misslag, som de Leg:ttt, då 
de öppnat sina högre skolor för icke-krist 
Ilas barn och hedniska elever. Det är 
dessa elever, som s lällt till det mesta brå
ket, och som nu äro de som smäda värs t. 
j\Ien sorgligt att säga, så ha även kristnas 
barn sällat sig till de anti-kristliga rörel
serna. rrå n Chungching berätIas, alt un
der en naltvardsg~tng där en skaTa rusa
.de in i salen och s tö rde gudstjäns ten samt 
rev ned nallvardsb rcc\ct pa golvet, dår 
det nedtrampades. 13Iand orostiftarne \'0

ro flera barn frEln kristna hem. - Att 
även kristna ledare dragits med i rörel
sen är nog känt. En av V~tra f. d. elever, 
Kung Yung seng, nu K. r. U. i\L-sekrete
,rare i Kaifeng, har brutit s ig ut ur China 

Inland Missionens församling därstädes 
och bildat en egcn församling. Men Gud 
\' ;, re lov, på hela v~trt fält ha vi intet för
sport om a tt elevcr eller kri s tna och de
ras ledare gjor t ntlgot i de nna riktnin g. 
Tvär tom ha \'i fått röna så mycken glädje 
av dem, som särskilt »den stilla veckan» 
och bilJelkursen för cvangelister visade. 

)Den stilla veckan», som vi höllo 8- 15 
aug. med elt 15-tal evangelis ler och lä
rare, \'ar en oulsiigli.gl skön tid, Den ha
de föregatts av mycken bön, och bönens 
;\nde var r adan de och förhärskande un
der hela m ölet. Vi hade uppsa tt pro' 
grammet i överensstämmelse med de s. 
k. ))Relrea ts )), S~l alt på förmiddagen hölls 
Jndliga föredrag ålföljda av samlJl om 
däri berörda ämnen. 13land ä mnena näm
na vi: V~lrt uppdrag, Dc krislna s~lsom 

ljus och salt m. n. ämncn. N. Svenson l'l 
lade på begäran över Kristi tillkommelse. 

P,l eftermiddagarna samtalade vi om 
skolornas s l ~illn ing och om den inhemska 
lörsamlingens vilala frflgOr. Av de fr~l

go r , som medhunnos, val' »Skolornas eko
nomi) och »Huru vinna dc un ga för 
Kri s tus», samt av församlingsfrågoi'lla bl. 
a. Den inhemska kyrkans organisation 
och Dess ledares utbildning. Det val' 
alltige nom rikligt uppby ggliga sam tal, diir 
vi i fred och endrä kl Ii ngo möta v:\ra 
unga ledares tankar och ,",sikter sam t även 
utt ala vttra egna. ra mölen ha så vis'!t, 
huru sto r försttlclse de kinesiska un ga· le 
dame ha för V:ll' församlings allra vikli 
gas tc behov, de andliga s:,vii l som de 
prakli ska, och huru de med oss· \'ilja j 

hön bilra dessa bördo r inför Gud . 
Det var därför ej underli g t, att de vid 

det sista mötet, som liksom alla somU:ils 
mötena hölls llppe hos oss och ej nere i 
t(:11111Iet, llll alade som önskem~ll, att des' 
sa »slilla dagan) anorclnades varje al' och 
fl era än 8 dagar. lIcls t ville de samlas 15 
dagar. Jag tror, alt vi kunna \'ara sa 
my cke t m er tacksamma för detta tillfälle 

http:oulsiigli.gl


242 S I N I M S 

att med dessa unga bröder i frid få ut
byta tankar, som vi veta, att på många 
andra platser en splittring mellan utlän
ningar och ldneser inträtt, och jag tror 
att detta möte ha undanröjt misstankar, 
som möjligen funnits hos våra unga med
arbetare. 

Hela tiden rådde det bästa väder, så att 
vi kunde ha eftermiddagssamtalen ute på 
viir plan, och alla utländska syskonen del
taga. Det var så mycket mera under
bart, som vi hade regn lO dagar i sträck 
strax föru t, och kursen, som följde efter, 
fick hållas under regn till större delen . 
Det har nämligen varit en av de regni
gaste somrar sedan revolutionen. Måhän
da Gud icke blott vel a t höra lantmän
nens rop utan också sett, att utan des~a 
regn oron i Kina kanske skulle hlivit stör
re och rövare och andra oroselement 
kunnat verka mera obehindrat. För allt 
prisa vi hans namn. 

Men jag vill Mergå till att tala om den 
politiska ställningens inflytande på vårt 
arbete. Genom den uppmuntran vi U,tt 
röna av våra medarbetare och efter un
dersökningen av ställningen i Yuncheng 
h8. vi beslutat att öppna Seminariet i höst 
som vanligt och vilja i förlitande till Guds 
hitilp fortsätta vårt arbete där. Men vi 
känna at t e~t nytt skede inträtt i missiolls
arbetet. 

Att inta den rätta ställningen till de 
m~nga politiska Drohlemen är ej lätt. Vi 
ha just i dag talat därom med varandra 
och kommit lill den slutsatsen, att det 
bäsla vi kunna g'öra är att inför kineser
na - tiaa. Det blir ej lä tt. i svn nerhet 
S0m man kräver, att vi skola uttala oss 
h ~ de i den ena och den andra fri'tgan. 
Stämningen blir alltmera hätsk. ]\{r Lut
lev skriver: »Den ivriga propaganda, som 
vissa tinningar driva. och som har till 
m ',l att framkalla en flll1ständk samhälls 
om~törtning med aJlm'in massal,er. kom
mer att m"dföra mvcket allvarliga svå
righeter.» Och från Mienchih höra vi. att 
boxal'li!!an »Den röda l(äpprns förening') 
nu beslulat att som sina Iiender U!0m 
soldater och rövare också räkna utlän
ningar och att de utsatt en bestämd dag 
för deras utrotande. 

L A N D. 20 Dovem ber 1921\. 

Ehuru man naturligtvis ej få r fästa för 
mycket avseende vid sadana yttranden, så 
kan man dock ej helt lämna dem obeak
tade, i synnerhet i de provinser (Honan, 
Szechuan, och Kuangchow m. fl.), där den 
bolsjevikiska klicken hal' nästan hela 
väldet. Vi veta ej heller, huru »Folkar
mens» ledare ställa sig till rörelsen. Må
hända Feng och Suen-Yoh (Shensiprovin
sens nye guvernör) ej helt ställa sig un
cler bolsjevikiska ledningen, men Honan
guvernören gör det med S~\ mycket större 
öIJpenhet. Ett stort antal ryssar äro nu 
i provinsen . - Att dessa ej äro vänner till 
missionärerna är ock klart. 

Sftlunda: allt manar till ivrig bön för 
missionsarbetet, som liksom lärjungarnas 
hå t är i fara. David Landin. 

Läl!et n. v. Honar.. 
Följande meddelande från mi s ionär 

.J. A"pberg är belysa nde i f råga om 
HlW·t på drt fä.lt i Honan och är :ig" 

nat alt. mana till förbön för ID :s~ionil

rerna "ilxäl som för de infödda kri,llla . 

Efter hemkomsten från Shui-yu begav 
jag mig på en 14 dagars tur till Shan
chow-Lingpao. Av vad jag då hörde och 
erfor om förhållandena i västra Honan
distriktet, lian man något S~l när räkna 
ut, hur vart arbete under hösten kommer 
alt gestalta sig. Jag reste till Shui-yu först 
i början på juli, och ställningen var ju 
da inte den bästa. Genom den forcerade 
agitation, som då bedrevs, och de fabu
lösa lögner om utlänningarna, som ut
spredos överallt, hade befolkningen ock
sa på vårt Honan-fält blivit ganska upp
hetsad. I Shanchow visste ju alla, vem 
jag var, och att jag inte hade något med 
de föraktade engelsmännen och japaner
Ila att göra. l'den ändå voro dc annars 
så vänliga människorna en smula tvära 
och misstänksamma. Det var niigot 
olycksbådande i själva luften. Utveck
lingen sen under sommaren var ju äg
nad att ingiva de värsta farhågor för hur 
det skulle gå med arbetets återupptagan
de efter sommarens slut. Men jag tror, 
att den allmänna erfarenheten i alla mis
sioner är, alt ställningen nu i höst är 
över fönäntan god . Agilationen och den 
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d~irmed förhundna upphetsningen har 
<; måningo m dött bort. Ka nske ha de tra 
giska h ändelser, som sedermera inträffat 
i Shanghai och Tientsin - då kin esiska 
soldater nödgat s skjuta på de ursinni:,;a 
hoparna av s tr ej kande arbetare och diir
\id dödat nflg ra - gjort sitt till a tt öpp
na ögonen på de mer besinningsfulla ele
menten. - Om ock s tällningen jus t nu är 
mycke t hättre "ad frä mlingshatet heträ f
far, Sa }i r den s1 myc ke t mera kriti sk i 
inrepulili skt hänseende. UlYecklingell le
de,r ofelbart till att en slörre upp görelse 
inom kort m ås le komma tm s t<'t nd, eller 
rättare gil av s tapeln, mell an de militiira 
s torämllnen Chang tsolin , feng-yu-h s iang 
och \Vu-Pei-fu, so m HU börjar l;omm,1 
m ed på den politiska arenalI igen. Krigs
ryktena gå högt jus t nu, men det tros, 
alt dc skola fii rsöka hålla fred, tJlmins lone 
lills den s lora tariff- och de andra konfe
renserna nwd s lormakterna är'o över. 
Boxarna ä ro mycket Ih'akliga iIIonan 
L n. B,ide röyare och soldaler Ila en h äl
sosam respeld för deras fanalism och r ö
da k äppar. Deras m~tl är alt ålerupprätta 
kejsardöme t. ?lrot soldalerna ö ro dc myc
ket hålska. Dc ämna komma hit lill 
?lIienchih den 2 okt. och sl:~ ihj äl alla sol
daler. Iblan d sälla dc ocks a si lla hotelser 
i verket. Enlig t g{\I'dagens lidning öyer
föll o de för någ r a dagar secLm et l: heJt 
r egemenle (900 man) norr om Gula flo
den. Dc passade på om n a tten, medan 
soldal ern a so vo. 35 blevo dödade och de 
övriga soldaterna avväpn ade. Det har 
hänt, att dessa hoxare sökt lvinga våra 
kri st na alt gå m ed i deras led. Då jag i 
våras besökte landsbygden söder om Ling
pao, fanns ej en enda av dessa coxarför
eningar där. Nu finnas de i va rje by. I 
händelse av krig frukta vi , a lt de la lill
rället i akt och ställa till ett s törre upp
ror. Gång p å g ill1g höra vi också, a lt de, 
när tiden är inne, sl,ola utrota även a ll a 
utlä nningar. - De t ä r forlfarande myck'2 t 
oroligt p:\ la nd sbygden i västr a Honan
distriktet. Några kompanier soldater, som 
förut varit rövare och av allt alt döma 
äro sjä lvs tändiga, föra ett formligt skräck
regem en te på landet. De g<'t frän bus till hus 

och ulpressa stora penningsummor av den 
s lackars befolkningen. Och de lta på lju
sa dagen. Även flera av våra församlings
medlemmar ha r å kat ut för dem. Några 
ha ta g its tillfån ga men fri givits mot löfte 
<lit betal a en viss summa penningar. ElI 
har belalt 800 kr. IiI! rövarna för att kun
na bo i sill hem oanlastad. Flera ha må~ t 

Jämna allt vad de äga och fly till Sha nsi. 
De äro ännu hos Carlens i Juich eng. Då 
jag för. n{lgon vecka sedan VHr i Lingpao, 
l1l ~ls te ännu en av de troende fly fl- fln sitt 
hem, på grund av att soldaterna kommo 
oeb fordrade över 300 kr., som han skulle 
anska ffa inum en viss lid. mi han P:I 
inga vilUwr h ade någon utsikt att skarfa 
så mycke t pengar, måste han lämna si tt 
hem och vistas p {( en annan pla ls i hopp 
om att bä ltre tider n ågo n g,l ng skola kom-o 
ma. Vårt arbete på landsbygden kan så 
ledes ej försiggå obehindrat, som vi hop
pals och bett om. N ;lgra plalser äro jll 
jämfön'l sev is lugna, S~I vi kunna besöka 
dem. Men Guds sak går ändå framåt 
i LingjJ ao. Det ä r en riklig fröjd a lt pre
dika ordet där. De äro också ovanligt 
emollagliga för sanningen. På sista 
tiden ha även ett tiotal personer från sjä l
va s laden börjat I,o mma med prt våra m ö
ten. Annars äro sladsbol'll<1 mera konser
v<lliva och olillgängliga än de öppna och 
ärliga bönderna. Kanske ha förföljelser
na och den s tändiga osäkerheten till liv 
och lem gjort, alt evangelium gått fr am
å t som det gör i Ling pao . En av de älds la 
[ö rsamlingsmedlemmarna i Lingpao dog 
rör llågra veckor sedan. Jag begravde hu
nom, då jag sist var där. II an va r den 
förste av s Iadsbefo lkningen, som kom till 
lro, och detta var för s ta gå nge n s tadsbor
na fingo bevittn a en kristen begravning. 
H a n var en enfaldigt troende man, och 
de so rger och lid and en han fMt genomgå 
hade drivit honom närmare Kristu s. Dä 
jag i våras g ick ned lill landsbygden, följ
de han med elt l~lllgt stycke fö r a tt, trots 
mina prOlester, Ul bära min ryggsäck. Hall 
lal ade d ~1 om fö r mi g n~,gra av sina livs
erfare nheter. Ha ns stora glädje var nu , 
a tt b2. de hans so n och so nhustru verkli
gen hörde Herren till. 
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Om några m~tnader blir järnvägen Shall
chow-Lingpao fä rdig. - I Shanchow är 
det som vanligt. Den s tändiga oron p;\ 
landsbygden har gjort, a tt vi ej kunnat 
predika ordet som vi vel a t. Och stads
borna äro tröga . I våras så lde vi visser
ligen ganska m ånga bibeld e\ar och evan
gdier bland lanlbcIo lkningen, men någo n 
i~lrt har det ej ännu blivit med det arbe
tel. Jag fly ttar di t om e tt p a r veckor , 
och i slutet av okt. kommer cn ny eVa!1
gelist, så jag hopp as vi Iå utföra ett go tt 
a rbete i de närgränsande byarna, s~lvä l 

se'm i s taden under det ny a arbetsaret. 
Men det Iordras fram fö r allt mycken bön 
och förbön, om denna »hedma r1< » någon 
sin skall bloms tra . Mtl vi hj älpas ~lt elii ,' 
med! J. Aspber·g. 

Hemvändande missionärer. 
Enligt m eddel ande [dn fältet avreste 

frökn arna Emma Andersson och Elna 
Gunnardo fr;oln Shangai med engelska ~l n g
aren ~Iantu a den 10 nov. och äro därför 
a lt vänla hit i sl utet av decembcr. 

l\1issionsr'esor i hem landet. 
Missionär och fru C. Blom h a j us t av

slutat en r esa i Väs tergötland. l\Iissi onär 
G. V. West er har besökt ett alltal platser 
i Kalmar län och reser r. n. p. öland. Frö
ken Judith I-Juliqu isl besöker förcning::Jrne 
i öslra hän:d, missionil r Martin Linden 
besöker Göteborg och SUl ne samt gö l- där
eller en resa till Skellefteå. Ka nd. G. 
(js!erberg besöker västra Sverige, och mi s
sionär C. J. Bergquisl no rra Hälsingland. 
Vi al)beIalla alla dessa Herrens vi ttnen i 
miss ionsvänernas förböner. 

Missionär Carl Blom 

har a ter nöd gats und erkasta sig en opera
tion. Bedjcn att den m~l verk a S~l , att vår 
Broders hörsel m å tte å ters tällas oeh alt 
han sna rt m ~l kunna ilterupptaga arbe tet! 

Ändrade adresser. 
Fr öken Elna Lenells adress är hädan

efter Tungchowfu , She. China, och missio
när J. /tspbergs nya adress: Shanehow, 
Ho., China. 

Rättelse. 
r n :r 17 sid. 2 2~ ) ~pul t 2. rad (J-lO nedif~. 

är ut e lämnat : för den vä rsta. kölden gå l t över 
började. 

Lämpliga julpresenter. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

V:ir mi ssionskalender 

Hans stjärna östern. 
, 22::1 årg:1ngeu 

Ka lenrl e rn, so m innehåller intressa nt a ski ld ' 
ringar rd"'l Kina och en sy nnerlige n viirrlefull 
unikel om JLlbi1eLlm , konfe r<' nsen i Ke,wicb 
innevar a nde "r , är iIIu s tremll o"h j,os tar kart. 
kr. 2: 26, klolb. kr. 3: 25, ö ex . 25 % rab~tt. 

H U d s O n T a y I o r. 
Man nen som vågade. Tredje upplagan. 

Eu Skild r ing för nngdom. 'Med talr'ika ilIn
strationer. Pds kr. 1: 6 e x . 25 % rabatt. 

Ädelstenar i Mästarens 
k ro n a. 

Liv sb ilrler frun miss iou,a rbet et i Kina av 
fru R. Gufortb. Pri s kr . l : 16. 

Från lidande till seger. 
E n k ines kvinon s li vskHmp av Ingeborg Ack

ze I!. Bi kt illustr~ rnd . Pris kr. 1: 5 ex. 
2.'> % r"ba tt. 

~vv~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v-v 

Expedition: Drottninggatan aa. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon : 44 59. Norr 22473. 

I N N E H Å L L: 

Se, din konung kommer! Jesus i kin esiskt tä nkande. - Tarksiigpls (' och bön . 

Frun missionärerna. Frtln r edaktion och expedition. - Lä mpliga jul
presen ter. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Slockholm. SI'enska 'l'ryck e riuktiebnlas:et. 19~ ;'. 
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RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. 

Han s.kall Romma igen. 
lian skall komma igen, samme Jesus, som for Han skall komma igen, han skall komma igen 

Till en tid ur vår åsVn, och sel Just den stund, då du väntar det minst. 

Han skall komma i makt och i härlighet stor Men om endast förut han har blivit din vän, 

.och sin ära för världen bete, Blir hans ankomst din saliga vinst, 

.Må lil/ honom vi förut ha kommit! O, så vandra i daglig förbidan! 

Han skall komma igen, ja, måhända i år, Han skall komma igen, o, du himmelska hopp, 


TV förborgad för oss är hans tid. Må du städse slå vaket för mig! 


Men om blott i förening med honom du står, Må du rikta min blick mera stadigt dit opp, 


Kan du IVfta dilt hU/'ud i frid Tills jag vinner fullbordan av dig 


·Och se glad ut, att våren nu knoppas. Och får leva med Jesus beständigt. 


Han skall komma igen för att hämta sin bru() 


Till de strålande boningar där, 


Då hon härlig och prVdd i fulländningens 


skrud 

Utan SVnd ser sin vän, som han är 

O. du saliga nvår, som stundar! 

Ur samlnde sånger (lv L H. 
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Människosonens dag. 

Jesu vänner längta efter Människo 
sonens dag. Varföre? Den dagen 
bringar Jesus till dem såsom ingen 
annan dag före densamma. Vi förstå 
s:i väl Petri ord på förklaringsberget: 
»Herre, här ~ir oss gott alt vara. » Den 
s.tunden \'ar för honom en Människo
sonens dag. Han hade Jesus i aldrig 
förr skådad härlighet hos sig. Men 
stunderna ilade så fort, ' och härlig
heten försvann för att åter lämna 
rum för vardagslivets mörker och 
trångmål. Men huru härligt, då en 
sådan dag rinner upp, som aldrig går 
ner. och under vilken Jesu majestät 
aldrig ett ögonblick skymmes undan! 
Vi längta efter Människosonens dag, 
därför att vårt liv i allmänhet så myc
ket rör sig omkring oss själva. Det 
kommer så mycket fram a v » sj~i Iveb 
och så litet av Jesus. Den ena dagen 
är kanske i detta hänseende något 
bättre än den andra, men vi bliva 
aldrig nöjda helt med någon dag, ty 
det blir så litet a v Jesus, hos Jesus 
och för Jesus även under den bästa 
dagen. Och såsom det är i ens eget 
liv, så är det ock ute i den yttre värl
den: Så litet av Jesus! Ljuset och 
mörkret kämpa där med varandra. 
Men där synes mörl,ret ännu mycket 
mer hava överhanden. Ja, i lärjunga
hjärtat härskar dock ljuset i sin I,amp 
med mörkret. I världen synes mörk~ 
ret härska i sin kamp mot ljuset. 0, 
om vi finge se en av Människosonens 
dagar, då rättfärdigheten skall segra 
och övertäcka jorden såsom vattnet 
havsbottnen! .Men ingenting skall kun
na kväva vår längtan. Ju mindre värl
den frågar efter Människosonens dag. 

ju mindre den synes förverkligad 
människofllas tankar, strävanden och 
hela livsmål, dess mera innerligt fast
hålla vi i tron, att dagen kommer, och 
liingta d~irefter. Då vi få se Jesus, så
dan han är, då bliva vi honom lika. 
Och det har ju varit våra böners bön, 
vår s\lckans innersta mening att bliva 
såsom han. Det har varit vårt bitt
raste tåreämne, våra sorgers sorg. att 
\'i så fögn liknat honom, som vårt 
hjärta älskar, ändock » vi icke hava 
sett honom ». Liingtan efter Jeslls är 
själen i vårt liv. Vi föddes i nya fö
delsens barI till att vänta Jesus av him
melen. Och det är ej svårt att svara 
på den frågan, varför vi längta efter 
M~inniskosol1ens dag. Svårare är att 
giva skäl för den d~lsighet och liknöjd
hel, \'ilka oftn lägga sig så tunga över 
oss, att vi måste med ångest fråga oss. 
själva, om vi verkligen vän ta Jesus. 

