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VÅRA STRIDSVAPEN.'" 
"T y ras li\ n vi va ndra i J<ö tte t, föra vi dock 

icke ens trid eftcr kö ttet. Vå r a s lrids vupen äro 
n ä mligen icke av kö tl ~ lig a rt ; d e ;\ro tvä rtom 
s . mäktiga inför Gud, a tt de kunn a bry ta ned 
fi\sten. J a , "j bryta ned ta nkebyggnad er och all a 
slags h ö 'u bah'e rl<, som Il p pr r sas m o t kunsk a
pen om Gud, och vi taga :: I\a ~ I "gs ta nke fund er 
till lan ga (Jeh liigga d em lind er Kr isti lydnad ." 

2 Kor. 10 : 3-5. 

Vi minnas, att när Herren Jesus 
gav sitt första vittnesbörd om Paulus, 
så var det bl. a. med de orden: Den
ne är mig ett utkorat redskap. Och 
ha vi studerat den mannens historia i 
Apostlagärningarna och i hans brev, 
så ha vi funnit det bekräftat, vilket 
underbart redskap han var i Herrens 
Jesu hänaer, och huru vi med fullt 
skäl räkna honom såsom alla tiders 
förste och störste hednamissionär. 

Bland de rika gåvor, varmed Her
ren hade utrustat denne sin tjänare, 
finna vi också förmågan a tt tänka 

djupt och klart. Hah ägde ett tank<!

• Ante('k ningar t l'[1O ett -fö r edr ag av 
kyrkoh erde Gunnar /lrlJlnan vid av
skeds- och viilkoms lsamkv iimet i Sloe K
holm den 13 jan. 1926. 

djup och en tankeskärpa, som det lö
nar sig att söka följa med ocb sätta 
sig in uti. Men någonting ännu märk
ligare och underbarare för den som 
vill se Guds rikes uppenbarelse och 
Jesu makt med en människa är, hur 
denne apostel använder denna sin rika 
gåva eller rättare sagt hur Herren får 
använda den, hur helt och fullständigt 
han ställer den till Herrens tjänst och 
förfogande. 

Särskilt få vi bevittna detta, då vi 
läsa om Paulus och hans arbete i för
samlingen i Korint. Huru gripande 
är det icke, att han, när han kom
mer dit och finner denna filosofi, 
denna stora intellektualism, och då 
han inför denna känner sina kraf

ter och sin förmåga att uppträda 
och korsa klingan med dem, ändå, 
när han går inför Gud, avväpnas 
av Herren, Gud tager ifrån honom 
dessa vapen, så att han kan säga 
de underbara orden i I Korinterbrevet, 
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när han blickar tillbaka på den tiden 
i Korint: »Jag satte mig före att icke 
veta annat bland eder, än Jesus 
Kristus och honom korsfäst. » Han 

satte sig för att predika den korsfäste 
Kristus, att h a n skulle bli hela hu
vudsumman, satte sig för att bli rik· 
tigt ensidig. Avsiktligt avstod han 
ifrån att ge sig in på alla de rika om
råden, som också kunde föras in med 
kristendomen och belysa dess rikedom 
och mångfald. 

Resultatet av hans arbete visar, att 
det icke fattas något däri. Herren 
sade sitt ja och sitt amen till Pauli 
beslut. Därför kunde han draga fram 
i segertåg. Med trons vapen kämpade 
han. Han stötte ned fästen och tanke
byggnader och alla slags höga bålverk. 
Han tog alla slags tankefunder till 
fånga och lade dem under Kristi lyd
nad. Han hade själv kommit helt in 
under Jesu Kristi lydnad, så helt, att 
han bekände sig vara en Jesu Kristi 
träl. Där hade han funnit den rätta 
friden och glädjen. Han hade också 
på den vägen blivit en Jesu Kristi 
stridsman och en segervinnare, som 
kämpade icke för något ovisst, utan 
som gick emot målet, och som, när 
det led mot slutet av vägen, kunde se 
framför sig härlighetens ovanskliga 
segerkrans, som Herren, den rättfär
dige domaren, hade i beredskap åt 
honom. 

Jag har tänkt på detta rätt ofta på 
senare tiden. Jag har sett mer och 
mer, hur i våra dagar förhållandena 
alltmer börja motsvara dem, som 
aposteln Paulus mötte i Korint, och 
jag tänker mig, att ni mina trossyskon 
ha erfarit och märkt detsamma. Det 
går ju genom tiden en sådan stark 
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ström av förnuftsklokhet och intellek
tualism. Man försöker att med för

nuftsskäl och på tankeväg finna en 
grund för sin frälsning, ja, man söker 
att finna vägen till himmelen också. 

De ha ju funnits i alla tider dessa 
tankar, och dessa försök ha gjorts. 
Det har alltid visat sig vara en ofram
komlig väg, och ändå, hur tragiskt 
är det icke, att så stora skaror arbeta 

och kämpa på detta sätt. Det är som 
om atmosfären vore fylld därav, och 
som om Guds folk började känna det 
svårt att andas. Och är det inte en 
verklig fara för oss, om vi börja att 
gentemot dessa människor giva efter 
att anpassa oss och .söka att förstå och 
med förnuftsklokhet vinna trons seg
rar? Då misslyckas vi, då lida vi ne
derlag, inte bara så, att vi icke kUnna 
vinna själar för Gud, utan så, att vår 
egen själ kommer i den mest fruk
tansvärda fara att bli tillbaka. 

Det finnes förvisso här i vår huvud
stad en skara, som samlas kring korset 
och som håller ut i den bekännelse, i 
den heliga dårskap, som aposteln Paulus 

bekände i Korint. Men det finnes ock
så så mycket utav denna världens vis
dom. Herren hjälpe oss att bli rätt 
ensidiga, att med full avsikt, liksom 
aposteln Paulus, lägga bort allt så
dant, avstå ifrån det, och även om vi 
ha fått gåvor och möjligheter att tän
ka högt och klart och djupt intellek
tuellt, likväl låta korset framträda i 
vår bekännelse såsom dess grund, så
som det enda, som håller, och som 
den enda vägen till himlen över Gol
gata genom Jesu Kristi blod. 

Jag har icke kunnat glömma, när 
jag var härnere och hörde Sundar 
Singh. Det sista jag hörde den sista 
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kvällen, jag fick vara med, var om 
vad han hade funnit här i vår världs
del. I Indien och i hednavärlden till
bedja människorna avgudar, men h ä r 
t i I I b e d j a d e s i g s j ä I v a, och 
det är kanske det värsta avguderiet. 
Så sade han, och jag tror, att ha n har 
så rätt. 

Jag har förstått, att särskilt våra 
syskon, som äro i Herrens tjänst där
ute i Kina, möta dessa strömningar. 
Det är inte blott i kristenheten de 

finnas. Alldeles samma ande finnes 
också ute på missionsfältet. När vi 
läsa om de inföddas tankar och deras 
frågor , då de möta Kristus, särskilt 
ute i Kina, så märka vi ju, vad som 
rör sig i deras hjärtan. Det är ofta 
förnuftsklokheten, som söker göra sig 
gällande, och de mena, att de på der 
vägen skola finna frid. Gud give våra . 
sändebud kraft att i likhet med den 
store hednamissionären Paulus besluta 
sig för att icke veta något annat än 
Jesus Kristus, och honom' korsfäst. 

Han fick möjlighet att fatta det be
slutet, när han hade sitt stora möte 
med Frälsaren utanför Damaskus. Och 
när han många år efteråt mot slutet 
utav sin missionärsbana stod i Cesarea 
inför Agrippa, så avlägger han ännu 
en gång ett vittnesbörd och vittnar 
enkelt och rättframt om sitt möte med 
Jesus därute på vägen, och så säger 
han: Därför, konung Agrippa, blev 
jag icke ohörsam mot den himmelska 
synen. Det var därför, som Paulus 
kunde fatta sådana beslut. Det var 
emedan han ständigt hade i minne 
den himmelska synen, ja, emedan ·den 
ständigt förnyades för honom genom 
nya möten med Frälsaren. 

Väl ha vi haft någon himmelsk syn. 
Men ha vi mött Herren Jesus på ett 
sådant speciellt sätt, då må det ju 
också bli vårt livs bekännelse: S~ blev 
jag icke ohörsam mot den himmelska 

synen. 
Under färden emot det himmelska 

målet var det för Paulus såsom det 
berättas i Kristens resa. Pilgrimmerna 

kommo upp på det heliga berg. dit 
herdarna förde dem upp. Där sattes 
synglas i deras händer och man bad 

dem se mot staden med de fasta 
grundvalarna. Men deras händer dar
rade, så att de icke kunde se staden. 
De hade varit med om något så svårt 
kort förut, att händerna ännu darrade. 
Likväl tyckte de sig se något som lik
nade en port och något av stadens 

härlighet. - Ja vi ha väl också varit 
någon gång på »höjden klarhet », och 
Herren skall, om vi höra honom till, 
föra oss dit upp ännu. Kanske darra 
våra händer, icke blott kroppsligt utan 
även troshänderna, men det är inte 
det värsta för Guds barn. Om de bara 
vända sina synglas åt det rätta hållet 
och med trons blick se ditåt, så skola 
de se något av härligheten. Ater och 
åter skall Herren visa oss, att det är 
verklighet . Det är inte inbillning. Det 
är inte drömmar och sagor, som värl
dens barn mena. Det är verklighet. 
O, att vi också denna afton och genom 

det vi få höra av våra sändebud. få ett 
fördjupat intryck därav, att det är 
verklighet, och att vi såväl som de 
därigenom må i Guds Andes kraft 
kunna fastare omfatta Jesu Kristi kors 
och bekänna med hans apostel: "Så 
blev jag då icke ohörsam mot der: 
himmelska synen.» Amen. 
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Ida Ringberg 50 år. 

Den 27 dennes passerar fru Ida Ring
bel'g, född Andersson, femLioiirsgränsen. 

Fru Ida Ringberg är utgången ur för
ningen »Kinesernas Vännen) i Jönl,öping, 
en förening, som ännu äger bestånd och 
som alltfort med trohet verkar för missio
nen i Kina. 

Ar 1902 blev fru Ida Ringberg anlagen 
lill missionär och ulres te lill Kina ~lrrt 

därpå. På vårt missionsIält därute fick 
hon först sitt verksamhelsfä lt i Chieh
chow, där hon hade till uppgiIt alt arbe ta 
bland kvinnorna. Efter alt sedan under 
ett par års lid ha hjälpt till vid sekreta
riatet på v:1r huvudstation, övertog ho n 
ledningen av flickskolan i I-Ioyang. Är 
1913 ingick hon äktenskap med missio
när Malte Ringberg och har alltsedan haft 
sin verksamhet i Honan mestadels 
Mienehihdis triktet. 

Arbetet på en missionsstation är myc
ket krävande. En missionärs hustru skall 
räcka till för alla. En ständig ström av 
besökande kvinnor, sjuka och fattiga, hör 
till ordnin.gen för dagen. Till allt detta 
hade också fru Ringberg en flickskola att 
se till. Ofta fick hon ensam bära omsor
gen om allt, ty missionär Hingberg till
bragte' en s tor del av sin tid p:1 resor i 
det vidsträckta distriktet. De J0rsta mera 
lugna åren följdes snart av krigs nöd och 
hungersnöd. Makarne Ringberg s todo tro

get på sin post. Arbete, spänning, nöd och 
lidande gjorde dock, att fru Ringbergs 
krafter nedsattes och hon har under 
sista tiden ej kunnat taga så verksam del 
i arbe tet som förut. 

Sedan missionär Ringberg nu blivit kal
lad att övertaga sekreterareuppgiften 
Yiincheng och han och hans hustru flyt
tat dit, Ut vi hoppas, alt de lugnare för
hållanden, som råda i Shansi, skola bi
draga till a tt fru Ringberg s tärkes till 
sina krafter. 

Vi tilJönska vår Syster Glids rikaste 
Yälsignelse och bedja, at t hon m ed sin 
man och det verk, varåt hon vigt sitt liv, 
må "ara ihiJgkommen i våra "änners för
böner. E. F. 

Richard Anderson 50 år. 

Den 29 dennes fyller missionär Richard 
:\ndersoll 30 ar. 

Ar 190,1 avskildes han för missionskal
Iet och a"reste följande år till Kina. Ef
ter en tids spr:'l kstudier rick han sig an
visat s itt verksamhetsIält i IIonan[u, där 
han sedan under hela sin verksamhetstid 
på missionsfälte t varit stationerad. Ar 
HJlU ingick han äktcn~kap med fröken 
I-lildur Engström. 

Missionär och fru Anderson ha bakom 
sig i Kina en tid av rikt välsignad verk
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samhet. De ha fått se, hur Guds ord haft 
Iramgang och utbrett sig överallt på dell 
s tora slätten runtom Honanfu och även 
långt bort in å t bergsbygden. Då under
tecknad å l' 1918 hade förmånen att till
sammans med missionär Anderson göra 
en resa i distrLk tet, möttes vi överallt av 
välkomsthälsningar fran enskilda oeh 
grupper av män och kvinnor, som fröj
dade sig över frälsningens nåd. Det var 
trosstärkande alt l:', dela andliga gåvor 
med dessa lyckliga Jesu lärjungar. 

Särsl,ilt uppmuntrande " a r det alt 
träffa sådana kristna ibland dem, som 
mottagit n:id och g:lva till att vara med, 
hjälpare i evangelium, och därtill si,dana 
medhjälpare, som kunde och ville bära 
ansvar i den heliga tjänsten. Att vinna 
och fostra sådana, därom har missionär 
Anderson synnerligen vinnlagt sig. 

Under senare år har missionär Ander
son haft den glädjen a lt i staden Honan[u 
kunna uppföra ett sLön'e kapell, och allt
sedan det öppnades för offentl igheten ha 
gudstjänsterna där varit väl besökta. 

Under den sista stora hungersnöden ra 
vårt missions fä lt blev arbetsbördan vår 
Broder för tung. Hnns hälsa började 
vack la och han nödgades resa hem. F a
miljen iinlände lill hemlandet i nov. 1923. 
Df' alltför medtagna krafterna ha endast 
langsamt börjat återkomma. Vårt hopp 
sLar dock till Herren, att han åler skall 
låta sin tjänare få vända tiJJbaka till sitt 
arbe tsfält i Kina till var glädje och de 
mångas, som där ute ivrigt längta efter ett 
å terseende. 

Vi tillönska v ~ r Broder rik väls ignelse 
från Gud under l'ortsatt livsgärning. 

E. F. 

\'ftra .')()-:',rillgar, s. 7t;. Kinaj'ö!'l'llin;..(l'll i 
Eksjö, 5. 77. Fl'öl,~ll Sjö" l" " 1115 ""kOlll,,I 

lill Kina. s. 77. NHlh. HOb'1nans böl'kcl·. ~ . 

77. Skol verksamheten i Kina, s. 78 r. 

LAND. 77 

'~~o~riPrnmoN 
En välsignad missionshöl!tid 

hölls den 2t; sisIlidne februari i Eksjö. 
Därvarandl' s. k. »Kinal'i~renillg » firade 
nämligen då sin 36-årsd;lg. Denna g:'1l1g 
fdngieks dock det vanliga sä ttet rör in
samling, d. v. s. med försäljning ' av tör
färdigad e arbeten och skänkta gihor. 
\1 issionsoffrl'l vid dagens möte, da sold,'t
hemsröreståndare G. Liining samt missio
nän'rna Judith Hullqvist och G. V. Wester 
tj änade, gav större ekonomiskt resnltat 
än fÖI'l:g.\cllde års arbeten och försälj~ 
ning. 

»f{onom, som förmår göra mer, ja, 
\fInnt mer än allt vad vi bedja eller täno . 
ka, efter den kratt, som är verksam .1 

oss, honom tillhör äran.» 

Fröken Estrid Sjöström 
ankom, enligt meddelande, lill Shanghai 

den 2 mars efter en lycklig resa. 

Sekreterare Högmans fotografi. 
Härmed meddelas, a tt s1idana finnas 

att lilIg:i och kunna bestiilIas frflll expe
ditionen till elt pris av 85 öre pr styck 
plus porto. Fotografierna sändas sedan 
mot posl [örskott. 

Böcker av Nath. Högman 
Ny uppl aga komnwT inom l,ort alt ul

gi\'as av Nath. Högmans bok: »Fram/ids
u/sik/en). Denna bok har r edan utgatt i 
3 uppl ago r, men har llU en tid varit slut
sldd. Ofta ha vi fålt förfr :'lgningal' efter 
den och ha därför beslutat utgiva ny upp
laga. Priset blir trol igen kr. 1: 50 per ex. 

i\ ven några andra av sekr. I-Iögmans 
bibelstudier, vi lka förelågo i manushilJt 
"id h a ns död, hoppas vi kunna ulgiva med 
det snarasle. \'i skola meddela n ~irmar l' 

h äro m i kommande nummer. 

Bedjen för missionärerna! 
Skriven till missionärerna! 
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"Hållen fästet tills jag 
kommer.">!:' 

Den oro och den upplösning av alla be
s tående \'ärden, som genom \'iirldsl,riget 
spreds över Europa, synes nu ha nått 
Kina. Säkerligen ha tidningarna sk ildrat 
till s t~ndet i drastis](a färger, och ställ
ningen i det politiska synes f. n. verl<ligen 
mera hopplös än n~\gonsin. Alla de s tora 
ledarna: Feng Yl"l-siang Tuan Chih-jui 
och Chang Tso-lin siigas i dagarna avgått 
eller skola avgå den ene efter den andre, 
och man vet ej vilka, so m nu komma 
att ta ga ledningen av detta söndersargad e 
rike. 

De stora armeer, so m s[\ hastigt sam
manrafsats, ha på flera platser sönder
sprä ngts och skingrats, och dessa herre
lösa soldater, utan fostran och discipliri, 
komma nu att öl,a den redan talrika ska
ran av rövare, som sJ,övla och plundra. 

Under allt ddta, som sku1\e bringa den 
sanne fosterlandsvännen ned i stoftel fÖl" 
världarnes l-lerre i sy ndabekännel se och 
bön, hr,lla de ledande politikerna av folk
partiet och l<ommllllisterna i samband mcd 
frä mI i ngsfien tliga och an likris tliga stu
dcnldemonslran tcr agita~ionstal, i 8vsik l 
att Yäcka nationalUinslan genom att ge 
militären och utlänningarna sk ulden för 
allt elände. 

Det är då ej att fönilnas över, om hem
land,elS missionsvänner , 'id läsning av så
dana sk ildringar börja undra, om det är 
ddligt att sända ut förstärkning till de 
glesnade leden p~\ missionsfältet. Och 
kanske mången tvivl ar på, ))att det lönar 
sig» a tt uppehålla missionsverl(samheten 
under sådana hitisl,a tider. - Men se vi 
)),1 missio nsarbelet som en Herrens strid 
mot mörhels makter, då är det lätt att 
första , a t t det ej kan försvaras all u n

". Denn a uppsats ,1\" mission är D. Landin 
har i förstu hand skrivits för medlemmarna 
av Sveriges Lärares i\Iissionsförening. Vi ha 
emellertid blivit i lillf,1I1e alt laga det av den och 
ii ro fö[\·i ssadr. om, att Sinims Lands läsare ock
sa äro tacksamma för att fa dela dessa under
riitt eJser . Bli\"c de för oss eli väckelsens rop, 
att vi, vakna för vad s tundens alJvar kräver, 
ma ]mnna veta och göra Guds vilja I 

L A N D. 20 mars 1926·. 

d e /' l d t a all sända förstärkning, även 
om den skulle l,omma i samm a faror, 
som de kämpande ska rorna därute redan 
äro. Det vore ju att »)släppa fästetll. Det 
kunde ju betyda, att många års arbete och 
uppoffring skulle uppgivas, och vi dragas 
tillbaka, innan segern är oss tillförsähad. 

Och ))lönar-clet-sig-fdgal1l), har den ej 
en g:lI1g för alla besvara ts, d;l han, som 
var i Guds-ske pnad ich räknade jämlik
heten med Gud såsom ett byte, utan ut
blottade sig och ödmjukade sig och blev 
lydig intill döden på korset för att frälsa 
en fallen och förtappad mänsldighet, som 
dessutom var fientlig mot honom, )Löna
de det sig)) för honom alt göra detta stora 
offer, huru mycket mer då för oss att göra 
vtlra små. 

Således kunna vi med trosvisshet säga, 
att missionsarbetet måste fortsättas, trots 
att ställningen p[l missio nsfältet sy nes st\ 
förtvivlad, ja, man kanske borde säga: em.e
dan ställningen är sel kritisk böl' förstärk
ning skyndsamt sändas [tf. Det 
duger ej att någon, som l, an sändas till 
fronten, kvarhålles för h emarbetet. 

!\-Ien frågar man: Ar ej i synnerhet skol
arbetet· fruktlös t? Resulterar det ej blott 
i att lASlra upp ny a agitatorer och de
mons tranter, vilka sedan en vacker dag 
vända sig mot missionärerna och deras 
arbete? Det måste med smärta erl<ännas, 
att många av de unga, som fostr ats vid 
missionens skolor, varit med i dc sl,aror, 
S0m kraftigt kämpat. mot mis sio nen. lVIen 
ett noggrant och objektivt studium ay 
ställningen i Kina skall Idart visa, att om 
icke de kristna skolornas elever varit den 

Bild au kapel/et i Yiincheng under stormöte. 
Foto Morr·is Berg!iny. 
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återhållande kraften, så skulle dessa 
demonstrerande ungdomsskaror förövat 
långt gräsligare illdåd, än som nu sket I. 
Så har pressen intygat om Pekingsludent
oroligheterna, och jag har med egna 
ögon iakttagit förMdlandet här och prt 
andre! plalser. 

Eller det undras, om icke den kine
sisl,a kyrkan nu vunnit en sådan stadga, 
alt den, då ropet om »bort med utlän
ningarna» höres, kan lämnas å t sig själv? 
i'den det synes vara elt samstämmigt vitt
nesbörd från alla platser, alt de verkligt 
ledande kineserna inom församlingarna 
känna behovet av aU ha de utländska mis
sionärerna såsom fostrare och ledare för 
den unga kyrkan. Men det synes också 
vara klart, att de utländsl,a missionärerna 
ej såsom förr få vara de styrande, utan 
böra intaga en tjänaresIäIlning till den 
kristna församlingen och därigenom kunna 
leda »icke med makt och icke med kraft 
utan med Guds Ande allena». 

Det är ej heller så, alt det icke finnes 
nya tegar alt bruka, ehuru man får hop
pas, att den kinesiska församlingen själv 
skall upptaga det arbetet och sålunda 
verldigen bliva en självu tbredande kyrka. 
De utländska krafterna sl;ola då stå hjäl
pande och ledande i det evangeliska arbe
lel utåt, ehuru det även torde linnas rum 
för dem, som lämpa sig för pioniärarbete, 
a Il utföra det. 

Tänka vi sedan på de kyliga vindar, 
som genom nyleologi och rationalism 
börjat sl,övla många ungas trosliv vid de 
rationalistiska läroanstalterna, som nästan 
behärsl,a den högre undervisningen i Ki-

Demonstrerande skolpojkar utanlor en av 
Yuncheng's stadsportar. 

Fot.o Mon·..·ts Be')"g~'i-ng. 