Men frågan efter honom och hans. 
rike ligger dock på djupet av varje 
lärjunges hjärta. Det lmnde väl sy
nas underligt, alt fariseerna frågade, 
när Guds rike skulle lwmma, under 
det lärjungarna tego med frågan. Buro· 
de den icke inom sig kanhända? Ack 
jo, de buro icl<e tyngre på någon an
nan fråga. Men av försynthet lwmmo 
de ej fram med den. Dock, att se 
:\1ästarcn skiljas ifrån dem utan att öp
pet hava frågat honom i denna vik
tiga angelägenhet , det kunde de id.e. 
Och r]iirför i sista ögonblicket, innan 
han uppfor till himmelen, ställde de 
till honom elen frågan: »Skall du i den
na tiden igen upprätta Israels rike?» 
De fingo ptt lindrigt bestraffande svar, 
därför att ~iven de ännu tänkte så 
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köttsligt om riket. Men hum olika ta 
lar icke Herre!) både \'id sist n ~1 mnda 

tillfälie och vid tillf~ille t, som dr text 
angiver, till lärjungarna och till »ju
da rrlcH. Visserligen var faran för bå
da parterna dcivis densan1ma näm
ligen att stanna vid det utvärtes i stäl
let för att trän ga inåt. Visserligen bor
de båda slå örat till för detta: »Se här 
och se d~ir I » men för lärjungarna gäll
de det att icke begynna se efter en 
annan Kristus iin den, dc redan älska-

dc och ägde. För dem l:'J.g faran i att 
på något sä tt komma bort fr~m Jesus. 
Ljöd det i deras öron: ;j Sc här, se dä r '" 
drl skuJl e de försiktigt pröva, om de 
lJjöd es på något annat än den Jesus , 
som leva t och dött för dem. Käre brö
der, om vi vunnc allt m en förlorade 
Jesu s, vorc dct u te med oss. Om vi 
förlora allt men behålla Jesus, blir 
förlusten ej föremål för evi ghetens tå
mr, även om vcha l,inder fuktas 
tåredalen. F. Hammal'slen. 

Ur en missionärs dagbok. 
['tdra!! ur enskiit brClJ från Karin Landin. 

Cldrag ur enskilt brev fl',\n Karin J,a ndin. 

'* sept. l sönda ,l'> morse möltes :i'lg av 
della ord : ) .Ja g har bjlldit dig att vara 
frim od ig och oförfä raLh , och det gav mig 
en s~t< la n hjä lp elen dagen. Den dagen Ii c'k 
jclg siirsl,ilt till[ ~d le at l lal a llJed en ung 
nygift ( ai -l'ai (ämbetsmans fru), \'ars man 
varit ho s oss n:l!,;ra dagar tidigare fö r a ll 

be oss 1,1 oss all h cn nc. ~lannen r äkn as 
tör l; ri s lcn , har s luderat ,id uni\'crsitetct, 
men »har ej tid alt liisa bibelu», skulle re
sa l10rt för cn tid och Eimll<J hus lrun i det 
ny a s\'i,iriöriildrahelTllllel. S\'ärfadcrn och 
sviigc l'sl; an iiro döpta, men kalla, och han 
röl,er opium. S\'iinnod ern iiI' ä nnu oav
gjorcl, sii man förstod, att elen unga frun 
kiindc sig so m cn t gel i bur. ») .J ag ö nskar 
\'ara en \,er];lig krislcu, so m lyser [ör' Je
s us och att vi ska J:t :lIldaktss tunder i vå rt 
h cm, Jag har 'lV[1 vä ninnor i SlwlJgh:Ji , 
som Jibol1l jag dagligen samtidi g t morgo n 
och b'äll Wsa »Ljus pu \ägen» och bedja 
ti ll sammans , fastän lå ngt sk ilda frf\l1 var
andra, sade hon. HOll ä r fnl l1 Chel,iang
pro\'inscn , söder Olll Shanp;hai. S:i fingo \i 
falla P:l knä och bedja lilbamrnans. I dag 
ha JJji-<JjaosJ och .l ag varit där På visit. 
IIon sjöng då fl era iilskliga, innerliga 
sanger om J es lJs , och \i båda tillsamm ans. 
;\ \en s\' ä rmod n ll va r då med. ~lå Gud Hl 

frälsa hennc och he\ara och sliirk a dcn 
un ga alltmcr. 

16 sept. I söndags re s te jag till Ani och 
\ar borta hela dagen. Där hälsade jag på 
i rädhuset" men den ga ml a l'ai- t'ai var 
bortrest. Fick emellerlid yitlna för man
darinens bihuslru, som »hämlac!es)) förra 
,11'(' 1. H on är e j lIog lin för alt bli hans 
hustru, S~l hon kallas bihustru, ehuru ingen 
egentlig hu stru finnes. lIOll ~ir död och 
likaså elen rörra bihustrun . Den nuvaran 
de bihus trun fö refall er myc];e t snäll, och 
jag fi ck tillfälle at t bcrätta om Gu d för 
h cnn e och en gamm al sl äl;t ing, so m sk ulle 
resaifr,i n h enne följande dag och som 
aldri g höl'! eyangcliuln fö rut. 

2-1 scpt. Nu ska ll jag berålla Jitet om 
fru Fcng. gcnera lens fru hii r i siad en . lI a n 
korn P;\ vi s it till oss i förr a \'('ckan och 
\'<lI' myck et \'iinlig. Ni1gra daga r förut h:1
dc generalen själv varit här, och (El bad 
h a n mi g besiil,a hans l'ai-l'ai. Jag fi ck nu 
tilliiilIc beriitta för h en ne, huru Gud h e
Jad e mig i v,"lr<15 samt at t mo r da gl igen 
ber för h enne. De t blcv ju ett litet per
sonligt \'iltllesbörd. S;l ];Olll fru Dji, hibel
l" inIIan. <r ltdcJ es lagolll. Eft e r vi dl'uekil 
le lill sa mmans, bjöd hon oss b ~jcla komma 
och häl sa p;} hennc, vill;ct \'i o c l;s [I gjorde 
i lördags. Det blC\' en mycket li"\I1 g visit, 
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Tempclton. , 

ly Yå r L 'u'a fru l ,'e ng har S ~l myckel [llt 
fråga och berä tia, alldagliga och världs
liga ting, och Yi f\ yår s ida i~l loy alt skaffa 
oss 1illIä lle all t a la om, yad som ligger oss 
på hj il rt a t - .Jesus och frö!slIingens yäg, 

.T ag salt där och suckade: »Gutl, g i\' oss 
tillfälle atl lala om Dig! » S~\ hörjade hon 
tala om s ill hopp 0111 en högre !illyaro 
och any,i ndc bilden a\' fröet, so m lägges i 
jorden oc h s ctl a n ul\'ccklas 'li1J ell blolll
ster, »Ja», sa' jag ,»men fö rutsä ttningen 
lör alt s tl sl,all s]; e, ~ir atl Jiyskraft finnes 
i fröet.» Och Sa \'isade j"g hcnne .Toh, 3, 

L A N D, 5 december J~J~.;, 

där Nil,odclllus l,olllmcr till .Jc
sus oeh undervisas om nya fö
delsens nöthåndighet för alt hl 
Jiy, .l ag IiisI e för henne några 
y(']'se[', men ack, c\[l började hOIl 
prisa mig för alt jag läste Srl hra 
i sI ä Ilet lör alt slanna för innc
h.Mlel. Jag höll på alt ta ppa mo
det och rop ade flter lill Gud, H a n 
g ,n' hibeJhinnan tiJlfiille alt 
framställa cn belysande herättel
se om en mor, som räddade sill 
bal'n ur e tt brinnande hus och 
~\drog sig sl\ stora skador, alt hon 
hl('\' ful och. h[\nad dädör, T. o, 
1\\, har Ilet skämdes för sin mor, 
tills sanningen hlev lda r, d~\ de l 

~ ej nog l,unde älska modern och 
t<1el,a för hennes kärlek, Allt lill
lämpa des p {\ Jesu förhMIande till 
oss, Guds Ande k a n hj älpa, 5:'1 
att denna bild blir ih ~\gkol\1mcn, 

S[\ yar del tid att bry la upp, 
:'Ilen d,l Hngo Yi cj. ga, ly förs t 
lll<lste Yi iila kakor- många fat 
duk a des lram och te, ehuru vi re
dan fålt te , d å Yi l,ommo, Medan 
Yi s[\ su tlo krillg borde t, öppnade 
Gud flÖ\Ten till h en n es hj iil' la , sil 
a tt hon lyssnade med so m det 
synles slort inlresse, Gud ledde 
mig [l It tala om .Jesu ,Herkomst 
och a ila teckc lI till hans sna ra 
;11cl'komst, om yedennödan, och 
jag sade mi g tro, a lt siikert m{illga 
a\' naluren »dygdiga» människor, 
so m förlilat sig p å rniinni skolii
)'01', skola la l, l8s ay aYsky föl' 

djä\'ulells r ä nker, d ,'! han, efter brudeska
n\l1S uppryckande , ohöljt sI,all ulö\'a sin 
ondska, ja, kansl,c Yä g r a a ll följa honom 
och dödas tliiriör, Jag framhöll , hmu 
ly ck liga yi äro, som Et friiJsas und a n allt 
dell.a onda, d iJ vi tro p f\ J esus, !VUl Gud 
\' iil s igna äYen de lla! Denna gång lyss nad e 
hon s till a, "id \,rlr förra \'isit v ille hon 
bara opponera sig mot a llt och framh~\lIa 
))utllliSl\1 cn , ?I'l en allcna Gud 'vet, yad SOI\1 
linnes i hennes hjärta, 

Följande måndag ble\'o August[l, Sekine. 
fru Dji och jag sam t clt par l,incsdamel' 
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bjudna dit pil middag. Näl' mor bel' för 
j'ru Feng, så l;om oel;s~l ihilg hennrs SOI1
hu s tru, som såg så rar och präklig ut. Yi 
~iro rödda samllla ~Ir »i slFirnbilden ko 11)) 

efter kinesisk t räknesält. Sist had [rtt 
Fcng bibelkvinnan och mig <llt kOtrllll,l 
ofta. N~ir mor får della bre\', l;anske del 
snart är tid att g~t till henne. :VUt Herren 
leda, att det ej blir förgäves! Den \änlig
het , vi blivit lörem:d [ör genom denn.t 
middagsbjudning, l;an möjligen ha som av
sikt att statuera ett exempel lör folket, 
som ju undel' orostider' ~e upp till silla Je
dDre och i mycket ändrar sin h;:tlllling d
ler dem. ~lcn ii ven om Sel ~i r , ha \i ju 
,Inledning <ltt vara tacksamma mot Gud. 

15 ok!. Stormötet börjar, \. Gud, i mor
gon k\ iil l. Jag har dopklass med ett par 
sko][lickol', som hoppas bli döpla. Yi res te 
till Ilaichow hela familjen plI. presbyterie
mölet. D,l iick jng timälle alt lräf(a G[lh
dadje, vilket var mycket l;ärt. Hon tror 
fortfarande p {l Jesus och beder, mell hell 
lies man iiI' ej mycket för, alt hon bcsöl;cr 
gudsljänslen, Sil det {Il' ej lält lör henne 
att bevaras varm. 1Ion behö\er förbön. 
Dc sm;l enkla sångerna, som hon lärde 
sig, diJ hOll \~r hiir, förslod jag, a l t hon 
iiiskar, och hon Yille, att jag skulle ;;jullga 
dem lör henne. S ~I talade jag och histr 
med henne ur Hom. 8 om Guds Andes yer];: 
i oss. En n1l' TrLldinger fdn Pingyangfu 
ledde lIlycl;et giY3nde möten, och Yi iiro 
S;] lacksamma för yad Yi fiugo. Nu hop
pas Yi S~t innerligt, att Guds .\.nde hu' Yiil
signa Y:lrt s tormöte rikl! 

22 okt. T~ink, att lfilma Tjäder anHlnde 
hit i går häll, sdledes på sex dagar mind
l'e iin en m ,"1Il ad, och hennes resa hade 
gått vål. Yi yoro tidigt uppe för alt följ:1 
;tV Emma Andersson och FIna Gunnanlo. 
Det iir ~;[l tomt, ~tt Emma rest. Kineserna 
Ila Yisa t henne S,tdfl ll tacJ,samhet och k~ir

lek. Det har kommit S,l naturligt och 
osöl;l, ja, det har k~illts sii gott, alt m a ll 
mås te tacka Gud. Jag kOlllmcr att sakna 
henne Yid bibclstudier och bönestunder, 
ty hennes gilY3 har yarit att t~la till upp
byggelse. Hoppas Gud i fortsällningen Llr 
rikt bruka henne! 

Till stormötet kommo mycl;et människor, 

och Ill illlga tyc!de sig h a r~tlt \iilsignelsc. 
:Vlen nog yänta Yi mera. Ett myc!;l'l kraf
tigt Yäckel serop till både skolungdom och 
andra ble" en av skolgossarnas sjukdom 
och död. D,l. D ,1Y id linder illledningsmötet 
·tuladr OIIl alt Jesus stör Yid dön'en OCl1 
klappar, kom hud, atl den 17-ftrige gossen 
ej hat!l' Ungt k'·3r. Det bk~,· ell maning 
lill alla alt yara beredda. Det yar cn präk
tig gosse, m ycket aYhttllcn för sin goela 
l;arakLär. Som han hoppals bli döpt detta 
stormöte, bley han det P,l dödsh~icldcn och 
gay S~I klara sy~r. l),IYid , jag jiimle en 
mängd gossar \'01'0 nänarallllc, (El Ho
)Jcrl' döple honom, ly h a n yar fdn Ilat<
eheng. llan Yiltnalle stt under nnltcn och 
sade sig g,'t lill .Jcsus. Kamr[llcrtl<l griilo 
och söl'jde S;1. Innan hans kisla sändc" 
hem, hölls l' ll grip,11Hie gudslj~in s t lite p,"t 
kapellgilrden , och senare anordnade eJr
yefna en ll1innesgud s li ~inst i kapI'Het. I 
sanning fir]; el elI un ge gossen »yitllw 
fastiin död» Iiir oss alla. )!{( GUll \iiJsigila 
det p,'t [lIlas hjärlan! 

Nådelön. 

O, Yilkell lön för dc hiircla sle SllIllller, 

0 , YiIken 1t'öst pil den suckande jord, 

när man hlr ringa i hedningars lunder, 

kalla till bön och GuLls heliga ord! 

Herre, din Ijänare Hingtar alt Sk,ldo 

korsct planlerot, där avguden ,tod, 

armaste f:tngar l!'ihet beb,ld<l, 

frihet P~I grund utay Fr~ils a rrlls blod. 


Tuc!;sr'iy c [sc: 
För uppmuntringar i Tucheng s id. 2~):L 

För Guds beskyddande n:ld. 
Bön: 

.\lt kriget i Shensi m" uJ.lphöra sid. 25..J., 

För skoherksamhelcll s id. 251. 

.\Il misstron måtte öyeninnas sid. 23L 
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Shansi. 
Från Yilncheng. 

Missionär August Berg s!;.riw'r den 10 
okt. från Yuncheng: 

Sedan jag sist skrey , ha Yi haft pres
byterimöte i Chiehchow. Missionär Trll
dinger Ir>m C. L 111. yar inbjuden att när
vara, och gladde oss med några mycket 
goda föredrag. Det är underliga lider Yi 
leva uli, och de t höyes oss en var att 
\'andra visligt och varligt, ödmjukt och 
fördragsamt. Kunna Yi göra det , s~\ sl,all 
Gud hjälpa , ly det löftet s t~lr dock fast: 
») De ödmjuka giver han n tld .» 

I morgon (den 20 okt.) a\Tesa Emma 
A.ndersson och E/na GUJlnctrdo lill Shang
h ai, som de sedan lämna den 10 nov. Hilma 
Tiäder anhinde till llonanfu den 17. 

I Shensi har ~l nyo inbördeskrig ulbrutit. 
Delta ull,ämpas mellan IIaneheng ocll 
I-Ioyang. 

Hobert J3ergling och Esler Berg ä ro 
här. P å grund C\" ],riget i Shensi ha de 
ännu ej l,unnat resa över. De skola dock 
försöka, alt så snart det bl n g[\ för sig, 
fara övel' Tungchow tillbaka till Boyang. 

Stormötet avslutades i går. Det var tal
rikt besökt och alltigenolll gott. På försl<\ 
dagen av mölet dog en ~lY eleverna i Se' 
minariet. lIan var irr~1H Hancheng. I dag 
hölls minn l:!sgudstjän st cllcr honom i b 
pellet. Han döptes ej förri.in på dödsbäd
den. Han hade en unuerbart h~lrlig hel1l
för10Y11 ing. 

Vårt manliga seminarium. 
Om yerl<samhelen där skriYe'r mission iir 

D. LOJldin den 15 okt.: 
»Det var mcd en viss undran, huru ele

verna skulle visa sig emol oss, som vi möt
les vid seminariets öppnande', 11H'11 till ""r 
glädje ringo vi kiinll<l, alt dc yoro näs tan 
mera Yiinliga oeh artiga ;ilI eljest. En gäs t 
1r1\n nOrTiI Shansi al1m~irkle ockS[" alt v ~\ -

ra ldneser sy ntes vara mera främJings
viinliga än tvärtom. En god ande rådde 
hela första Yeckan. Då inträffade tre hän
delser, som hirde oss :förstå , att under en 
lugn yta kan dölja sig mycken oro. Den 
törsta var, att en ny kinesisk lärare i mo
dersmM befanns vara underm1\lig och nii s
tan från första stund kom på spänd lot 
med eleverna i högsta klasserna. Den and
ra var, alt en annan ny lärare genom regn 
och andra omständigheler kom två veckor 
för sent. Härigenom uppslod slort mi ss
nöje mot ledningen av skolan. Den tr edje', 
som rågade m flltet, var a lt en elev i högs ta 
Idassen måste strängt bestraffas, vilket dc 
andra eleverna betraklade som ett utslag 
av )) imperialism)) och ett underskattande 
av kineserna. )1an Linde genast, alt elt 
omslag i deras kinslor ägt rum, och vi 
undrade, vad som sImlle inträUa. GenoJlI 
v. förest~,ndaren, som är kincs, lick jag 
veta deras tanl,ar och de kray, de upp
ställde. Till honom gingo de nii1111igen och 
llUrlac1dadel) sig silt missnöje. Efter en 
vecka hade de emellertid lugnat sig sil 
myctet, att yi },Ilnde sammantr~ida och 
underhandla om några av de krav, som dc 
uppställt. Det ena av dessa rörde dera s 
församlings- och demonstralionsfrihet. De 
kräv(le en ohegriinsad s{,dan frihet. Del'as 
öniga krav berodde antingen p,i mi ss för
sl~llId fr[ln dera s sida, som rä Itades genast, 
eller yoro i sig s jäha orimliga, vilket dc 
ock erl,ände. Allt avlöpte slilla och fred
ligt. Att sahn fick denna utgång berodde 
i Jörsla hand därpa , a tt vi under dessa da
g::lI' kämpat i bön för skolan mer än n{]
gonsin. Vidare var det en slor slyrka , al t 
v. förest~lndaren hade c!evernas förlroen
de. Samtidigt inträHade också en händelse 
i skolan, som i viss mån verkade avledande 
p" spänni.ngen. Ell pdr <1\' de y~\rsta br[,k
s tak;1fna förlorade nämligen de övrig,ls 
förlroende genom åtskilliga förseelser, som 
de gjorde sig sl,yldiga lill, och vidare lyt
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J,aues vi ska ffa en annan Lira r e i moders
mälet, vilken vann elevernas bevågenhet. 
Allt samverk a de till att s till a oron, och vi 
kunde vid l ~ira r el<o lleg i e t s sa mm a n trä de 
besluta om att uteslut a de t'[1 ovannämnda 
vä rsta orosstiftarna. Vi ]<ä nde nu, att en 
bä ttre ande r ådd e i seminariet, och jag 
tror , att vad som hänt, skall lä nda till det 
bästa. För allt vilja vi t acka Herren. Vi 
h a hört , alt andra skojar halt s törre svå rig
hete r, och agitation pug:lr med ofö rminsbd 
s tyrka mot a llt vad kris tli g verksamhet he
t er, isy nn erhet sådan som bedrive s av 
1:mgelska missionäre r . Men även s tatens 
skolor ha det sva rt. SiJlunda m~ls te h el l 
nyligen ett l;ompa ni sold a ter [,tfölja hög
s ta m a ndarinen till e n plat s 10 sv. mil h ä r
ifrån, d~ir eleverna fördrivit rel;torn och 
anfallit stadens styresman sa mt därpå för
skansat s ig i skolan. Det va r med clessa 
vår mandarin nu sl, ulle h ull a rävs!. I pro
vinsen rader lu gn tro ts det a lt rykle t om 
an[all från folkarmen alltmer håller i sig. 
H~ir rustas och övas för a tt kunn a hindra 
anfa ll frän de t h rille t, m en det är ej lätt 
att försvara prov inse n, du den pu alla si
uor omgives a\' ro vlys tna fiender. :'Ilen 
Gud rå<l e r , och i h a ns h ä nd e r äro v i tryg
ga, men vi äro i behov aven iuig förbiin 
om beskydd, om Gucls ledning samt om 
en väckelse över hela Kina s kris tna för
samling. Gud vare lov, att vi få se lju s ' 
g limta i mörhet! 

* 

Följa nde m a ning lill bön av fröl,en Fri
da Pryt z är under nuvarande rörhMIanden 
synnerligen beal, tansv ~ird. Hon skriwr : 

Vi bchöya väl knappast uppmana våra 
vänner hemma a tt s~lr skilt bedja för sl;ol
verksamheten i Kina. I ve tcn genom tid
ninga r och brev om' den svå ra ställning, 
missionens skolor jus t nu befinna sig uti. 
Vi ycta icke , huru lä nge vi få forts~iLta vå rt . 
arbe te i lu gn och frid. Beclj e ll att vi mu 
utnyttja tillfäl! ena rält , så a ll , om vi sl<ulle 
n ödgas lägga neel sJ,olarue tel , v[ll'a ~a ll1-

veten e j ma döm a oss rör försumlighet, 
Bedjen OCk S~1 Jör yåra troende lärare och 
lä rarinnor , att de int e blott må sl,öt a Ull-
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deni5ningen troge t utan också kä nn a det 
som sin plikt och förm å n a tt söka vara 
cle \ ern a till andlig hjälp! 

Från skol- och byarbete. 

Från l shih skriver fräken Lisa Gustafs
son el en 14 okt.: 

Yl äro sa glada över v,lr nya läl' a refa
milj Chang. Både han och hans hus tru 
ä ro va rmt gudfruktiga ];ris lna och a rb e ta 
m ed suel an t intresse bland barnen. Chang 
är en ,)\" våra förra skolgossar h ä r i Ishih , 
och dfl ä r de t ju sa som om han rikti g t 
hörde till oss. Barnen äro också S ~I glada 
i den n ye läraren och hans fru. De t har 
riktig t hli"it n{\go t nytt över dem alla, nå
go t sä öppe t och frimodigt. ::'lIa n först å r, 
a tt de h ålla fru Chang riktigt so m sin 
mor, och llOn tycks ha så go d hand med 
nickarna. Alt de finna glä dje i skolan, kan 
m an se därav , a t.t en av dc minsta i första 
Jd asse n rått med s ig tV [1 kamrater [r[ln helt 
främmande h edni ska hem ge nom det a tt 
hon beskrivit hllr snälla alla i »eva ngelii 
sa len» ä ro. »Sa SIlöIla , sade hon, att om vi 
också ä ro dumm a, f[l vi ä nd a ej s tryk. >, \ ' j 

ha JlU 20 flic ko r. AcJ" a tt Gud nu också 
finge vinna deras hjärtan h rl t och göra 
dem riktigt varma föl' honoll1! 

Fru Hahne och jag göra alltemellanåt 
re sor ut till byarna , och därullder få vi 
gö ra bftde uppmuntra nde och ncdslåe nd e 
erfarenh ete r. \ ' iIIi ghet att höra finn es ju, 
m en hela full a hj ä rtat vill man i många 
fa ll ej giva ~l t Herren. På m ånga s tä ll en 
m ö ta oss dock s tol'a uppmuJltringa r . Nu 
börjar s torm ötenas tid , och då är det e tt 
sående i rikt mätt a v Guds ord. Må vi ock
så få rik frukt! Därom ropa Yl i vå l'a 
hjä rtan till Herren. Under lång tid h a vi 
nu h ållit p,l a tt bed ja om viicJ; else på vårt 
fält, och att Andens vindar m å tte blåsa , 
Acl<, a tt den tiden snart I,omme! 

När jag i Yllncheng nu i hös t s~lg h ela 
elen ~ tora ungdomsskara n saml a d i kapel
le t, så gicl< tanken h em till dem , so m un
der å r a tal a rbe ta t och bedit för Guds sak 
härule. Tänk, om de kunde se d e n . h opp
full a sy nen! Vad de då skulle f röjdas ! 
Huru m:v cl, e t mer brinn ande sk ulle ej d å 
der as böner bli för :lila dess8 uu ga, so m 
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ley<.l i en så sdr tid. dtt det yerkligen gäl
ler att ha sina sinnen öyade till alt skilja 
mellan gott och ont. - - 

\'ad Yi vänta P~t förslärkning hit ut 
snarl Iran Syerige! Yi hiir i Ishih bedja 
OITl el". kamrat till mig, och alt i det styc
kel Guds all ra biisla yilja m~t tl.e ske! 

Från Juicheng. 
Från Juicheng skriver missionär O. 

Carlen den 20 okt. 
Tack lör Eder h~tgJ;olllst och Edra stän

diga förböner! ITerrell hesnrar dem dag
ligen. 

Nagot lugn i delta land är Yäl ej att 
viinIa pi't eller riilt,ire sagt alt hoppas 
p~t, ly di\ den poliliska spänningen p;'! 
ett stiille aYlager , reser den sig upp p,l 
ell annal. Yi ha dock orsak att prisa 
Herren , att. Yi i Shansi hittills förskonals 
fr~1I1 higets griisligheter och faror. Men 
iinnu iir det ej ldart, huruYida trupperna 
i Honan ;illllla h~dla sig hemma eller fö)'
sölw komma öyer hit till Shansi för alt 
röva och plundra. Foll,et h iil' i Juicheng 
synes frukta det y~irsta. De ha nu prt all
yar börjal reparer<1 stadens lTIurar. 

Jag har ej rikligt l,änt igen folket i 
staden den sis la yed,an. De se ej stl viin
liga u l som törll!. 
~u Yill jag ;i\'('11 Jtll'ddela litet <\\. det 

Vid gula .Ill)dens strand. 
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som särskilt hör GUlls ri];,e till. Yilr skola 
gör oss glädje. I S111, skolan ha Yi 17 gos
sar. I kapcIJg:irden ha Yi måst inhysa 
lolbkolan. S~t snart det iiI' möjligt måste
flera sovrum göras i ordning och en stör
re matsal. Jag 'har ej medel därtill ännu, 
och därför måsle vi se tiden an. 

Nu .om fredag börja vi y~\rt stormöte 
här. Yi yänla en god tillslutning. "id alla 
söndagsgudstjänsterna ha vi i det allra. 
närmaste fullt hus. Den 28 okt. j'esa vi lill 
Ling-pao. Stormötet diir börjar den 6 nov. 
och fortsätter till den 10. Därefter MIlles, 
bibelkurser för J'örsamlingsmedlemmarna_ 
Sedan ha Yi tänkt resa u t p :\ bybcsök.. 
om det niimIigen för oroligheternas skull 
blir möjligt att besöka byarna. Sedan fort
sä lta Yi till Shancho\\". I Ling-paodistriktct 
iiI' det litet. lugnare IlU än förut'. En del 
av flyktingarna i Juieheng ha ~illdock Icke 
"<lgat Yända tillbaka, utan de {tmna bo
~iitla sig i Shansi. ~IissiOllär Johannes 
.\spberg flyttar i dag3rna till Shanchow. 
I början av nästa ~Ir blir jäf'l1\'ägen färdig 
lill Ling-pao, men sedan tros det taga tre 
år, innau de hinna bygga den inllTI till 
Tungkwan. Y~igen mellan Ling-pao och 
Tunghvan äl' ofta hemsökt av rövare. 
Föl' ll~lgot öyer tv:1 ycekor sedan övcrföll" 
lIIi.o,sioniir ,\nderson med sällskap 2'/, km. 
\'iiH t,r om Ling-pao ay rövare'. De togo 

nästan allt, dc hade. Det var 
kl. 9 f. m. Niir missionärt 
.\nderson l;om in lill sladen, 
anm ~ilde han detta till ck 
båda mandarinerna, men 
dcssa förklarade, att de c.t 
brydde sig därom. Alla pen
ningarna hade rövarna tagiL 
ifrån honom, och de had(~ 

därför ingenting kvar föl ' 
resan till kusten. De ledande 
i Ling-pao visa sig mycket 
fientliga b{\de mol utlänlling
arna och mot l;ristclldomen_ 

Fru ear/en ,kriyer: En av 
dc troende Iamiljerna ifran 
Ling-pao bodde hos V~1l' 

eY<1ngelist ett pa!' veckor. Dp 
ha .flera små hnrn. Dell 
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mins te yar lage n ,lY rölarna och h öUs 
av dem i 50 daga r, Han I"ara bara Pi, 
,I r, Nä r de ä nlli ge n lyckades lösa ut 
honom, 'ar han s;\som e tt skelett. NlI 
iiI' han [ltcr fri sk och har fålt hull. lI a n 
lultal' omkring so m en lit en sols trfll e. 
Deras Illor är en mycke t ini eIIi gent kl"in
na, men en slackars Ii len krympling, som 
h ar sv,l rt ,lit röra sig, ll o n har en s törre 
pucl,el på ry gge n och lider ofta ay värk 
i kroppen, Hon ser S[l s till a och lycldig 
ut. lIon 11 ,:,lIe r p,'t a lt lära s ig l äsa. En 
lä nkand e k\'inna SO ll1 hon iir, ä r de t ('n 
glädje al t untl el'l' isa h en ne. II ennes man 
är en arbelsam Ianlbrtlkare och ~ir en 
Y,lrIn själ. lIan" bön ii I' brinnande och 
rakt på sak. En IW Il lf'g jag kansl,a myc 
k e t \'aken,l)' Eln a Gunnardo yar tlillig. 
Jag hörde då, a lt h a n i s in groila Uste 
sin bibel. J ag tii nd e och s,lg Jl '\ Ido<:l,an. 
Den \"l!' en d"s t h ah' t re. IIan had c jn 
ingen klock" <l It ga e ll e r , Ill en h a n skull e 
gå ut i arbe le i 1l1 0rgonbrät:l;n inge n och 
ville dessför inna n ha en s liii a s tund med 
(; ud. Gamla mor iir än!;;l. lI olI iir ocksfl 
en varm ],r isten . flon har rysligt sv[u·t 
alt lära sig läsa , och det lir e tt s lort be
kymmer fö r hennc. lIon drömde Cl! n,lll , 
at t n ugo ll som Iikn"dc Jes us kOI11 l'mot 
henne och sade, rtlt h on sk ull e kunna lärrt 
sig läsa , Della trös tade hennc myc1;et , 
Hennes hj ~irt a ii r rätt inför Gud , och (1<\ 
g,lr de t bra för v,\r ga ml a Yiin. Friil s llin gs
väge n hal' hon S,'l klart för s ig. J a, det 
iir upp muntrande alt se dC',;sa kära gamla 
kvin nor och män, som k onun a ÖH'r irr a n 
mörker till lju s..bg läng ta r bara, all dC't 
ska ll bli m~ll1ga, I1Llllga flera, som tZl ga 
,s lege t ut. Jag tycker. alt det g[ll' S[l sal;!a. 
Så m å nga h öra och ha hör t och änd;l icl;e 
Hera troend e. Ka nsl;e v,tr hön inl c är S:l 
va rm och s~, hrinnande so m den skal! vara. 

Shensi. 
,Guds bevarande nåd har varit under

bart stor. > 

s in berii tlelse ij l'er verksa mhelen i 
Pllchcng di s trikt llndcr tredje knlrtalct 

1925 skril'e r IIIi ssioll ii r Linder, a ll gossko 
l a n i P uch e ll ,l( öpp nades el e n 1 a ug. och 
a lt de dä r h"de g lä dj en mott aga 31 el ever. 
Flickskola n, so m öp pnades en månad se
nare, h ,lr 22 eleve r , och Kinderga rl en , som 
hörjad e sa mtidi g t, 15 ele\'er. LPei-shui 
har mi ss ionen också en dagskola m ed 11 
elever sa m t e n flick sJ,ol a med 13 elever. 
Dell a ä r ju e lt s tort g lädj eä mne under e n 
tid , dJ. ,1gil a ti one n m ot miss ionsskolorna 
iir så sy nnerli gen s tark Pucheng mis
s ionsdis lrikl, i sy nnerhet tretUen runtom
krin g s taden, är c tt tacbamt fält fö r sl,ol
I'(~ rksamhe t. Folket ä r int elli ge nt och för~ 
iiIdrarna värdl'ra miss ionens skolo r. l go~s
sko la n har under ,het ekonomisI, 'hj älp bc
h öv t g iv as endas t å t Id elner, och i flick
~l;olan h ar l'örh~tllandet varit lil; atbn l'. Vad 
l' lp\'an tal et anga r , är del OC], S;1 uuder nu 
I' ;i da nd e förh å llanden ej S;t litet , Den LIpp
Illunl ntn 1'1 få tt i a ndli g t h ä nscentle av (k 
uppY iix8nde barnen under de 12 ar, ,0 11\ 

l'ucheng y"rit huyudstalioll , h ar v,nit gan 
ska s lor. E n sy;ir ighet i sl,o l l'e rksamhClc n 
iiI' ju, alt d c försa mlin gs medlemma r , SOIll 

icke äga eg na hal'll, rj så lä tt kunn a vrill 
g" ~ lil l atl förslå, alt de höra eko nomisk!. 
underslödja skoh erks"mhl'le n . \'i ha dock 
liinkt o~s , ,ill detta sku ll e ga lä ll arc, sedan 
skolorna öl'crl ii mn a ts till den bncsisl;;l 
l'öl'sa rnlin gen och a \' de m öI'ertagits S,"ISOllI 
der,ls egen YCl'ksa nthet, t. Y. med dl Yis:;t 
und ers löd ifdln mi ssio ncn . 

\'ad b islalionsl' l' rksu mh etc!1 ang ar , 'hal' 
sä rskilt Hu ac htl w gcnorngå tt en prÖYSI1Ill 
tid [la gru nd <I I' alt SUCIl Yohs och ,Hldra 
generalers " rmeer ge nolll lägat d is lril; le t. 
Höyarc\'ä scn de t i dell a clis lri kt har \'11 x it 
ön'r alla griinser. Sjiih'a soldaterna upp
träda som rÖnl r c. För alt lll f,'t löselI " '1 
1nvel,et rorlare h a dc nu börjat bortröl'H 
b 'innor. Byfolket P;l Ill ~illga pla tser v; ' ga 
ej om nii tlcrna s tanna i byarna lil an nöd
gas lillbringa de m ule p,,! fä lten. Guds be
vara nd e Il ad i fr aga om de lroeude h a l' 
dock varit lJJl derba rt s lo r. 

ElI s tor lä ttn a d beredde dCIl i all mä nh et 
1lI .,·ckt.:l goda vc teskörd cn. I l'udH~ n g tral;

len l,om dock det lå ng,'a ri ga regnet, i nn a n 
"c lc l hunnit bli"a tröskat. Det fick därfö I' 
s Ia P~l loga rn a och g ro. Bo mull en s:'t golt 
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som Iörstönks av regn, och höstgrödan 
"Skadades Jikasa. Priserna äro därför fort
farande höga oeh arbetslönerna lil;aså. 

Myndigheternas förh illIande till oss har 
varit det a llra bästa. Aven folket visar oss 
välvilja, och \'åra traktater, som vi utdelat 
i staden, h a mottagits med begärlighet. 

Det är dock tydligt att den sista som 
marens agitation emot utlänningarna i ge
men, ledd friln provinsens huvuds tad Sian
fu , har utsått ett misstrons utsiicle i många 
sinnen. Man vågar nu icl;e som förr kom
ma till v;lra möten del s av fruktan för a tt 
möjligen bli invecklad i s\' il righeter och 
dels av Irul;tan för klander. En av cle fyr a 
överstelöjtnanterna, som äro sta tionerade 
här, kom på besöl; hos mig. EIteråt kalla
de han till sig en av våra troencle och bad 
honom som landsman och fosterlandsvän 
säga honom sanningen om \' ~ ra avsikter 
och om vår ställning. Hall undrade, om vi 
ändå inte vore hemliga agenter, ut sända 
av vår regering. Han sade dänid: »Det 
som Ni s~iga om missionen och missionä
r ernas i Kina oegennyttiga uppoffringar. 
förstå vi är alltför underbart att lmnna 
tros. Jag mås te dä rför göra efterforslwin
gaL» Detta är ett uttrycl; för vad många 
1,ineser på grund av agitationen känna och 
tänka . Det kommer att taga sin tid , innan 

LAN D. {) december 1926. 

s{tdan Illiss tro kan över
vinnas. Endast genom vad 
de se utav oss i v:l1·t liv kan 
detta ske. 

Under tiden nr];ar Her
ren ibland oss i det för
dolda.' Flera, vilka vi haft 
till föremål för Vrll' bön, 
ha genolll sj ukdom och 
andra omständigheter bli
vit böjda och överlämna t 
sig ~tt Herren. \'i äro så
lunda "id gott mod i[r ~l ga 

om tills t;tndet här. 
Yi'tra kraHer äro do ck, 

ensamma som vi stå i ett 
sadant stort di stril;t , alll
lör h å rt a nlitade. Särsl,ilt 
sk ulle Yi behöva ännu en 
hinnIig missionär till 
hjälp. 

>Intet ont kan hända oss hans vilja 
förutan.' 

Martin B ergling skrinr Irftn lloya ng 
(len ~5 okt.: 

Ty du , Herr e, är min hjätp, under 
dina vingars skugga jublar jag. Ps. 63: 8. 

Efter att i somras ha "aril till sammans 
med de mina pa Kikung, där vi hade det 
S~t gott både andligen och lekamligen, 
reste jag för e Far och Mor hem för att 
kunn a lämna ut böcker etc., som jag hade 
för vår skola. - Det var nätt och jämt 
jag kom in i Hoyang, ty fiender Ugo p<t 
alla sidor om staden. De började dock ej 
l;rig, utan lågo blott och pressade ul: 

pengar av foll,el. Hykten om detta kom
mo till Shansi , och ingen tilläts därför 
l;omma öyer flod en hit. Far och Ester 
ha länge önsk<lt komm a hem, men ej ännn 
I(Ullna t komma. Mor iir i Bonan[u hos 
Carola. Jag tack <l r verkligen Gud, som 
lagt det ena hindret i \'iigen efter de t 
andra, S~t att de ej kunnat komma h em, 
ty i torsdags morse (22 oh) bröt l,rigel 
ut h är, och "fl Ilar det vaTit ett väldigt 
skju tande Ila tt och dag ända till s nn. 
Bägge dc stridande paderna ha flera 
smärre ], anoner, men fienden utanför sta
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den ha en stor J,anon, ~011l de l1U oc h då 
skjuta ay, S,t jag blir S~t r ~icl(l. Yi alla pit 
missionss tationerna tJa anbefallt oss i Her
rens h ände r. Intet ont kan hända u~~ lIans 
Yilja förut a n. !lär ~t ro många flyktingar 
m ed Yilka vi samlas till möte tre g;tnger 
om dagen, Evangelisten, diakonen och jag 
taga var sin tur. Utom mö lena söka Yi 
a nY iinda alla tillfällen att med de cnsldlda 
lala om Frälsa ren, Dl a lld flyktin ga rna ä ro 
rnandarillfa milj en, so m bådo mig att Ht 
bo i vur l \'iillstuga, ty dc töras ej \'isa si g. 