LAND. 79 

na. Huru mycket större blir då ej beho
vet av verkligt evangeliska skolor, som 
kunna sända ut ej blott kunskapsrika män 
och kvinnor utan även andefyllda ledare 
för elen hislna församlingen. Ha vi icke 
då här att göra en elen största och vik
ligasle insats? 

.\.nnu har ej nyleologiens läror sprilts 
lill församlingarna i någon slörre skala, 
och det är alt hoppas, att den anti-krisl
liga rörelsens angrepp blir en väelmings
signal till de sovande att vakna upp och 
hålla fast vad de hava och försvara det. 
Så har jag hört flera evangeliska kristna 
säga. 1\-1en nyteologiens män de vakna ej 
lill besinning. De fortsätta sitt nivelle
ringsarbete, då det om någonsin behövdes 
ett uppbyggande och försvarande arbete. 
Skulle vi då upphöra med vårt uppfost
ringsarbete, som ju varit och vill alltfort 
bliva av uppbyggande art. 

Yäl komma vi att genom de nya sl;o\
förordningarna få omorganisera skolverk
samheten n~lgot, så att den blir mera en 
av den kinesiska församlingen bedriven 
verksamhet, men uppgiva den behöva vi 
ingalunda göra. i\bhända den kommer 
alt bli en ännu slörre faktor att räkna med 
för församlingens Ulveckling än förr. Men 
vi få I,ansl,e lära oss att arbeta i »mot
vind» och i tider av agressivt motsLind 
och förföljelse. i\Ien har det ej varit den 
I,rislna kyrkans erfarenhet i alla tider? 
Böra vi d~t draga oss undan, när vi möta 
sådan l? Nej, kunna vi med den kristna 
församlingen härda u t, skola vi vinna se
ger genom vår I-lene Jesus Kristus. I)Allt
S~t, mina ~1lskade bröder, varen fasta och 
överflödande i Herrens verk, eftersom I 
\"elen, all edert arbete iel,e är fåfängt i 
Ilen·en.» 1 Kor. 15: 58. 

Eder tillgivne ptl förslärkning väntande 
David Landin. 

De i missionär D. Landins bre\" om
nämnda nya skolförordningarna innehiJlla 
följande bestämmelser beträffande statligt 
erkännande av missionssällskapens s1;o
101', u tan vilket avgångsbetyg från dessa 
ej berättigar till inträde vid kinesiska tul
len, saltverket eller till plats som lärare 
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vid ' j'egeringens skolor, möjligen e j heller 
lill inträde vid postwrl,et: 

1. Skolor i hina upprätt ade för m edel 
givnä av ulliinninga r, ], ulln:l, om de ulli"lra 
sill flTb l'le i överensstämmelse m ed de 
förordningar. so m utfärdats för r ege
ringens olika sko lor, vid regeringens skol
myndigheters kontor inlämna ansökan 
om att bliva erkänd a i överensstämmelse 
IlH'd dc Ii'n'ordning:lJ' angu cndc ansökan 
om erkännande, vilka utl'ä rd a ts a\' under
visnin/:lsdt, par tern en te t. 

2. F n suda n skola ska ll till sill offi
ciella namn tillä gga benämningen: I) SZC 

)ih,) (pri\'at upprä ttad). 
3. F ör cst:llldarl'n elle r reklorn vid en 

sådan skola skall vara Idnes. Skulle en 
IItliinning hitintills hava varit rl'ktor eller 
fön'sl {llldare vid skol an, måste en kines 
tillsättas såsom vi ce föreståndare och skall 
i S~ fall denne repn'sent era sIwIan, då an
sökan om erkännande intillllJas. 

4. Om vid en såda n skola sIwlslyrel se 
finnes , m iisIt' m er a än h aha antalet m ed
ll'rnmar därav vara kin ese r. 

5. Skolan HI!' ej hava såsom sitt m ål 
<lit \'inn a an h änga r e till någon vi ss r eli
g ion. 

ti. SIwIans s 'hem a skall vara i överens
s tiirnmebe med av undervisningsdeparte
IIIenIeI ul lä rdad normalpl a n. Den får ej 
upptaga religiösa kurser såsom obligato
riska ämnen . 

Det f ö r s t a i Kristi lära är ödmjukhel. 

det a n d /' a öd mjukhet.. 

det t r e d j e ödm jukhet . 


AUGUSTINUS. 
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"ORGAIiTÖR5VE:t:;JKA.'f·~5IONcI'H "J-\INA:. • 

r-~----r~~~--~-----r~ --r-------Ir-~4---~~~A~ 

1~NSVARIG UTGIVARE: E:. FOLKE. 

Förändringen. 
Det var natt uti mitt hjärta, 


Mörker, köld på djupet låg, 


Och med tyst, osäglig små'rla 


Undrande jag kring mig såg. 


Jorden var så tom, så öde, 


Livet ulan mål för mig, 


Alla fröjder syntes döde, 


Död var blomma på min stig. 


Då bröt solen fram ur töcknen, 


Jesu, du den solen var, 


Och en rosengård blev öknen 


Och med ens blev himlen klar. 


Ofrid, tomhet, sorg och längtan 


Uti frid förbytte sig, 


Endast en blev nu min trängtan, 


jesu, att få tjäna dig. 


Och du, mild och huldrik, sade.


Lev för mig, din bäste vän, 


Gläds på jorden med de glade. 


Gråt med dem, som gräla å'nl 


Alska fritt, för in/et, tjäna 


Ej för lön, av kärlek blott, 


Lev för mig - för mig allena, 


O, det är en salig lolt I 


Tack, o Jesu, för de orden, 


Tack för en så salig lott! 


T ack alt livet här på jorden 


Nu så ljuvligt mål har fått! 


Lär mig obemärkt och stilla 


Tjäna dig, o Herre kå"r, 


Lika lrogen i del lilla, 


Som uti det mera är! 

(Ur "Samlade Sånger" av L. S.; 
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DÖD MED KRISTUS OCH LEVANDE MED HONOM. 

'Ji dött inad K1'ist'Us, 
skola. l,eva med honom,,, 

Då Herren Joh. II: 7 
till sina lärjungar: "Låt oss 

tillbaka till då svarar To
mas: »Låt oss 
dö med honom» (Joh. Il: 16). 

na hade velat stena Herren 
J esus, och Tomas att det 

gällde livet att nu gå till
baka till Judeen. Hans Mästare 
dock utan och 
följde efter fastän bävande och upp-

av fruktan. De ville gå med, 
'även om de skulle 
att dö med sin Herre' och Mästare. 

Orden i Rom. 6 att 
na verkligen dö med Kristus. 
De ej med honom i den 
som Tomas fruktade, att de skulle bli 
tvungna att Men de vuxo sam
man med Herren genom en lika 
död, så att deras människa blev 
korsfäst med honom, ja att de 
med Kristus. blevo de 
friade ifrån synden, »ty den som är 
död, han är friad ifrån 

Även vi vandrat med 
på upp till Gol

ga ta kors. Ä ven vi ha förvisso där
blivit 

även för oss är att genom 
tron bli så sammanvuxna med 
att vi kunna hava dött med 
Kristus. 

har uttryckt denna 
på sätt: Vi vara syn

dens trälar och voro alltså ej fria utan 
slavar. Endast döden kunde fria oss 
från slaveriet. Då erbjudas vi att ge

nom tron bli införlivade med Herren 
så att vi ha dött med 

honom och alltså äro fria från 
slaveri. Hans död varje lem i 

hans lekamen. Hans död även 
fastän lemmen nu ty lemmen 

emedan han ock är sammanväxt 
från de 

ställa Den 
som är död han är friad, även om han 
sedan till ett nytt liv. 

"Hava vi nu dött med så 
tro vi, att vi ock skola leva med ho
nom.» Det är inte nog att vandra med 

till för att där dö med 
honom. Sedan det att leva med 
honom. Därtill äro vi kallade nu efter 

här i 
vilken 

den, som där
inunder fått sitt sista vilorum, står 
skrivet: Föddes för att dö men dog 
för att leva. - Ja, vi födas i viss me

för att dö. Det är människan fö

att en dö. Men om vi ha
va dött med Kristus, då hava vi d ö t t 

f ö r a t t l e v a med honom, be
roende av honom, såsom lemmarna 
äro beroende av 
förenade med honom, sammanvuxna 
med honom i såväl 
som i döden. 

U nderbar och stor är den som 
Herren detta sätt åt oss. 
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Tänk att få leva i en sådan gemenskap 
med honom, att dag för dag vara i 
livsgemenskap med honom! Då äga vi 
en til! oss ständigt flödande ström av 
rening och kraft. Då äro vi delaktiga 
i nåden, och då kunna vi deltaga i ar-o 
betet för evangelium. (Fil. l: 5, 7.) 
Give oss då Gud nåd till att mottaga 
allt detta, att det må bliva förverkli
gat i våra liv! 

M . Linden. 

"Jag kan icke ge mer." 
Till v;l r missionsexpediLion kom för en 

lid sedan en för oss helt oki\nd Herrens 
tjänarinna. lIon syn tes vara en av de 
m tlngi.l, vilka ej ha falt S<l mycket av 
den na värld('ns ril,edomar aLt förvalta.. 
Troligen haue hon det i slällel ganska 
trångt j cJ,o nomisl, t hänseende. Döm där
för om vår förvåning, då hon räcker fram 
hela 200 kr. sasom en gan till missionen I 
Da gå van framlämnades följdes den aV de 
gripande, faslän Sel enkla orden: »Jag kan 
ej ge mera .}) 

Skymta vi ej här något av Herrens 
eget sinne? Han gav allt vad han kunde 
för att bereda oss frälsning. Inlet offer 
var [ör stort för honom, dil det gällde vår 
frälsning. Han ryg,::(,'lde ej tilllJaka ens 
för a lt bliva räknad bland ogärningsmän. 
Han tvel,ade ej ens d~\ det gällde att ge 
sig så åt oss, att han blev en förb annelse 
för oss. Han gav allt. Han kunde ej ge 
mera. 

Kan mall också se n[lgot av detta sinne 
hos oss? Ha vi nagonsin hart anledning 
alt med full san ning säga: idag kan ej 
ge mera. Jag har gi"it all!»? 

När du beder, så må hellre dill hjärta 
vara utan ord, än dina ord utan hjärta! 

JOHN BUNYAN. 

Den 14 mars. 

Svenska Missionens i Kina årliga 
tacksägelse- , böne- och offerdag är nu 
även detta år ett minne blott. Genom 
häl sningar och offergåvor, insända 
till oss med anledning av denna dag, 
ha "i sett bevis för att många av v~lra 
vänner på olika platser denna dag 
varit samlade till tacJ<sägelse, bön och 
offer. Detta har i sanning för oss va
rit anledning till stor glädje och tack
samhet. Genom "år redovisning få vi 
ju i någon mån dela med oss av den
na glädje till tidningl'ns läsekrets. 
Dock ville vi dessutom genom att be
rätta något om några av dl' ssa möten 
dela denna glädje m ed de 'vänner, som 
läsa vår tidning. 

I Sto ckholm leddes mötet av Kom
mittens ordförande, överste fl. Dilln er, 
som i sitt inledningsföredrag utgick 
från orden i Upp. 8: 1· <>: »Och när 
Lammet bröt det sjunde inseglet, upp
stod i himmelen en tystnad som va
rade vid pass en halv timme. Och jag 
fick se de sju änglar som stå inför 
Gud; åt dem gåvos sju basuner. Och 
en annan ängel kom och ställde sig vid 
altaret.. och han hade ett gyllene rö
krIsekar; och mycken rökelse blev 
given åt honom , för att han skulle 
l ~igga den till alla de heligas böner på 
det gyllene altare, som stod framför 
tronen. Och ur ängelns hand steg rö
ken av rökelsen med de heligas böner 
inför Gud. Och ängeln tog rökelse
karet och fyllde det med eld från alta
ret och kastade elden ned på jorden. 
n~ kommo loroön och onnorr och 
ljungeldar ()ch jordbäv ning. » 

Två av vura hemmaY<1rande missio
närer fröken Anna Eriksson och mi s



84 S I N I M S 

sionär Verner \;\1 ester medverkade 

också. Genom sina vittnesbörd 
sade även de förbönens stora betydel

om till 
förböll. Missionär 

\Vester betonade bl. a., hurusom det 

är ett verkligt under, då en som 

levat och uppfostrats i hedendomen, 

bliver omvänd till levande Gud. En

dast Gud kan utföra det och 
därför behöva vi genom vår förbön 
siHta Guds kraft i verksamhet. 

För att belysa detta under, berät
tade han om en kvinna, som 
en aven händelse kom med 
en därute. Hon var 84 
inskrän k t och Ii tet bildbar. 
Det att få hen
ne att fatta ens de allra enklaste be 
grepp om Gud. Hon var emellertid 
med på bibelklusser för kvinnor och 

mötena år efter år. arbete 
nedlades av våra kvinnliga missionä
rer och av bibelkvinnor för att bi
bringa henne liten kunskap om 
kristendomen. BesultaLet var dock 

ringa. Då hon att ra 
bli genom dopet i försumlin
gen, skulle hOD ett Ii tet för

för att man skulle söka utröna, 
i vad mtm hon fattat in
nebörd. Missionär \Vester framställ
de enkla 
endast n('d i 
ting. 
om hon ej och 
om han därför skulle be de kinesiska 

vad han 
och sade: 

har förstått alltsammans. Men Ni 
skall inte mig om dessa saker. 
,Jag kan inte besvara sådana 

L A N D. 5 april 1926. 

Ett vet jag att mina 
fat
har 

fått mina synder i Jesu 
blod. Det vet IHen hur det 
till, kan in te för klara. skulle 
vilja eder alla, att om jag nu 
här inför så vet att min 

hem till min Frälsare i him

melen. 
så utför Gud sitt verk därute i 

Kina. Må vi att han alltmer 
och mer må göra sådana under: 

l hade missiol1sförestån
dare E. Folke att varu tillsam
mans med våra vällner där denna 

Han skriver härom: 
"I Göteborg hade därvarande Kina

krets anordnat ett möle pa Hushålls
skolan Margareta på aftonen den 14 
mars. En stor skara vänner voro sam

och mötet blev under 

samvaro. 
Därefter samlades vi omkring det ge
nwnsammi1 slora ämnet missionen. 
varvid undertecknad sökte framställa 
den dubbla missionsverksamhe
ten i Kina ger i våra . vad som 
ger anledning till bävande och 

såväl som det som framtdi
der löftesrikt och ljust. I trots av alla 
faror, trots illU motstånd och alla 

, sta våra vittnen diirute 
var och en sin post. 
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Milt under ytterligt prövande omstän· 
digheter hålla de infödda kristna fast 
vid ITon. Trots alla försök av anti· 
kristliga sammansllltningar för att 
hos den stora massan 'av folk('t miss· 
tänkliggöra kristendomen har Kinas 
folk aldrig förr visat en så slor villig· 
het som nu att lyssna till evang('lii 
lllldsknp. Denna tid är sålunda i sär
skild lHc'ning missionens lid i Kina. 

Dc offergåvor, som under mötet 
lämnades till Herrens verk, belöpte 
sig till nära 800 kr. , och vid en föl · 
jande sammankomst beslölo medlem
marna i Kinakretsen, att ett .samman
skolt skulle göras för att ulrusta och 
utsända en ny missionär lill Kina. 
Herren vare tack för sådan offergiir
ning från hans heligas sida, och göre 
han den rikligen fruktbärande !, 

Själv hade undertecknad glädjen 
att vid denna tid vara uppe i Skellel
feåtrakt en. Vi hade hoppats, att den 
14 mars få ha »Kinamöte » i själva 
staden bland våra trogna och uppoff· 
rande vänner där. PlI grund av andra 
möten ble,i denna tanke dock icke 
förverkl1gad. I stället fick jag den 
dagen göra ett myeket uppmuntrande 
besök i en by, där , 55. långt jag vet, 
ingen av våra missionärer förut varit. 
Jag var i denna by den 14- 15 mars 
och hade under dessa två dagar fem 
möten där. Herren var verksam ibland 
oss och värmde våra hjärtan . . För 
mig blev det till stor glädje och upp· 
muntran att på en sådan »ny }) plats 
möta så mycken kärlek och förståelse. 

L A N D. 85 

Den 16 \'ar "Kinamöte )) anordnat i 
Skellefteå stad, då också sparbössor 
tömdes och offergåvor framburos. Sa· 
S0111 alltid så var det ock nu en hög· 
tid att få vara tillsammans med Her
n'ns och våra vänner där. Ja, det är 
större än ord kunna uttrycka, ult få 
samlas med Herrens vänner omkring 
hans rikssak. lVIed glädje och tack· 
samhet tänka \'i på dc platser, diir ,"i 
fått vara med på dessa. 14 mal'smöten , 
och med icke mindre glädje och lack
samhet tänka \'i på alla grupper, där 
man samlats för att biira fram oss och 
','åra behov i bön inför Gud. Som än
tH: ett bevis för vänners dl'ltagancle i 
denna vår bönedag, ha. vi fått mottaga 
dt Ii let poem från en a v "åra trogna 
\'änn er, och med detta poem vilja vi 
Illl avsluta denna vår skildring av 
några a\' våra 14 marsmöten. 

»NAGHA. TANKAH I ,\NLEDNING AV 
S. ",r. 1\:5 BONEDAG D. 1·1 MAHS. 

Ilnyo få vi resa en liten Minnesstod, 
Och prisa Gud [ör år och da' r, som sVlln

nit. 
Han städse mo' uss varit så ndcie{ull och 

god, 
Och vi beständi,gt hjälp hos honom flin nit. 

Så mölas vi nu ål er all ha en bönedag, 
Då vi Missiuflens sak i bön frambära, 
Beprisa llde Hans rika och goda hjärtelag, 
Som IWT/ bevisat oss och vr/ra kära. 

Yissl stundom moln sig hopat , och tårar 
skymt vdr bliel,', 

Yiel lunken "å dc /{';/'o. ui {åll mislo. 

Men glall /iiI Jesu rniit e förtr östansfullt 
de gick, 

Och Gud ska torka tåren borl den sis la. 
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Vi ombud fåll välkomna, och andra hem
bud fått 

fltt vila ut från kamp och nöd på jorden. 
Och syskon ifrån Kina ha hemlandsIwsten 

nåll 
Alt vila ut bland oss i höga N orden. 

Vi minns ett ord ur Skriften, vad det 
ändå är st orl, 

Att den som står vid ))trosseJl)) får be
löning. 

Vad dessa våra kära tör Mäslaren ha 
g,;ort, 

Belöns en gång vid verkets stora kröning. 

'Visst krig och örlig rasaioch mycken 
skada gjorl. 

i'vIen Gud de sina skyddat. O, vad under! 
Och om än under bävan, så ha de dock 

a lit for! 
I korsets skugga njutit vilostunder. 

Väl stundom under tårar de gått alt sä
den så, 

j'vlen Herren slälv har lovat växten giva. 
Och under sång och jubel de skola skörda 

fd, 
O tänk, hur skön den dagen då skall Miva! 

En nådens vind från Herren gått fram 
bland Kinas (olk, 

Och mången syndens fånge Gud förlossat. 
Han rustal sina vittnen att bli hans bud

skaps toll" 
Och mör/;J'ets vätde mång('nstädes krossat. 

Välsigna, käre Herre, envar uppå sin ort, 

Att uti tjänsten vi må trogna bliva. 

Låt Nådens sl,urar flöda utöver oss allt


fort! 
jU å Du för Blodcts skull oss bönsvar giva l 

CH. A.)) 

Al. Linden. 

L A N U. Ö april 1\·I:lli. 

~O~RNA' 
>Vad de kaJla mr lugn och trygghet. 


skulle hos oss ofta göl under 1Iamn 

av oro.

»1 ett inbördes hig äro båda parterna 
de förlorande. Förlora de, betyder det 
s tor manspillan och förskräcldig blodsut
gjutelsE'. vinna de, ~ir förhållandet ena
handa. .\' andra sidan ~ir seger i ett in
bördes hig endast självbedrägeri och av 
kort varaktighet. Den som i dag avgår 
med segern ka nske i morgon är på et t 
förödmjukand e sätt den besegrade,» 

Dessa i och för sig så visa ord yttrades 
rör en tid sedan ay militärguvernören i 
provinsen Hupeh, Hsiao Yao-nan. Ska
da blott att de så litet beaktas. Ånyo på
går ett av dessa inbördeskrig. Denna 
gång står det mitt i yärt västra Honandi
strikt, i trakterna kring Ling-pao och 
SIlan-chow. Vad saken ytterst gäller är en 
makt och penningfr'lga några ledande 
män emellan. För deras skull måste tu
senden ge sina liv. Land oeh hem öde
läggas, butiker plundras, handeln lider av
bräck, och trafiken avst a nnar. 

Jag har nyss återkommit efler en tre 
veckors bortovaro. Hann hem lagom in
nan flodövergangen avstängdes och järn
\'ägstrafiken upphörde. Min resa g~iIlde 

denna gtmg sJwlan på Kikungshan, där 
jag fick närvara vid vårterminens öpp
nande, samt våra stationer i Honan, med 

Svenska Skolan i Kina. 
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undantag ay Shan-chow och Ling-pao, 
som jag tidigare for ej så liiJJge sedan be
sokt. 

Det \'ar roligt alt [Iter få lrälta aHa de 
våra P~t skolan. Barnen voro krya och 
glada och lärarna förhoppningsfulla. Höst
terminen hade varit ganska prövande på 
grund ay sjukdomsfall, däribland difteri. 
Nu var dock allt gott och Yäl igen. Yad 
som synnerligt väl behöys ,id skolan med 
dess mera än femtio personer är en sjuJ;
sköterska. 

T-Ionanfu, Sinan och Mienchih slod aJll 
\'äl till. FörhMIandena i Honan äro gan
ska olika mot dem i Shansi och delvis 
även Shensi. \'ad de kalla för lugn och 
trygghet, skulle hos oss ofta gå un(ler 
namn ay oro. Genom vana ha de blivit 
s[t härdade aven massa rykten och olag
ligheter, att de ej fästa sig ,id vad som 
sJ;er, om det ej antar alltför stora pro
portioner. Arbetet påg{tr utan några 
egentliga störande moment, men dör, sa
väl som på hela vårt fält, måste man säga, 
att den andliga skörden under det för
flutna ilret varit mindre än förut, just på 
grund av de oroliga politiska förhullan
den, som varit r~ldande. 

Ett ämne till tacksamhet var att dc 
»rödcl)) ryska officerarna och soldaterna, 
helt hastigt lämnat Honanfu . .Man vel ej 
precis orsaken, men som delta inträffade 
just då rykten gingo om att Wll Pei-il! 
skulle återvända, och som han är bind 
som en molstundare till ryssarna, är det 
ej alls otroligt, att detta hade med saken 
att göra. Nu reste dc till en annan pro' 
\'ins. Skad8 blott alt de ej helt och hållet 
lämnade landet. 