I da g ln\ stora gudstjänsten ya r kapellet 
fullsall av m ä n och kvinnor. Det har det 
varit varj e söndag sedan jag lwm hem 
Illed undantag av den för s ta. Fastän det 
är ängslan, so m dr'ivit dem hit, synas dc 
dock villigt höra P:l. Gud har iivrn under
bart hjälpt wig med spr~tkeL 

Under' guds tjänsten var det knappt elt 
skott, som störde oss, m en nu hör jag att 
fiend er'na i ställ et hålla på att gräva en 
tunnel med tanl,e på a tt fr~lIl densamma 
spriinga norr <J stadsporten i luften, 

S~t gjorde dc i Haneheng, som förra 
söndagen (den 18 okt) efter en månads het 
strid blev intage t av det p a rti, yars sol
dat er nu behiga lIoyan g, - l Bancheng 
sprängde de sönder b~tde norra och öslra 
s tadsp ortrn . Dä r härjade de grymt, när 
de kommo in i staden , togo allt dc ville, 
las tade det p [t 111 tl ngn jJritma r och förde 
bytet till Tungchowfu , dä r de äro h emma. 
E j mindre äll 6 bötlaster ,1\' unga kvinnor 
och fli cko r röyade dc med sig, - Det be
riitt ades mig, a tt dc död a t (' Il v,ir diakon 
Lien, briint han s meui cinbulik, y,'trt gatu 
I,apel!, sa mt tag it lant Anna E riksso ns, min 
Fars och miss ionens lösa saker, möbler' 
och Ittdor ptt missionsst a tion en utanför 
s taden . Förs t niir allt yar taget, hit den 
högste officeren u tsä tt a t< t soldater vid 
missionssta tionens port. Jag blev mycl,et 
n edslagen, när jag h örde allt detta. Jag 
h ar do c: k senare fr ;tn säkert httll hört, att 
gatuk<Jpellct ej bliYit bränt, sa lllt a tt di a
konen Lien blev död ad av följande orsak: 
ll an yar m ed blaöd dem, som en dag sökt 
mälda fl'ed mellan de j,rigande. Då det 
mi sslyc1,ades, <"I te rviinde de till s taden, och 
j, rigel fortsalle, tills del slutade, s[tsom jag 
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nyss sag t, De första, som uppsöktes i sta
den voro fr edsm äklarna, som alla blevo 
dödade oeh deras h em brä nd a. Allt lösöre 
på miss ionsstationen ä r dock taget, rubb 
och stubb. Underligt är de t, men Gud har 
väl n~tgOJ1 pl an, SOfn Han dä rmed vill ha 
utförd. - lIu, vad de skjuta jus t nu! 

?lI åndag e. m den 26 okt. 1925. 
.\nllll pågår skjutningen, Yi veta ej huru 

det skall sluta, Trygg t veta, att int et h å r' 
ska ll kröl,as ptl v[u'a huvuden Guds Yilja 
röru tan. 

Kolet ä r slut och. jag kan nu ej Ut köpa 
något. Yädret iir kyligt nu, S~t jag g~tr i 
tjocka bnesiska kläder, ty i de utländsl"l 
kan jag ej hålla mig Ya rm i de oeldade 
rummen här. I övermorgo n h a r jag yarit 
ensam ulHinnin g hiir i sex veckor och ute
sl utande leya t på kin es isk m a l. Jag har 
mått Yäl därav och l,änt mig fullt fri sk, 
- Det är do ck s,'t tomt här på gå rden 
efter :Mor, F a r och Ester". J ag sl;all gl ä dja 
mig oerhör~ när Gud öppnar vägen för 
dem och låter dem komma hem. 

Under allt tacl,ar jag Herren rör var 
dag rör Hans nitd mot mig, ej minst att 
jag fiir l,änna mig s[t Jycldig i a rbe te t h är, 
Jag önsk:1de bl o tt a tl lIan' ville am'ända 
mig till nå go ns frälsning, 

I stadens mell ansl,ola, där jag hjälper 
till att uudervisa i engelslw, har numera 
Mde lärares och elevers sinnen bliYit helt 
annorlunda s tämda mot oss utlä nningar. 
De köpa bibla r sa mt komma mycket p[t 
gudstjänsterna. Ar det ej att tack a Gud 
Iör? 

Tack för all förb-ön! 

Ett gripande brev från vår kinesiska 
bibelkvinna Hancheng. 

Fröken Er iJ,s,on, Frid! 

Edra \' ä nner tacka Gud, som i si ll nåd 
ledde fröl;en a tt resa h em och s{t1unda lät 
frök en slippa utst,\ förskräckel sen h är, 
DCI~ ]G sept. begynle plötsl igt en gruvli g 
s trid. 10 Ii runt ornhing s taden grävdes 
j fot djupa skyttegravar <\\' ge neral !'vl a 's 
trupper , ~o m anlänt. De plundrade folket 
runt omkring prt penga r. värdesaker , klä
der och tinga kvinnor, Striden p ågick natt 
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och dag. Kulorna föllo tält som regndrop
par och l,anonerna dundra(]e likt en jord
bävning. Edra vänne)' tackade Gud, som 
höll sin skyddande hand över oss här. ;\1en 
den 8 okt. kl. 1 e. m. började soldaterna 
gräva sig in ösler om l,apellet pii vart om
råde. De slogo sönder alla dörrar. S,\ 
l,ommo de och togo irrå n oss alla pengar, 
som fanns b 'ar av de medel, fröJ,en läm
nat oss sa mt inkomslen a l ' s[tlda böcl,er. 
tillsammans 55 dollar. Dc togo iiYen cn 
pälsfodrad v~ist, glasögon, kläder och en 

de y ~lra bliYil skadad. Både norra och öst
ra porten sp rängdes och ett tusental män
niskor d ödades. Elt 40-tal personer hade 
flytt till missionsstationen, och vi sade, 
alt dc fingo stanna P~l egen risk. När an
fallet intrMfade, sök le de alla fly uppå t 
höjderna..\.\"en jag och vilr lille sjuårige 
gosse flydde. ;'den jag orl,ade ej springa 
l:J ngt utan s tannade i en d~ild över nalten. 
Gossen hade sprungit med dc anrlra, och 
jag visste ej, vart de tagit vägen. Jag bara 
ropad e till Herre n i min nöd. Nästa dag 

Kapellet i 

silverdosa. Sedan slogo dc in fön sterna i 
östra och norra rummen, togo vad dc ville 
och slogo sönder skålar o(;h fat. Därefter 
gingo dc upp pa östra loftet och togo där 
det bäs ta av frökens saker. Yidare till söd
ra loftet och togo fröken Sjöströms tillhö
righeter. Vi sände tjäns tegossen med brev 
in i staden till bröderna i gatubpelJet för 
att höra, om de kunde p,'\n,lgot s~itl 'hjälpa 
oss. Han lyckades kornrn:~ in i s t:lden, mcn 
icl,e nt förrän den 18, då s tadspor tarna 
föllo. Han berättade dit alt diakonen Lien 
bliyit dödad, men annars hade ingen ,w 

Haucheng. 

;'derYiinde jag hem och rann min man bc
Y<trad. Han 'hade stannat b'ar under allt. 
Ett par dag:Jr senare i'ingo Yi höra, att y:Jr 
lille gosse fanns i en by 10 Ii från s tadcn, 
och Yi prisade Gud som hj~i1pt sä, att var
l,cn människor eller d.iur blivit sl,adade 
hä r. Bäde asnall och hunden funnos kvar. 
Biben~l"innorna yoro ule jJ ~l landsbygden 
hela tiden och kommo hem, när allt yar 
ö l"er. 

Dialwnen Chi i Siyuan har fålt sorg. 
I-lans yngste son, som studerat i Yuneheng 
hade dött där. Edra ljäna re t8cka Her
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ren, yelande ,Il l rwn icke öyergi\'\~r \:11 

e nda ay de silia. Yl alla h ~i l sa J'röken. Bed 
mycl;et rör lIancheng! Herren vare lI1ed 

oss! :\mcn! 
IIanchcng d. 22 okt. 1925. 

Upprop till allmän bön för 
missionen. 

likhet med förlidel ~Ir Yill SYensl,n 
Missionsriidet även före dett::l i\1's utgång 
inbjutb Syerigcs kri s tna folk att Tre/ton
dagen 1926 i kyrkor och hönehu s, Yid sam
manl;oms ter eller enskilt, fr<lmb~ira mi s
sionens helig::l sal; inför Gud i tacks~igels<: 

och bön. 
J /acksiigelse : rör att Sveriges roll; Ull' 

vara med i arbetet för uppfyllandet av 
.Iesu Kristi stora mbis ion sbud och lör dcn 
väl signelse delta giver icke min s t i alla de 
];iirlekens kl'alter , som däri ge nom utlösas 
och sättas i vcrksamhet srlv;il [ör mi ssions
rälten sOm för h e mland e t. 

J bön: 
att den mi ssionerande församlingen i den

na betydel sef ulla tid rn ~1 bli nlllmer va
];en över s i!l ansvar inför "iirldcn s and
liga nöd och al ltmer fylld ay bönen~ 

ande och ett helgat o[[ersinne; 
att församlingens budh~irarc i de icke 

kris tna lä ndcrn a m~lttc bel;lädas med ett 
dubbelt m~ltt av h elig a lldrkraIt; 

a t t d e unga ll1i ssion~l;y rl,ornas - mognnrJ 
och utvecJ;ling m i'l lte ske p :l elt s unt och 
l;ri s tligt säll och under andlig gemen
skap med den Inande församlingen i 
de gamla kri~ tna hinderna; 

att missionsledningarna i hc.:mhinclerna och 
p å fälten m~llte utrustas med vishet fdll 
Gud till aLt så fylla sin grannlaga upp
gift, att missionsycrket l;rartigt och m [t!
medvetet lullföljcs och de infödda kyr
kornas till\"iix t befordras; 

att miss ionen genom för sa mlingens ökad e 
offervillighet m l' sättns i sUmtl a lt bree!n 
ut sin yerl; samh e t öyer d e stora omrii
elen j Asien och :\frik a, som iinllu icke 
n å tts a v evangelium ; 

::l tt det s[1l1in gsarbeLe, so m i tro och tMa
mod u Iförts bland de muhanllned a nsl; a 
folken, sllaJ'l mi'tlle bära frukt i en a ll 
män llIott aglighel för Jes \l Kris.ti b\ld
sk a p; 

att missionen bland Guds egendomsfolk 
målt e krönas med ::l llt s törre välsignelse; 

a tt ele n nuvarande politiska krisen i Kina 
mi'tlte avlöpa s~" att Guds verk ieke dä r
igenom m,\ taga skada, utan enli1geliet 
röres djup::lre in till att bli livsm ak ten 

folkets sj ~il. 

Slockholm i no\"cmber 1925 

Sl!(,llsl.-a Missionsråd el. 

Yi ha till vår g lädje lå tt moLtag ::l ~ttsl;jl
Iiga g,hor för fön-iin-nnclr av g udstjänst
lokal i Pueheng. En för oss okänd yän, 
so m in siint 100 l;r. för iindamälc t, skriver: 
»lIerre n behöyer de m. Det vore el.t h~ll1 
,dt bl'dja 0111 lokal och icke Himna Herren 
Ilyckelll till ];;lssalMlall.» 

* 
Fröken _trilla Eriksson anlände den 1 G 

no\'. till hemlandet dter en lycklig resa. 
Vi tillöns ka \"iII' Sys ter en angenäm och 
go d vil::l efter hennes m i'mga tir av tr~igct 
och ut g ivande a rbete i Kina. 

* 
-\Y )J({I1S Sljiirna l ös/ern finIJas iinnu 

rtl <lnla l exempla r ];ya r. Yi "Ore t acksam
ma om y;jra Yiinncr ville hjälp a oss med 
att L', de ssa utsfdcla. 

Yilr tidning Sinims Land, SOl)1 ~iyen un
der Ilästa ~lr Yill Ut Y<lra en sammanbin
dande Hink mellan Yå ra mi ssionärer och 
infödd a l,ri s Ln a därule i Kin a oeh mis
s ioll sYä nn e rna i hemlandet anbefalla Yi 
oc],s<.\ i "t,ra 'Yd llners åtankc. Vi vore 1ac J\:

sa mma a U i go d tiel fCI moltaga prenullle
l'a tion il de nsamma och att genom Eder 
hjä lp Hl elen spridd i iinnll vidare kret sar. 
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Genom att ml SS lOnen blir ];änd, h ar den 
också u tsikt till att bli älskad och buren. 

*" 
Sparbössor kunna som vanligt rekvire

ras ifrän expeditionen. l detta sa mman
hang bedja vi också att alltfort få vara 
ihågkomna i förbön, att Hcrren i nåd 
matte för se ävcn med dc nödiga medlen 
för verl;els bedrivande. 

EN SON, 
Sten Robert, föddes ät mal;arne Carol a 
och Morris Ilergling i Honanfu den 22 okt. 

Vile Guds välsignelse ÖYCT den nykomnc 
och över hans lör iildrar' 

Insänd litteratur. 
På Svenska .Wiansmissionens För/ag 
Roluppgån-gen. Julka iendpr. 17.) 3i<1. l>ris 

2: .jO. 

Pil Konungens bud. Jl1u,f;rerad nIi " ,ion~ 
ka.lender. H)~,)-J 9'W . 128 ,id . :Pris kr. 1: 7.). 

Från Svenska :'Ilissionsförbundets förl::tg 
har utkommit: 
Islam och Evangeliet av L. E. IIögberg. 

Pris 3: 75. 
överflödande n~(d, av dr J. D. Jones. Pris 

1:75. 
:\nsga rius, i\Jissio nskalender, redigerad av 

missionssekreterare .J . Lundahl. Pris 
klotb. 3: -, karl. 2: 5U. 

Där Svenska ?dissionårer .\rbeta, av i\lar
tin ·Westling. Pris 1:-. 

Kristendomens väse n, av Josef Roth, n:r 
27 av Svenska I\Jissiollsförbundets Sm fl
skr ifter. Pris 35 öre. 

Kvinnans insats i missio nen, av .\nna 
P eterson & Signe Walder. Pris 40 öre. 

Sv.;lrighe ter och mö:iligheter i vårt sön
dagsskolarbde av Gus tav Blomberg. Pris 
25 öre. 

Vinterny..Jultidning, utgiven av Svenska 
Miss iol1s1örb undet. Pris 1: 7.5. 

Barnens jul. Pris ,~O Öl·e. 
Barnens julafton. Pris 33 
Hem, Hem. Pris 1: 10. 
Kring granen och brasan. Pris 55 öre. 

L A N D. 5 december 1925. 

Lek och allvar. Sånger för barn med mu
sik. Illustrerad. Pris häft. 1: 75, kart , 
2 : 50. 

}!issionshandbok med almanack för 19211. 

Prenumerationsanmälan. 
}liss ions ti dningen 

SJNli\IS U.ND 

anm iilcr hänned s in 31:a ,\rg:Jl1g. 

Sinims Land, som ~ir orga n för Snnsl;;:! 
:'Ilissionen i Kina, u tkommer å r 1926 enligt 
samma plan som det sist förflutna året 
och redigeras av Nath. Högman under 
medwrl,;lll av Erik Folke m. n. 

Sinims Land utkomIller under årets lopp 
med 20 nummer samt innehltllcr uppbyg
gelseartiklar, bibelstudier, brev fr;jn Kina 
samt mi ssionsnoti ser från när och fjärran. 

FÖl' de mflnga viinliga uttalanden om 
vår I idning, so m tid efter annan kommit 
oss till del, ber red. att på det hjärtligas te 
f,t tacka. 

Dtl nu ~lrsskifLet närmar sig. ville red . 
lill ellvar av tidningens vänner rikta en 
inneriig vädjan Olll hjälp vid anskaffandet 
av ny a prenumeranter. Var je ny prenu
rnc n\Il t icke blott lillför tidnin ge n ökat 
ekonomiskt stöd. Det är en ännu högre 
synpunld , S UlI! härvidlag bör anläggas: ju 
fler nya pr enumeranter, ju Her v~inner till 
missionen och ju fler förebedjare samt 
(lc5to större seger för hela det arbete för 
vilket Sinims L~\[)(l vill vara ett organ. 

Tidningen kos tar: hel t ~lr kr. 2: 25, 3 
b'arlal h. 1: 75, h alvår kr. 1: 25, 1 kvarlal 
kr. O: 90, l m;llJad kr. O: 65. Sänd 1i11 ut
landet koslnr tidningen kr. 2: 75. 

Prellumerantsamlare, som verkställa pre
numeration ~l närmaste postkontor, erhal
la mot insändand e till expo av postens 
kyiuellSer ];r. 2: 25 för yarje S-tal ex., men 
dii intet friexemplar. 
N ~ir 5 ex. eller d~irutöver rekvireras från 

cxp., erh,tiles y art G: te ex. gratis. 
N~ir mindre än 5 ex. togas bör prenu

meration h elst ske på posten. 
Provexemplar erhållas gratis fr å n ex 

pedi tion en. Redaktionen. 
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under november 1925. 

AllmiinJla w i.c;sionsHlru( " . 1G-l3. D:II "id d:o i );,hCLlL &. L,ckhcm,
13,.1. Koll. rr. ?\. Lnndb)' m[g- "i,l C. &, ]C llltl;l l' 17: 10

E. lllol11' Iw"i;k ~L . Il:o vid d:o i Sörl~råk ra ~9: jO
S. A .. Hökiipinp:c 111:  n:o vid d:o i Gökulund 7: . 
:' Elina oc h l,' a r » .•. 1:  D:o "id d:o i Tor~a~ 24: 3:;
. \ . G., "B illin gs (or, ~~):  J):o v id d:o i Holllurp &. VoxtOl"[) 14: ~;;.r. S, S iit",. ~j):  D:o \'id d:o i -;\lortol'p 13 : 20 
L . H .• SthlJlL snnrh.-JIl. 7: !'lO J):o "id d:o i Kal'b·';! II Il ila 22: ~l)
Ap(Jel\' i!,,:crJs s()ndal!s skoln. sparb.-m . (i: 10 1):0 "id <1:0 i L.i ung'uy G: ~7 
K .. M. A.:s PCllsiou,l'o ud, till A . 1):0 ,'id d:o i Hos~mo l~): lG 

l· or~ s lH~ I"g'S llrld(·rh. 1'-1 :  J):o "id d:o i S:t Sidrit! 12: ?1 
Il:o vid d:o i Nv oro  ~;'J: 02K. ?-r. A .. l i ll <1:0 'lO: 

G. B., F li _iJ >' ~O:  ]J:o \" id d:o i ik"ji; 2.,: :l4 
Ko ll. i Lidköping- 31/10, gm G. S. !f:1: B:J n:o "id d:o i lloll "hclLl. Kall""r JG: 69 
A. S., d:o gIll <.1:0 '10:  J. L., ;\In lllli) . "e tt tH('koi1' t~r IlINl 

1\1: G. <1:0 ,Q' 11t d:o anl. av d. RIIl , 2:j : 
G, S., J :n g'rfi Ii:o JG:, 7. :'I L S., 'l'om le hoclu, ,paru.-LlL . J:" "": » AnIljf' .~ JU: - ](i:18. L.]i' lliil!'l'l"~l n d 19: 40 
]\:lnakl' tl !sf'1l i G bp:, iill F 111<1 lY u n- }(jlil. H. ~. Ov(\rhÖrn~l~ ;l: 

Ilard os lllulcrh. 1'1.1: - 1(;Ii~). F. I' .. n.iörklin>:<, 70: 5;' 
St. Ah.\' Ostra syförening" :JU: - lÖGI>. _-\. ,1., .AliII g'SilS. H-I'st'hidnlg' 10: 
~> [1' G lld~ ri ka rötTad » - JO : - lGG'. B;.H·Il € lI j liiln~ mindre rolksl\oht, 
o..\r., OlTvikc.n 1-1-'\ IJer:.rd ~: -
E. .J.. B odpn , till J. .\ sphcr.i;:s j(i[iR. .T. ?\. , l(l'i~{in('hHnllJ lO: -

llnLlt'rh . ]f::1 : 11;(j9. Hcj<ic F li<:I\~yrör\'lljll~ U: 
J :I!la. >d l ern'll Jiil',';cr;.) :!,',: ~ 11;70. Koll. ; S. Huda l~: [,0 
lliUO. OIIlJ...;lilds ~orl'a Hl'bctsf(;l'CLl. l{ :fl: Hi; l. )):0 i Olle'rbiickcn U: 
[(;111. Ol!ll~la<l~ mr).!" i:,: }(j/2. J):o i (;IIII'I "LII ~ ~13: 
II j02. K .. A .. Vill.!;dkcr, gJn G . G. :!;I: - 1(j73. 1 ):0 i J{l'ist in ch illllll ~:l: 
lur);). S . .i.,örebro ~OO : - ](i;4. 1):1) i S I llI lIC J:l: 30 

H)7.~).löO". Blullka JlI'II;"::';lr och l'{ { Örill~;ll' i Jc ..;;u J):o i l~.iiil'llii "0 : 
,·iU :.; ig'IHtdc Ilumn. av (). u(:.h lI. K., 1(;jl•. )(. lr.. HjiJl'lIö. rc~cbidrH~' 
LUlld ;: fj (j l(j/t. Koll. i ;- l ullbrllc))lo :l: 

lG06. Fr. S ., SI h Ii II lO: - Hit8. ]):0 i GropelI )."1: 
1607. »En In i. sious\'iin. Hab. 2: L> 10: - JG7!). }):o i Fjllg('~ l <l 20: 
16u8. K. F. 1.'. ::-[:s Lucllorsla distrikt till 1(iSil. ]):0 i l.Ulll la 20: 

),1. R i n::rbel'!!s 11 nd urh. ' 1.-)1): - ll;,.q. ~> Ollii lllll d JI1O: 
JI;]2. Skeldcl'vikcl1s syförening lif): 11)Si. }CoIL \'id :-:iala ':.!.'I'Il\'a J3 : ~o 
1Ii1;1. TIt. H., Strii ll~näs, raU. å JL S. O. :, : liO Jm~t;. :\"y c< IlL r)!". är'bidral! "O: 
lG14. U. ~I~ ., Sku l l or!>. l'l'sc bidrug" :!~J/10 ·1: - 1I i"'i. _-I.. W ., .:.tlll C. D. S. , X)"c 10: 
JG1.,. A. H., Ilrudd e torp :l: - Hi~~i . Y. P .• ~orrl,;:()piJlg to: 
llae;. 1(. }' . l' . K.. G b:.r, J" p.$c bid rag- j/Il 1:1: - llj~!). Yl {erl i ~Ll l'e lt1 i~sion"alll;;t ionslll. fr. 

11;17. B<JrnclI~ kollpk t i Skövde- ~)/l t 111: - - LlIud . . \1 .Jt'Jo,u Ilamu .>. gill O. oc h 

1C;)!I . h .. uJ · :-;v~ig('t1:.; ln r~ Il. K. ~o : 
Ili :":O. (; . D., KnrJ'bol' g :\11: - lGno. Kinnl,rol",-o. Gbg, till ElDa GlIU

11;~ .L. H. oeh E . .J. , ,Jkp 10'!:  lIi.tl'dos IIIHlrl'h . 80: 
1fi:!:.l. J . H ., \ . in,ll;v 
 K . Il., silnrb. -lL\c,le l 13: 05 
Ui2:l. OniimJl(l, g-IH .1\. S. Yif'ln- :1: 

~n : 
S~·l'i)rrll:~ rör 8. 1\f. K. f ö r säl jning i 


JG~4. ~\l1 l\tioll ~ Jl l cd(' l 11' . ~\·cd jc ~"Yförc l1illg-. 
 Stoekholn, l7 / ll lEJ 3,840:
till H~ltllln \\'ang-s LlJld f'rh . :)11:  }C. K., \it·n(·I· ..... I)Or~:. ~1Il E. L . :WO: 

J.yhy ""y 1ijl'C' llill g go: __ . \. U .. Chg·. lill L Hölling-s ulltlerh. , 
H. H., l ' llp sll l" 11: '" g'm K. B. 2j: .
F I'ån ('tt )q lli s~ iol1siippcllL';itl '" ~1Il l G97. K . I,'. 1". ,f" lIPflS"cIIska distrikt 

K. n .. 'l'ra ll.is ~n: -  till )f(lL'l'is BCl'l:dill g'g IIlld cl'h. GM: 
lG:lO. I. .I .. Trallas, :.r IIL d:o JlJ: - ]fin J{Clll. i ](öP :Ilj.t· 1:) ) 1 go lll 1'\. H. :i:!: 2;' 
lu31. ).'. "., (iII E s l rid Sjösl rö",,, LLndcrh., HiV~. tf. K. , Björköoy 1:': 

:.rIlI A . Il., ~ k c lJ c rt cu ~II : l/on, Jfnl!;;iiping ..... syl()l'cnillg' HIO: 
11;3,. (l" 1I01ll Ovikl'lI~ kristI. ulIgd.-föl'cn., 1;(11. ~k'-', l e 11I fg öo: _. 

f l' u ll e ll li t tl cs:-:ystel' )) :·0: 170·1. l\... . l '. L' . I{.-kollekt » i Karlsbamn .0 : 
~kijnlc.l!lH.lsl.i~ill.-.;l i Ln({a kyrJ.;a J'o:,. <r. Ö. 2: 

l !]l ~.; I;n: _ 17111i. F l' Ii: 2:1, 2~ 100: 
lG3!). Koll. "id G. V. W:s u0.,;(ik i A rby l ·!: 10 ]/UR. T(,llhllllkl'et!!if~1l (lV TIo,w:1.JC'l'ga Kri s t
1640. »:0 ,. id d:o i Ha:.rby ~ ~): . liC!':l ltll~d. -rt.}l' t'! ning· ,O: 
164l. 1>:0 vid d:o i H y .~~lJy ,: n J'oa. Oll'älllnd i brc\·lc.1 d ~11l 1 .~1: 
l öH D:o vid ,1:0 i Kli.icJ,eb e r;:u J:>: -- 17JI). lr. J .. ,Jk W :l3: 

FÖRSÄLJNING. 
Daggryn ingen på Kungsbol men anord nar försäljning för ro issionen i Kina onsdagen 

den 9 december kl. 11 f. 1ll.-8 e. m. i kyrksalen vid S:t Görans kapell. 

Kl. 4 e. m. berä ttar fröken Maria l~iörkluJ/ d . 

Uppmuntra barnens missionsarbete! 

III/l Clresson, D..Vallon . 

http:l'rall.is
http:IJer:.rd
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l'U. 'H. J\. urh :M. H,. ~lngr[l JO l (j;jG. Spr,rlJ.-l1lpuel Iran SiitrD, till l"'l'nh. 
1713. H-p ~l'bidl'ag- fl'. u:o JO i Sinall ,O: 
1714. ](011. TI:l },L iIHlIIOII O, Gbg l ~ /ll ;)7 05 16j~ . . »l\in,,,,,'in , . till N. F.n:.:hUrk fi)r 
171!>. " Li bä tl Olls» Kr. Yngl.-förp .. G bg no ki' !W.lIC· 1. i Songh~iel1 '/0: -
li2t. Koll. i Vigpholm, gill B. \V. ]l 1000. D:o till ,l:o Iör inköp H" troktall'l' 
F2~. J):o i 1< ristoala, ~lll E. ~. :·]s ~l !'iII lllrl, ' ilJing i Songh, i,'n ~1O:--
17~;) . 1):11 i Sunden, Kri s tdulu, lA/U 26 22 lGG~. S,'fi;re"illgen ":r l, t;;thil". till 
li21;. D:o i SVinlJegill"U, grn C. O. i\L. En hjiiJt' till nnclcl'h. rör bibelb'. i 

köpillg- 17:- HOllrlIl ['ll I~: - 
1"j~"i. P. P., Gåuarn. g"m )[. P .. ~{unka lGba. '.,Onii"",d ,, . ti ll Car":,"R, alt all". 

L :illng-h y 10: -- pnl. överell!'ok. 1;::'0 : 
1.2A. Toftorydö llIl'g 200: - Hi(H. },HpIT'~n UehÖ\'l'I' URm . rör gnds
l j' ~!I . K. l". T:. K" KinagrllPJl. Gbg, lill tjiinRlloj<td i J'llcllClI!-! ' 10U: .-

Lisel GlIsla(ssulls Hllfl(,l'h. 1,200:- lfi~~. .J. l:. S. Ma""ii, » till v år g (h" l'" 
17:JO, i\löllll Yl'kc lnfr-t 1:): · - h()~ )Iaria Pet tCI"::'S OJl i Sinan 100: 
17:1 •. K. P.o ~\'alJchc rt.!' . » Ul" lllh:-;ion.:;spal' - 11;''''. n:o. till Axel Hahne, " f ör lille 

bii ~ sal l ) 20: - 011,'., "" ;"r ,, i lshih 100: 
l .~~. Skcll(' ftoå hIlHb föl":-;tllllliug-s Wl/.!" 200: . lfi9'2. ()1I;.itllll(l~ till inkiiv av J.rHrdeLl rör 
liöU Jo:. oc/"t n . .J., !-!Ill A. B., Skcllr(!<,r, JO: - kapdl i P"dlellg' 1,000 : -
1740. A. L. t orferkHvert, g 111 d:o 10: lli~)3. ,T. H., li1l };lna Lcncll , ,IIL a 11\'. e r!. 0-

] 7~1. j\.fHlmbU(·!.:s lIIf,a- :z;, : - g-oUI'. .~): 
1742. l1a('k vnds s yföreni ng' 100: -- 1702. Söut!:l1:rs::.kolnll j N . Sk~ir:-:;lnd. ri,[ 
J ,{j. )~ P <:I år-a!ng"c": ll aV e n ii l ~kHd Tllalias (:.n ~ I\ olg·n ..... ~t' i l sh ih j O: 

och 1110(\ ( '1')-; lH..! 111 förlo\'n i II!! .', :)0 : -- 1707. }:;n sy tö rf'llillg i BruIlIIlII'I':",ka 51'::0
] 7-1: ;) . 'Hphr. JII : 2:; till H . "\;;""1'.' 0'" ID", Slhlm, till b aJe n_h . i Si"'Hl ;,0 : 

11I1ch'rlt. 200: -- 1711. S.\·fijren:lIgcn »)Lj 11Slod i IrLlp]I ». nuv
tIO. t. il l hal'llh. i S . lIan l,JOO: . 

Kr. 11,08:1 : 40 171G. P J~ . \V. Dilll'shullJ l. f iir ('\'Hng', 
SlIlIg' l-Ysi-lit'n :W: · 

S . .lE. 111•..\ . n. Kristd;)'", lill :'I1"ria. Pr-l 
11>':1. n. 'J'. HIId", JO: -  ['('I's~on ;ilt an\'. ('1'1. goltL 2::>: 

J jU:!. On~litllHl JOO: -- 171~. ·J):o Ull ~\linni(~ Kicboboll fii-;:" (\ :0 :!;. : 
li4(L ,; .\fai. :;: 50: - lil!l . J ,. A. B. , Kri:<lll a ln , 1 iii b:ll'llh. 

K ... 1(;0: -- Sill {-[ J1 20: ._
1,21. A N .. <1:0 . lill ,l.o :" 

Siirslt'ildu iinrlom/il. 172:2. ;)L.\-di:-u' till d :o ]: 
1-/24. \1. H. , lIjö l'lIÖ , ,· I"ekorrer », till.J. H .. Siller till l\l. Hillglwrg-. alt 

lInrllh. i ~ ; Iwn 111 :,mv. dl. gu l le. ~O:  ]7:11, B, .1., ~ I nril':-il nI!. födl~lse(lagshl(llll-1 .)~1). H. A., l''';c! enc. till O. CarJclI ntt 

::lH\'. ('!"t. g-o: n . ~.) :  II l Ol'. ti ll O"l'" '' (wh G,'nla Ca rl,',,, 

'-l ~I, 'I!lV . ('; 1. (;\'pl'e llsk, ·41:-Vis hy FCllliil'cs fiire"., I ill H. Lin
17:32. H . ,r., Sjl j lll s !J'·.:.:-, L till inköfl [lVtle l', hjiilp i l'VHHg. f1rb. :!B: .. 

rickt cstall ll'n l p!1 j KiliCl ..J .J.')!).J. )o'L O" j\-L:trit·~hJ(l. hlomlllor T)~ Iii
1i3::. 11:0 lill nrhet ,'t i~[il:llchih j:dCl~f'd:lg-(· H. f i ll O. l' ;lrl~"Il alt. all\" . 


t~rl. Ö\·I'I"l:lIsk. 2,j:  17:1·1. 1':. {r., IlIg ul' lI d , net t LH('knrr~ l' på 
'iTI· al'."dilg·un », till EI:-ou Eu::.;b 1:kk.:/ rackofrpl'. Iill lHissiOIlS<.lrbclel 
all a llv. et!'. go ltl'. 10:'rtln~k\\' i1" 1I ' 50: _. 

173.3 . B(,t:1 Jli~l l(ir ;-< i:11\11. Ungd o :tI .~röl"l'ning-,J GI14. _0\. L. , Ore'hro. IiI! D. L,,"dill, alt 
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H E R D A R N E. 


Se. Betlehems ängder i Judaland, 

Så öde nejd, 

Så fjällrat ell folk i tunga band, 

Där vilar så tung Herren Sebaots hand, 

Och mörker på djup 

Kring branternas lurande, hemska 

stup. 

Där gingo de herdar i vall med sin 

hjord, 

Så lång den nall. 

De gingo väntan på Herrens ord: 

" Visst kommer väl ljuset ännu till 

vår jord". 

Men nallen Var lång; 

De - längtande -- vaktade stjärnornas 

gång. 

De sågo den samma himmelens här, 

Som Abraham; 

De kände löftenas Gud så när: 

"Oss frälsning från höjden, o Herre, 

beskär". 

Och nallen den skred. 

Allt närmare morgonens väkt det led. 

Då ljuder en ton från himmelens höjd 

Av harpors klang, 

Och skinande änglar håda fröjd: 

"[ dag är född Frälsaren. Vägen är 

röjd 

Tf Il frid på Guds jord. 

Bland mänskor Guds människokärlek 

spord". 

"En krubba är konungens vilorum 

[ Davids stad". 

Av häpnad blir änglarnas lovsång 

stum, 

Men högt klingar än evangelium: 

Ur Kärleken själv 

[ dödsskuggans dal sprungit livets älv. 

De gingo och skådade bådad syn, 

De herdar all. 

Ej längre de lyfte sin blick mot skyn, 

Men hastade framåt mot synrandens 

bryn 

Med fröjdefullt bud 

Om Människosonen, "Med oss är 

Gud". 

De hade ett budskap för allan lid, 

Halleluja. 

Det budskapet fördes kring jorden vid, 

Trots otr~ och hat. Under storm och 

strid 

An klingar dess ljud; 

Den krubban har sett, är dess sänd

ningabud. 

Och skymmes dess ljus än aV otrons 

nall, 

Se stjärnans glans { 

Vi gripa orubblIga löften fall, 

Det eviga hoppet, vår eviga skall :' 

Han kommer igen,' 

En Konung för jorden och himmeUn. 

C. F. B. 
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J U L G L Ä D J E N. 


»Se jag bådar eder stor glädje, vil
ken allt folk vederfaras skall; ty i dag 

är eder född Frälsaren »! Så enkel lju
der den första julpredikan, som hållits 
på jorden, i den stilla natten på fria 
fältet bland herdar, som vakade vid 

sina hjordar. Och julpredikanten var 
en ängel, en av dessa ljusets andar, 
som stå inför Guds tron, saliga i åskå
dande och tillbedjande av Guds ko
nungsliga majestät och aktgivande på 
varje gudomlig vink, för att med an

dens snabbhet verka även i det av
lägsnaste fjärran tiil himmelrikets och 
de därtill kallade människornas tjänst, 
med glädje deltagande, om ock blott 
en enda syndare återföres till den rät
te Fadern över allt vad barn heter i 
himmelen och på jorden. Sådana an
dar fira tillsammans med herdar den 
första julhögtid på jorden såsom en 
glädjefest för oss människor och så
som en ärefest för Gud i höjden; och 
d e n n a f ö r s t a, k r i s t l i g a g u d s
t j ä n s t ä r så utan allt jordiskt prål, 
så väl i avseende på ord och personer, 
vilka därvid äro närvarande, som ock 
i avseende på det ställe, där den äger 
rum; allt är så naturligt och enkelt 
och utan något yttre bihang, allt, än
da ned till det i lindor svepta barnet, 
vilket dock hela festen gäller! U t
skämmer och anklagar icke detta män

niskorna för alla högfärdiga, konstla
de tillsatser, varmed de tro sig kun
na fira och ära en sådan Herre? Står 
det icke tydligt nog såsom överskrift 
såväl över Betlehem som Golgata: 
Vad dåraktigt är för världen, vad 
svagt och föraktat är, det haver Gud 

utvalt, på det Han skulle göra det 

till skam, som gäller för vist, starkt 
och härligt (l Kor. I: 27 f.), och vi 
icke måtte mena, att vi böra komma 
med sådant inför Herren eller att så

dant duger till något i denne Herres 
ögon? Det är ju vår salighet, att Je
sus Kristus icke blott vill hålla till 
godo med det svaga och ringa , utan 
just u t v ä l j e r det, söker och besö
ker det. Likasom de himmelska här
skarorna, så måste ock kejsar Augus
tus genom sitt påbud tjäna Hans 
himmelske Fader, men likväl låter 
Fadren sitt Barn nedläggas i en krub
ba i Betlehem, och för herdar, som 
vakta sina hjordar, måste ängeln pre
dika, ej därför, att icke något ansen
ligare, vore det kejsarens stad och pa
lats, stått Honom till buds, utan eme
dan det just är Hans välbehag att ut
välja det, som intet är, på det Han 
må kunna framställa det, som något 
är, i hela dess tomhet, och för att Han 
må kunna övertyga oss, att det ford
ras ett utgående från vårt tomma, men 
högt skattade skenväsen, för att kom
ma till Hans Son och i Sonen finna 
själens eviga frälsning. Det är ej frå
ga om något, som vi redan hava eller ' 
kunna vinna i världen, utan om det, 
som hela världen icke har och med 
all sin vishet, fromhet och härlighet 

icke kan åstadkomma, det är fråga om 
något , som Guds Son ej kommer för 
att få eller låta giva sig av oss, utan 
som Han har med sig och vill giva 
oss, och som ensamt kan göra oss 
verkligt rika på sann vishet, kraft och 
härlighet. 
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Därför, just det är och förbliver 
kännetecknet på den sanne 
K r i s t u s o c h H e r r e n, att Han 
låter sig finnas såsom ett barn, svept 
i linnekläder och nedlagt i en krubba, 
såsom en, som blott mottager det nöd
vändigaste av denna världen, men 
däremot medförer allt i sig själv. Oc!-t 
d e t p r e d i k a r d e n f ö r s t a j u I
f e s t e n f ö r a Il a d e e f t e r f ö 1
j a n d e, att till dess firande ej hörer 
något yttre ståt i avseende på ord, 
personer och ställen, och att denne 
Herre ej först måste smyckas med 
mänskliga grannlåter. Just detta skall 
då, när himmel och evighet öppna 
sig över jorden, framstå i hela sin 

tomhet; men den fattige och ringe, 
den fruktande och bedrövade, den 
svage och ödmjuke skali med eg
na ögon se, att just till honom 
bringas glädje och salighet, att han, 
på vad ort som helst och vil
ken dräkt som helst, får sätta ett fri
modigt hopp till denne Herren och 
Hans högtider och av hjärtat säga 
sitt: »Ära vare Gud i höjden »! Så 
låtom oss då bedja inför vår Gud och 
Herren, som från sin höjd icke ser 
till det höga hos oss, men ser till vårt 
hjärta och upphöjer till sig blott det, 
som sannskyldigt böjer sig under 
Honom. 

J. T. Beck. 

En kristen major. 
lIIissionär Lack skriver Irfln Yeneheng. 