Det har nog varit synligt i dagspressen, 
alt en i\Tig propaganda bedrivits med syfte 
att under julhelgen på eH det mest haf
liga sält demonstrera mol kristendomen, 
som anses vara »ill1perialistisb, fiende till 
all sann uplysning, kapitalisternas och in
dustrimännens vapen gent emot arbelar
na, ett gift som »ldoro[ormer8f)) dc okun
niga, och jag vet ej vad. "Vylwrl)) (med 
lämpliga illustrationlT och »)devisenl), 
pamfleIler, böcker och tidskrifter skulle 
spridas över hela landet, tal och demon-
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slrationer skulle hullas, personliga ingri
panden under påg~lende gudstjön,ter fö
retagas m. m. På somliga ställen ~igdc 

nog en del oegentlighetej' rum, men P~l 

det hela taget a\lopp dock allt fredligt, 
tack vare myndigheternas ingripande. 
Jag har mig dock bekant, att skolungdom 
i en liten bergsstad i norra Shensi, där 
Engelska Baplistmissionen har verksam
het, trängde in i kapellet under en guds
tjänst, drevo ut dem som voto inne i lo
kalen, förseglade dörrarna och skrevo på 
anslag: ))gemen.~(1m egendom»). 

I dag avslutas en munadsEll1g kurs för 
provinsens bibelkvinnor. Den har varit 
mycket uppmuntrande, och de åtef\'~inda 

nu till sin verksamhet bättre skickade för 
silt värv. r.'1in hustru har, glädjande nog, 
med hälsa och krafter kunnat leda denna 
kurs. Förra iJ.ret vid denna tiden var hon 
ganska klen. Herrens namn vare prisat. 

Yuncheng elen G februari 192G, 
fiugust Berg. 

En trefaldig glädjedag. 

Det var en sådan dag Herren hade i be
redskap ;lt oss två här i Juicheng i går 
den 27 jan. Det var nämligen Gerdas fö
delsedag, vill' förlovningsdag sam t \'ur 
andra »juiafton», det senare emedan Yi 
fingo öppna v~\ra julklappar fr~tll Sverige, 
som länge låtit vänta P~t sig. De kommo 
visserligen n,\gra dagar tidigare, men jag 
var då plI min arbets teg i Honan. 

Vi hade j sannJllg en g1äclje- och tack
sägelsedag. Att G.'rda fick fira sin födel
sedag frisk och arbetsför var ej litet att 
tacka för. Och hurll mycket ha vi inle alt 
tack8 och prisa Herren för med tanke 
[l~\ den tid, som f1ylt, sedan den dag, (1<\ 
vår förlovning slöls för 18 år seclarl. Alla 
dessa kära julklappspaket, som {tter och 
<Her föranledde överraskanck glädjeutrop, 
ga\'o ocks[t anledning tilJ m~lnga tacksö
gelser. 

Vi fingo i lanken förf]ylla oss till Ystad 
såväl SOUl till SkelleUe,:, och till 111~lnga 

uppeht.llsstationer d~iremellan, de flesta i 
\'ästergötlands trevliga släder. Tack ~ilska
de "änner för all Eder kärlek! Gud \äl
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Gala i Juicheng. 
FOlo C. Ca)·l~n. 

heliga , Jordens rrö jdfulla höglids
dag» , sjö ngo vi också och gingo där
eft er inför Gud i bön och lacks~i

gelse. 
Innan jag slul <\r dessa r ader , vilja 

vi ~in en gång lill Eder ullala vå rt 
hj ä rtevarma lack! De, so m ej salt 
namn eller adn'-s. J,unna vi ju en
dast på delta ~iitt ta cl, a , Gud v ~i1

s igne och löne Eder all a ! 
Edra ringa sändebud till Kinas 10lk 

Genta och ()scur ear/hl . 

Ett tack. 

Ålerigen h a jull~ldorna med sill 
<.lyrbara och välkomna inneh,j ll 
spri tt glädje i allas v;tra h em. Al l 
de under dessa oroliga tider kunn8t 
komma fram o~bd::ld e ä l' e lt sä rsJ,ilt 
ämne lill tacksamhet. Till alla kära . 
vän ner som Srl kärleksfult, å r eller 
~I r . ih agkomma oss på delta sä tt 
]:('dja viamtliga att fii hembä rn drt 
yördn ads.fulla och hjärtliga tack . 

S/JensJ.:a Mi ssionens i KillG 
missionärer. 

signe och löne Eder rör allt! Kommer 
Just nll att länka på I T ess. 3: 9: ))h, hu
ru skola Yi nog kunn a lacka Gud rör eder, 
lill gengäld föl' all den glädje, som Yi ge
nom eder h av::l inför \"ar Gud?)) 

Jag kom h em rrån Lingpao med hj ä rlat 
fullt a\" so rg på grund :1\" all elen nöd. 
so m där råder . och med a nl edning av de 
lidanden, Ya ra kär::l kris lna fa uts tå fr å n 
dessa rö\"are -soldal e r . l\Hlnga kunn a ej 
vara i sina hem ula n mfJ sle bo ptl mis
sionsstatIOnen i s taden, a ndra' ~iro här i 
Juicheng. En yngling sy nes hava bli\"it 
vilseledd av soldatiedaren, »növarehö\'
dingen», så att han lä mna t Herren . 
.lus t d ~l, när hjärl a l yar [ullt av <; org och 
Hmod, gav Herren mig och min hus tru 
denn ::l )Glädjens dag». När vi voro fär
diga med hesk:ldande t av ],ä rlc],sgåyo rn a, 
slämde vi upp och s ,i öngo: )) Ja g kan ick e 
räkna dem alla, dc pro\" p å Guds godhet 
jag rÖn!.» Jul sfm ge n: »0, du saliga, 0 , du 

China Inland \Jission, Philadelphia, den 
:{ mars 192G. 

»\Iig har Herren ledsaga t på vägen. » 
l Mos . 24: 27. 

l(ära vä nner! 
Ovans tåe nde adress g(' r vid h a nd en, alt 

ja g );ommit Sfl långl pil min resa, och 
tacksa m är jag lill Herren därför, ly d å 
de t bra ka r och ), naJ,ar i båten dag och 
natt, så alt man kan tro, a ll man vilken 
s tund so m hels t far n('d i djupet, är man 
int e Sfl Yäl till mods äyen om man söker 
be lvinga s ina känslor. Gripsholm är ju 
eljest en utm~irkt båt P~I all I sä ll , men vä
der och \ 'i nd rfJr den inte över. 

1 Ne\\')'ork hade vi tillI ii lle a tt se en 
Iy s k kap len med besä ttnin g, so m jag tror 
uet var cH holländskt skepp, so m räddat. 
Farlyg och allt hade g~llt lill boll en. Den 
vecka jag V~H i Newyork, hade jag lill 
fälle att lriif[a m~lI1ga goda, hjälpsa mma 
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m änniskor. Har hört a tt det yarit nytt 
br[lk i Shangha i emellan japaner och 
kineser, och a tt s tr ejken fortfar. IJoppas 
Herren i sin s tora I,ärlek smlf t må stilla 
larmet. »I-Ia n s tillar örlig.,) 

Dc hjiirlligastc hiil snill gar till alla 
kommi tten och Yä Il Il erna landsorten, 
Tack för a ll kärlek und er vi s telsen i Sve
riw, 

Eder 
,110rio PeflerssulI, 

Från Puchengdistriktet fjärde kvartalet 
1925. 

Gosskolan (med s itt skolhe m), so m öpp
nades den 1 augu s ti, skall v, G, [or tge) 
till elen 3 februari; har nu 27 elever, so m 
underh;llla s av föräldrarna m eu undantag 
av tye nn e, som p<'t fritimm a r arbe ta för 
sitt vivre. 

Uirarn.l ~iro pr~il;ti gu oeh giya ~iycn 

predikohjiilp i staden saväl som P ~l pre
dikoplatserna i närmaste landsbygd , 

Flickslwlun (med skolhem) fortsii tter 
med 28 elever, av vilka t \'enne få hjä tp 
av oss till sitt vivre. 

j(indergor/cn har 23 eleve r. 
Gossh:olan i Pei-shui pugar som förut 

meu 11 ele\'er. 
Bibelskola för kvinnor har pagutt un

der ett par månauer med 10 elever. 
Bibelskola för män har pflgå tt nilgot 

mer än en m~llIad med 9 e levE'I', alla , lik
so m kvi nnorna, mycket intresserade, Dop
kurs har dessutom hållits. 

Täl /predikan, urI nera predikanter mecl
verkat, har h ålli ts dels i s taden Puch eng 
under en vecka, da mycke t folk var 
s,l mlat där P ~l grund DV fes lligheter 
mecl s'-or teater, so m sam tidi g t pf'gingo, 
och dels på landsbygden, i en by, där vi 
linder våren hacle 1 );,; månads tältpredikan 
jämte predikan i huse n ge nom bibelhill
nor. Yi tycka oss märka tecken till litet 
frukt ;J\' arbetet; ny jordmi't n kriher myc
ket förarbe te, 

(hriga tider ha tiiltpreclik ,lnterna g~tlt 
oml;ring i distriktet och gjort ett gott ar 
lwtl' (och viktigt) bland troen de samt även 
vallnat s[ldden bland hedningarna. 

Bybesök ha l\itigt gjor ts av tve nn e bi

belkvinnor, so m för det mesta varit på 
resor och rönt ganska mycke n upp
muntran. 

Hllsbesök ha gjorts i staden Pucheng av 
andra bibel kvinnor. som rönt gott mot
tagande i hemmen . Kvinnorna h <l ofta 
S:1g t sig vara förbjudna ay sina m~in alt 
be".öka Y~lra gudstjänster, ~iv e ll om dc 
gärna kom ma till Yår bos tad. 

Alt kvinnor ej i större <ln tal komm;) 
till vllra möten i kapellet beror till s tOl' del 
på de olä mpli ga arrangementen: pla tsen 
p r, kvinnosidan är mörk och int et gäs trulll 
för kvinnor fin nes för vila mell an mötena. 

Offen/liga gudsljänsterna i v iira fyra 
städer i di s triktet iiro f. Il, mycket dåligt 
l.wsökta a" utomst~,end c, i syn nerhet ))bätt
re iolb d, v. s, anura ii n de so m tillfäl 
li gtVis komma in. Detta iiI' till s tor del 
frukten av elen än llu p~,grlE'nd e studen t
agitationen, Man får litet ersä ttnin g ge
nom den s tora vänlighet, som kommer 
en till del i privata ulllg~i n get med fol]; 
av all a s lag. Yi äro för sjäJavinnandc ar
beLe nu helt hänvisade till landsbygden, 
och där ha vi e tl h ärligt arbetsfält, ty där 
ha skolpojkarna inte nagon talan , 

Buddistföreningen (Tung-shan She) vi
sar ej ringa livaktighet. Om morgnarna 
sa ml as där s[, milnga , som rymmas, för 
att genom a tt tillbrin ga en s tund p[{ knä 
lä sanue h eliga böcker vinna litet ro lI t 
elen pinade anden och kraft [ör det nu
mera gansl, a jälnande affärsliv et. Här iir 
h ärden rör samhälle ts fariseer, missionens 
egen tliga 11l0tst[lJlda re , 

}ldnadsmötenCl i 101; aHörsarn lingarna 
~iro Yil;tiga. Hela hös ten har jag vanli ge n 
varit med och således s~ill a n hemm a ell 
söndag, Vill' mul a och vagn h a va rit i 
stä ndig giing, antingen med mig ell er lI1ed 
bibelkvinnor, lärarinnor, skolfli ckor eller 
hinnor för bibelskolan, 

Till Huaehow har man int e ä nnu kun
n a t sammankalla de tr'oe nd e på grund av 
rövareväsendet. Gud h ar där clock und er 
bart bevarat dc s ina . En för opierökning 
utesluten förmögen bonde [ieJ, tre gtll1ger 
påhälsning av rövare, Nu måste h an g iva 
å t dem m ångduhbelt uet, som han förut 
vägrat giva {lt Gud, För andra, som trot
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sat, har det gått li.kadanl, men ehuru yerk
ligt troende varit i fara, - en familj kom 
endast som elt under ifrån rövarna, som 
omringat deras hem, - har jag dock ej 
hört om någon, som kommit i olycka. 

Höslmölen ha hållits i Pei-shui, Hsiao-i 
och Pucheng. Det senare föregicl<s aven 
dopIdass; vi kunde då giva dopet åt sju 
personer. (17 personer ha under året 
mottagit dopet.) Det var ett gott möte och 
en för förhållandena god kollekt inkom. 
Den måste givas till skolan, som uppslu
kar så gott som aUt vad församlingen kan 
sammanskjuta utom de löpande utgifterna 
på stationerna (tespis, eldning m. m.). 

Ett intensivt indrivande av slwtter, som 
ständigt ökas, pågår alltjämt. Därlill åt
g~lr en hel mängd i'olk, som uttagas i by
arna. 1'1'ledelst arrestering, hugg och slag 
pådrivas dessa till att utpressa, vad som 
möjligen kan utfås av lantrolket. l\långa 
av våra troende ha detta år på grund 
härav förhindrats att deltaga i försam
lingslivet eller pågående kurser. En all
män klagan höres, att ett litet jordbruk, 
för de oskäligt höga skatternas skull, inte 
längre kan föda sitt gårdsfolk. l\<långa 
ungdomar ta vä rvning i armen, och jor
den utarrenderas. Församlingens bärkraft 
kan i denna tid ej tillväxa. 

Sjukdomar ha detta år skördat manga 
offer, även inom församlingen. Hed
ningar ha därför haft flera tillfällen be
vittna kristliga begravningar , som P~l dem 
gjort ett mäkligt intryck 

En ny predikoplats har öppnats 9 km. 
öster om Pucheng i en by, där foJl<et bor 
i grottor under jorden, d. v. s. i en jord
vägg, ovanpå vars tak åkern ligger. Flera 
av kvinnorna där och i grannbyar ha va
rit intresserade elever i min hustrus kvin
noskola. Kapellet är en grotta, som tills 
nyligen varit ett buddisltempel, utgrävt av 
den nuyal'ande ägaren och tjänande till 
samlingsplats för traktens »heliga»), som 
häl' under en lärares ledning sökte samla 
nog meriter för att kunna vara vissa om 
besl<ydd i della ljvel och en dräglig lill
varo i det lillkommande. Genom Herrens 
nåd äro de nu ivriga leda buddister lill 
Herren Kristus. (Forts.) 

'~~O~ITION' 

Sinims Land 
utkommer P:l grund av de mJnga helg
dagarna vid p~lsk denna gång något för
senad. För redovisningens skull kunde vi 
nämligen icke trycka tidningen före den 
1 april, och efter denna dag har helgen, 
som sagt, hindrat tryckningsarbetet. 

Senaste nytt från Kina. 
Beträffande tillståndet på vårt arbets

fält i Kina bedja vi få hänvisa till mis
sioilär Aug. Bergs uppsats i brevavdel
ningen: )) Vad de kalla för lugn och trygg
het, skulle hos oss ofla gå under namn 
av oro.!! 

Dessutom ha vi dock haft brev frå n fru 
Dagny Bergling, Hoyung, Shensi. lIolI 
meddelar däri både glädjande och oro
väckande nyheter. 

Bland glädjeämnena framstår särskilt en 
kurs föl' församlingsledare, som hållits 
10-30 jan., då elen infödde pastor Li Jo
han medverkat och fått bliva till väl
signelse. 

Oroväckande är däremot att något lil{
nande boxarrörelsen börjar gripa omkring 
sig i Hoyangtrakten . Genom besvärjelser 
menar man sig kunna bli osårbar och sa
lunda bättre rustad att upptaga striden 
mot rövare och misshagliga soldater. Man 
söker även tvinga de kristna a tt taga del 
håri, vilket de nalurliglvis ej kunna gör·a. 

Hemarbetets ordnande. 
Med anledning av missionssekrelerarc 

Högmans fr ånfälle har missionär Martin 
Linden t. v. förordnats såsom t. f. sel<re
terare, med uppgift att även me(lverka vid 
redigeringen av Sinims Land samt i rese
verksamheten i hemlandet. 

S. M. K:s årsmöte. 
kommer v. G. även l ar att hållas på 
Kristi himmelsfärdsdag den 13 maj. Vi 
glädjas :H löftet om pastor Alberl Lundes 
från Oslo medverkan vid detta möte. När
mare program kommer att meddelas 
senare. 
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Svenska Missionsrådels verksamhet 
under år 1925. 

Ur den redugörel,c, som Svenska Mis~ ion,., 

l'adet nyligen Iii.mnai, göra vi följande ut
drag: 

"Den mest bet.ydel sefullu. tilldragl'I;:l'n 
Svenska Mis"ionsriidet", ve rbamhet Od1 för 
övrigt i h .. la den skandina.viska mi,.,.iuns
världen under det gil.ngna ilret var ?\urdiska 
Mi ~sionskonfen'nscn i Stockholm ()Pn 23-27 

sepLl·mber. Konferensen hölls visserlig-"Il i 
,,"ordiska iVIissionsr:ldets namn , men anonl
Dingarna sköttes huvud sakligast och det eko
nomisku a,n svaret bars helt och hall et av 
' venska Mi ssionsradet. 

Ma.n har i missionens historia talat om 
t'1l i!",'rman"k och en anglosaxisk mi.-'ionstyp. 
Med den !!l·nnan:;k;l hal' man då. fiirnilrnli
ga'c menat den ty ,. ka typen. Den n nglo:;ax i
ska synes a.lltmera dela upp sig i en engelsk 
(Jc·h en amerika.nsk typ. Under de senare åren 
hur en ny missionstyp börja.t "rh,,1 ,L s il-" 
fram, n,,-mligon den nordiska eller skandi
naviska. DE' fyra nordiska l;endern:l ha vi s 
;;erligen var sitt sä.rskilda kynne och ,.,ina. 
~iirskilda. gåvor) vilket ~Lveu [l'amtr ~i.de r i d e· 

m~ miss ionsverksamhet. Men de ha på :;:lm
ma. gång så mycket gemensamt och äro till 
I,ela. ,in läggning. il. prliglade nv en visti en
betlighet i förh å llande till viirIden i övriIC1 , 
Mt de mycket väl i delta. '1.\',.;eende kunn" 
sligas fram stiillu. en s"r~ kild Lyp. Dunna ty!, 
],;Jf visserligen under gäng-na tider "arit 
stRrkt färgad av inflytandf' från germallskt 
och anglosaxiskt håll. M"I] ju mera de nor
diska IiLnderna i mi ssionsbänsce nde finna. 
nI. r and ra, desto mer it. skall den gemfTH:llU111:1 
mL"~ iollstypen framträda och utmej slus. 

De skandinaviska Linderna iig " in!!" kolo
nier i frlimmande ,·ärldsdelar. Däriör kan 

deras miss ionsa rhete icke i nag ut avseende 
,tus'" vara bt'hli.ftat av national istisk projJ'''
ganda eller si rlant, som dänued s tå r i sam
manhang. Mission s.nitet "-r av renast.e slag. 
D u. rmccl :~u.mmanhi.i nn·Cl' ock en allnau :sak, 

vilken >lr djupt rotad i det nordiska folkets 
egenart, nämligen respekt och h>lnsyn för 
andra ml,tionaJit~ter och vad som tillhör och 
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lir utllJärkande för andra folk. D'en mission, 
som utgutt från de nordiska länderna, har 
alltid varit prä,glud aven ""tunc1an a tt för
s t> odl sätta sig in i de tolks tankevärld, 
historia, språk och allmänna lörhåJlanden , 
bland vilka den arbet:ll. Grundlighet i Hnd
ligt a V'ee nde och gedig"n pålitlighet i all
IJI 'Lnhet ha varit hörnstenar i nord iskt mis
sionsarbete i alla tider. D(·t I a ii.r ock orsa
ken till det förtroende detta arbetE- så gott 
som överallt vunnit såvä.l fråu andrll. län
ders missionssällskap som från rp!!"ringar och 
mynd igbeter. 

En av de \' iktig-aste Irågorna. vid Nordiska 
"Ii ~ ~ionskonferell:;cn g-ii.llde "det karakteri s
tiska för nordisk mio:;ion». Det är möjligt 
ntt genom de utta.landen, som gjordes över 
detbt ämne , ett .: Ieg tog" för utmejslinu'en av 
den nordiska mis ion stypen, eller med aTldra 
ord. till bättre förståelse av de särskilda g-'\'
vor och uppgifter , Gud givit at de nord is ka 
Hinderna på världsmi ss ionens stora. fält. 

KonfE'rensen Iick sitt ,,~r~kilda inslag ge
nom deltagandet av två pi världsmj ssioneos 
område mycket kända personligheter, muham
medanmiss iooiireTl d: [" Samuel Zwerner och 
den tys ke missionsmannen e1:r Friedrich 
WUrz. S, "om rep!" . entant för Internatio
nella Mi ss ionsnrlet i London var mi ss B. D. 
Gibson närvarande. 

Det internationella samarbetet intager eTl 
alltmer betyde!">full plats i de nationella 
mi",iollsradens arbete. I redogörelsen för 1924 

ar . verk~;Lmhet omnämndes HU sekreteraren 
sit."olll repr....I~nt:1nt för de fyra nordiska lä.n
dC'rna deltog i Internationella MissionsrådetH 
I(ommilu'.-; .-:lrnruanträde i Atlantic City 
Amerika i uörjan av året. Vid detta till
fiille bes löl~ på inbjuda.n av den sVt' nske re
presontan ten att hålla u lis la ordinari" kom
mittesammanträ.de i Sverige den 17~6 juli 
1025. Platsen be ämdes sedermera till Sven
ska Missions-Förbundets Vilohem i Rättvik. 
lJtom kornmittens ordinarie ledamöter och 
Internationella Hissionsl'tl.d e!s ordförande och 
sekreterare komma vid detta tillfälle att när
vna repre. en tanter för de kristTl:1 kyrkorna 
på. 1IIi ~:-:i juu~Lll len: en jal'a.u , en kines, en 

indier och "n afrikan samt troligen on re
presentant för Syd-Amerika. Flera synner
ligen viktiga frågor rörande det internatio
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Frål1 1'11 av SVl'n sku .lJissiol1sråcll' l anordnar! fortbildningskllrs fcir missionarer. 

nella 'amarhete!s framtid komma dCil'l"d ,r tt 
beha ncllas. 

Den 9 december 1925 deltog sekr r tel'l\l'"n i 
ptt, , a mm ant6ide med Jnternationella .\'Ii,· 
s;onsråd"t, Kommittes europeisk ... ledamöter i 
l itrf'cht. At:;killiga av df' Id.go r. som skol:t 
för(,'komma i HM!vik , fingo diil' en Iörbe rp

d"nde behandling. 
Mi,si ons råd et har haft ordiuanc samm an 

träden den 18 mar s, den 8 oktober och d en 
:,0 r: ,'c"' II,her o..h Yerkst.iill:lnde {,ilskott"t dl' ll 

2. juni. Btt mi " ;unsJedarernöte vnr <1.11o rd
l ~at dell 18 lnars.. Ll å ;:;d.:::r etenlren Hirrlllad e 

r"dogörl' I,,' föl' kommittesammantrcldet. i At, 

lantic Cit~' o('h d ~n stonI nord · fl merikanska 
lI1i,~ i onskun[er",n;;c' n i 'Vashing'lon d(>n 2~ 

jan. - 2 febr. 1925, vilken konferen~ ha n ock 

hcvi s t<1.de lind er sitt. besök i Amerika. 