IIonan: »D~l vi i början a v som maren Um
nade V>li' s tation rö r a lt resa till I\ikung
sha n, kunde vi hinge höra studentern as rop
»,i gala n: 'Död a de engelsbl oeh j,lp an <;];a 
rövarna.' Dessa och de följande miinader
na hade varit en prövsalll tid för de ki
nes iska kristna, särskilt ledame. Vi tac
ka de Gud, al t vi vid Var ~Ilerkomst funna, 
all de kris tna i hela distrilzlel h ade Stillt 
las t i sin tro lro ts förföljel se ulifrån och 
fre s tel ser, SO Ill ];ommit till dem fr~ln falska 
bröd e r' fnin an dr a delar av provinsen. 

I\llt iir fullkomligt lugnt plI gatorna, och 
i sö nd;lgs hade vi e tt varmt välko1l1s tmöte, 
d,'t hela kyrl;an var full s'1It. llland dclLa
g,1l'na befann s ig (' n kristen major. tillhö
rande 1ll 8rska lk Fengs 8 rm t~. Efter guds
tjäns len kom han hem lil.l mig P,'l besök. 
Han berällade för mig, a ll han hade sitt 
hem tre mil siidl'rut irrall s taden, o:h al t 
'han nu h ade ]wlIlmit lillbaka tilllIonan fiir 
<l lt \'än" r ekrYler för armen, Ilan in
bj öd mig a lt komma och predika för si na 
vänner oeh grannar. Delta lovad e jag göra, 
1'rl lönlag morgon hegtlYO vasior Chco, min 

son och jag oss P,t viig till hans by. II:1n 
h<1de e rbjlldit sig att skicka ridhästar för 
a ll hiimta oss, men jag saelc honom, att vi 
röreelrngn a lt g,1 lill fots. 

D:I vi kommo till m ajo rens hem, bjöd 
h; ln oss p [1 le, var-pfl han Iedsagaele oss till 
\' iirvningsbyrån, som han hade i ett tem
]Jel. En s lor <'thörareskara var samlad d~r 
fö r att höra, vad vi hade att förl;unnu, 
Ibland de!1l \'01'0 omkring 40 nya r ek rytc;' 
i uniform, Dc lyss nade mycket uppm ä rk
samt d ~l pastol' Cheng och jag taliiclc till 
dem, P ;l middagen inbjöd 1l1ujoren oss till 
k st. Borden voro dukade på e uropcisl; t vis 
med vita borddukar, ];niyar, gafflar och 
sJ,cd ar samt por~linssel'vis, " å r värd b<,d 
om ursäkt för al l han inte hade lyckal s 
skaffa s mör, S\'1l fanns däremol i över
flöd. Erter middagen predikade vi fI ler för 
en s tor skara män, kYinnor och barn, för
utom soldall 'rna, Soldaterna sjö ngo en 
s,'mg som dc h ade li'lrl sig av sin sergeant. 
!\lajorcn s jiilv [l\·sllll ~ rl,-. mölet med ('n 
alh'arli g uppmaning lill ah örarna, alt de 
skulle vända sig ifrrln avgudarna till den 
levande Guden och Iro p tl Kri s tll s till fräls
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lJillg rör s illa ,., j iiLrl'. 11,111 uppmanade dem 
(lck"';l ,III IJesiil;;l mi ss ionss l,lIionen i s ladell 
()~'h siirsl;ilL dellaga i sö n<! :lgslllölell<l, 

S,llIlITW \Tcka kOlli l'n krislen ofl'iccr, 
ocks;\ m~lj()r, ol'h )Jl'g ~i)'(k all Ll );risllig 

vigsl'l i dr [;\'1'1;<1, \ 'i gillgo Jllcd glii(IJc 
iiI diirpii, m'h kn'J"I!1 dekoJ'eradcs med 
blolJlJ1]()!' och fl;I,~gol'. llJ'u<lcrl bars lill 

Eli /;inesis/, poliskonstapel med sill 
exem)llar (/(1 ,\yo TcslClmelllel. 

kyrkan i l'n lIJycket vacker IJl'ud,lol (lclr 
undl'!' musik <lY en mlIsikkCrr isladen, \,\r 
lll;ljor lJcgiirdc, all vigseln skulle rörrilllas 
dler krisllig ritual, och han h :ldc I. o, m, 
;II1Sk,I[l'al en vigselring, LIter cerellllJniel1 

g ralulcl'adcs dc nyg illa hjärtligl ulav d c 
11 ~"l r\'aral1(le, 

Vi äro lacksamma rör dessa h ejda höga 
officerares \'iinlighcl', och det IakLllIn, alL 
dc icke skiimclcs för a ll i lider som dess:.! 

L A N D, 2(;0 

umg:rs med missioniiITrl1<l , iiI' ell bevi, p ;i, 
all d e n anli-nlliindska agilaLionen lwr för
lural m ycket 1I1av s in s lyr k ,;, 

(1;f{cJ' C1,illu\ Mil/io:/s.) 

.~. 

W. W. Cassels. 
Sisla numrel :tV Chinas :'-lillions hiHör 

huel ska pcl om hi s"koll Cassels ll<l s li ga JJorl
g ~rng mill under e tt \Tr];,Sl1m l missio nsar
hele, 

Biskop Cassel s lillhörde elcn gl' upP av 
sluc]elllcr, so m :1r 1885 uncler det UlneJ;! 
namJIet JJC8mJJridgc ,cvcm) 1l1gingo lill 
hin;! som mission:lj'cr i l\ill,l 1111,lllChmi,
sioncns ljiinsl. Denna hiincldse \' iick lc s lor 
lIlJ[1ll1ii r!;s ,unhel i England och gav C;l 
)sa[ lig impuls at missionsinll'csset i della 
(wh ~\ ndr a l iin(]cl'. T\";I är sen a re l;;:dladcs 
C; ;.;s cls all so m l11i ss ion s bis k o p leda <len 
\"( ' I'i,sal11h<.:t, so m i provinse n Szech,,'an !) (' 

(Jr'!'\'S ;1 \" missionä rer t il! hör8 nd e Engelsk;1 
l\\'rkomissiol1ssiillskapcl och Kina Inl ,lllcls
missionen, Della verk har krönts med S:I
(J<}11 frcllng:"HIg, 'll1 ensaml i sambnnrl med 
I\.in a Inlan<lsJllis~ioneJ1s vl'l'ksmnhl't 1:)1) 

för saml ingar med övcr 4,700 mcclleml11ar 
lInd cr denna lid bildais, cliir före den liden 
in gen end n Lrislen bckiinll,1r e fanlls, 

Biskop C<lsscls var i allt cn föresyn fÖJ' 

" ina iimhelsb r'öder och för l'örsa mlinga rlll', 
Om ha!l s ödmjllka s iunelag "ilinar 

dessa ord i hall~ hcrdabrev: J)J;1g i\r hloll 
ell lit el b a rn, :'-lell del \"ar lill sig Jes us 
kalladl' eli b8r11 och sli\llcle eld mjlt ibland 
don,» 

Biskop Cassel, visade slorl l11 0d och Ir-i
l11o<!ighct i sin lIl'l'rcs ljiinsl. lIlilt unde!' 
krig och örlig L111n man honom sWmligl 
]J;" resor i silt vidslri\ckla );iskopsdömc, 

:'-11'1' iin en g,ing val' han i fara att falla i 
rövarchiin<ler , men ble" gCI10m Guds Uil 

derhara u [i <1 bl'Var'Hl. lnll'l kunde komma 
110nom all s\" jka sin plikl eller brisla j 

l rohet i si n !;.;lllc1ses utföraiide, 
Biskop Cassels var el1 vis och duglig lc 

cbre a v missionsarbclct. Därom villnar 
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den goda organisation, han givit a t verk
samheten, vilken utmärker sig icke minst 
genom den plats i verksamheten, som dä r 
lillerkänn es de kinesiska ledarna. Fram
för allt utmärkte sig dock biskop Cassel s 
genom sitt böneliv. Som ett exempel k rlJ\ 

anföras, att han i ett av sina sista brev om
nämner, utt han tillbringat en hel dag i 
bön för en av de kinesiska medhjälparne, 
som han befar ade vara på villovägar. Varje 
onsdag avskiljde han till tasta och bön för 
missionen. 

En av hans medarbeta re skriver: »På 
biskop Cassels kan lillämpas den store 
apos lelns ord till sin lä rjunge Timoteus: 
'Jag har kämpat den goda kampen. J ag 
har fullbordat mitt lopp. Jag har bevara t 
lron.'» E. F. 

C. J. Gustafsson. 

Genom f. godsäga r en C. J. Gustafssons i 
Nässj ö fr å nfä lle har missionen mistat en 
av si lla närmasle vänner. Hans hem h ar 
alltid varit ett missionshem i djupas te mc
ning. Visserli gen ägnade h an sig med slor 
trohet å t s in jordiska kallelse och gjorde i 
denn a mycket värdefulla insatser såväl i 
det enskilda som det olfenl"l ig livets vän. 
lVI en h a ns hj ärtesak var dock alltid Gud s 
rike. F ör Guds 'rikes utbredande h emma 
och ute " ar h an alltid redo att göra offer. 
Så fick han ock den stora nåden och gläd
jen att se en av sina döttrar, fru Judith 
Högman, ingå i sin Herres Ij änst i Svenska 
:lIIissionen i Kina . 

Det låg något av det äkta troslivets ljusa 
lugn och frimodigh et över denne Herrens 
t.iänar e, och därför skall han med tack
samhet minnas av dem, som lärde k ä nna 
honom. Nu ha r h an gM t för a tt vara hem
ma hos IIerren. Frid Ö \" Cl' hans minne ! 

E. F . 

Bärande frukt åt Gud. 

För mellan fem och sex år seda n blev 
Nieh, en s ilversmed i s taden Hanchung, 
pro\". Silensi, omviind till Gud och genom 
dopet upptagt 'n i den kris tna fö rsam1ing ,~n . 

E lt il r däreJter fl Yltade h an med sin fa
milj ifrån staden och slog sig ned i en liten 
by, belä gen i en vild uergs trakt ett par 
dagsr eso r ifr å n Hanchung. 

I denna by var han den ende kristne bc
kä nnaren. Endast en g:lng var annan eller 
var tredje m ånad hmde han besöka en 
lilen ulsta lion, beli\gen en dagsresa bort pil 
a ndra sidan bergen. 

Då h ans älds te so n skulle fira bröllop in 
bjöd han några av de kristna ifrån ul
sta lionen som g:ister. Någ ra komrno , och 
tillsammans med dem firade nu Nieh guds
tjänst i hemmet. Grannarrll' kommo för all 
h öra p å, och det visade sig, a lt de all a voro 
sy nnerligen angelägna a lt lä ra kä nna san
ningen. De tröltnade aldrig alt höra de 
l;ristna läsa Guds ord och sjunga a ndliga 
S;\11I-:tT. De höllo på därmed till lå ngt inp~ 
nä I terna. Silversmeden var mycke t lyc}; 

Hg över delta tilJrälle att få njuta av brö
ders gemenskap och nödgade silla gäs
ter att s tanna längre. 

Samma vinter [jck hyn besök <l V soldater, 
som tving[1de bönderna a tt l. o. m. plöja 
up p velefälten rör att lämna rum för od 
l::mde av vallmQ. Nieh y~igrade a lt efter
ko mma befallningen, och blev därför höl
fä lld samt dömdes all därtill uts tå spö
s traff. Inll't lidande kunde emellertid för
m rl honom a lt handla emot sitt samvete. 

Denna Niehs ståndak tigh et i bekä nnel sen 
bar frukt. Då helt nyligen en älds te fr ,1 1l 
JI anchung vid namn T ang besökte byn , 
fann han en hel skara troende, som r e
gelbundet samlades till gudstjäns t i Ni ehs 
hus, och de visade s ig äga en såda n insikl 
i den k ri stna sanningen, a lt h an kunde 
döpa sex m{\n och två kvinnor. Så verkar 
Herren med sin }\nrf(, ä ven på undangö m · 
da pla tser, där sälJall tillfälle n givas :\ 11 
h ura Guds ord. 

(Erler Chin(('s Millions) 
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JuIrest iör de gamla. 

Sed a n missio nens hörjan ha många jul
Il 's kr av olika slag firat s i J\ina. I hörjan 
v[J r det helt natnrli gt mi ssionärerna, so m 
hjödo kinesrrna pr\ 111M, I {~ och goc1sal;cr 
vid julen, men alll eftersO lll fijr~a m1ingen 

vil:de och kinese rna blevo mera med an
~ variga rör det ena och det a ndra, s <\ höl'
j: :clc dl' ~s<l julres ter bli kill es isk a förs~lm

lingcIls egna, då d en IJ es lod mal och dryck, 
;iven om missionären Ill l'd gHidjf' var med 
orn atl giva s itt bidrag till dCIl ];assCln. 

Före förra julen började vi iTungehow 
elllellerlid att lala om. a tt det ej var nog, 
all vi krislna hade en go d och glad jul , 
ulan vi voro ocks;'\ pliktiga att göra nflgo t 
rör all andra ocks:l s kulle f,i del av jul
glädjen. Skulle vi inte k unna bjuda in 
ulo ms t[leIHle, gamla män och kvinnor, till 
julfes l? F örslaget vann s tark t hifall, tv 
kinesern[J vilja ju gärna göra ni'igot fö'r 
g'l\nl a. Yar och en fick bjuda n{\gon vän 
('ller granlll'. Både falliga oc:h l'ika, hird a 
och olärda, skulle bjudas, för att i h a ndling 
visa. all julens budskap var [Öl' alla . ~{ed 

glädje g~\VO dc J;ris tn a sina hidrag, dels 
penllingar och dels in natur;!. 

Stl kom den ~ Iora fes td agen, <1n I\3nd:I.:; 
jul. Gä slerna komm o vid elva tiden, då dc 
hjödos p ii Il'. Sedan anordnad es möte i 

.V,lg)'o 11I11i1liyu dell ((!Jar(' I JJa e q(//nlw; 
ju/tes/ ». 

.\'r)ym (f/}. de J.:/Jilll1liya del/agorna i »rlc 
W/m/us jlllles/J>. 

kapellet, då evangelisten Sung predikade, 
\; o rt och go tt, så det ej s kulle trö lla dem . 
~om nu för för s ta gå ngen voro med om ett 
I;ri s lligt möte. Julså nger sjöngos Od,stl, 
och sedan del ades vi upp i »matl ag» m ä n
Il e n i m~\nnens gästrllm och kvinnorn a i 
kvinnornas gäs trum enligt 1;inesisk sed. 
Somliga av gäs terna voro myc:ket fattiga, 
och del \' a r en sällsynt njutning [ör dem 
a tt få äta sig mätta . 

Dter må ltiden h ade vi å te l' möte, men 
,\<i var för s ig för m{\I1 Oell kvinnor, Df\ de 
g ingo hem rin go de var och en en pappers
puse m ed litet nö tter och godsake r. Ta ck
samma och glada gingo de, och ej mind!'e 
glada voro v~lra kristna, so m själva få lt 
v<lm m ed om [J tl sprida julens glädje till 
sådana, so m a nnClrs ej vetat därom. 

Flera av dessa våra julg ~ister lwmmo 
igen p f\ söndagarnas m ö ten, och vår ön
skan och bön är, att flera av dem, som 
d :'\ föl' försIa g,\ ngen fingo höra om julens 
gl,lda bud skap, skola taga emot Herren 
.I l'SllS, julen" s tor a g,\ va, i sina hjiirtan . 

:\l fllle m å nga så göra under denna jul, 
»om vi nu gi'\ alt fira! Det give Herren' 

lngebory Jtckzell. 
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Några minnen \'rån sommaren 1925. 
Då vi nll åter kommit ner »fran berge t» 

lill de väntande a rbetsuppgifterna, Jdinna 
vi säkert. vi a1l8 , som han förm ånen vistas 
i Shui-iu eller pft Kikllngshan , alt Yi ha 
mycket att tacka Gud för, ej endast för vad 
'hall giYit ay slyrka och väl signelse till 
kropp och skäl däruppe, ulan även för oss 
bl' visad nåd under resan <le r till vara sta 
lioner. 

p~, grund av det myckna regnet i som
mar ha vägarna blivit så goLt som 01a1'

Vi fruktade han skadat sig mycket, men 
genom Guds nåd kunde han sedan r esa sig 
och linka fram till Puchow. Elt linder \'ar 
det i sannin g alt gumm an ej skadad r sig 
det mi nsla. Att forLfar ande li\La henne rida 
p~, den lä ll sk rämda mulan vagade vi dock 
ej, ut a n hon fick eHer etl lång t bråk mer] 
förarna ä ntligen sä tt a sig upp pr, en annan, 
den som kocken skull e ha ridit på, och 
han var tvungen att gå hela vägen. Men 
ack , d, 'n mulan yar sjuk, och p:'l kvällen, 
d ~ vi ridit vilse flera gå nger och öka t väg-

Frun Sommarhemmet SJllIi-iu. Foto E. Bero· 

bara , \'illze l g jo r, a ll Yi alla haft mer eller 
mindre svåra r esor. Efter vad vi förstått, 
torde Olga Svensson och jag. som i säll 
skap r es l" h-ån Shui-iu , hart det svåras t. 
Vi kunde nämligen ej resa den vanliga 
v~i gen, utan m~, s te resa en myeket svår 
bergväg till Puchow. 

Vflr kiu eskock och hans hustru följde med 
oss, och vi hade ett packdjui' var, på vilka 
vi ock alla ämnade rida, men den mula, 
p~, \'ilken kocl;ens hustru red, vflr mycket 
lä ltskrämd. Jus l då vi kommit utanför 
Shui-iubyn, J;aslade hon av sig pacl;ning
en så a lt gumman fick den öV(,l' s ig, spra ng 
omkull föraren och trampade hans ben 
så illa, att. han låg där en lång stund och 
jilmrade sig. 

längden väl en mil, lad<, hon sig pet viigc ll , 
s[, som om hon ej orkade m era. 0, vad de 
s logo henne' Det var ej deras eget dj ur, 
varför de cj h eller voro sii noga med a lt 
se till alt hon Jick foder. lIuru sunlvl'ls
lös:) hedninga rna äro, ringo vi under den 
na resa se. 

Näsla dag. då vi sago hur s'i'ag mulan 
var. li',reslogo vi a lt h'ja l'n a nn ,1I1 , men 
det sadrs vara omöjligt dt ' rsom Jolkel 
vid dcn na tid hade' sa brålt med att göra 
sina åkrar i ordning för a tt S~l höslsiidl'll. 

0, vilka branta bergshöjder och s lrid:l 
b äc kar vi. den dagen passerade! Vi rill ,~o 

för det mes la gfl lill Jols hel a den dag"n, 
s{, alt vi voro mycl;ct lrölta, d,', vi senl 
P~I kvällen nådd e Puchow. Steg för steg 
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had e vi liksom frItt bedja oss fram genom 
den ena svårighete n efter den andra..\ It 
vi ej blevo sjuka efte r en s[tdan fiird är el! 
under. Sådana resor t a nästan all d cn 
kraft, man samlat uncler sommaren. j\l ,m 
tycker ibland , alt det vore bättre slanna 
h emma och ej resa lill bergelI, men d~' t 

"kulle ock bli svårt. Vi skulle (lrl knappJst 
orka göra ,Ulnat iin sitta och vifia med en 
solfjäder för all få litet svalka. P~t SO J)l

marplatserlla kunna vi däremot vill ul

nyLtja tid en med sprM;:s tudier och annat 
arbete samt genom hus- och bybesök jämte 
möten rör folk e t i trakten verka Gud s 
verk Några av vära bröder h a dess utom 
uppgiften a tt und ervisa \'id dc olika hibrl
J;: llrser, som årligen h~dl c1 s i Shui-iu för 
dra manliga medarbetare. 