En al' Missions nlde! s Jel]amöter har under 

ate t nvlidit. nlimlig P!.1 g reviunan E li.a bvth 

1Iörner. Vid sa mmantriiJpt den :30 dCl'l'mbN 

erin rade ol'llföra nd en 011' hennes bortgang och 

l;, pdclelnclf> .""ntidigt , att han vid henII"., grav 
[t('dlag'l en krau;; å t) v 1:'1 u.;]..:: a, Mis~.ioD ,..,; nltld:, 

viignar samt uttalat ett lack lör den in,nts. 
hon vjort. i Mi"iousrådc·f.., arbHp och rör 

([et l'udo. minne hon llinmat efter sig. ~1:V-

r"bien för I\. vinnliga l\'I i,, <uns·.\rbetare hal' 
till g revinnan ~'lijrller s ettertriidnre ul'd t 
f röken :\ nn a Baeckrn<ln. örebro Mis ' iOHS

f(.:ren ing:-; r epl'l' ... cnto n t nli b~ ion~se krelera re 

I",frairn Bo q.!';:;' t röITI , bar undt?r aret avgat{ o<-h 

rnatts av redaktör "\Igllth Ahlbi,irk. i"ven-k;l 
M,;;sionn'i'tdet har allts ,,- föIl'\Ilde s;lmnl:lll
, Mtni ng. 

Mi",ions[ör".,landare E. l"olke, ordföranlk . 

l'eprr.rnbrnt lör Svensk" Mi.",ionen j Kin.l. 
Mi"ionsdirektol' G. Rn/"din , \'. ord tö ra lllk, 

repr E'".·ntant för S\'ensk<1. Ky)'knns Mi ss ion . .; 
.,,(.~! n" lse. 

Di'l'on ent Th . 'Ericson, ka,.·öl', )'''I, rp-p ,r
tan! föl' HelgC'lspföl'hllnc1et. 

Mi~si()llsför"8 1' und;[re J. ," ' .I/''!'"., reprc""llta nt 
[(jr S\,pll,ka Mi&.s ions-Förbllnc1e1: . 

~Iis,ion sdil'ekto\' Nils ])ahlbel'fj, l'eprpsen

tant för E\'angel i,ka Fos l: c? rlands-S tifh' I'"n. 

Protl',.ur Ad. ]\olli/odiil , reprps~ntan t fijr 

~\'f'nsk" J erllsalem,iö!,pn ingen. 

Stac1" fo;>:c1 e J(. A. l?/ludIJiick, representant 
iör Sven .,k:1 j \ lliansmi.,ioncn . 

,\Ii • . -ion,,[öre;; tit,nr!al'(, fl j. ,'Itp l lberq, rCl're 

-""talIt för Förenillg'cn för Vrnelsmissiollt' :1. 
Redaktör J. B!J811'örn, rPVtf''''ntant 1,;[' 

SI'pn ska Bapti~tmi"ionen. 
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Doktor Je _'l. Jansson, representa nt lör 

~ ':l' nska Metodistmiss ioD€'n. 

Fröken Anna Bacckrnon, representant lör 

l("iDnliga Mi ss ions-l\rhetare. 

Fröken AfJ ;'cS Jacob sso'l1, r l' i're ~.e nL\nt för 

~\·en~ka ~iongolnli s:-; i o nen. 

Redaktör Algoth ,'ihlböck, repre '<,nta n t lör 

() .... Ino Mission 'i före nill g . 

!:>c k reterar e: Missionssekreterare J. E. Dl/n

dahl. 

Följande re"isio nsher,itte lse för 19:2,3 år , 
T';Lk0n~ka.per h:lr avgivits: 

_\kl iebolagl' l Re" is ion s k<1mmar<'n ha r en Iig t 

1:l'l'dr1lg revid~rat _'\.Jmiin na Svens ka IIL,
~ ioD skon [erensens Arbetskomm iI' U,;; r,ikenska

['er lör år 192:) oeh funnit d ehammtt riktigt 

fijnl~_ ,amt " ederbörligell verif icerade. 

_\ v riikens kaj" <, rna lramgar att ..'\ rbetskolTl' 

j"lIitt"us inkomst f' r under niimndtt år llpl'gatt 

till Kr. !).614: 03 

h,i rlill kommer ka"a,aIJo 

f rii n år 1924 . 897: 6~ 

:I\:r. 10.5J I : 6;) 

Ut gifterna ha\'a utgjort: 

fur Mi"i ons nldd ... Kr. 1.:200:

" ::\ordisk'L Mi - ., ion sriidet 3.50: 
» fllt,'rnatiouclla Mi ss ion'ra

det :2 ,492: '2~ 
}) :\fi ....~ joll :-...~t· :1t i:-..t ik,0n ~OO: 
» 1(\'i nn okon:mit f:01l 200: 
» P n ' ." ;-:kO llllll it t011 1.001: 22 
" j\Ii s.,iolls;;tu tliekomrn itten .. 1,029: 55 

D;vers,' omko~tnader 110: 


» :'If i. " ionskonfe ren 5en i Bre-


IJII ' Il 

}) ;\onli ~ka i\Ti ssionsko nfe

ren~e ll 61: 


" »r,il a rbank<, n 3,001l : 


Kr. 9.769, (l ,) 

Dd til l är 1~~() l>a lull se ra<l0 

ka ssas;,L[clot utgö r 742: 60 

Kr. 10,5 J1:65 

~-\. klnkr,ikning hade arbe( · 

kCHlImitten \-id utgången 
av år 1!)25 innc,l:u,nd e i 

kapital och upplupen ej 

IlthigPLI r:inta Kr. 4.~3R: ·1 t 
Stockholm den 27 februari 1.9'26. 

. \ h: TIEBOL Al;ET RF.VI~IOXi:iK:\l"nL\RE::\ 

1'''. ._v cns.,on. 

Under tacksamhe t mot Gud hUr Mission s 

r'ILlet :lvs lutttt s itt 14 :de verksambet.sår. Må 

G uds välsign elöe a lltfort vila över Svenska 

Mi&s ionsritdel, a.rbct.e och över dCll s ven ska 

llIi ss io ns för samlini!',.'ns vel'ksambet i bemlall 

(let. och i den ich kri s tml- v:irlden . 

Stod, hollll i februari 1926. 

Ja.kob E. Cundahl. » 

Litteratur. 
Carl Henrik Ramsten. En s j öofficers liv och 

H'rksa lTlh et a" M:1rY Ham.- f"n . S t ock· 

holm 192.'5. FörfatLl rinnans lörlag. 1:26 

siJ. Pris kr. 2: 50. 

Författarinnan ~"r här eIl intr<''';:lnt och 

':I"lryvkamle sk ild r i ng a v si n latiN kom 

l 1It'lulöI' ka pten(>n Ila msten" I i ,. och verks" m

het 5<1mt , kildrar dörjHmte i s tom drttg pa. 
(·LI; m edryckande sätt. ka l'nktiiren ttV den and

l iga brytning, l iel , so m inföll und e r förra. år

hundradet i , urt land . Boken har s itt sär 

~h::i ld:l intrp... ~ f' lör viiI' 1\1:i ssiol1s vU,nner, enHr 
kon1mend örkapte nen l\amsten \"a r I:' ll viirde~ 

inll medarbetare i det "erk , :'j . M. K. fätt 

'lP: an förtrott i Kina. 

E. r . 

Hela Bibeln på ett år av -J. II. Sn,eetol1: till 

sven,k" ,l\' , \. E. ?l1ell'lui,'i t. 9;> s id . 

Pr i:; 1 kr. Ed::vi reras ]; 00 k 1-:. :'Ile ll

,[uist'. Söc!erhnmn. 

Dl'll bi h,· l!ii ., "ilg.- och bibelstudippl:lll. son , 

gellom dl'lIll:l bok över~"tt.s till sven s k a. h"r 

för ut vunnit vids tr iic-!-,t ' l' ridning i e ng'e lsk

t" lande I'i.nclel'. Den hH[ ock blivi t ih e r ,a tt 

f' ill ett. tiotal ;rndr:! sp råk . 

A" s ikt(> n m ed den ;ir ;lt t förhj;jlpa bib FI 

Iii,;!.re till ett regelbundet en·h ~ammanhäng

:tllde ,-tlldiurtl aV TIibe ln s o lik" böcke r . Till 

df:'I1 Hro oek fogade tvenne till~i gg: »Dagljg 

bihe ll ,is ning "id fllmi lj eantlaklen » och "Kro

nol ol" iskt sehf>m,'l " . 

Vi rekommendera boken och inst,imma 

)I[ed översättare n i ban.,; bön att d e ll må be 

friimj:l en djup:lre inbli"k i Guus o rd oeh en 
större kiirl pk till detsamma. M. L . 
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under mars 1926 . 

.Allmän/w IIli s.siOiL';'nwdel . S. N ., <1 :0, el:o 	 30 : 
N. N ., d :o. d:o 	 10:

437. H . E., Vånga , »en liten roinn e:.-b lonl  A. R. , 	vockosl8ntnr gm A. B. , Skel
ma plI Nath. Högma os g'I'i..IV » 15: - lefte, .-J; _ 

4ilR. E . E . ::l .. Nii ss unde t , Upp. i: 14-17 25: - ~17, A. rJ. ofC" l'kll v<'I' 1. .1:' "' ,1 :0 10:-439. »Gunoar» 20: - 518. N. S ., till E . S jös trö ms u ntlcrh,440. E liu s sparbössa, gm A. L ., Hern se 5 : 50 A'JII d :o :JO : _ 
4H. »Ofler• . gm eI:o 10: -  » l"n l u 	 v iinnel' lill S . ;\[ K . i Kr;
44~. Oniimnd, »i st. r. blnnllllor "i d ::\alh. s ti a n:-;t tt d . i s t. fiir bloolJllor p:l

l-{ögnlnns g:l'nv. rrilck~ J: ?\ath. Högman~ .QTH " »)
4 13. l'ackofrcr 	 200:  )~ Siig"cn : Se diu lL'ii lsni llC: kOlll lll el' », 
4·H. »1 ]1[ " r s . - P s. 91 : 1- 7" 1.000: - - J es.62:11 - 1 "00' 
H!). " Ps. 84:6. till R. Allders ons Ulldcl'h.» ~OO : - 521. l~. O., Fl'odsber g-, " en min:lCsb lolll· ,- .
4.',3. Anuie 10:  m a 1 ~ ~1. X. H ög-Illi l n" bell')} 10:4:;·[' I. "d, S. K .. -"'"l H . K., Nilss.iii 1:" - )r. K ., Der l in 10: _
4;;6. Koll . i Möl" b" 11i : _ L W., ·, tackotr"l' , Ap g-, 3: !) " ;J:- 
457. i li'röhprg D Norrl,öpjn.q 17: "iD F' o c h ~r. Ph. T ., »Ju helui[er. : \ 1'1;'.4:,X. » i Gn'ho ' lO: - ~: l'; ,: _. 
4;)9. >, i ALv idabel'g' 19: 20 )~ .J 1\[ ;;.t r h n l f}{): _ . 
460. Oniimncl lO: - E. P F.int:-.la tl. »(1. 1-1 II lill'S ',) ~O :
4G1. K u ll. i V una 2~: :,0 A . " r., Hlhllll 1:,: ._
462. i VhsP1"um 	 R: _ G . D .. Kn rl suol'g- ~O : ._
463 . 	 ) i I(\' ill ~t'o l' l't 1'\: - - In ~ ;l m l. g- åV U 1' \'id II l i:-; .", io ll~~ t u nd(' r,
46-1 . R eseb i,l .. "g- CI':111 Niisu,- :i : - g", .\ . B. , Källrrr, g-t: :10: fiG
46;'. K o ll. i IIJ l'( :lI'J'! H: - N . "!>.~ ., Falnn JO: 
466. R,'scbid l'Hg ]'1',1" ?lrod:rlby 111 : - Jfl ..\. .. N ord.::öpill g' 	 ,'lr! : 
467. R es l.Jidra~ frAn Hög-<1l'JI ~" - » fl e r rcll~ (kl )) 1110 : ... 
46R. Kulla lIlk 100: - )~F rå ll CH .I C!'il l vi in ) ;:'0 : 
4 6~ . Koll. i S. V t-'II IlCrtllll ]9: - . s. O .. S. O., L . O., t ill lill a Gr<'\ II " 
470. R ese bidrag- i V UJ:g: t ~ l' ~d 2: - JJl I Il1.W 10: 
471. Koll. i ' killi nga r y >! 	 :,:,, - ;)-Il. Spnru.·nwd cl ["i n In g~btol' r. gom .J. 
472. i Hng,;\]lIll 	 -II!: - N .. (l]OIIITn ing-e l,ro 11 1: m. i H å i>ult, F I' ~',' l e 1,: - ) ·L G - el, D.i u l' ,lio l", 10: 

l i ·i. i Gi. l c ll. Pl' yde 8: ;'0 A. ur' b ~L O. , /1:0, n i st. Cijr h lol11l1J oJ' 

475. i H ör !e 	 :!.:"l: - vid ~n l h. lTö ;..nnan..; he~ravlling ): 10 : 
476. )l i V Lirnurno 2:. : - H . uclt l . .J .. Uh !:" , d. H A1.ar. » .JO: 
4/1. R p."" bidrng- i d :o :!O: - ~ >1\:'a s tc.\ din br;l'da pöl H r l'rClIl . llnn 
478. K o ll. i Ned ,' ro y n, \'iil'lI""' o JII: - hun :skall llP Pf' h 11 11. di J:·. P ..... :j3 ::!: j, 
479. i Os bruk 3'; : - r cl. 11 I1l nl" S ») ::00: 
4 O . » j Fl' yck,[ 8: ;,0 F a m. \'V., :;'\l ur iestnd, ), i ~ I . [ur blolll 
·1. 1. . \ . D u, :';u la 100: - 111 0 1' PlL v dr k ~i l'e \'än Nnthanael 
-I~~ . Viintl cr i l : P P~LLl fl. i st. f . h lo lllll H 1r l:[n g- Jll :l n g-r n v » 

till IlIi r.;Hi oll iir ]lii ~ll1 a ll s hur :, : - ;\L (' .. . \ x \'fl ll 
K. 	 ~L A ., tdl A~l l t::-, L' orss lJl'rg-s .\. . H .. d :o 

ullIl<:rh. n . C., ~:lI,dh <,,, ,, »d. 14 ""'I'S » 1~l : 

K . '~r. 	 1\ :5 l"'n s io n,;i'o ncl, t ill Il:o '/ :1 : G. K., nJö rkö b ~' 1:>: 
H. 	 oc h 1~ . Il .. lI Pl"" I". >, i ,I . f iit· ), Sarll ll f> l :-; RIHl J' lJÖ . Sfl \ JO: 

h lo ll l lll 'J! ' PI, Nat i>. H ög- mn ns h :'\ r » ~O : Kou tan La nll kl ivnsllwue l d. 12 m,l r ... . 

48i. ) "E1I l ilf'n bl o m lil :1. }la NntlL. 1{ÖgIl1J1Jl }; föl' Kirrnsyför p. II. , LUlld , i I [or re " , 


;trav .>. l! 11 , H. L , H \'et lullda :,0 : .1 f' s lI \' iils i~ n[l d (' nalllll. g' 11l O. K. il: ..
» H C' l'J" ' IIS dflo ! ..., ~OO : - :):,.t . Offcl'l!uvor vill S. )L K:s m öte i 
»l" e Guds ri ka fÖrl'ild ,.. 10: - ~ l hl ", e1 r- n 14 Hlll"" 3UO : 
ViinlH'l' i V:.ld~le ll a JO: Kull. i K. l" . U. ~'l " missio" "kl'cl , , 
:'l 'ri oIlUe ,) ~ O: - ;VIaiI" ,; . ,l. 9 mars :l2: 
R I .. , U ppsala :,0 : - »O\'an ifnl ll >} 100 : 
K oll. vid C. oc lr E. BIolIls fiil'c llra g ) T.1Ck. Duvbo }) ;,0: 

i Sä lJ v 22 f " IJl' . 1!J2G l :;: 30 L. K., Bor ' s , n <'II 1>lol111o a på :Nnl lr. 

49:; . Kinumrg., Bks:iö, orfel'ff'sl d . ~R febr. Ri .1-!" llInn:; ~TU V } 10: 

1~1~ (; foOl: - E. C. , Slä I tevaJlu, el: o el:o 10: 

4~G . A. H., r-flcrskörd ti ll d :0, gro V. W . 10: - A. S ., Sjöl ' '''ll , d:o ll :o 10: 
49;, A . S .. Sthlm ''O: C. \V. C " L cksb,!l';! . <1:0 d:o 10: 
498 . E ..T., Boden, ti ll ,T. AS\lbcrgs Il n, l e rl .. 100: - H. oeh O. S, L ii ll'rlllrult, d:o d :o 10: 
499. 	 D :o. »<'0 lit e n bloruma l ill }; " tlr . }) Ur F.lsa~ ,sparbössa ») 2: 

HÖg-IlH1 IIR minne . 10: - » [" H crm nn :s s pa rböxsa» 2 : 
300. 	 r. L., ;\In I n,ö ~;) :  :tJ I /ilI e Ilen'~I~ s parbössa :> 1: 
501 . G . P ..J., N01'1'kö ping ~JU: - h R., Liilll n lrlllt 10: 
:,02. ?Il. H ., }.fa gra 10: »J n, i st. [Öl' bloll llllor på N ath. 

:,03. »n idrag fr tl n Mora " 2,'1: - 11ögm:lu~ g-n l\:) 10 : 

,,04. E . O., Giidu, ' d~ , >,e ll minlle,blomrnu ~71. C. )J" Y~tad. till missionii ..en,as u t 


på N . I-Tög- manR grav, Jlled tack rör r eso r 	 30: 
v~Ld Guu geno m honom g i vi b } 10: - - :;72. Ti Il äg-g- ti Il III is,io)"' i;Ulll'e t på S tads· 


~03. F. H ., Duvbo, ti"ude 12: - lI1i ...s-ione n den 1,1 IJHll'S 100: 

;;01. D. K. , ~ [o ta la "er k tad. »ett tack GtivOI' lr{,D vönf\o('t" i SVAn s k a rör


[Ö l' Gud~ g od a bis!. n el och hj,iJp » 5: .- .snmlinJ;!'(m i l , ilpo nh aU1 u, g in l \.. 
Fijn~ nillj:~' I'n »An~pr ks lu:::. }) . Ht rd- B .. ll. Kr. 31 :- 3U: 0, 

krank e ry(l 7;; :  576 . A. :?'I. Gagnet 10: 
R ..A., Niivl ing- l' ID: 571. Ev. Lutb. A(i s;,iollssäll,kapct. koll. i 
»T vå m iss iolls vun ner i 1"'iJipstad » ImnUlIOUel"kyrkan. lII"lmö , 11 mars G5: _ . 
A . 	 B., S kdleftl'a , .lac\(o[[,'l' inför 5;8. L. oc h G. \V - g , oH erd.age ll den 1-1 

Na tha nael liU,!! 1I1; 1 1I~ rni nUt ' ,;. 3;;: - mars 12: . 
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;ii9. )} Ouä.Ulnd , d. l~ mars» .~I: m2. A . K . Vhsb)' , :" i .Tesu namn, ctt litet 
380. 	 D:o. ~) ell liten blo lllma på kommeu- strå till slacl;el l» lO: 

uär O. v. Feilitzens bär , 10: - 633. O. S., Gbg, I iII offordagell 14/3 10: 
D:o, »CIl liten b l oHUlLll pa missioniir G39. Koll. i R otebro 2:' 13 ;;~: 

Högmans bå l' :' 10: - 6H. Koll. i Sävsiö vid .J. HultQ vists be
Barnen i JT>l n , lnindrc folbkola, gm söl" I>:m S. F . 18: 65 

G. G., Hilbp1'ge l 	 2: 2;' 642. D :o i IJurukYrli a n, Lnleå, d. 2J/:), vj ,1 
Ostnrkorsbergn Kris(!. Ungd.-rören .• C..J. Bcr:;Q vis ts besök :;1: 76 

offer dag ·koll. föl' S. ~I. K. U. 14 G4:J. H,iHh'n av koll . i Sii.imanskap,·lIet, 
Jlla rs 26: 30 Lulet!, v id el:n 

"Onä mnd, ett ta c l, till HelTcn » 10: - 646. Koll. vid C..T. 13el'g'qvists besök, gm 
Två vänner i KÖT,in(;, d. l~ mars, H . C.. Bn ,t u!r,i,k 14: 

"IU A. R. 10: - (i<\7 . D :o i Försnmlingshnset, Karlskrona 
L A., NOlTköping' .iO : . 26/:1 , vid C. oc h E. Bln«l, bes ii k 31: GO 
Grebo m f:::. till ~. Engb;icks unuerh. 175:·  6~8. H. och A. J .. Gi ,cuo , till "'" t b. Hög'
E. B., GIJg' 	 200: - l11"n' minnc 100:-
A. P .. C b::\,. till missionUrcrnus ut- 6,,0. Koli. fr. Jöul,öpinp Krisll. Yng· 

r (~ SIJl' 100: - !il1 ~n förening'~ Illl ss io ns krols 200: -
Gbg~ Kinnkrl 'j" , offerdag H l11<1rS ROO: - G:,1. Gry tg li ls Bruk;; och Bl" mf::: 2:;: 
Kioa kl' c (s,' n. Gbg 100: - (;j ~ . K. F. tr. M:s Uppsv""sk" d istrikt, 
En Herrons t.iäll ur inua 'J90 : JO till Morris .l3cn;lings underh. 1,100: 
Koll. frän l"]iidic i Borgeby mrg, r.:,3. C. B., Södl'rl iil.ic lU:

g'm S . O. 2G: 10 6:,·1. K lIe id er inol1l Tonas fiir su mling' 
" D Oll H /3" . gIll S . L ., Y stau 100: - \' id C. och 1:: . Rlolt! he, 'jk (iO : 
Koll. i He l hesJa, 'l'riillc IJorg' 1:>/3, vid 

Kl'. l3.4()fI : r,~C. och E. BIoIIIS förcurug 2-1: ~O 
600. »Dpll 1-1. llWI"S * 	 :;0: 
601. H . S., SthlIn lJ:- S. :l[ . J(:s P('"s;n",~r",' d . 
6()~ . Koll. i Yllenik U. 9/3 5:3 : - ·IIC, ) :! ~ros. ;:,-,: ~h :,0: 
1:0:1, ]):0 i !)hl'vil<en 10/3 ,II,. ).'1 ~ra r ., .. I's. 103 ,) :,110 : 11: ", 
tiU ~. n:o i Kll.>m nrl, ,l. 1~/3 41: :j" ~1(jlJ. E. H ., ~thll!l 11)1l : 
6u;;. n, K., Kagu .J : 

Kr. 6;;0: · 
G07. Bji'l'nö Kristi. l' ngll. - fiil' cnin!; 2:" . 
606 . L. L . 	 10: 

Siinl:;lda ii"damål,öOR. Hubel 'l1olclo n llg-d.-föl'cniIlI-:' ~.-): 
609. Onällll HI. g'Jll 'rh. B., ;U I,tU ra 8 ;'): . - ·IIK. P. V. H .. för ):"',,,,,,, \VunJ>: P~n-(· lt et! 11l0:· 
GlO. D. s.. gill J. x .. Kr""lful'~ II~. ~r. IL för ~n nid", i SClll. övning's-
GlI. "n. P., HonrH'hl-, i ,t. iii r on lit'll s];ol" 1110: 

blOlilll1:1. p iL Nal h . ll (jg- ll u_ln ~ got ..I\';·) 10:- 4;'i0. F. R. il.. för 1!0gSC ll Han Ticll ·s h,-e 100: 
[,12. M . L ., g' 1I 1 n. A .. Fl isuy 5 : - 4.>}' :.: )r;u.·y ~) för en f l kk a!-l uILucrh . i Sellt. 
613. H. A .. Fli" uy, . CIl IH,· t (ackofCc r till övnillg'-._ko la 	 100: 

Gnu U. ] I nI al'S , j: - 4j2. N. och H. I-r., för evun g' '' lIndcdl. SIJU:
6l~ . Koll. i ,Törll' ".<"rhn l 11 /3, g-m E. H . 23:,~ 4~~. L .. ~Ill A.. E., till n. ilcrg ling, för 
6lj. D:o \' id K. J". 1:. K: R möte i KlijJ- KVlnJ1ol.;kol n Jl i HnTlc"hcl1!-!" :lO: .

lIans mis,,,innsbll!o, 1~) /3 :>1: JO 483, K oll. i 1' 1'1',. ;<1" d. 'J$/'l . t ill e\'illlg. 
G16. Viin nfl f i ~ u~l n rp ] 4 uI8r8, cm L. B. GO : l(no Chi Jlg' -l a rtg i Hoyang 13: 70 
G17. Vi ,;\. nJI.. r, illd(' n . b~sii k i K,lg-", gm I'!J . O. 11., ~J1l F . ,\1., till H. Liuder, ntt 

E	 ~O: _. nn\'. ClIl. iin"n:n :s -. 100: 
G18. Sparh .-Ii lcde l fr. l ; lril< sJal. till C. och oOG. S. T., Stblm, för lJi bcll, v . ,Vung' 

F.. illoJII ' \\Iolerh,H ! :,·1: ::;;;, d :o fr. 'l'ia O-l'il ·"j0:
ri:o 11 11 .\r. Lind" IIS 1I l1 <1 e rh. :,4:;;5: ..-,09.•\ . (: .. Ou\'bo. lill E. Sjöströms ar-
Hiiirkii. li ll d :o ,O: - . 1'1' ,1 n njörl<ö. hpt!' bl:1.IH.l !.;:\"j l!l!()t' 2:): 

.,10 . B. K., Gbg. ti ll ItI,Jcrh. rUI' cvaug. 
rr. il!ö r lc r",1 Ull J, fful1Qv istR Ult

I iII C. "c h E . niOIII' l(1\(I " l·h. 70: - , 
Li i Ishill 200: 

d Cl'h. ",0: - , fl'. H " bby orrcrkol 'W'-'. F.. och ;\C Ph. T .. till sm<1lting-ar ll n 
lok t 20: - . rr. Vid""'],,!. tuokn rrcr i Tl n rl11<. i Sin"t! l~: ~O 

.,2('. »Yrll Bbhu Skyttes winn <; .), till U1l d . J-t lJUlrS l3:G7. l{\'I 'lInnda Kr islJ. 
der ll. n; t' hibc lkv. YUI1:: 8hi·shi. 

IJ lafloo. till ll1i lll1f' a v ll1i s~ ion ssul\r. 
e ngod. och fJi(·l ... rö l'cninc:- c1 .·n ]4 

TIl Hg"chow f ll 	 100: 
:)'27. S. T .. ~\r ;1 !lP!ijsR, föl' (' v ang'". Hco 

Hnl l<l"i~!s be,;ök. I !'>kede 11: OS, i 
S. Hii.::mall tiuU: - . K .. II. vid J. 

Shllcn l uo 	 HO:
:'28. K. A .. Ol' t'bru, för bibelk\·. Liu Ta-N,e 12: O:', 11olsh) 14: 4J, Ma 111 l'e

,.;nu s u ndr-rh. 	 2:!j: 1l1nd 18: ·I~. E,' I; ortl u Ju: - '. Husniis 
.-,~9. K. oc h )1'. O., }raTicstad, IJh>lnmol'l~ :~l, Ovlaullohul ! 17:10, :;11\ A. S. 1,110: 7G 

pä IIHllluscl ag-urn l1 », till O. CarleIls,») A~ f rid G. » 	 1.1:
a L! "nv. et t. g-ott r. 7:,:Koll. i Norrköping'. vid R. And cr '-,S!l . T.. K .. Klitltcruå la, ti ll n nrnh. i Sinan 23:SOI1:-:; uesök, ,o:m (;, 'l'. l.j';: 

;14:2, }) I~~ n av biil'i'll'na vill .N uth. HÖ,t..!'Juall:-.(m. n:o i Rögul.liis \'id C. och 'E. Bloms i !f'gT tl\fning-» , Lill v'''l'k snmhelp ll i
b('~ i )k ] 13 	 .. 2:  1'l1n{!'chuwt'11. ~ ()11l Na th. HÖ I!' IIlnn 

l(illc!" n rna~ Villlll('J' i \·iinullllo 200:  en J:!'tllI,er liimn adlJ jO: -...
A. M., \7 Igb)' 	 2:.: - ".j',. A. 1.., Hl' tia nd" , till nickskolc»Far och ,Mo!') 	 IDO: -  "rbelo! 	 jG: 
Rpal'b.-lI1cdcl rdll1 l\:ar!skl'oon , I>:Ill j~!) , » )\[ofmOl'S "(inne )} , till bib01k\', ver\.:n. A. 	 90:  fll U lt t'l i Pu cho wl'u 2;;:

626. nddn . pa ~1;(iH i Gbg'S- och Mä .j73. L. 1. .. S'hllll. I iII 1\:1:11111 Er iksson~ bi
larcbankr'll 	 5.3:  uelln·.irllHl l H nneh ell J! ' 150: 

G28. E. n. och H . •T. , » t<1cl; - och 10\'01'1',,1' j7·1. Klllnkret~en , l l pp,al~. rör cvung-eli, t 
d . 1-l 1IIAI'~ . 	 4.); Kau ('hing-- lang- i H oyang' 200: 

G~9. ~ . h, FllIgt'by, ) "Il tackoHp.r ål .>SR, Grebo mr~. 1 ill uvaug:, U II Uel'l.1. h\l:S 
H enen rör undfJdd nilJ och mvc- N . Eng-bäck 50: 
lie n bönhörelse " - ::J: ,-)~~J. Sönrin~,n.;:;k l .l lbarncn i Klintemåla. till 


G30 , Ingelstorp och Yallcbr.rga Arhc ls n"rull. i Sinal1, :::m A. P. 60 : 
fören; ng: 3:" _. ;jrJO. Hecll\avänllCrlla~ AI1iClIlS, [(j r deras 


G3J.. H. G., Gbg lU: t ... • cV'lngelistel's \1lldcl'h. 300: 
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:.91. E. F., Djurs holm, till »I.otuöbladct •• . 
i Sin!HI :)0 : 

G2'. S. S, till 11Illlerh. av \iirare 
Micnchill 2:" 

li:·11. Lung-niis Ung-rJ. - förcnin~· . till hjälp 
fi.ir en bibel!;v" und .. rh. i PLlohow 2;;:

"3:,, E. F., till Henrik 1'.jiid"I·. a lt a nv.
erl. .~·t1ttf.. P'11l 1'h. S., Str ii ngnäs 5: 

ca:i. 1'h. S., ~lriinj.(n i i s. till fru H. Tj äLler, 
att anv. uff-o gollt. J: - 

tia,. Ed,.,byns syförening, till ll a rnh. 
~inal\ 140: 

G3S. " ELI LM!k till HcrrclJ », till läraren 
Si e ... ullderh. i Puchu\\' ~on: ... 

(i40, E. L. , 1.11I1<J, till hu H. 1'ji i<ler, al t 
an v ... ll. goltr. JOO: 

r,~~. S. A. J .. Lulp::. fiir evang-. ,,"<lerh. 100:
(;4;;. r. B. och ~L H .. till F"l"r Berg al t 

anv. i VI'\'k,,"n11. ('l'L. g·ul:tf. Li : 
(i4!J. K. F. l:. ,\f.. ObI:', till K. F. U. ~f: s -

urbelct i Yi'lll cheng 100: 

Kr. 3.694: 1(1 

Allm ä llHa 'wi.ssiuJls1H ed el 1.J ,.fM: 5 J 
S. ,1/. fCs Pcns;n",'{ulld 630: 
Särskilda älldmllaf. 3,69·1: JO 

Summa 'Hllder 11HO'S mån. unG. Hr . Ji~ 750: ':1 

Med varmt tack till varje givare! 

" Höjeli jubel till lIerTeu. alln ' ä ndor. " Ps. 08: 4. 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D, 
utkommer 192.(\ i siD 31:ta årgåDg. 

OrgaD för SveDsb MissioDen i Kina, 
ans\'arig- utgiv a re : Erik Folke. Hedig"rad 
11ltder rnec\\'e rka ll H\' ]Iartin Lin den Dl. n. 
Utkomme r med 20 Dummer om året. 
samL iDDehåller uppbyggelseartiklllr, bibel
studier, brev fr. Kina, samt mi,ssioDsDoti
ser fråD D,ir och fjärran. 

TidningeD kostar : belt är kr. 2: 25, 3 
kva r tal kr. 1: 75, balvär kr. 1: 25, 1 kvar
tn!. kr. O: 90. 1 m:l.Dad kr. O: 65 . 

i)änd till IItl:tnc1et km-tar tidningen kr. 
2: 75 pr år. 

Prenumera ntsnmlare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, er
hålla, mot iDsändaDde till expo av posteDs 
kvittense r , kr. 2: 2,:; fö r varje ;i-taJ ex. meD 
rla inte t friexemplar. 

};,\r mindre ,in.) ex. tagll ' bör preDu
menttioll skE' på po~t E' n. 

Provexemplar erhallas gratis från px
pE'ditionen. R edakt-ione". 

MISSIONSLITTERATUR. 
FråD Svenska Jhssio'/lt: " 8 ·i Kina tör! a.f) kuulla följande böcker rekv i renlS: 

Hudson Taylor. 
Mannen som viigadc. T redje upp!. En 
skildring för ungdom av Marsbnll 
Broomhal!. Med t a lrika illustratioDcr. 
Pri., kr. l: -. ;) ex . 25 % rabatt. 

Ädelstenar flHistal'ens luona. 
L-i1',,/jilde;' från m 'issi')'I/öal'b, t, t .; 

iru R Gofol'th. Pris kr. i: i,j. 
hok ICimnas nu 50 % rabatt. 

Från lidande till segel'. 
En k';nesk v'im w 8 l i '" kamp av 

J"'ina av 

Pa denn:1 


IngdlOrg 
Ack zell. nikt illll s tr. Pris kr. 1: - . 5 
ex. 25 % rabatt . 

MissioJlska Il elsen, 
Av J. Hudson Taylor. Pri s 2 5 öre. 5 cx . 
2.) % mbatt. 

Nya BegYDnelser på den Gamla Grunden, 
Av ,Joh. Hinm>lu. Pris ,jO öre. ii ex. 2.5 
% rabatt. 

"Om I bed.ien, ,, 
3 :dj!' upp!. Av Jam!' ; H . Mae Conke~· . 
J~ris 2,:; ö re. 10 ex. :! ,; % r:1batt. 

Svenska Miss ionen i Kina, drös uppkoms t , 'I t
!;f'ck l iil1 {! och niir1)a,l'andc stiillning 'w 
Nuth. Högman. Ny omarbetad och rikt 
illu s trerad upplaga . Pris;'O öre. ::; ex. 
25 % rabatt. 

V-~~~~~~V-~~~~~~V-~~~~~~~~~~~~~~~~~'J~~~~~~~ 

Expedition: Drottning~atan 55. Telegl-amadr'css: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 44 59. Norr 22473. 


INNEHÅLL 
Förändringen. Död med Kris tus och ley andc med honom. - »Jag l,an icke ge 

meLn - Den 11] I11nrs. - Fl'Ctn missionä r erna Från Hed. o~h Exp. - Från 
När OC';l Fj ä rran. - Litt eratur. - HedoYisning. - Missions tidningen Sinims Lmcl. 
- i\Iissionslitteratur. 

v-~-vv-~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Svenska Trycl<el'iaktiebolaget, Stockholm, 1926. 
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BEHOV FYLLDA I H Ä R L I G H E T. 

Ett bibelstudium. 


Av M. L. 

L 

Bland bibelns böcker finnes en bok, 

som för missionens vänner synes mig 

vara av särskilt intresse. Den är skri 

ven av hedningarnas apostel, den store 

hednamissionären. Den är dessutom 

skriven i form av ett brev till försam

lingen i Filippi, som med honom "del

tagit i arbetet för evangelium » (Fil. 

I : S), som tänkte på hans bästa (Fil. 

4: 10), och som trädde i sådan förbin

delse med honom, att räkning kunde 

föras över »utgivet och mottaget» 

(Fil. 4 : IS). 

Från denna synpunkt · sett skulle 

man alltså kunna säga, att Paulus' 

brev till Filipperna är ett h e d n a

m i s s i o n ä r e n s b r e v t i l l h e m 

f ö r s a m l i n g e n, ett brev till dem 
som deltogo i arbetet för evangelium 

och gjorde vad de kunde för att stödja 

honom. Så blir Filipperbrevet i sär

skild . mening ett brev till missions

v ännerna . Det blir också av särskilt 

intresse för missionärerna, emedan det 
utgör ett exempel på huru Paulus 

skrev till den församling, som stöd

jande stod bakom honom. Ja, man 

kan förvisso säga, att detta brev ej en

dast är ett exempel utan också ett 

e f t e r f ö I j a n s v ä r t exempel på 

och ett mönster för brev från missio

nären till hemförsamlingen. 

Tänka vi så inledningsvis även på 

i n n e h å 11 e t i brevet, så synes mig 

höjdpunkten nås i kap. 4: 19,20 : "Så 
skall ock min Gud efter sin rikedom i 

fullt mått och på ett härligt sätt i 

Kristus ] c;;us g i\'a eder al lt vad I be

höven. Men vår Gud och Fader till 
hör äran i evigheternas evigheter. 
Amen. )) 

" S h visar ju i första hand sam
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manhanget med det närmast föregå

ende och vad där står om att Paulus' 

behov blivit fyllda . Jag tror dock, att 
ett studium av brevet giver vid han
den, att brevets hela innehåll talar om 

»behov fyllda i härlighet». Paulus ger 
i varje kapitel ex empel på behov, som 

blivit fyllda, och visar, att de blivit 
fyllda i härlighet. Så kommer han 

fram till höjdpunkten: A l l a behov 

skola fyllas på samma sätt efter Guds 
rikedom i fullt mått och på ett härligt 
sätt i Kristus Jesus. 

Huru stort är det ej , att denna un
derbart rika för säkran ges just i ett 
brev till dem som stå missionen nära. 
Ar det icke också betecknande? Har 
ej Gud särskilt ifråga om missionen 
fyllt alla behov i härlighet? Och ha 
ej missionens uppoffrande understöd
jare också på ett särskilt sätt fått er
fara , att d e r a s behov blivit fyllda i 
härlighet? - Jag tror, att dessa frågor 
besvaras jakande av erfarenheten och 
missionshistorien. Därför kunna VI 

med frimodighet gå framtiden till mö
tes, och därför ha vi också så stor an
ledning att tacka Gud för nåden att få 
deltaga i arbetet för evangelium. 

Forts. 

Me r ;in nflgo nsin ä r det i dr nn a ti d a v 

vikt, att va r a hjä rt an ~iro hell v~incla til l 

dc t himmelska, ty vudden avlägsnar sig 

nl llmer Ira n Gu d, och m örhel ti ll tagcr 

allt mer. l\Ht vi k omma ih ag. a lt vi som tro , 

höra Iju se l till och äro kallade a lt va ndra 

~"som l j use ts barn. (Ur Sa nn ings\'i ttll e l.) 

H. DHloer 70 år. 

Den 20 april passera r Missionens vä rd e
rade ordfö r an de s in 70-~ rsg räns . Övers te 
Dilln e r h ar i Mi ssion ens gä rnin g n edlagt 
e tl r ik l och o lll fa tt a nd e arbe te. Under s in 
Irlnga tjä ns te ti d som officer h ar h a n h a ft 
stora sl,aro r av V;'trl land s un gdom und er 
s iu fo s tra n och därund er h aft rik a tillfä l
len a tt ve rk a fö r der as a ndliga vä l. Dessa 
h a r h an oc1,s:! i hög grad utn y tt ja t. Sol
da l missio nen ha r städse lega t h onom sy n 
Il erl ige n va rmt om hj är' ta l, och a tt denn a 
Yltnnil den utvec1ding, den h a r , är m ä ll sl, 
ligt se tt till s tor del en frukt av h a ns trog
na arbete. Att vi nn a m ä nnisl<o r rör Gud s 
rike och a ll u ppbygga för sa ml inge n i trons 
och Uirlel;e ns li Y, dä rför h a r h a n bed it 
och arbe ta t , 

För de n y ttre mi ssione ns vikt och be ty 
delse h ar över s te Dil lner alltid h aft kl a r 
blick, Sä rsk ilt h a r Svenska Mi ss ionen i 
K ina redan fd'l n dess begy nnelse h a ft 
glädje n at t ä ga honom so m me da rbe ta r e. 
A.r l!,y(j inträ dd e h a n som m edlem i Kom 
m itten , och und er de sis ta nio år en har 
h a n s tfdt so m vår mi ss ions ordföra nde. 

Yi vil ja beg8g na dett a till fä ll e a tt till 
öycr s te Dilln er fra m föra vårt va rm a tack 
lör "ad h a n under denn a ti d va rit för oss 
i y !\ r t h e m arb e te och [ör vöra. missio n ä 
r er på fä lte t såvä l perso nligen som i a r be 
let, rör förbön , uppm untra n, r å d och väg
ledn ing, och vi önska och bedja, a t! vi 
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iillllu lä nge må f~ [ttnjuta förmånen av 
vår aktade och älsl;ade Ordförandes slöd 
och ledning. Fas t tro på Herren och be
prövad erfare llhet iiI' särsl,ilt i vår för 
missionsarbetet så kritisl;a tid <lV ovärder
lig betydelse. Give Herren sin tj ii nare nåd 
oeh ];raft för sitt heliga verk! E. F. 

'~~~ITrON" 
Om S. M. K:s årsmöte 
vilja vi än en gång erinra. S[l som vi 

förra numret mecJdelade, kommer cJeHa i 
likhet med för egåe ncJe ål' Y. G. a tt h ~lIlas p,1 
Kri s ti IIimlll e lsfärdsclag, so m i Öl' infaller 
(len 13 maj. Ars l1l ö tet bö r j<lr ons cJ agcn den 
12 kl. 7 e. m. och avslutas m ed utflykt Lill 
DUlbo fredagen den 14. 

1',ls tor Albert Lunde från Oslo hal' lo\'at 
meclverl;a vid mötet. Yi hoppa s oeksfl att 
I'ill de tsamma Hl missionärsa vsldljning, d r\ 
fröken Ber/a Flodbel'g a vsldljes till Sven
ska ilIissionens i Kina mi ssi o när. 

Utförligt program l;ommer a tt införas i 
Sinims Land för den 5 maj, men redan nu 
ville vi hälsa Missionens l'iinner vMI;omua 
oeh anbefalla å rsmötet fl L vår(l viinners 
h[lgkoms t och förbön . 

Missionsresor och möten. 
Från de våra, som befinna si g i h cnJl a n

d e t och äro i verksamhet bland Missionens 
vänner, hava många uppmuntrande med
delanden nått oss, vilka gi\'a ril, anl ednin g 
till tacksägel se. 

Missionär V. West er skril'er si\lunda Olll 

en sparbösse tömning och oHcrinsa mling i 
Flisb!J och om I'änner där, vilk a m ed gHiclje 
och tacksamhet teredvilligt fr a mburo såväl 
sparbössor som offer. 

:\Ii ss ionär 'We~ter hade även i Jönköpillg 

blivit mycket up[lllluntrclCI. Besöl; c! diir 
gällde ~ärskilt JÖnl.:öpings Krislliga 1'ng
tingaförening. I denna v~inkrels i\gn,'dcs 
,id missionioir \VC's tel' s hos ö); (')1 hd d ag å t 
yttre miss ionen. Olik a Rvdelningar och 
grupper samlades därvid villi g t för alt höra 
om oeh offra för missionen. 

Frökcll Judi/h IIllllquist skrinr ocl;s ,i 
ell mycket uppmuntrande brev och bel'ät 
,Il' hl. ;J. om ett Dagg ryni ngs möI<' i Hur/
lunda och om cltl..J.-mars-mÖte» pH samnw 
plats. \'id det senare t81Jde iil'ell 1;)'rJ,0 
herde J. f'lym-F orshe/l, o(;h o mkring 
CiOO: - - krollor in sa mlades rör \Ii ss innen. 

fröken J. IIultCjvis t hade även mötts av 

mycken uppmuntran \'id besöl, i Sävs/ö, 
]{arsforp och Nä sby. IIon i1mn a cle vicbre 
besöka Eksjö landsfc'jrsamiing, SIrömslunds 
lIIissionshus, Flisb!J oeh Sunn erängcn. 

Missionär oeh fru C. F. Blom ha ocl;så i 
brev (1'[\11 Jämtland, ta lat om myeken upp
Illuntran, oeh missionär Marfin Linden, so m 
under päsl;en haft möten i Maricsladslrul.:
len, I;om hem d ii rifr[ln glad och tacksa m 
fUr vänner och de ras l;ä r lek 

Kand. Gusl. OSlerberg har just !,o lllnJit 
hem fr å n en lä ngre uppmuntr a nde reS8, 
särski lt i \'iist e rgöt18nd. Missionär C. J. 
BeJ'gquist forsätter önnu s in resa i Norr
land. 

Tavlor för kapell Kina. 
Enligt medd el8ncle fr :lfl mi ss ionär Wes 

ter hal' ingeniör H . "Iela nder m å lat och 
lill ett p a r kapell i Kina sk ä nht t"ä tavlor, 
»Kri s tu s i Getsemane », i s torlek 90 X 130 
Clll. \ -i e rbinl1 a hörme<1 tac];S,lml denna 
g[n'3. 

JiW>'mC~GEI;)r;- .' !li/}fJit TIf!i!!!!' 
~ 'O<HBÖNE~~ 

Ta('biigelsc föl' vad 111 issionells o1'llfö
l'ClllelC I'<lrit och är samt bön onl viilsignel
se och kraft över honom i rorts~ittnill gC l1 , 

s. 98. 
S. 111. 1(:s {l r smöte, s. 99. 

Dc vä ra s miss ionsreso r och möten, s,99. 

Barnen och sär sk ilt flickorna i Kina,' s. 


JOO. 
Pastor Li Jo-h a n och andra infödda 

medarl:et8re i eva ngelium, s. 102. 
Arbetet i manliga och k \'innli ga sC lllilla

fiema , s. 102, 103. 
Ar'het e t viel cle olika rni ss iol1ssl8IioflC'l'n;l . 

s. 103. 
lI.li ss iolls tidninge n S inilllS L<llld s. 10,1. 
~[is sionslill eratur, s. 104. 



i 

100 S I N I M S 

~O~RNA' 
Bara en flicka. 