Då våra tankar g[l tillba ka till kurse rn:l 
som anordnades i so mras, sä rskilt den för
s ta av dem, för vara lärare och e n del 
cvangelister, fyll as v[tra hjärta n av s tor 
t,lcksamhet lill Gud för v ad han gav lin
der densamma. Hur längta vi icke alt 
Gud m~l fri fylla alla dessa v a ra medarbe
tare. med Sill And e och kraft och komm~ 
med en mäktig förnyel se i för sa ml1ngc !1 
och väckelse över hela v[lrt fält. Vi sam
lades dagligen till bön därom i sommar. 
Gud har ock 1Ippmnntrat oss genom alt ut' 
m[lIlga böncr, som uppsäuls för Shui-iu 
b('folkningen liksom börjat bli besvarade. 
Dland dem som börjat vi sa dragning till 
Gud äro särsl;ilt tv å kvinnor, SOIJI drivits 
att unde r sjukdom och sorg s öka H erren. 
Den ena av dem mi s te sin lilla tioåriga 
fl icka genom (]ys en teri. Sedan lllevo hon 
Sllmt sv iigern sjuka i samma sjukdom. »D;\ 
ropade d e. till IIerren i Sill nö d och han 
frä Iste dem ur d e ras tr ~t ngmål.» De iiro 
nu friska, och kvinnan syne.s P ~t allvar 
"ilja höra Gud till. Den lilla 11ick8 11 blev 
det förs ta inlJiirgade lilJa lammct fr[trl 
Shui-iu, en frukt ,n söndagsskolalt (Lir, 
dler vad vi hoppas och lro. I sommar b ;.\ 
m å nga ha m IIitigt kommit till söndags 
s.kolan, och flera av dem siiga sig vilja 
hilr« Jes us tilL D e bctlj" till hon om (hg
li g cll. SiirsJ;ilt. ~ir dclla förhCtllandct med 
den döda lilla flickans lolvåriga bror, som 
iir en ovauligt rar gosse. När hans m a rn-
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ma odl farbror voro sjuka, hiijde lIan dag
lige ll sina kn ii n och bad fiir dem . lIan s 
a rbele bes l~\r 1Ili a lt vakta fitr, och jag har 
l'j kunIlal llndgi't ,lit tiinka P;l vad miss io
niir Berg en ga ng S, lell', dit Yl sullo lILt.((I':l 

"tyckell uppe ]l a cn bergt e rass och ,~! g() 

dCIl lille gosseJl och h a ns syster, ganska 
d~tligt kliidd,l och ej heller Sel r ena, kom
Illa med sina L\r: »{ ' ndrar 0111 l;ullg David 
S:lg ut ungcfär sil <br, då h ,l ll Y al' l'<'t ra
herde?» »JW), l~,nklc j~ g , »\'('!1l vet vilka 
möjligheter Gud k a n sc uch fost ra lr;PIl 

~i\'cn hos denne lille. Kanske skall han bii 
elt 'ay Guu utkora t redskap att bära I-lans 
namn inlör hedningm" .)) Bed för honom, 
lilla Shui-lien, och hans JIlaml11a samt (lc 
övrig,1, so m i sommar synls "ara mera 
dragna till Gud än tillIörnc, 

Hanna WUIIY· 

Frid och förtröstan i dödsskuggans dat. 

Ilösten har varil oV<lnli~t torr eftcr en 
ll1yel; ct val somma r, och s;H]dl1<tliclcr b ru
];;t vara s jukdoms lider i norra 1\.ina. Så 
ha vi oekså nu fatt erfara va d V,tl' skola 
beträHar. i\Hthänd a en c1 el eleve r under rl'
sa n till skolan, som för fl e ra var synner
ligt hesy~,rlig , sft alt de flera daga r fin go 
get i regn och lervallen ulan möjlighC't all 
byta kläd er, ~tdragit sig förkylning. Allt
nog flera ble"o snart sjuka i synnerhet S;I 

dana, som Httt slita ont pil vägarna. Vi 
försloc\o ej arlen av sjul;domcn, ula n hi 
!;:arne (kinesiska) <lnvisade medici n för fe
ber enii r dc sjuLa eJcvel'l1a hade hög lel11 
Jll'l'alur. En ,IV dem bkY emellertid S11<1rl 
Ilra . e n :lllllall Yi sa rlc s~' I11tol11cr till lungso t 
oc h 'har hlivit heI11 s,i nd, en tredje har d
lC!' cn månads kOl1Yalescenlli(1 llU ];unu;:tl 
:itc rl aga sil1<l sludict', men den fjiirdc log 
Gud hl'm lill sig. och dc! iiI' om h :lns hem
g,'llIg j ng siirskill Yilll' niiIlIn ,L n:'lgo l. 

Ilans nanll1 var Chi lIui-seng och han 
var so n till en di akon i lIaJl(:hcllg. \'i alla
dl' fö ga, att han skulle ' himllH oss S:l has
ligt, i synnerhet so m han var uppe och 
gick 2 d agar före slutet. 1hlll hade vis 
serligen liin ge g:\lt och \;:lagat ö ver matt
het och feber , men hade ej synts vara all
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vuligt sjuk. Ylen just d ~1 rick han svara 
pliJgor i magen och J,unde cj behålla ma
ten, varjämte temperaturen s teg. Läkarne 
sökte giva lindring, men vi förstodo snart, 
alt mänsklig hjälp var otillräcklig, och alt 
vi endast kunde vänta slutet. 

Han hade hoppats att få bli döpt vid 
stormötet här ' och uttalade sin ledsnad 
över, att della hopp nu gick om intet. 
Som emellerl id missionär 13ergling var 

Dödskampen hade då börjat, men ännu 
trodde vi ej slutet vara så nära. Hans 
feberfantasier kretsade om, att han snart 
skulle få gå hem. Han sag änglar komma 
för att hämta honom och undrade, om inte 
vi andra sågo och hörde budskapen friln 
de~ högre världen . 

Aler somnade han, och Id. fl väcktes jag 
~\nyo. Jag skyndade ul'. Ännu flämtade 
li\'sl~grln , och jag r,tervände till mitt rum 

.lJissiuniir n. Landin iiil71l e högs/a klassen vid Yiirlchengs Seminarium. 

här, fingo vi löfte ,ltt döpa honom. Do
pet förrättades av Bergling, varefter Chi 
~ivell fick nallvarden. Den frid och still
het som d a rådde i hela hans väsen var 
gripand(·. Han hade nyss förut yrat litet, 
men p;.l våra fr:lgor om han \'issle, alt 
hans synder voro förlatna, och att han 
hade frid i Jesus, svarade han klart och 
tydligt och kände igen oss alla. hl stilla 
slummer följde därpå till framemot H 2 
på natten, (Hi nE' som höllo va]<t väckte 
mig. 

rör all kläda mig för dagens arbete. Un
der tiden fick hans tfölla ande flytta hem 
i frid. 

Då jag sedan återkom var det suckar och 
gråt, sådan som endast kineser kunna 
<lstadkomma. Jag förvånade mig över, atl 
dessa skolgossar så begräto en kamral 
~O]l] dött. Jag förstod, a lt han verkligen 
vnr älskad och ä n mc," - vä"d dera~ 

kärlek . 
Y~lrt slormöte hade redan börjat, varför 

vi mflste lämna bestyret men anskaffande 
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av kisla och begravningskläder "it läraren 
Chi, som var en avlägsen släkting till den 
döde. Vidare sändes blId till hemmCI för 
att förbereda föräldrarna p~ dödsbudet. 

På söndagen samlades vi efter elen sed
vanliga dopakten på morgonen utanför 
likrummet för alt säga s toftet farväl före 
färden till hemmet i Shensi. Elevernas 
musikkår spelade, och med anledning av 
([enne unge elevs döel, hck jag ett sär
~ l;ilt tillfälle att rikla allas tankar på den 
frid, som Jesus kan giva, och för vilken 
all oro viker. En av eleverna berättade 
också i korta drag om hans hemgå ng, och 
om huru gripna cle varil av den [rid och 
förtröstan som, vilat över honom, Sedall 
sattes kist an P~I en vagn, och !'t'SH Il mot 
hemmet började. 

P å tisdagen hölls en minnesfest, till vil
ken alla lärare och elever i våra skolor 
sam t elever från hans hemort i andra sko
lor i staden inbjudits, Kapellet var myc, 
ket smal<fulIt prytt av eleverna sjiilva, 
och programmet var uppgjort av dem, 
SiilIan har jag övervarit något S ~I stä m
ningsfullt som denna fest ble\', Försl spe
bde musiken ett s tycke vareHer elen dC" 
~om mest skött den döde 1I1\(ler sjukdoms
tiden öppnade akten med ell gri[J<lnde tal. 
Därefter uppläs tes små minnesrunor p;\ 
vers och prosa, vilka författ a ts av elever 
MI. Flera av dessa voro mycket känsligt 
sl(rivna och uttryckte den kärlek de hyst 
rör den bortgångne I,amraten och vännen, 
Man förstod, att han i m iJnga avseenden 
hade varit ett föredöme för dem. En an
nan sida av saken framhölls aven ele\' 
från en regeririgsskola, då han påvisade, 
alt fa stän den döde, enligt kinesisk upp
fattning, ej kunde ha hunnit skafra sig 
"arken »meriter» eller »rykten, S~I fram
stod docl, hans »clygrI» klart som föredö
me för oss. Eli e\'<lngl'liskt inshlg i del hela 
gavs av en för~amlingsä ldste Cho\\' samt 
av ett par av o~s missionärer, som fram
höllo att h an »lalade till oss fastän han var 
(löd» samt manade oss a ll länka pr, döden 
Gch bereda oss diirför. 

Ett par musikstvcken på nöjt utfördes 
därpå av elevkåren, va rvid den gamla ki 
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nesiska sorgemusiken tolkades mycke l 
känsligt. Efter ytterligare några minnes
ord aven elev, som skött den döde under 
sjukdomstiden, avslöts den stämningsfulla 
festcn med bön av undertecknad och en 
utgångsmarsch av musikkåren . 

:\lillnesgudstjänsten, som yarat nära t\,~l 

limmar, kvarHimnade ett djupt intryck pil 
alla, Särskilt ha de icke kristna lärarna 
och eleverna uttryckt sill erkännandE' 
därav, Yi tro ock alt llen Iruldans andl' 
från Gud » har gripit [lera elever, . :\lå Gud 
sa fil tala till dem att de höra oeh omvän
(b sig till honom, ?lEI det vara vår stän
diga hön' . 

n, Londin. 

För våra små missionsvänner. 

Kära små vänner! 

I.<lugt bort i norra Kina bor el! liten 
busse, som heter Daniel. »Inte Daniel i 
lejongropen, nej, farbror Davids och tant 
l\.,',rins Danieb>, sa' en gäng Sven Vo/ester 
lill sin pappa, medan han var kvar i Kina, 
Il,), var Daniel mycket liten och Sven oek
<l. Daniels pappa och mamma, som äro 
missionärer och bo i Yuncheng, äro mycke t 
glada ilt sin gosse. Tant, som skrivlT det 
hiir bre\'et till Er, är hans mormor och var 
hos dem i Kina, d 'l Daniel föddes. Jag drog 
o([a Daniel i en vagn, som han fått efter 
\I a jastina Blom, 1I,Iajastin<l tn:l;tc det ya'!' 
S ~I roligt att bä ra Daniel. Den kinesiska 
sköterskan kom ofta in med Daniel till mig. 
lIan blev så glad åt mormor och ville så 
gärna gå till mormors rum och hälsa pkt. 
\len en dag for mormor hem till Sverige 
igen, och Daniel kunde ej begripa, varför 
han ej kunde f~l gå liJl det där trevliga 
rummet mer. 

Ni kan se här på bilden, aH Daniel T1U 

iiI' s törre. Han sitter så fundersam under 
valnötsträdet på Sommal'o och skriver bre\' 
Iil! mormor med blå- och rödpenna, Mor
mor blev S~I glad åt brevet och har redan 
svuat. Så lilen Daniel är, förstår han mor
mol'~ brev, I breven sel' Daniel ekorrar 
kila i träden, kissekatten, hunden och råg
12 rna, som få brödsmulor utanför mormors 
fönster. Ja, till julen fanns det både gran, 
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sljiirnor och mycke l julgott, allt m :i1at 
eller uppklislral i brc\"(;t ir<'m mormor lill 
Daniel. 

Fn da;.: ueriillauc hans mamm,1 lör ho
nom, all Jl'S US bor i himmelen, men a lt 
.Jesus OC!;s.l vill ho i Danicls hj iirla . »Lir 
han del :}) sa' ])auicls mamma. »Ja d{l», 
sa' Daniel, »kum dfl Jl'~IlS})! En 8.!1

llall d ag sa' han lill sin >;kölerska: »Bed 
liteli» Och hon log honom p rIorden och 
hörjade bedj:1 högt. '"id morgonbönen sit
ler Daniel så sli lhl i s in mammas knä elle r 
p[, en s tol bredYid henne oeh försök er 
s jun ga med . oeh då Linnea S\"('l1s50n, lill[l 
Friks sys ter, i somr[ls läsle i bibeln, läsle 
han efter. Ni har nog läst om Erik i 
Sin illl s Land'; DimieJ tyc ker det är så 1'0 

Jhlllie/ skriver [wev till mormor. 

ligl · att leka m ed Eriks systrar och krypa 
upp i lan t 0 1;': .15 knä. Pappa och mamma 
hade oeks" mcra tid för Daniel i somras, 
ly de hade sommarlov. Ibland fiek han 
fö lj a sin pappa till temp/el, där det finn s 
hemsk a aygucIar. Kin eserna, som voro i 
templet, bado ej lill dem. De hade lärt sig 
bedja till Gud oeh voro sil glada [lLt få 
höra mcra om honom. Om söndagarna 
kommo små kine.siska barn på söndags
skola, och särskilt en lilen fl, rka svarade 
hans mamma Sil rart, tU hOIl talade med 
dem om Jesus, som S~l högl älskar barnell. 
Dcn· lilla flickan blev sjuk sen oeh dog, 
men v ,l[. sa glad ntt f;, g;; till Jesus och 
e11 ' 1l sköna himmC'lcn. Barnen tyckte S~1 
mvl"!,pl om att H, ett litet kort med en 
bIOllIma eller annat pil. Kanske Ni h a r 
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nllgra YilekT;!. gamla kor l att skiinka till 
siindag""kobll1 i Kina. Del gör ingenling, 
al( del iir skr ivet p [t baksidan. 

I Kina finns det sådana sy~ ra m~:gg , och 
])[lde s lo ra oeh smel mås te h ava myggnät 
över sig 0111 nallen. »1 himmelen Hnns del 
inga mygg och inga råttor hellen), sa ' 
Daniel en kväll till sin mamma, df\ hall 
fick. det tr[1 kiga niitet över sig. Oeh sa 
varmt det är i Kina om sommaren. 1\iär 
Daniel vakrwde, rann svetten om honom. 
»Jag badar inne i kläderna jag», S<.t , Danid, 
Det var nog nyttigare a lt få bada i bäcken 
en bit från Sommaro, men Da ni el var än
nH lilet rädd iiven för det badet. 

Nu har Daniel lämn at Sommaro och iir 
hemma i Yuncheng igen. Hans pappa hi
ser med gossa rn <.t i skolan och seminariet 
och predikar i kapellet , oeh hans mamma 
Wscr med kinesiska kvinnor och går ul 
lilbammans med bibclkvinnan för all lala 
med I,Yinnorna i deras h em om Gud. 
Ibland fara de lill någo n by för att tnla till 
folket om Guds kärlek. Daniel blir myc
ket glad, d ~\ rnor kommer hem. N ;igOll 
ga ng får han följa med. Manga kinese r 
ha a ldrig (örr se tt ett ull iindskt barn, oeh 
de skoeka sig kring dcm oeh vilja giirna 
I,änna P~l Daniel. 

Den 21 ok t. lyllde Daniel tre ~lr. Hans 
pappa oeh mamma sjöngo för honom: »Jcsu 
lilla Imnm jag är.,) Kan Ni den silngcn? 
Han fick elt födclscdagsbord med goller 
och leksake r. En biblisI, his toria med bil
dl 'r i Jiek han fr~n mormor. »1 dag ii r del 
min födelsrdag. l morgon far jag till mo)'
mon), sn' Daniel. De snälla missionärerna 
g:lvo Daniel penningar "lill en kines isk 
dr:ikt. Niir Daniel snart kommer till Sve
rigr, I,anske ni får se honom i elen. 

p ;" kvällen fiek Daniel bjuda tV~1 smfl 
kinesnicl;or ]l~l te. De had e så roligt med 
a l1<1 l('ks;tl~erna, och Daniels mamma bl~s
te sJpbubblo r, och det var höjden av alll 
roli g t. Knnske Ni någon mer g~1l1g vill 
hiirn om Daniel? Bed Gud (ör honom och 
kinesbnrnen' 

DanieIs mormor'. 
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Trettondedagen 

kl. 11 r. m. anordnar S. M. K., i likhet 
med föregående rlr, en miss iollshöglid i 
lJele~daky{'kaIlJ Florag,ltan 8, Sthlm, dii 
sparbösso r och oITergå"or mollagas 

Program rör mötet lwmmcr att inl'ö ra s 
s<"lsom allnon s i Sv. :vlorgonl)ladet och 
andra tidningar. ~!issionen s vänner hälsas 
vannt välkomna , och vi anbefalla mö tet 
il t mi ssionsvä nnernas hågkom st oc h förb ön. 

Till våra pren~meranlsamlare. 

Samtidigt som vi lliinnc(l vannt tacka 
våra viirderade medhj ölpare rör (lera s hjälp 
med tidningens s pridning, vilj a vi iiven 
rikta en innerlig vädjan till ctem 0111 a lt i 
god tid, h els t fiire å rsskiftet. samla pre
numeranter'. Upplagans storlek kan d ~l 

av oss lättare berii kna s. 
I sa mba nd hiirmed h er red. att få p{l

peka , alt det står prenulllera ntsamlare 
fritt att rekvirera tidningen antingen ge
nom niirrnaste postkontor eller direkt frå n 
e:\.peditionen. Dä tidningen r ekvireras di
rekt genom pos ten. bli r j u bes viiret med 
all litdeJ a dessa tidningar mindre rör pre
nurn era ntsa mlare. \'i ha därför ortln 'l t 
d et s~l , all iiven vid prenumeration ~\ 

pos ten provis ion kan erhi\llas. Se för öv
rigt prenumerationsanmiiJan . Det s tår 
elnellel'tid yar oeh en ('riLt att hi\rYirllag 
handla , som man finner liimpligas t. \'i 
mott aga mcct största tacksa mhet all den 
hjiilp , som gives oss riir att f,1 tidningen 
spridd. 

Provexemplar. 

Hed. tar sig sa mtidIgt hiirmed friheten 
u tsö no a ntlgra pl'o ve:\.e m pla r P ~l vtlr Lid
ning i och rö r utd e lning och llncter för
hoppn i ng, att ]J ;"l 5,'1 sätt ny a prenume
ranter och yi\lJn er må vinnas . 1),\ \'i 
Sa kll <l adresser till \'rll'<l poslprcOllll1crnnter 
bedja ' vi att i delta san\lnanhang f~l ptl 
lllinna delll 0111, att prove:\.ernplar på he
gi\ran gratis erhållas fr tlf1 expeditionen. 

Insänd litteratur. 
Fnfi' Sv' "siw Missiuils·Purll'llild., 18 lur/or;. 

I slam oeh evangeliet. . \ ,. L. E . Hö~llI·rg. :!I~ 
sid. Pr is Ii'i!'l.. kr. :1: 7;; . inu. kr . . j: 'L;-,. 

') :-- la'H oc h ('\'a ll g'rl iet ut g i)1' III i;..; ~ i o ll ;i t' L. j. :. 
Högl' l'rg::; ;l\' ::d':l?-ds\} ills lliug ' till ~\' ('riges III is
:-;i ()IL....\'~i IlJl(? l'. l-rHIl , ' ill llll\d dellna ;·.. i n ;-.;j;-;I<I 

bok ~j f'lld,(,;t ginl. (h, kUlisk:!]> 0111 dVll lll l l
ha lll lll('(!; ln , k a \':i.r/dl'll. i "ilk ~ ll han s j :i l \' \':11' 

v:il bel'andnld , utan lian "ill [r;llllf(ir allt 
,·i ic·k;l oss tilt )';:i r/ck o( ·h hl,lig l nit Wr JllllhUlll
JI1CtLlIl('rJlH :-.\ fl';U~llillg. l t h:'IlIli..l I id . dtt d C' 1I 

lll uhalllIlIlJllal\ :-s k ,l fr r,ga n t r~id ('J' i fijrgl'lllldl'll. 
iiI' dennn. bok a\' si ir s kilt. stort v:irc\e . 

E. P. 

Där svenska missionärer arbeta. _\,. Mari in 
Westling. 64 , id . Pri" 1 k r. 