IIur önskade m<ln ej, a lt dc krislna 
sku ll e sk ilj,) sig fr:Jfl h edni ng'a rn a, nii r 
det gäller värdesä lI a ndet av m~in n iskor, 

och inse, <ltt en flicka ä r också en Gud s 
g~tva till hemmet. 1\.[en ännll ä ro mänga 
församlingsmedlemmar bundlla av den 
hedniska åsiktr ll . Elt tydlig t bevis (liirför 
ha vi i vad som nyligen limat här i sla 
e! ell. 

En un g flick a, IIoppet, var förlOV,lel 
med diaklllH'IIS so n. Pliekan hade lllng
so t och di,lkonen s barn. särsk ilt elen ~il(l

sta flickan, h ar tuberkulösa hölder och 
s~r. Därför ville han r j gärt1<l, alt bröl
lopel sk ulle äga rum, dft flickan v;:u' sj lIk. 
Men I-loppets far sä nde bud, atl han ej 
vill e ha flickan i h emme t liillgre. En
li gt hednisk sed m;l s te flickorna om m öj
ligt gifta si.g , hv(' n om dc Jj "ga siu
ka, för alt d r ~kol a <,Jippa dem i 11ellln~ et. 
( lfedning;lrna liro sa rädda rör att Ila e ll 
ogift dolter begravd P;l sin egen åker, d. 
v. s. familjens g rav[}la ls, sa all de gifta 
bort e!c döda och ha bröllop rör delll, för 

l'åren. 
Ukt vånla!lssol i l1IoJ'yonylöt! 
gid.: Jcsus fmm w' nal/ oc h ([ij(l 
Ii/l IiI! f<il'lllClll IiI,·c. 
[}ärl<ir, sel länge uä.r/dell slör, 
cirt ('[I c}' vin/ cr I,Onllnc/' vår 
ocksd i andcns I'ikc. 

Som }'tiylar~ kör i II/lid och III u1'1, 
iJC$jllllycr Vd/'CII, Illid och ~lud,:, 
och livcls alla unclc/' , 
vi må bcsjunga, man Illcd man , 
hans liv" som dödclI ÖUC /'UGIITl 

i pås J...: cllS IIwrgonslun(/cr. 

SItart alla ällglar sid i skrud, 
och skogen klädcI' sig so m bmc/ , 
när livels kl'Cl[lcr bloT1lI/HI. 
Så f,;Ol/l/l1e ocJ...: vd /' '/('SIl IlWlln 
i [olkcns liv i kyrku.ns [wnn , 
lill ulla själaJ' frommu. 

N. F. S. GRUNDTVlG. 

L A N D. 20 apriJ 1926 , 

n It kis ta n skall kllnn,l si\ llas ned vid 
»brudgummensil kisla, aJ1 1 s ~1 på cn an
Ilan gravplats .) 

IIoppel kom hil n"go t fö re brölloprl 
och bodde hos oss pil harnhemmct. Hon 
var ~ ;t klen, al t hon hl~ kraf tl ös i feber, 
Od l l!OSI,ldc mycket. Drt var försl,räck
ligl alt Uink,l P,' , a tl hOIl sku ll e vara 
lvullgc)\ all lämna silt h cm och resa en 
h, '1 dagsresa hilför all gitta s ig linder 
sad,1I1<1 [örh~t1landen. Den 1 dccember 
slod bröllopet. Vigsel n iönältac!cs 
kapellet. Troligell hade h o n la~it in 11,'1

g'on medicin , ly just , dcn dagen orlwde 
1101\ v,) r a uppe. :\Iell vii kel sorglig t bröl
lo p' Seda n h',g hon hel a li de n lilan alt 
kUllna vara uppe n{,got a ll s. 

Nytll'sa floll dog hon . Men inna n hOIl 
dog, h ade ho)\ ju fr,ll känna prl sk ils
Ill iissa n [r tln hemmel sam t ,1 11 ko mma 
till ny o mgivniIlg, so m p il g rul1ll a v ldell
hel och ::;j ukdol11 knappas t hcllel' k Ullde 
ellc' !' \'<\ga dc göra någo l fö r h cn nr. Den 
un g( ' brudgummen var ju bara en pojke 
]l" W- Hl :t r , mycket lIn .~ lilt si lln et oek
s ,\. Och i Kina, dör' de g ifta s ig S;l tidigl, 
iir de t JII ej so m hemma, a lt de lycka 
DIll va rand 1',1, nlaII del ;'tr 1'öridd rarna, so m 
h r s l8l11 m <1 gillcrll1 ~,le t. Dc un ga ha ju cj 
all s '"l al med ""randra före bröllopet, 
Och y<td kan ell S[l Hllg, ofö rstandi g pojke 
göra för e l1 döende. Men han var sniill 
oeh försök le 1l0g, S[l golt han kunde. 

Elt dygn, inllall h o n dog, voro min 
kamr;lt och jag hos hcnne en s lund. Ilon 
h ade sag t, a lt IIerren Jesus snart sku lle 
hiirnl a he11l1e, och vi ville säga hennc 1'ar
yal. Vi liis lc början av Joh . 14 kap. sam l 
sjöngo n ,Jgra s~,nger 0 111 himmelen och 
h:ldo. lIan var glad och lyc1dig a t[ El 
!i'tmlla denna jorden, sO lil fö r henne \11('1' 

iiI) rör m ,'trlg;l varil »k uhai », e lt hav av 
IJillcrhct, som kinesern,l S~l ullrycksf ullt 
kalla det. 

Niir dc hade s \';'lrl all bl n,'lgOll a ll sköla 
hCllllC, S<'\ sade jag, a ll j " g skull e taga 
h e nne lill mill rum och sköla h<'11I1(' sjä Lv, 
m " ll <1:', ly e kle dc, a l t d et gick för JUligt, 

~a alt de lovade, a lt göra a lll för h enn e. 
En kris ten g umm a var hos h enne natt 
och dag sis ta dygnet. Sis la eflermidda

http:kyrku.ns
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En killr'sf'/ickn. 

gen, ll oppet levd e, var j,lg [dcr hos !tcn
nc. 1I0n Hlg nästan orörlig men vid sall s 
och vänt ade 1>'1 IIerren. När jag 11'[lg<tde, 
om hon h ade frid i hj är tat, sadc hon a tt 
h on yar »olitlig» i väntan P'I Herren. Den 
nallen kom H errens budbtira re och kal
lad e henne h em till dc eviga boningarn8, 
dä r tå rar och lid alJ(!t> ej finn as mera. 
N~';1rsdagens eft ermiddag begravdes 

hon. HOIl hade vid v[lrt besök hett om 
a ll fel begravas P'I v;lr begravningspblls, 
där [lera av ht>lllIes skolka mra ler vil a, 
och dc! vore ocks'l h enn es s v~irf8r oeh 
man tacksamma för. Fl er a av de vill'a 
\Ul 'U 11ll'd "id IJcgnl "lIi llgcll. .\\"l'11 11l: ItIIC ..... 

svärfar och brudgu m ni1l'voro, v ilket an
nars ej iiI' vanligt bland kineserna, d. v. 
s. hedningarna, som m ena, alt en ung 

kvinna, som ej I:Hl ba rn, e j bör hedras 
med begravn ing, ja, i mang'a fall ej e ns 
med en ki s ta, uta n bara med en h<Jlm
m a lla , so m svepes om den döda, varefter 
lik e t lägges i en hiila ulan vidare cere
monier. 

Beun es l'gl~n far val' ei meo. ll1re n Cllcr 
hennes broL Fadern hade ej varit med 
på bröllop el h ell er, ly det »passa r ej». 

Nu h a vi kom mit överens om alt h a 
samtalsmöten för lle kris tn a, för att vi 
skola kunna taLl s vid om, vad so m är 
hednisk t och. kri s tli g t vid det ena eller 
a ndra tillfället. B ur gärna ville man ej, 
uLL de s kulle förslå mera a lt s kilj a s ig 
friln det fäderneärvda länkrsii ttet och dc 
h edniska bruken, men de t gäl' sakta. Me
r a ~in någonsin saknar .iag min k ära vän, 
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den lama frun i Siao-yi, ly hon hade en 
synnerlig gåva alt hj ä lpa de kristna att 
se, vael Guds ord lär J11('d avseende p;; 
livel, både det varda~liga och när det 
gäller högtidliga tillEUlen. Bed för de 
krislna, alt dc må f:1 nåd all leva »s;isom 
ljusets barnl)) 

Pastor Li Jo-han på besök i Yiincheng. 

I söndags morse hade vi som vanligt 
\' å rt bönemöte med semi naristerna Id. 7,30 
fm. Yi blevo S;l innerligt glada över, al t 
Ivå pojkar, so m aldrig förr bedit högt i 
l,amralerna s närvaro, nu öppet bekände 
sin Ir o. Den ene iiI' föne diakonens i 
l'ucheng son. rIan heter Chung-chen och 
brukar gå omkring ~;1 bulter i uppsy nen. 
Jag har orla I ~inkt , alt det sk Illl e fordrGlS 
mycl,et innan han skulle kunna vinnGls 
och binnII mer: vaga bekii nna hirg inför 
lwmraterna. Della gladde os, mycket. 

Under jnllovet var pastor Li Jo-han h ~ir 

på genomresa. Den lille an språkslöse 
Jllallnen fick hj ~ilpa flera. l-Ian a ll vände 
mycket illu s trationer. 

En dag \'ar hans ä mne Krisli ~lterkoIllst 
och \',-11' kOIllmande arvslott i himlen. I-Ian 
'.III \'åndc d ,i Colulllbi uppläckt av Amcril,a 
rör Hit beJysa Ilera sidor av ämnet: mi.in
ni sko rs tvivel om, alt d e t utlovade la n c!c> l 
existerar, V[I!' s\';lrighet atl ))ej se lllCII 

dock tro» m. m. 
Eli annan griJlande berätleJse val' om 

ell mis5io när, so m Li träffa l, och om den
li eS nit rör Gud illllall han res te till Kin8, 
hemma i Australien. \'arjc lördag gick 
dennc predIkant ut rÖJ ' at t inbjuda folk 
lill söndagens gud~ tjäns!. Eli r il~ fru blev 

Ingången till kapellet i Yiincheng, 
Foto MO)Tis BergU" (J. 

ond, ll~ir hall l,om, oc h slog honom. Men 
hnn tE'g lroh smärlan och bad bara alt få 
IJjuda henlll' till gudstjänsten innan han 
gick. Senare blev hon död ss juk och inga 
penningmedel eller läkare kunde hjälpa 
henne. I sin förtvivlan kom hon a tt tänlw 
på predikanten, som tänkt på hennes själ, 
och sä nde genast bud efter honom. Men 
innan budet nådde honom, dog hon, i för
tvivlan, utropande: »)Det är slut, de t är 
sl u!. ) Li talade med sådant allvar och ef
tertryck, att jag sent skall glömma dcl. 
Och så manade han till att ej försumma 
t illt'iille t. 

En Iredjc illustralion gällde Irohet mol 
llerrens kallelse. En l<inesi sk predikant, 
so m Li kände, fiek rätt mycket presenter 
på de pla tscr, där han drog fram. I Kansu 
fick han se, a tt ~I s nor vor o billiga och 
köptc en ~lsna, Till slut gick han så upp 
i ;lsnan, a tt )hans hjärta blev en åsna). 
I en annan provins , där han skulle leda 
\'äckel semöten , fanns en hel del billiga va
ror. Så började varorna fylla hans hjärta, 
tills han dog bort från livet i Gud. 

En fjärcle berättelse handlade om en 
liten pojke, som gärna ville bli kris ten . 
Men fadern blev ond och förbjöd sonen 
att g(l till gudstjänsterna, SonE'n gicl, än
d' l, och fadern hotade då a tt br~i nna ho
nom på kroppen mcd glödga t järn. Nä r 
gossen älldå gicl< och fadern sedan kom 
med jiirnet, sa de pojken: »)Låt mig brä nna 
mig själv )), tog jämet och skulle börja . 
D[l blev fadern förskr~ickt och ropade: 
))\'a(l tar du dig till? ») Sonen svarade: 

. »IIar Jesus lidit -a mycket för mig, S;J vill 
Jag gii rna l ida mig ot för honom,») - Fa
dern grE'ps S;I av della vittnesbörd att han 
S('lHl re olTlviinde sig och blev döpt. 

Morris Bergling. 

Tröttande men ock glädjande erfaren
heler. 

I e li privatbl'ev, av viIl,c t vi godhetsfullt 
beretts tillfdtle at t laga del , skrive r fröke n Frida 
Prytz bl. ,I. följande frall Yiinchellg Sha., vilket 
VI tro skall I,isas med intresse även av Sinims 
I ,n lld c; lä sek ,'e l s. 

NIl ~k\Jlle jag v~l berätta litet härifrån. 
)G;l j frid .») ))i\'fi tt ansikte skall gå med)). 
de orden hänga över min sä ng, påminnan
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Nu ringer klo ckan till 
l~i ggdags, så a tt jag 
maslc ul P;l (' n rond. En 
fliel,a har varit dålig och 
har därför behövt ('xtra 
tillsy n. men hon ~ir 11U 

bä ttre. 
F rida Prylz. 

Från Puchengdislriklet. 

(foris.) 
]Joksprirlning har ut

för ts aven I,olporl ör (i 
Brittiska och U ll ä nd sl,a 
Bibelsällshpets tjä n s t). Engclsf..:u 1..:lassen viet Jwinnliga semiJlariet. 

dc mig om liden för e min ulresa. Ja, jag 
har s låll på )dippfast grund, velaoclc all 
Gud sänl mig hit. 

Dessa ord h a oe)<su ofta om morgnarna 
fåll vara en borgen för alt Gud den (h1gen 
sl,all g{1 med. All det icke är Jä lt all s li't 
i e lI arbe te som detta, förstår du nog. 
Detta läså r är ocl,s å särsk ilt svå rt, ty vi ha 
lV [1 klasser, som s)w];) avgå , och kurs e rn a 
iiro sii dryga. J ag har all kristendom i dc 
fyra högs ta Idasserna, och della innebiir 
icke blott myeken förberedel se ulan oc:ks,", 
ansvaret för att dessa unga verkligen skola 
få något för sitt andli ga lh". Så kommer 
pedagogiken, metodil,en och praktil,ell 
jå mte engelskan. Ibland I, ä nner jag mig 
gränslöst trött. Men på samma gång är 
det så roligt a lt ha lektioner, när mall 
I,änner, att m a n har något a lt ge. 

Det är doc k icke blolt lektione rn a, som 
sl;ola sl,ötas. Vi ha även de ungas fostran, 
och detta kräver ocl,s1\ b~lde ];rafter och 
lid, ja än mera: t å lamod, vishel, kärlek 
och hjälp fdn honom, som alleml I,a n 
giva vad som behövs. I höslas hade \i 7;) 
elevcr inskrivua, i alder mell a n 7-22 [l r . 
Av dessa voro över GO inackorderade här. 
Dii kan du förstå litet, vill,el arbe te vi ha. 
Man I,änner sig aldrig ulan ansvar. 

Under vinterferien voro 22 flickor J,\ar 
här, och nu und el" killeöiska Ily~rel , d å vi 
haft lov 10 dagar, resle endast 18 hem 
utom dageleverna. De ha dock varit my c
ket s näll a under dessa två ferier, så att 
vi ha h a ft det lugnt och gott. 

l rl e l slora h ela har 
kva rt aJL'l va rit en för oss 

sy nnerligen lyckli g arbe tsper iod. Att JlJ a n i 
e n s;lda n tid so m denna kunnat ej hloll 
»h[tlla fäslet» ut an O("ks~1 »rycka fram iH», 
iir n,',gol som manar ("n till <ltt lo\"a Gud. 

Under sommaren gjorde illvilliga män
nisJ,or ( förmodli gen hedninga r) e tt försöJ( 
alt ~ls l aClko tnma oro i \"erl,samhelen genom 
a ll j brev till mig nedsvär la Hera av arbe
la rn a hiir p~ Slationen, män och kvinnor. 
\"j ha lill sist f<l lt vi sshel i s81,en; det h ela 
har varit elI av dessa djävulens anfa ll, 
som ej ~iro o\'anljga i denna tr81,l. Yi 
prisa H erren, som bevarat d e v[lra. 

\"o re lJloll min hu s tru s krafter större, 
h ad e lJ1an allt skäl atl se framtiden an 
med hopp. Som nll är, måste hon på 
grund av överansträngning lidvi s vara 
sä ngliggand e nIan atl äga en kvinnlig 
I,annat i sin närhet. 

Vi vilja till sist säga Eder , kära Syskon 
i llemkommilh~n, ett varmt lack för sam
flrbcle, förbön och vönlig h ågJ,omst, som 
kommit oss till del. Styrke Herren allt 
fort Edra h ä nder i det goda verket och 
give Han Eder s tor frid. 

l'ueheng Slle d en 15 :ian. 1926. 

Eder i Herren 

Foto Li sa O rwfal l;::;r) II. 

L. H. Linder. 

Bevara dill hjärlas skönhe l, och du 

skall förbliva evigt ung. 

öSTERLÄNDSKT ORDSPRAK. 



104 S I N IIvI S L A N D. 20 april 1920. 

Insänd litteratur. 
Folket i röJ·skillg,·illgell. ~ågra blad ur ju

d:trn,,~ llistol'i ,t f'ileJ' Kristu.s jiimte en 
blick på JSnlelsmi ,,;ionen av Da.niel RlI
din. Andra IIpplag:1n (om'lfbetat! o('h 
tillökn dl. I sr:lelsmi,~iolleIlS i\ ndel.,föf· 
ening. Stockholm. 191 sid. Pris kl'. 2:-. 

Till grIllId för de .'>;:1 blad ur hr:t~I.- hi':(Iria 
ligga, t·nligt. för ardl't , ul'.,prungligeu I re iii re· 
drag. ~kriftell vill söka ,tur~" rle viktigast" 
drugl'n i IItve<:kliugpu inom det. folk, vilk .. th 
" furk",tp:se hade Jllrd ,ig \'i~rldt'lI" för"onillg · 
o(:h "ilket~ »1'l)J>tag"ndt· ~kall ha,' :\ mt'd .,ig Ii,' 
[råll de död" " . 

lnlH'hållet bjllder på my(·KI·t, "om iiI' liirn· 
rikt o(:h av illtr (\,~t~ . o(·h hoken rf'kunmlell
dC'r:1 ,; I'å det ":1 rmaste. M. L . 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem aft 
prenumerera å densamma / 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D, 
utkommer 192.6 i sin 3 1:ta å.rgång. 

Orgnn för Svenska Miss ionen i Kina. 
:lI.lsv:ll'ig utgivare: Pr;k Folke. nedig~rad 
uud er med"t 'rkan av Mat/i" Lin(l/;n m . fl. 
Utkommer mer! ~O nummer cm året. 
sa01t inllehåller uppbyggelseart iklar , bibel
stud ier, ure\' fr. Kina, saIllt Illissionsnoti. 
ser från när och fjärran. 

TiLlningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartnl kr. 1: 75 , halvår kr. 1: 25, 1 kvnr
tal. kr. O: 90, 1 månad kr. O: 65. 

Sänd till utlandet ko,;["r tidningen kr. 
2: 75 pr år. 

Prenumerantsarnla re, som \'erkstä lla 
prenumeration å. närIllaste postkontor , er
hålla, mot in sändande till expo av postens 
kvitten ."pr, kr. 2: 25 för varje G-ta l ex. men 
di\, intet frit·xempJar. 

"Nii l" mindre Un ;) ex. Lng"i.l.; hör prf'l\ll 

mer:ltion ske p, pooten. 
Prol'exemplar "rhilll"..; gratis från ('x

peditionen. R~da,kl 'ioncn. 

M I S S lON S L I T T E R A T U R. 
Från Svenska. Missionens i [tina. f{))' lag kunna följande böcker rekvirer(\~: 

Hudson Tavlor. i\'lissiouska Ileisen. 
Mannr:,; 80m· vågade . Tredje upp!. E n Av J . Hudson Taylor. Pris 25 öre. 5 ex. 
skildring för ungdom av Marshnll 25 % rabatt. 
BroombalJ. Med talrika iIIlIstrationer. Nya Begynnelser på den GaIllla Grunden.
Pris kr. 1: -. 5 ex. 25 % 1':1 batt. Al' Joh. Hinm:HI . Pris "O öre. ;.; ex. 2G 

% rabntt. 
Ädelstenar Mäst.arens krona. 

»0111 I bedjen. »[,.i.vsb'ilder j1'ån' m.iss·io'" su.rbt:lel; , ]( ino a I' 
:1 :dje uppl. Al' Jarne.; H. Mae Conkt'.\'.fru Il. Goforth. Pris kr. z: Z~. Pi denna 
Pris 2:; öre. 10 ex. 2;; % r abatt.bok Iii milas nu 50 % r abatt. 

Svenska Missionen i Kina, d<:ss uppkomst, ut

Frlln lidande till seger. 'V(,(' kli?>g och 11t'in:arandc s trillning :l I' 


En lei,n 8k uinnas liv.• l:amp :lV Ingeborg' Nath . Högman. Ny omnrbetad och rikt 

Ackzell. Rikt iJlustJ·. Pris kl'. l: -. " ilIu st ...· r;'lt! uPP!<lga. Pri s flO öre. 5 ex. 

ex. 25 % rabatt. 25 % rabatt. 

~~~,,~~~v-~~,,~~~v-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.N~ 

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

Telefon 4469. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
Beho\' fylld a i h iirli ghel. II. Dillner 70 :'11'. - Fr :'ln Red. och Exp .. - Tacksägelse· 
och höneämnrll. - ffrl n mission ä rerna. - lnsii ncl Ii I{rra ur. - Missionsl idningcn Si· 

nilll s Land. 

~~~~~~~~~~~~~~~~",~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

S\'enska Tryckeriakliebulaget, Stock holm. 1926. 



N;r 9. ÄRG 31. 5:\[AJ 1926. PREN.-PRIS 2: 25. 

II JI :11 ) 

aNSVARIG UTGIVARE: E. FOLK"-. 

Årsberättelsenummer. 

Svenska Missionens i Kina 39:e verksamhetsår. 

SVENSKA MI6510NENS I KINA ""'-;:;. 
YU. ' ''~ .. 

ARBETSFÄLT. - . -ro,. 

GTIl, S/ad"'ffi. kJ,4.ssc.lL. 

o .5u.ut. ev ;: .:rr~ ,J Jr/~M.#rt./. 

• Ro"'pin!J, .r~,;'rre by. 
-= lflV"·VÅst"ol/on..· 

- BislO.lUIII J • 

- . -Prt!dlkop7~.i.I~. 

... + 

Karta över Svenska Missionens i Kina fäll. 



106 S I N I M S L A N D. 	 [:, maj 1926. 

ov FYLLDA I H RLIGHE 

Ett bibelstudium. 

Av M. L. 

11. 

Behovet av liv fyllt i 

första kapitel talar 
till oss om huru Kristus vart 
behov av liv. Tydligast framträder 
detta ämne v. 2 I, som i den näst 
sista var översatt: 
y·För mig är livet Kristus». Orden: 
)) de heliga i K r i s t u s J e s u (v. 
I); ,det är 
mina I 

H e r r e n:> (v. I samt andra 
i kapitlet kunna dock även leda våra 
tankar till det ämnet och 

oss om, vad det vill att 
livet i Jesus Herre. 

Första delen av (v. I-I I) 

talar om erfarenheter 
under förfluten tid. Ätminstone är det 
dessa som äro 
för vad som här skrives. Särskilt i 
verserna 3 och 5 framträder det så 

att Paulus talar om vad han 
m i n n e s. V. 3 var i näst sista 

översatt: »Jag tackar 
min vid all min h å g k o m s t a v 

Eder.» Dessa minnen visade, att 
behovet av liv blivit 
för de heliga, som bodde i Filippi. 

Då VI IV. I se, att F i I i P P i 
i Kristus Jesus såväl som 

att livet i 

Det var 
JU endast 9 år sedan den hän
delse timade, som är beskriven i 
16: 	II -40. Där skildras för oss den 

om 

Så började li
vet att växa församlingen där. 

framtid syntes ej 
vara ljus, då man bad Paulus och Silas 
att lämna staden. Sådden hade ju ny::iS 
börjat gro. De som skulle vårda och 
vattna ej stanna 

kvar. Skulle då livet äga kraft att 
bestå? Ja, det triumferade t. o. m. i 
dessa förhållanden. Behovet av liv är 
i Kristus så och rikt, att 
det triumferar i alla förhållanden. 

Då Paulus tänker 
kommer han a t t d e d e I t a
g i t i a r b e t e t f ö r e van g e

l i u m 5). Det också 
livskraft. Detta har även blivit över-
sa tt: i e van g e I i u m". 
Meningen tagit del 

blivit 
och så att 

1I t i arbete för 

Enligt 2 Kor. 8: I-S, som ock 
filipperna, enär de tiH 

Macedoniens hade de 
"under mycken i lidande 
och ).djup fattigdom" haft )·överflö
dande uttryck 

De hade tagit del i 
om liv i Kristus. 

dem ej blott teori 
utan också Därför kunde de, 
trots lidande och över
flödande och genom arbete VI

sa att de levde. 

Ännu en annan sak få vi här veta 
om de Det är, att 
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Paulus hade dem i sitt hjärta såsom 
med sig d e l a k t i g a i n å d e n. 

I evangelium hade de d e l t a g i t, 
i nåden voro de d e l a k t i g a. De 
ä g d e alltså del i nåden. - Vad det
ta innebär synes mig kunna belysas 
genom sanningen, att Kristus är vårt 
liv. Vi leva i h o n o m såsom grenen 
lever i vinträdet eller såsom lemmen 
lever i kroppen. Och då vi så äro i 
h o n o m, då äro vi delaktiga av hans 
nåd, ja, liksom blodet i vår kropp 
ständigt flödar till lemmarna i krop
pen, giver dem ny näring och ständig 
rening, så flödar också nåden i Kristus 
Jesus till varje lem i hans kropp. Det 
är en oupphörligt flödande, livgivande 
och renande ström, som de äro delak
tiga av, vilka leva i Kristus, äga ho
nom som sitt liv. 

Allt detta visar, huru rikt behovet 

av liv är fyllt i Kristus Jesus. Där
för ger det ock frimodighet och ma
nar till trosfrisk bön. Paulus säger : 
»Jag har den tillförsikten, att han som 
i Eder har begynt ett gott verk, han 
skall ock fullborda det intill Kristi 
Jesu dag », v. 6 och: »därom beder 
jag, att Eder kärlek må allt mer och 
mer överflöda av kunskap och för
stånd i allt, så att I kunnen döma om 
vad rättast är, på det att I mån bliva 
rena och för ingen till stötesten, 
väntan på Kristi dag, och bliva rika 
på rättfärdighetens frukt, vilket kom
mer genom Jesus Kristus, Gud till 
ära och pris » (v. g-r r). - Så bad 
Paulus för »de heliga i Kristus Jesus , 
som bo i Filippi ». Så få de, som äro 
delaktiga i nåden, och som hava del
tagit i arbetet för evangelium, bedja 
för varandra. 

S. M. K:s årsberättelse för dess 39:e verksamhetsår. 

D'I \'j nll ga al l i ll Clgra l;orla drag ned
leckna dc erfarenhe ler, \'i L"dl göra unuer 
det sist förfl utn H vcrl;samhe tsa r e t. l;amm a 
ell e r p:\ nyt l profeten ?lral al; is ord till oss : 
».\[en dä rund er hH\'a ocks[l ne so m fr'ul;ta 
IIerren lala t med \'a r a ndra ; och H erren 
har a kt <1t p fl dem och h ör t dem. och e11 
minnesbok h ar blivit sk riven inför ha ns 
'ln sil;tc . till ;1 J1linnclse ay d essa som frul,t a 
Herren och liin]; a p {l h a ns n amn. Och 
dessa, siiger IIerren S eb ~lot, skall jag h a\';1 
<,Isom min l'gl!nclom P~l den elag ~L\ jag 
ullör mitt \cr!;; och jag skal! skon::! dem, 
s:lso rn en fau er sl;onar s in son so m tj i\nar 
h onom .» 0 : 1 ~ 17) 

F ör oss \' an la gCll Om g" n gna rrfa r rnhr
te r o fö rgätli ga be\'is pa Guc]s tro fas th e t 
och n~lu . Geno m d em ha \' i, \'ad oss själ
\'a angi'lr. \'issrrli .f:!:l" n bl ivit fö rödmjuk ade 
och fiir!,rossacll', JlH'11 Srl mycket s tö r re hal' 

dCI \' ,i r Fräba r cs triln mocl oc h l,iirl r!; blivil 
rö r hj iirl a l. \'i Li med all Y,i r o lr'ohet, 
synd o('h brisl si tl a ned \' iu den 1;5 11 n, 
"nrs flöde'n pil e t t iiwrfl öd andc 'ii tt ren a 
ifrån nI] orenhe l (EL 1: 7) ; "i r,"t ga fr nm. 
hll r n<l ny hans \' iils ignnnclc h tindl'r. geno nI 
,ilkn läl;crlo ll1 !'ör ,111 a brister s:'t ntlddlllLt 
Lillförl's oss . Yj r,"t t<t el;n Gud , a tt han trot< 
' il l' s\'aghcl l:lgi l os,; med i si tt trillll1lt Clg 
cJ ~ir han Irigiir <;Ylldcn ~ och sa la ns triil ,n' 
[ör n ll g lira <lem till ';ina liYC' .t.: rla . 

Yi ha'<l \'('Ia l gö ra någ r'a a nt eck nin ga r 

In!',' 

i , Jr minnesbok 0 111 [-rerrens 11 :luegär
n ingnr. De t ~\ r en nådesförm<in. g iv eu oss 
a tt med Y:1randra El ta la om ue~sa hög
heliga tin .,':. SO J)] Jl iil' ;1 s"mm :ln r,lIds 

dd a ngm' nd e hednin garnas fr ä lsnin g. 1\'[;'\ 
d rl det so m hiir nrdshiyes El bli"a en fö r 
nyad ;'I nl edning ;'I t l h embänl t;'lcksiigelsel' 
till Glid. 
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Föreståndarens på fältet årsrapport 1925. 

Ett betydelse Då hislorien l;ommvl" 
fullt år i Kinas alt Iillla sin dom Ö\"l'r 

historia. dc nulida världshiindel
serna, kommer utan lsi

\'el 1923 a lt framsl,'t som elt synnerligen 
betydelsefullt ~lr i Kinas historia. 

Cnder dell a å r , det tjugu[cmle dler det 
Jllinnesrika boxarupproret, ha vi Ult be
\'ittna en rörel se, viiI ej lill s in beskaffen
het likna nde boxarrörclse n, men dock lik
som denna framsprungen ur den Linsia 
ay harm och bilterhet, so m Srl' bngr' legal 
fördold i den l,in cs iska lolksjälen. 

Dcnna sistnämnda rörelse bÖl'j ade p [l 

H.inesi:;ka jab'riicsa·rbetenko·j·. 

följande ,iii l. Bn:i pnade kineoiok a ~ tllde

rande och 'lr!Jc!.<lre, som Yill e Yisa si ll;r 
sympatier för s lrejka nde nrbcl a rc i e li .iil
panskl bomullosp illneri , dödades och sa' 
r ades <1 \' poliser i el en brittiskl koncC'ssio
nell. Dcttn var dcn gni s la, so m salte hela 
l':tlionen S:I alt säga i brand. \"acl ~om 
ga r under n a l11n <lY xdcn SO Ill aj lillc/ragcl
S CI/!) ko 111 111 Cr a ldrig nll glömma s. 

,\Iltseclan den dagen haJ' myck en oro 
Uti!., och må nga s lurande tilldragel scr ha 
ägl rUI1I över hel a Kinu. Strejker bland 
sliiderunde, l,öpmän och a rbelare, saint 
bojkotlning HY britti sJ,a och .iapansJ;a Ya. 

ror ha hörl till oruningen för dagcll. 
Näs tan hel a landet l, om i uppror och de t 
sag ut, C.om sbIlle denna tillra gclse leda 

till el! nali onellt enande, n,t go t som sa 
bllge varit cfterstrihat, men aldrig er
na lt s. 

Ehuru den värsta s tormen lagt sig, lia n 
Ill an dock icke säga att lugnet i sin helhet 
~tlerstiillts. förrän Kina yederr"res rätl
visa, där dess kra v är berättiga t. };o lllma 
alltid , förr e ll er se nare, obehagliga s itua
tioner a tl upp sUl . 

Den kinesiska frän }, inesisk synpunkt 
synpunkten. se ll kan m a n ej iön';t na 

sig öHr den sliillning 
101kel inlagil Jrörhallande 'Iill den s. k. 

,<\O maj tilldragel se n ,. Alt 
lIilnctelsen val' l>elda glig Cl'
kännes alllllänt. Ilcslllt('t 
O!1l en kompen sation ;'lt d c 
s[lradeoch eft e rlevande vill· 
nar oek dårorn. Jlen i och 
med denna tilldra ge lse fick 
den nationella rörelsc ll nylt 
liv , nya impulser. )) e lllnga 
Kina har från sin iJerÖfinC; 
med \"äqern lä rt vad SOIl! 

utmarker e n fri och obe
roende stat och har lill sin 
stora skam och förtryt, ·I,,,' 
t"unn it , att Kina saknar dessa 
känn e tec ken. 

I Sl\anghai, Asiens s tör
sta h a ndelscentrum, hal' 

linder en Hlng följd av iII' etl 
storl miss nöje växt fram p [l gru nd ;w att 
kinesiska ska ttdragande personer yiigrats 
sälc och s tii mrna i municipals tyrelsc n. 
Ilärtill k0Il1I11a e n del andra förh;jlhlnd clI 
av mindre vikt, m en vilka dock verkat 
irriterande, 5:1 S0m att utl ä nning;J l'na I'g('ll
mäkti g t a nl ~lgga vägar utom s ina kOIlCt.", · 

sioner, inskränka tryck- och yttrandefri
heten m . m. Såclant ta!cs icke i \' 2l ra da
gars Kina . »S hanghai är vårt!» »Gästcn 
gö r sig till herre i huset och behnndlar 
hu sc ls herre so m \'ore han gäst. » sel bi
te r del n u. 

Se vi så pii [örh ftltandcn, som l-öra lan
det i d ess helhet, finna \'i , a tt Kina 1111 

fonlrar cn r ev is ion a\' dc fördrag, som 
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uppr ,l ll a ls mell all Kill,j och I.llliindska 
mak ter lIll(JD r gå ng na tid er. Eil\fl S [olk 
menar, a lt (I<'"a \"oro e tt r esu lt at [I\" de n 
besegrades snghct i rörh ;\lIandc liil de il 
,,'grande, \"i]];et gjonl e alt den förre rnöstc 
ing:1 P~t alla dc \'illkor, dC'n se ll arc uPjl
sUillde. 

Dessa fördrag \"oro Il ämligen ej illg ltn gn<l 
P:t basis a\" jämlikhet oc h betr ak tas d~ir

tijr s,'tsom oriitl\"isa . \Ia n anser, a ll dc ul
liindsl,a ma];lern a p,'t grund a\" dessa för
drag l,ommit i ,'tt njula nde ,lY rutlighetcr 
och Iörm:lner, so m \"crl,a ska dligl p,'t I\i 
Ilas '~lInm a llh ,'tll ning, hiimmar IUilclcts ul
\"('cklin g och inkräk ta r P:I dess suwriinitcl. 
Kinesisk ,l folket a nse r, a tt tid en IlU är illIle 
rör en grundli g och r iitt"is r('Yi sio n ,1\" 

dl'ss<I fö rdr ag, alldens tuncl dc flesta a \' dl' 
rörh{tllanden. SO Ill r ' ldde d[t dessa in 
gingos, nu ej liing re exis tera. Den ullmä n
na ujlplysnin gen ii I' nu betydligt h ög re ii n 
den yar (W. Alt en l,omm iss ion, Illl'd IIPP
gift all rc\"id era fördragen, nu iiI' samlad 
i l'cl,ing, \"i sar a Il J,inesernas Ior<l rin gar 
beakla Is. 

Den studeran Stlsolll alltid yaril falkl 
de ungdomens i Kinas historia, har den 

insats. s tudern ncl e ungdomen 
ii\"en nu spelat en bCly

dalHlc roll. En ma ssa ö\'erg r<'pp ha i\gt 
rUin. r Kin:ol sy nC's det "ara s~l, att ,bdl 
n;lgon reform iis tadkonllllaS, sa 1ll[lSle del 
yara dc un ga, so m taga initi a li\"!'l. FUlIl 
gagn kan Jll a il ej siiga a lt deras belllödan
den \'arit , om ock der :ols s lrä \"anclen , ty
y~irr, ofta präglals ay en ya nYE,lti g t ursinnig 
jl~llriolism fören ad med e n djup mi ss tii nl; 
S,llllhct lIlot <till SO I1l s l'Jr i samba nd med 
<len Yi la rase ns ma1,ls tii II ni ng, för\'änad 
genom dess ekonom is],a öyer18 gsenhe t. .\ll 

skolungdom ön'r huvud lage t alls bland8r 
sig uli polilikcn år ju oegentligt. 

Missionsverksam dylika förhtd
hetens svårighe landen råda i Kina är 
ter på grund av 

det ei underligt. alldcn politiska 

oron. 
 el en kristna missions

\'erksamhclen, ul
gflngen so m den är fr;m (le "ita folk en, 
ii\'e n frtlt Yidkiinnas s \· ol ri gheler. Del ha r 
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upprepade g~ingcr \isal 'ig, a ll dCIl n ~lIio

lJali~liska rörelse, so nl p~'g ,ir. lill sin nalur 
~i l" a nlj-kri s lli g, och alt dell ~ <Jl t son l silt 
1II ;t! aH nedri nl kyrka och ,lila sa mh ii !I s.
in rä tlnin gar Jlled kri "tcn priigel. Bols je 
\"is mcn ii.r uppho \"e l till della. Gr undt onen 
i elen bolsjcYis1.i sl;<l r örel se n ha r beleck
mlls genom ell hild ]l ~ 1 e ll a\" de lllHl rö
relses tidningsor gan. l)clHl<I fra ms liill er 
en rysk arl:etare, hftjlun(\e CII y~a i han
dcn, st~jende \"id fo len <l\" ('I I qegc, so m 
han sl,'tr i Legrc])p ,l lt le~ li ga. Neda nför 
sitt följande ord att lii,:I: )>Jag har alla
redan l,rossa t dc jorcl isl,a Iro ne rll<l, nll 
sl,all jag s tig a upp och ~ /;i Glid s Iron i 
sp illro r. )) 

l en sk ri\'e/se, ul ,iind f r i't1 l skolför
eningen i pro\"inserna 1\ i ,1llgSll, Chcl,i,lIlg 
och Tlupeh , röridaras Illissionii rerna \",1I'a 

dl' ulländska kapilali s ternas och imp('ria
ti s tern as age nl er. ~l an sö k('1" oc];s,'t giira 
g8 ll a nd e, a ll (/;1 de trii ngi in uli Kilw s all<l 

"l,ider, diil' dl'f<lS ~ l,olor iiJ'o h 8rd a r rör 
ulbr c(lande t <l\" l,ris tcndomc lJ s gif ti ga lii
ror, h ;)r dcnn a dcr as sko h -crl,s<l lllhet \'a

rit grunden till <lt t Kina lidil dpll en ;1 nes
lig ,l na li onell,l förödmj ukelsen efler den 
:lndnl. Genom ,ll c göra ('n iinde [1,"1 dessa 
»gifliga ull ii 11 ("1, n rni,sionsillsli IIl tionp!' )), 
mena d c , alt Ill<ln iiyen kan Ll s lut p ,'t <len 
IIlländsk" imper ialislIll' ll S inrIylande. 

D<'I s~ldana fiir mi,siollSyerl,sal1lhclcll s,i 
l,ritiska [örh,l ll alHlcn r ,'lda i l~lIl(lcl. hön's 
<lel oss s.onl ('Il m iss ioll('rande försalll 
ling ~tll "ara lac];S<llll lll a fiir [iinn,lncn all 

[;"\ drltaga i ,"'betel för uppfylLlnclcl <!Y 
llerrcns Jesu missionsblId och för 'll[ ('Y;III
gelii dörr iin llll iir öppen, lrols dl' m;'lnga 
rno ls l[lll cl<!r ll ('. 

S. M. K:s 39:e SYl'nsl, a ~l iss iolH' lI i l;: i
arbetsår. na holr lillryggala gl sill 

t re lli o ni on de arbels:"Il:. 
~Iecldeland('lla fr :l n dc lre pro\"inser, i \" i[ 

kl arbe le t bedriyes, giY<1 "id handen alt 

i S h nnsi h ar arbelel oslört kunnal [J:tg~l, 

under de l 3lt inbördes I,rig och rÖY8re 
horder deJyis lagt hinder i Yågell för del
sa Il IlTI as beclriY<tnde illom proYinsl'l"IIa 
S h CllSi och H onan. 
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Evangelisations- I Shansi har lällverk
och församlings- samhet bedrivits med 

arbete. synbar framg~mg i såväl 
Chiehchow som Ishih 

missionsdistrikt. Genom att stanna längre 
tid p å en plats , en a tV~t månader, över
vinnas fördomar, knytas vänskapsförbin
delser, och det predikade ordet f~tr tid att 
bära frukt i form av verkliga omvändel
ser. Erfarenheter gjorda på flera platser 
bevisa delta. Verksamheten P~t huvuds ta
lionerna såväl som på bi s talionerna och 
predikoplatserna har uppeh'ållits . Bybesök, 
med uppgift alt predika ordet, h a r nitigt 
företagils. I Yiinchellg besökas i regel S;t 

väl de manliga som de kvin nliga få nga rna 
i s tadens fängel se varje sö nd;1gseftermid
dag, I sina grå kläder och mtm ga av dem 
med jiirnfjältrar kring benen , se de i det 
yttre ganska lika ut: gulblek<1, gr~ld~skiga, 
försoffade, I deras hjärtan röra sig dock 
kiinslor av olika slag. I allmänhet finna s 
omkring 300 inne på en g;ln g, En a ffär s
man, inblandad i en morclalfär, h a r ge nom 
brev belt alt [å en bibel och seda n a lt 
även Li blil';) döpt och 1l10Llaga nalll'ar
den, Gudomlig vishet och för~ t ;l nd kräves 
lör a t t handla rä t t i elt dylikt fall. 

Bibelkurser ha hCtllits, och sä r skilL h a 
kvinnorna undervisats i den ~ , k ljud
llletoden med så gott resultat, att Hera 
förut icke Iiiskunniga nu Hisa ganska bra 
och iiH'1l kunna skriva. K . F. U. lIL-verk
samhelen har bedrivits som lörut. Yi ha 
där <;alt som m~tl att nå dc unga, so m a n
Ilars ej komma inom hÖrh rl ll. Siirskilda 
anordningar ha vidtagits för att n rl s La 
dens iimbetsmän och köpmannakrlr . 

[ prol'insen Shensi . där 5101' l aglösh e t 
vari t och alltfort är raclalllle. h ar i norra 
delen al' di s trikt e t, JJan cheng, HO.'Jong 
och Cllenqhsien. und er S~l golt so m 
hela hös ten arbelet legat nere P:l grund 
al' inbördes l<rig, und er de t a tt i Tlln g
kwan , Tunqchow och Pllclleng-distriklen, 
med undantag a l' .l Iwacho\\' inom 
Puchengområdet , a rbe tet , p il det h ela 
taget , kunnat ostörL bedrivas. (' It s tort 
ämne lill lael, udl jU\, .\ \'1.:11 h ~ir h ,H 

myckcn liilh'e rksa mhet bed rivits, och ett 
storl ant,11 e\'angdii<lelar h a fö rs;"tll s, 

Und er våren mås te vara syskon i Tung
kw a n och Tungehow för en lid taga 
sin tillflyk t till Puehow i Sha nsi, me
dan de värsta oroligheterna pågingo. 
Tungkwans mis s ionss tation hade då på
hälsning a v soldater, som avlossade en 
massa skott i näs tan alla rummen och sc
dan för e togo en plundring samt bortförde 
va d so m föll dem i smaken. Ehuru faran 
var s tor, blev dock ingen sl<adad. Under 
hös ten, då Hancheng's stad beliigrades, 
plundrades mi ssionss tationen, som är be
lägen utanför s ta dsmurarna , på en hel del 
lösöre . Inuti s ta d en blev, beklagligt nog, 
en a l' våra di akon er , apotekaren Lien, 
skjuten till döds [lV en officer. Lien hack 
ombetts aH m äkla fred mellan cle stridan
de p a rtern[l . m e n utförde ej, S~t lyekte den 
uppretade officern , s itt uppdrag nog has
ligt. Inn a n h a n hann <ltt avgiva en rör
J.darin g, sm all skoltet, och familjefadern 
och s lödjepelaren i försa mlingen låg där , 
dödligl s[lrad l Dylika h ä ndelser är'o, Iy
vä rr , alltför vanli ga, SIriderna kring I-lan
ch eng och IIoya ng pflgingo s i:! lä nge, alt 
mi ssionä rernn e j kund e å tervända [örriill 
\'id jultiden, Missionär och fru Rprglings 
son :\[artill, som ~tl ef\'änt till I-Ioyang slrax 
löre krigets utbrott, hade då varit inne
sluLen i den belägrade s taden i nära Irl' 
månade r. Avs tä ngd från de sina, utesllll a n
(le hån\'isad till kinesisk mat, dagligen 
omgiven av dem som tagit sin tilHlykt till 
missionsSlalionen, utsatt för kanonel'na~ 

d[ln och kulornas vinande, var situationen 
nog s:t l,r~~vande för en ung man, Gu<l 
höll dock sin skyddande hand önr honom 
och de övriga på stationen. :\[artin Berg
ling h a de sedan elen stora glädjen att med 
sina föräldrar få fira julens höglid i IIan
eheng, 

I Honan, där laglöshelen under vanliga 
förh å llanden brukar vara störst, har un
der {tret flera inbördes krig rasat med den 
pMöljd, att Yel'ksamheten utåt ål'en där 
blivit delvi s hindrad. Så t. ex. kunde V~t

re ns seclvanliga slormöte i Honanfu ej h,ll
la s. I Lingpaodislriklet ha de kristna, i 
likhe t med s ina trosbröder på andra slä l

Ien . fMI 1I1sl i't svi'tra lidanden, tillfogade 
ge nom rönu'nas plundringar o('h lillf;j nga
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lagande ay familj emedlemm a r, för \ilka 
sedan lösen utkrävt s. Så l. ex. mås le en 
familj i lösen för far och son utbe lala 1300 
dollars, molsvarande 2750 kronor . 