Ditl' s \'en~k(), Hli:-- '"i ioniLl'(' r :11'!Jettl, ui göl' ('Il 
",inlernll ilall cll ctl nin p; "i d ,llldipt fl,· ( \(-11 

"" (, Il,,k;, lI , i s,; ionS"prk~'lmh (' l cn pn " lika LUt. 
Dell ; ~I' P,l llI Jr;dra.!.! :1'\. S \·t~ H :.:; k n_ i\.f i:,,~ i o n~dLll e t s 
i\li " ion,,,tndic'kll llllnitt,, nturhdad il " I,;( s lor 
'ivI:ll'lin \V(':--t lin g- ()(-h )ll' ~l Jnn Hd att :-.0 01 konl

plC'IIIl?llt :ltföl j: l '- de l1 y li ~~.r' n IILgi\·JHl l n i R~ i() Il :-. 
kil rtorll:1, )i'tir ([ (' I H, ..... 1)11\ \.j ij a. H;l t'lll i.l n: Iii ra 

k:lltlla x\' C'II -.:.k Illi xx iolL :-\ \' l' rk -,:,u lllll ('t" , ii.]' ll C' H 
o": inlcrl i g. 

E. r. 
överflödande nlld. "\1' .T. n..Jone,;. l20 ,:d . 

Pri.- hidt . kr. 1: /;-,. 
ih'r rflö (\ ;ll1cl C' Il år! a,· .J . D. J o nes II (gör ('ll 

t1t ;~i ~gn ing ;lY dpll 2:1; e /l ~allllf'll. ])l'1l \llg~jl' 

Ptt. " ,inlct'lcllt I,i d rnp; till "år II JlJll' .I'.!!g'l'l ,;(·
litt.f'ri-J.tlll' 0(,11 l'ek tl lllllll~n d~\\' :l -':' nt t' flIt , ~ \ll a. 

-11m ,il sk a l\('nkl'"t1 1l;('[l . s kall l (!tonn:l "kl'ifl 
t' !lJ fl c\ rik n ~iring iii !' :-. in ;-:'.'~il. 

E. F, 

Upp till helig bönel<amp, .\1' :">l 1l11l('1 M. 
ZW L' IIIer. BG s id . Pri ~ ' k r, 1: j,-l, 

1-:n Hl ;l. llill !-!" till bÖll f(jr d f:' ll 11 ll1ha lfllll(\dall p 

~ k :l \'~irldC'll:-\ rr~ilsnillg-, 
Nä,' och f,jiil'l'an H)2;;. Pri s kl'. 1: --o 

En [i n (lvII innC'lI,dl -r ik .iulpllblikahllll. 

F, ,.,,( [-;((1I)(/('/i8/.:" 7 · (j" t r r/(lI!d,~8 Iir l r 7 8ril., ]lo l,.· 
För/nr/ · 

G nds I'il<e I<omlllel'. Til l S "rri~ p,; l" i~ , i llIlS
folk fr åll l~ JI qamm.a l m is8'i(J" ..~r ii}/_ ~O{i 
sid . Pris hiift . kr. :\: GO. kl oth . ;' :-. 

l)('llIla l lok. I ; l l ii ,!..!IlHd ,\ ~ \,prig l\:-;' llli ~ "it1llsfol k 

f rtlJl C' 1l g cunm al mi "':-: jn Tl s \'iin:·). innf'h{lll c r d~'r
lm!':l ~ krlttPI' för ,dlc:t .:-O tl) ;U ~ka llli :--~ i n rl (\ Jl. 

s0 1l1 ,il' (;utl s egen rik .s"a k. B()k~ll s föd" ff:lrr. 
pr(Jf('~:-i ol' J\..OlIllOLlill , J\:l!' J l~ ir g-i\-il·. o:....~ Iluf!0 j 
U\· det llii:-.;ta !-.(!1 1l kall g ' j\';t :-; ifr :: .~: \ Oll.l _ait 
\ 'i i<:k;L (ICh II Hra ('tt ~ lInl- och kraft' i ~t llli:-;
sionsl; \'. . 

n. l? ~ 
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](irws stniknte'f vi,sa sih.s-k-ilt ·intresse fOr 
religion, förklarar pro[e~~or Hung "id Pp
ki ng110 iversi h, tet. De frHITLställa oUa , :td:1l1;) 

frå go r som d E'~ ,a: Finns det ett tillkommande 
liv 1 Vad "r religion '! K a n en miinuiska leva 
ptt sedligt liv utnn att tro p, någ.;n relig-ion ? 
Huru kun man bev i~a Guds exi,ste'l :';'~ Var 
iinns Gud? Va.rför tillåter Gud flet ond,, 7 
Vad ,il' t n 'enigheten? .lir Kri"Lus männi sk :t 
eller Gnd '! Voro J /'!"-u underverk verk liga no
cJerverk 1 Hllru kan Krist.i död ha en frälsan · 
de kraft lör oss? Vnd menas med Guds rike 
fI\:h var ii Il ns det ? 

Frun p ro t; inse". " I.nhu'c.i ~kriver en nn,eri
kflOSk kvinnlig mi,sion,ir , .1t t Ili e·kor llH i h~ll ' 

n('s skola vi~",t- ,iirskilt ,101' iver att t ilHig-ua. 
,igo bibelk unfOkap, och hon fort,'itt.cr: ,;Ett,,!, 
att de hade H.st upp den Jiixn , :.;"m de för un
gefär tre veckor sedan ringo, förl, .,log jag drnl. 
att vi skulle ba. ett litet bönemöte till.,;<.llTl· 
mans. En av fli ckorna val' omkring 12 iiI' 
~';tl.mmal. Hon gjorde s>irsk ilt intryck l'" 11Ii~ 

g"nom sin bön. Hon sade: 'Herre Jesus dl! 
vet, aU jag älska.r Dig och att jng bar givit
mig s jälv helt och hållet; åt Dig, men min mor 
t.illåter mig pj att ]ö' n. upp bandaget IJ ä minn 
fötter. Gode Gud gör henne vill ig att tinitll. 
det! Min mor först•. r icke ,Je>lU l"nt, och hon 
vill icke, att min far skall iörena s ig med 
församlingen, ehuru ban redan hilr galt ige
nom dopkla~sen. Gud, låt benne iekl' .iort,~tta 
med att hindra m(n fader! Herre, öppna bl ·n· 
nes bjärta och gör henne vck;;il, villig att H,l,) 
min ätdre sy,ter, min lille bror och mig sjith
och hela vfir familj att bli kristna! Jag vet 
att jag s jiilv har mil nga syndrr. mf>n Hern>n 
förlåter dem Alla.'" 

R-,. m·iss1lm.iir i In.aAe·", skriver till en mi,, · 
sion,t.idn ing: »En av mina. kri .-lna. vilnncr 
berättade för mig, att han har belOÖkt en helig 
plals och där funnit pn bramin. som gjort 
tys.tnadslöfte. De två SIItto en stund mitt 
emot vara.ndra och hE't.raktadn vara.ndra} ynr 

på bra-minen tog sin tavla. o('h skrev därpå: 
'Kommer du int" ibug mig. Jag vur klas' 
kamrat med dig i Madrids krist.na högskola. 

L A N D. 20 december 1920 . 

.Jng har gjort. tystnadslöfte för att hindra 
minn närmas tp. att tvinga mig till niigon för
hnstali handling. Jag är ännu inte vi", på, 
\'ilket buds.kap som jag bör framföra till df·lII. 
od, jag tiinker över detta >tmne sti ll a medi
tntion.' " S l(I'ivaren fortsiltte r. "Det finn ,; 

många sådana "ökare i Indien. " 

" 
VIII hi.",dlLernos stäIl1,;n,g till h:1'·ist6,,(fomeJl 

skrivrr en mi ~Rion'i.r. tillhörande EngpJ~ka 

Kyrkan, Mi ss ionssiLlh;kap: »Hinduerna synas 
va ra mycket tillp;:inglig,t för den kristna. san
ningrn just nu. Det iiI' intet tvivel om, att 
Gandhis f,ing~lande ha,r haft en delvis o[ör
utRedd inverkan på. dem. Mi ss ionä.rerna över 
he]" landet mena, att oerättplsen om Candhis 
arre,t.l'ring, förhör inlör doms.tol och inspärr
nng i Hingclse har kommit hinduerna att ånyo 
med e[b·rlank stanna inför J esu Kristi mild
het. Dc. iörs ti , att det just '.1' Kristus, som 
hal' inspirerat denne ma.D, "ilkens liv och ande 
de ~å. högeligell b.eundra. och drt är klart föl' 
de,m. att det just ,il' Kristl"" som C;andhi gjort 
hll ,in iiirehild. Det :·lr P'l grund därav, som 
de nll ..;j:ilvft vilja tränga in uti den krist.na 
~i\nnin,!.!!'l1 o('h sj~il\': 1 lli.r:'l k~inna KrbtllS. J:lg 
har aldr:g förr ,..tt. hinduerna sa tillg:lLlgliga, 
och det just en tid , när JnRn kunde v,lnta u:ot.
.sa.t sl'n. Kristendomen behandlas nn i (lel] in
lliak". ]1rc.'scn på et.t belt annat , 'i.tt. iin förut. 

Ma n kan niisl nn ,ddrig lilsa en hindu-politi sk 
ti(lning utan atl iinna , atl kri , tendomen ;ir 

behandlad eller aH kristnu. läran är förema'l 
för diskll ss :on, och alltid sker detta med vörd
nad o(·h sympati . Ännu ('j t bevis pil. det au
s""nd", krislendomen tilh'unnit s ig i Indien , 
iir följande uttalande aven indisk hindu: 
Det ä r intre 'an t aU lägga märke till , att 
ehuru muhammedanerna ha varit i Indien 
1,000 år. man ä.ndå aldrig hör en hindu liga.: 
.Tilg önska.r, Du vore ment lik profelen. Kri
~tendom('n ha vi f'ndast känt till under nåp:ot 
mr!' ,iu 200 ;h, oeh dock skulle varje bildad 
hindu kunon sU ga. till en kri ten: Jilg ön-kar. 
;lH dll rr:pr" likna.de ,Jesu, Kri "tu8. 

* 
ROlill'/'sk·/':a.tolslw- prii.<ters fi endskap lItot /Ji · 

beln har ånyo h().v i :-;'II.t s enligt följatHlf' 

meddelande, hämt.at fri,n O'ta Rica. Elever
na i <>tt hihl'lin,titut, som upprättat!; dtLr , ~r:1 -

\'fL spritt biblHr och telltamcnten rlJnt 0111

http:likna.de
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kring på landsbygden. Dit den katolska 
priiste n fann, att folket köpt bibhu, beta.lldc 

han, att d" skulle utli.imnas, varpå. han lät 
uränna dem på skol planen. En kvinna, som 

cn dag hört evangelisteo förelä sa en del al' 

Lukas cI'nngeJillID, sarnmant.ri.'fIade ,.l:Jgen cf· 
I€'l' åter med denne, som uppmana,le henIle 

MI: köpa ca bibel. Ron förklarade, att hOIl 
e.i vagadc det, ty prästen hade förbjudit dem 

att äga bibeln. och han sknlle alldeles säkc:·t 

brännn den, om han funne f>fl sildnn i hennrs 

ägo. :Men tiJlade hon: "Vis för mig igea J(' 
tlyruara ord, jag hörde igar. » EI' nn.Q'eli stcJl 

Iiiste, och kvinuan blev åter sa djupt grip" u 

<tv ordet, att hon kiipte rn bibel och f'ömrlr 

den som eu skatt.. 

* 
För :ttt gö ra. lri!wlll·H 1(';(;ll' l' mera, l'TUl/d,' 

lö~' llHgdr.H}/f~n. hal' sönuag:.-sko lfören ingt? Il i 
Kinn engagerat I'n kinesisk artist att illllst['('· 

r;, df>m och (];irv id giva dem en nationell prii. 
grl. Då. på, grund av dflon svårltird:l.. skriften 
hibelns berätte lser äro mycket sl',iråtkomliga 

för dc SlWI och dc olilrda, häJ,a,; allm'int. 
detb'l hjälpmedel i mi ~5ionsaI'1'0 1· ct. sy nnC'rli . 
io!"cn ,,~i l ko rrllTI f' t. 

* 
F ru fl, ."ur).ra, .fllr;"k(, s kri yer en Jniss.lonU r 

IJlfl den dopkl:b" bnn just hade .<mmlad lör un· 


den' is ning, följ:llH]": De fle st(t ;} v dem »1'0 


kvinnor iiL'llll 16-60 ars ~lder. Förbcff',lpl. 


s('tiden I'arierar mellan 2 till 7 ilr. Nä,,! au 


al lesflllln lD.ns. kunna hisa. 20 h a kommit från 

hedniskn hent. 17 bleyo törda till Gud genom 


,ttt läsa bibeln , 8 genom att lJ.ör'l predika n. 

7 genom drömma r och \" isioner l :~ p.·I ~ nol1l 

siLnger oclt de ölTig:1. på grund av fl'ukhn 

för döden eller genom att läsa l<ristna böc, 

ker. Ibjand dem som hih~llii"n ingen förde 


!'in oml'ändelse förklarade 5, att det var Jesu 

inbjlldan i )Iatt. 11: 2>;· - ;;0, som förde dem 


till Fräh,nen. j\{an sklllle ha trott , att dl""" 

(em skull e ya ra gamla m,ln oeh guntlR kvin· 


nor, trötta pk livet, men jag lan 0., aU, de all,,· 


sammans 1'01'0 unga, kvinnor från 19-24 :11'5 


:"t1der. Detta sy nes tl nderl igt. mCD vid nii r 

mare eftertanke fÖ J'Bla vi. att det iir just den 


"'-Id': r , som ä r mest pröI':mde för en kvinna. 

Då haj' hon slu t.ilt skolan och fått börja livet ;; 
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hårda strid. Fra.n tidigt p" morgonen till 

sent f'" kI'ällert måste hon arbeta. Antingen 
i trädg:lrden under Afrikas glödande sol elle r 

på fiilten linder I'interns kyla. 

Prenumerationsanmälan. 
i\{ issi ons I idn ingen 

SI~IMS LA:\]) 
, anm~ilcr h ärmed sin 31:a årgl\ng. 

Sinims Land, som iir organ för Sven ska 
:Vlissionen i Kina, utkommer år 1926 en ligt 
samma plan som det sist för flu tna året 
och redigeras av Nath. Högman under 
Illed\'erl,an av Erik Folke m. fl. 

Sinims Land u tl,ommer under årets lopp 
med 20 nummer samt innehåller uppbyg
gebeartiUar, bibelstudier, brcv från Kina 
sam t missionsnotiser fr an när och fjärran . 

För' de manga vänliga uttalaml en om 
I'~lr lidning, som tid efter annan kommit 
oss till del, her red. alt p fl det hjärtligaste 
f,} tac!(a. 

O,\ nu t"lrssldflet nörmar sig, ville red. 
till Cl1\'ar av tidningens vänner rikta en 
innerlig vädjan om hj älp "id a nskaffandet 
av nya. prenumeranter. Varje ny prenu
meranl icke bJott lillför tidningen öl,at 
ekonomiskt stöd. Det är en ä nnu högre 
sy npunkt, som härvidlag bör a nlä ggas: ju 
[ler nya prenumeranter, ju fler " ii nner till 
missionen och ju fler förebedjare samt 
desto s lörre seger för hela det arbete för 
I'ill<et Sinims Land vill vara elt organ. 

Tidningen 1,ostar: helt ar kr. 2: 25, 3 
k\'artal kr. 1: 75, halvår ];r. 1: 25, 1 kvartal 
kr. U: 90, 1 m~ll1 ad h . O: 65. Sänd till ut
landet ko s tar tidningell kr. 2: 75. 

Pren umeran tsamJa re, som verk s tälla pre
Ilumeration ~I närmas te postkontor, erh[d
la mot insändande till expo av postens 
kvittenscr ];r. 2: 25 för varje :l-tal ex., men 
Ch'l intet friexe mplar. 

l\"är 5 ex. eller därlllöver rel,vireras fr ån 
exp., crh,tiles vart 6: te ex. gratis. 

När mindre än 5 ex. tagas bör prenu
meration helst ske på posten. 

Provexemplar erhållas gra tis från ex
pE'rlitionen. Redaktionen. 

http:allesfllllnlD.ns
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M I S S lON S L I T T E R A T U R. 

Hlldson Taylor. 
,\[0".,/1" so,n ·'II.'Jadr . Tredje 1I1'1'1. En 
. ·ki ltl rjll,L! fiir lI" g llom av M'll"·J lall 
H rllonl!t;J!1. M"d t ,L1 rikn illll'\ 1',,\ ;"""r. 
Pri, kr. 1: -. ;) ex. 2 ,) % rah"tt. 

Ädelstenal' Mästaren s I(rona. 
'.JiJ.,,·7Jilclv l (nl 'n missi01 /.,> rLt'b( fl ( Jlina :lY 

Ini H. Ciofon h. Pl"i s kr. '2: ~."" prl dl'lll"l 
hok liimnas Jlll GO % l""b'l tt. 

Från lidand e till seger. 
Rn ki. l1 C8k v ;1I7l((8 !i" .• kamp Il\" Tngehorp: 
;\"kzell. Jli k l i\\ 1I 8( 1". l)ri s kr. ]: -. ,", 
ex. 2.) % I"Ilha tt. 

MissionskalleI en. 
Av ,J. HU l],w n 'J",,)'lol'. Pris ':';l 'ire. G ex· 
2;) % raba tt. 

Nya B"gynnelser pil den Gamla Grunden, 
A\ ,Joh. H i!\lll:1 Il. J'ri.- :lO öre. G ex. 2;; 
% rnbatt. 

"Om I bciljen." 
:: :dj " uppl. Av ,Lim e Jr. :i\[;w Co nke,v. 
Pri 25 ön'. 10 ex. '2.; % r;lb " tt. 

Svenska A1i~-" ionen i Kina, dc.•s Hl'2}l;omst, '111
1)()cl~l &n q och n ii n anm d l.1 Sl, iinn~n !J :1.V 

Nnrh. Hlig IllUTl. ?\'y o!11urhpb d Odl rikf' 
j ll" t rc ratl up plaga. Pri s " O öre. ' ;, l'X. 

~ !) % r :1 IJ!\ H. 

Sinims Land. 
'J'idnill ["(' n k o. b l': helt ['l' kr. 2: 2;'; :3 

kv a rt"l ·k r. 1.: 7;; : h " I\' ;:11" kr. 1: 2;,; 
k\'ar\:d kr. O: DO; 1. 1IIl n at\ kr. O: (j;;. 

:-;,incl lil\ ,,11:'1ld,·\ !;:()" t:l I' t idnin g0!l kr. 
:2: j';) 1>1' ~!r. 

Hans Stjärna i Östern. 
22:a :1rgången . 

Inlle!töller: 

HerdHrues tillbedjan. Jll. 

,JlIltankar. 
Ur »j\lIdpliga ~:Ln[!l~r». llj'givlI:1 :1\' O.";":lf 

Ahnfelt. 

Ära vare Gud! 
Av 'Vilh. J\rbin, 

.Juhileumskonferensen i Keswirk. 
Av .Joh. H <lglJ er. 

Df'n strålande religionen. 
l\V Rrik Folke. 

Frc)ken Wang Pei-chen's vittnesbörd 0111 sin 
omvändelse. 

Över,,; ttll. n v Au "''' " t :l Berg. 
Ett SOIl1IllHl'lllinne. 

Av C. :1-'. Blom. 

Två sjukbes ök. 
..\v .Judith HllltCjvist. 

Scg·crfröjd. 
Av Hilma Tj';dcr. 

l'ucbo\\'. 
A\' G. V Wester. 

Pastor Hsi. 
A v Erik Folke, 

Tacka Gud och fatta nytt mod, 
Av C. F. Blom, 

K"lellc!0lTI. so m ,ir jllu.'1 rf'r;ld, inneh,tller 
" \'~ n l'l) pl y ~ nill g:t [' 011;1 S. ?I. K. ,,,mt kart" 
(i v r mi ss ion. {; il t't i "J-,in" och ],;:;1)1 l"l'kvirer'lS 
fra ll f-; \ ' . ~\li ~b ion e n ~ i Killil förlng. 

Pris kal·t. 2: 25, klott>. kr. 3: 25. 5 ex 
25 % rabatt. 

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

Telefon: 44 59. Norr 22473. 


I N N E H Å L L: 

Jll. - JTiTd:lrnr. -- JulgLic1jen. - En hislr!1 lnJjor. - W. W. Ca,scls, - C. J. 

Gu . ..; I "j'''SOII. Biiranrlf' fr'lIl, t lit (;ud. - F r :!ll mi~sio n;·lr(>l'Ii8. - Fl';1I1 Red. och 


E:q). - Insänd Jilln:.llur. -- FLin N~l,' och FjL"\rr:Jll. - l'renumeralionsanmälan. --

Missionsliltera lur. 


Stockholm. Svenska Tryckeriaktiebolaget. 1925. 