Yungningdislriklet är även osiikerhe
ten myck e t stor. Irrots allt della h a r dock 
besö k kunn a t göra's på ul sla lionerna, lält
prediJ;a n har bedrivils och bokspridning 
<lY därlill an s tällda evangelister har ~igt 

J'um. 
Gud verkar ock genom sina tjän are, 

siiso m följande exempel visar: 

Sommarkurs för Flera av dc kris ln a 
medhlälpare [rit n Lingpao -dislrik

Shui-iu. tet h H nödgats alt 
taga s in tillflykt till 

det lugna Sh a nsi. I denna provins hölls i 
Shui-ill under so mmaren, i likhet med 'ad 
som var it fallet under föregående f Il'. (')1 

m å nads k urs [ör nwdhjälpare. besökt i)\' 

45 m~in. 

EvangclistC'1l Ilsic h iHellg-lseh har un
der hö"ten bes öJ;t delar a l \' Etrl IIollan
di s ll-il; t och d ~ir Ulll \'('r];:l lill \·iilsigne lse. 

L edare i de kristna fÖl'samlingama pd 8. Al. ]{;s fält. 

Fr:'11 Tunyc!l owdislriklcl i Shellsi he 
r iillas Olll en m,lf1, som ge nom tä llpn:di
1;8 11 tych hal'a fålt djup a och a llvarliga 
iIIIryck Han är en äldre, r. el. affärsman , 
som nu i hyn öppnat ett värdshu s. EIl 
dag bröl h a n sönder si n besman och P:l 
Iolkels [ön'ån a de frå ga, \'arföl' han g jo rde 
s~ , sl'8ra de h a n med a ll förkl ar8, alt <len 
\'ar fal sk. lian \'ille ej lä ng l'l' bedra ga folk. 
)) Men dtl l;unde Ni I"id ha gil'it c!C'n :lt 
l1 ~gon annaJl)). menade h a ns \'iil1ne r , 1"<1 r
p t\ han s l·arade. a ll (1<\ ban 1111 Utlt Iiil'~l, 
z'u d<::t '"<l r synd all bed ra ga ro ll" Yill e hall 

ej genom alt g i\'a bort <1en förleda al1 <lr~l 

lill al t synda. 

Tendenser till Synoclal- oc h pJ'esby
s.iälvstyrelse och teriimölen h a hållils. 
självunderhåll. \'id dessa möten h a 

lendenser till sjiilv
slyrelse Iller och mej' \'isat sig hos dc in
födela. Gliidjandc nog vlsade sig ock vid 
s is ta pres bylC'riimölcl gansl,a hafliga le c
];C'n lill god "ilja a lt göra rörs8 rnlingam<l 
sjiil\'tllld('rh ~dland c, men cl~rol11 ä r iinnu 
för lidigt a !t yllra s ig . \'i \' ~iga 110g siiga, 
all (lessa s lr ii\' 3ntlen möl,l S med rörs t ~klsc 

illOl11 missionärsUIJ'C'n. 
Dch OYC l UY inföd da P ~l~ tO-I'('I' gÖl ' ~ i g nHT 

och Ill er giill8nde..\nl1u ha \'i cndnsl (, II, 

0('11 han 1;(irj,lJ' all bliva lill ii rcll k0I1II111'n . 
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Det so m kan ske ut gjort s lörs Ia hindrel [Öl' 

dellna fråga s tillfredssli\lhlllde lösning, ~i r 

den infödde pastorns löne[r;)g ' l. Del hal' 
hitLills varit sYiirt att kunna enas om hnru-
Yida dennes lön sJ,all helt- ntga rr;ln den 
inh emska församlingen el ler om, el~1 clen
nDS bårl,raft ej r~icJ,er till , elen ullä nclsl,a 
för sa mlingen m:1 kunna hj ä lpa till. All 
Gud i s in nftcl mi:! giva oss vishet och för
sHllHJ all i denna och andra viktiga fr ~lgor 

h a ndla rätt ~ir v:lr bön. Ett annat s län-

FolO: (J. 

digt bönejmne är att Gud m~\ giva väckelsc 
inom yära försa mlingar. Kommer Guds 
Ande nära sl;ola m,lnga fr ågo r rörande 
hemmct, sl,olall och församlingen, vilka 11\1 

synas oss sa sV[lrJösta, lösas 5eISO])) al' sig 
sjäh'L 

Skoiverksam Ha pporterna fr~n mis
helen. sionens olika sl,olor s. s. 

manliga och kYinnliga 
~' (,lllin<lrierna, jämte foll,- och mellallskolor
Ila , giya Yid handeIl . all d enna vil;tiga det 
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,w ycrksamhctcll 111Hkr hd,1 ~in: t f,ill P:lg,:t 
ostört. om ock ett par skoLor lIltlst upp
li>sas Il;1 go t tiel iga r e ä n .ii mnat var plI 
gruntl av verldiga f.'lIc1' I;efarnde orolig
het er. . 

SOlll redan n~imnh inrildade den anti
kristliga rörel se n sig siirskill IllOt mi s 
cionsskolorna. Del är därför en glädje att 
kunna l,onslalcra, all dra skoJor g,;11 fria 
[nin s[ll'äl yttrc anfall som inre demon
s tralioner och upplösning. Synnerli ge n 

stora krav slallas p,\ dem, som 
dessa l ider skola bed riva skolvcrk 
samhet. :\Iånga bittra erfarenheter 
ha under ~\rets senare del gjorts, ty 
den häftiga agitationen har i m å nga 
fa ll igångsatts av elever från kristna 
s kolor och av s,idana, som föra en 
kristen bck ~innelse . Den s. k. " fostcr
landskärlekcn , kan s,"j till den grad 
förblinda försl<"llldet, att dcssa unga 
t. o. nI. parafr;]sera den 1 psalmen 
och tillårnpa »d e ogudaktigas råd ,. 
,syndarcs väg" och , bespottare> pa 
nLJiinningarna oeh \'al'na folk från 
att hav;] nå got med dem alt göra 
Exempel har givits p {1 alt elever, 
som h a mis s ionen alt laeka rör allt 
vad dc äga i form av uppfostran, 
helt otacks amt viincla sina vi'dgörare 
ryggen , bespollande och hiinancle! 
Från allt sådant ha vi dock skonats, 
Herrcn till pris och iira. 

Regeringens tid eller annan gjor
da försö], alt få miss ionen s skolor 
inregi streradc h,lT' hittills ej lett till 
något resultat. ()ver e n 11<111' mil

Ca rtjn. lion kinesiska barn rrl sin uppfost
ra n i 11Iissionsskolor, och regeringen 

iir angeliigen 0111 alt den uppfostran de 
ffI motsvarar den som landet själv ger si
Ila barn och att den är hell och hållet 
];ille ~ isk och i övercJ1ssl~iml1le!se med den 
allt mer och m er tilllagande nationali s tis
ka ;]Ildan. Elevcr som tillhöra inregis tre
r~lde ~kolor äg,) rättighet att sedan, om dc 
öll!;ka, bedriya fortsatta studier i statens 
hög re läroverk oeh universitet, och deras 
ayg~\l1gsbetyg berältiga dem till att vinna 
nllstii/lnin g i slatens slwloL Nll go n reli
gionsundervisning 1l1 ~1 ej metldcl a s. 
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D,i missionsskolorna ha till sin huvud
uppgift att meddela kristlig undervisning, 
torde det vara tämligen klart, att de flesta 
- om ej ,din - missionsskolorna i riket, 
i('kr J;olllma att g;1 in [l ~t dessa fordringar. 
S<ll;ell har f. n. blivit aJ([uell, synes det, 
mcn den nu\'ar8nde politiska situatione n 
tyck s lägg8 hinder i \'~igen för alt n~tgot 

göres {Il saken. Likasorn försa mlingen iiI' 
i J;ehov a\' all\'arlig<t förböner, S,t kräves 
od; mycken förbön för Kinas skolor oth 
dess s ludera nde \I ngdorn. 

Missionärernas lliilsotillståndet inom 
hälsotillstånd och rnissionärsl;årcn har 
behovet av per under året, på det 
sonliga krafter. hela taget, varit gan

ska 1illfredsställancle. 
BchoYCt ay personliga krafter p{t mis

sionsWltet 1181' önnu ej fyllt s. Lederna äro 
all I I'ort mycl;et glesa. När skola vi få fÖI-
stii rJmi ng? 

Så ler sig, i korta drag, missionens 
sliilJning prl det yttre Hiltet f. n. Det är 
trohet som Herren söker hos sina tjänare. 
\'{u'a gin'or äro olika, vår uppgift, :lIt 
linder vår samtid göra Guds vilj:l, den
samm8. Gi\'e h8/1 oss själ\' sin nåd diir
till' 

Yl'lI1chcng i [ebr. 192(;. 
August Berq. 

Verksamheten i hemlandet. 

Kommith~n. l Kommittens sammansätt
ning har under drt gilllgna verl; sam
h e ts{\rcl den lörändringen iigt fum, att 
i de hittillsvarande J' ~\CJgiH\l1(le ledamö
lernas stiille in\'alts suppleanler. Av de 
förutvarande ddgivande ledamöterna ha
va rektor .1. Rinman,; ö s tertiilje, doktor 
H. Bergh, Tranås, och mu sikdire!;\ör J-f . 
Gillgren, Stockholm , mottagit nd lill supp
lea nter. De ö\Tiga, kyrl,oherde iL Hy/an
del', Fjiirdhundra, rik sbanl;sl;assör 1\. E. 
HjLlr8/en, Göteborg, kamrer J. E. Rede Il, 
Slockholm, och tandläl;8re J. v. Ma/mbol'f{ , 
Stockholm, hava åtagit sig att verl;a so m 
ombud rör Missionen. 

Svenska Missionen i Kina hal' under 

,1ret lidit mycket l,ännbara förluster ge
nom atl rörsl kommendör O. u. Feilitzell 
och sedan, efter blolt en l;ort mell8ntid, 
miss iol1ssekreler8re Na/h. Jhiqmall hiJ1lnat 
dra led hiirnerc och l,allnls att ing,\ i 
högtid sskarall diiruppc. 

Kommendör O. v. Feililzell \'u r CIl a\' 
mi ssionens l)('prö\'ade veteraner. Allt se 
dan ~Hs,iollcns lörsla \'crks<lmhets Ct r har 
han med Yi'\rmastc intresse delt agit i S. :'IL 
K:s arbete. Under skilda perioder h , I]' 

han S,lSOII1 kassör, ordförande i KOlllmit
tl'n och nlissioll ssekretenll'c givit mydet 
av sin tiel och sina l,raft er åt verksamhe
len. Hans tjänst J1<1r alltid gi\its ulan n ll
gon som helst pel;uniiir ersättning. Eollt
llIendör O. v. Feilitzens grundliga insikl 
i missiollsproblemen, den kraft och v;'lr
me, varmed l~n bar fram ;\·lissionen i 
bön inför Gud, har under den I:inga tid. 
\'i haft [önTl ~lIlen all n äga haliS med
\'erkan, varit av o\'iirderli g uetYllclsc. 

lIlissions,cl;reter,lre Nath. JJögnHln glC]; 
efler \'~Ir melliug alltför lidigt bort. llan 
h a r lämnat etl slort lomrum efter s ig. 
Genom sin rika bega\'ning, I-(I'!lom sin lda
ra bliel; rör allt, so m rör l1li~ s ionsarbetet . 

genom s in djupa i!lsil;t i Sl;riilen, genom 
sill geelignn l;ristliga l;araktiir oeh silt 
\'ar/nt andliga väsrll var hall i sii rskill 
hög grad en löftesrik g ;i\'a föl' 8rbetet. 

:\linnet a\' dessa bada viirclcfulla med
arbetare viicl,er hos oss till nytt liven 
\'arm taek samhctskänsla lör den ri\;8 nåd, 
I [erren be\'isat oss genom att vi i vårt ar
bete Ji\tt ha ge mellskap med sflClana åt 
IIcrren och h8ns \'crk helgade män. Vi 
bedja Gud, att han m ;dte hugsvala oeh 
st~Tka deras l;ä ra, so m lämnats ksar här
nere i stridell. 

Yi teckna oss hiir till minnes elrn skara, 
soIl I allti[rtln :'Ilissiollens börj81l i y~ll'a led 
hiil'llel'e som medlelllmar j Kommilten 
];iirnpal lHed oss [ör' e\'angelii tro bland 
Kina s roll;, och so m Ull höra lill elen tri
umferandr ]örsandingen i himlllelen: Hc
da\;tör P. ,t, ])alme,., kapten John ,lhl
hCJ'q, v,ir förste missiollssekreterare Jose[ 
Holmgren: 1I1ajO.l' J. u. HO/51 , godsägare 
.J. Hedengren. l;apten ,l.. Bäärnhielm, in
gClljör l. Landgren, apotekare E. Sand
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blom, ingenjör W. 'Vidmark, ingenjör K. 
G. Magnusson, kommendör O. v. Feililzen 
och missionssel,reterare Nathanael Hög
man. 

Vid första sammantr~\del i januari m[l
nad innevarande år voro följande med
lemmar av Kommitten i lur aH avgå: E. 
Folke, Na/h. Högman, Sven Johnson och 
Gllst. Törnqvist. Samtliga ii tervaldes. 
Namnen på dem, som nu bilda Kommitten 
för Svenska Missionen i Kina, återfinnas 
pfl annat st~\Ile i årsberältelsen. 

Kommittens funktionärer äro f. n.: 
Överste H. Di/lner, ordförande, missions
röresliindare E. Folke, v. ordförande, di
rektör H. Hallencreulz, kassaförvaltare, 
och missionär M. Linden, t. f. sekreterare. 

Komrnittens Ilrbelsulskoll består av föl
jande personer: Överste H. Di/lner, mis
sionstöreståndare E. Folke. direktör H. 
Ha/lencreutz, musikdirektör H. Gitlgren. 

S. M. ILs Calirorniakommille har i lil,
het med föregående år burit omsorgen om 
verksamheten på den del av v~lrt missions
fält, som \,[tra vänner i Yttersta Västern 
i Amerika mottagit s[tsom sin J;allelsc av 
missionens Herre. 

Medlemmarna av S. M. l(:s MinnesolG
kOlluniIII! hava j de mellersta staterna ut
gjort den sammanbindande länken mellan 
vår Missions vänner därstädes. 

Kvinno- [nom denna har under 
kommiHen. verksamhetsåret ingen för
ändring ägt rum. 

Missionärs- Fröken Berta F/odilerg har 
kandidater. för vidare utbildning under 
förra sommaren och hösten vistats vid 
C. r. M:5 missionärshem i London och 
under vårterminen i Oslo vid Indremissio
nens Bibelskole därstädes. Fröken Ida 
Söderberg avslutar innevarande vår sin 
tvååriga lwrs vid Bibelinstitulet i Glasgow. 

Ytterligare tvenne systrar hava insällt 
sina ansökningar till i\'Iissionen och där
jämte hava tvänne syslrar tillkännagivit sin 
önskan vara att såsom S. M. K:s missio
närer utgå till Kina. Vi tacka Herrcn för 
dessa våra systrars heliga beslut all in
viga sina liv åt Herren oeh hans mission. 
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Detta manar oss ock att med frimodighet 
p[t nytt gripa i böneslr5ngen och påminna 
Herren om del stora behovet av försl~\rk
ning även av krafterna i de manliga mis
sionärernas led. 

Hemkomna Den 12 juni anlände !'röken 
missionärer. Maria Björklund efter en 
lycklig resa över Sibirien. Det var pil 
grund av läkares ordina tion fröken Björk
lund nödgades Wmna sitt kära arbetsf5lt 
i lshih. Med glädje anteckna vi, alt vis
telsen i hemlandet visat sig vara mycket 
välgörande för henne, och Yi hoppas, att 
hon åter skal! kunna upptaga sill verk
samhet därute. 

Den 15 augusti ~\tE'Tkom fröken Mario 
Peller~son till hemlandet efter en tiottrig 
tjänst i Sinanhsien, Honan. 

Den 16 nov. återkom fröken Anna 
Eriksson. Hon har under hela denna pe
dod haft sin verksamhel: förlagd till Han
cheng, där hon fålt tjäna med sin g,\va 
icke minst i kvinnoskolan. 

Kort före ~trets slut ankommo fröknar
na Emma Andersson och Elna Gunnardo 
just i lagom lid all få fira julhögtiden till
sammans med de sina. Det var h~\lsoskäl, 
som gjorde, alt dessa systrar måste av
bryla sin \'crksamhel. 

Trots dl' nedsHtende erfarenheter, som 
vi delvis L"ttt göra i ir~lga om våra missio
närers h~ilsa, ha vi stor orsak att hembära 
tacksägelse till Gud, a II ban i det stora 
hela bevarat de våra d~irule vid h~\lsa, och 
alt cle kunnat stanna p[t sina posler lrols 
alla svårigheter, all oro och fara. 

Utresta Den 27 sept. 1925 avreste 
missionärer. fru Ililma Tjäder över Si
birien till Kina, dit hennes man ulreste ~)f 

1924. 
Fröknarna Eslrid Sjöslröm och Morio 

Pellersson hava under innevarande år an
trätt återresan till missionsmltet, den förr,l 
den 21 jan. s.iöledes via Suez och den se
nare den 13 febr. via Amerika. 

Möten. Våra sed\'anliga möten i huyud
staden hava under året hällits, och vi ha 
därunder haft slor anledning lill tacksä
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rör den och det intresse, som 
från missionsvännerna5 sida kommit 1\li5
siOllcn till del. 

ha 	 bönemöten 
i Stockholm och 

ställen i landet komma vänner 
dct tillsammans till bön för arbetet. \'i 

detta tillfälle att ett 
för var tacksamhe't till (lessa vänner, S011l 

använda sin tid till att i likhet med Mose, 
,\10n och Hur hålla bönestaven 
för i stridens h etta. 

Reseverk- Under det arbetsåret 
samheten. har en omfattande sadan 

mm. I det närmaste alla delar av vart 
land h a blivit besökta, I denna verksam
het hava förutom missionsföreståndaren, 
sel;reteraren och Missionens reseombud de 
hemmavarande missionärerna, vilkas häl

det, del. Det har i 
varit stärkande för trOll oeh till
alt erfara, med vilken Idirlek 

vännerna dessa vittnen. Ännu le
\'er i v:,ra et t folk. som 
av 
lid 

denna kiirlek brinner varm i våra 
viinners hjärtan, skall Jesus Kristus vinna 
seger hemma oeh ute. Vi tacka Gud för 
flenna h'ons och kärlekens 
och vi tacka vi'ira vänner, som ltr etter år 
verka för Missionen utan att förtröttas, 

Missionsex· Pl, hava utom 
pedilionen. missionsföreståndaren oeh 
sekreteraren personer haft sitt 
arhete: fröken Usa B/om, kassör, fröken 
Svea sl<rivbiträde, och frölH'll 
Kerslif! Sku/ancler, 

lionen kan liknas vid elt 
vakllorn, där mall med uppmärk
samhet vad som sker i Kina, och 
vad som på missionens område 

hemlandet, De 
S0111 samlas dit oeh som av inne
hållsrika käl'ieksord, hålla den känslan vid 
mnl<t, att man stelT' p" helig plats, och ntt 
Illa n med 

Det ansvar, som är förenat med allt, 
som rör missionens 

med 	 bävan. Där man 
en arm a II ]j la till men 

ändå är kallad alt förmedla, vad som krä
ves för att de behoven för 
de som, om tillflödet stannade av, 

skulle vara hemfallna at 
yttersta övergivenhet och ett sådant 

kan ej tecknas med ord. 

S. M. K:s Under verksamhetsåret hava 
ombud. ombud fått hembud: 

A, BerghJ 
lantbrukare Job. Bergström, Nickerve, 


direl<tör N. Jörgensen, 

rad, fabrikör C. iii. kon-


P. lärarin
nan fru Emma Karlssol1, och fru 

Lindell, Yi behålla i tack
samt minne dessa "lira värderade vänner 
och medarbetare' som med trofast kärlek 
med oss deltagit i tjänst. 

Till nya ombud hava kallats: 
herde A. Hylander, 
banksk<'lssör K. E. Biul'slef!, 
1,<'Imrer J. E. Redell, Stockholm, tandläka
re J. u. Stockholm, 
O. 

lantbrukare 	 G. Persson, 
samt fröken G. il.Jeu

kow, 

Missionens Missionens tidning och 
publikationer, hava utg~ltt 

i huvudsak!igen lika stora som 
under år. Vi tacJw alla, som 
medverkat till deras spridning och alla, 

dess innehall Ull föremål för 

av »Framtidsutsikter» 
under även

som av samme författare »Gamla Förbun
dets sista 

Missions- Hemmet Duvbo har liksom 
hemmet. förut varit för 
v(\,':) hemkornna ruission;;reT' oeh 
missionsvänner. Fru Inez 
även under delta arbetsår haft anför
trodd husmodersuppgiften. Vi alla 



116 S I N l M S L A N D. 6 maj Hl26. 

\ iillnel' , SO Ill med g;ho r understö tt h em hemmet , och lill hov rällsll oto r ien G. Heur
met. lin , so m bisUlr oss med r äd i juridisbl 

Till dokt or Hen ri!; 13cr,q. so m [o1'l(ara ll a ngeläge nheter , h embär Kommitten ett 
dc ];os lllCl ds frilt beslrider liikarevården vid hjär tligt tack. 

CaliforniakommiUens årsberättelse 1925. 
))Loucn Herren alla hedningar 

och prisen honom alla [olk. )) 
Rom. 15: 11. 

Gud ha r å Le r g i\it o~ , e tt tillfäll e all 
;;a 1l1las till i'lrs möte, och da \ilja v i blicka 
tillbaka på \ erk sa mheten under det flyd
da å re t. Gud h ar under detsamma be
\arat , å r a missio näre rs liv, fas tii n oro 
och hig hava r asa t ,id olika tillfällen , 
och rövare h a h är ja t på m ånga pla lse r 
på vår t fält. 
V~lr mi ssionss tat io n i Tungl, uan bl ev 

vid dt tillfälle r övad och missionäre n 
med [" milj m ås te fly och vi s tCls på an
nan pl a ts tills lugne t hunnit bliva å ter 
s tällt. Verk sa mh eten flteruppLogs dock 
s trax, n ä r lu gne t inträdde. P å \ flr s ta
tion i Tungchowfu h8r skolverksa mh eten 
fort,gå tt oavbrutet. I skolan däl' und eni
sas trelIio gossilr ocll tju go Hickor, N. gr8 
I; ineser hil va ihen i ~\r övergå t t fr n 
mörker och till lju s, till tro på Jesu s 
Kri s tu s. 

P å det finiln s iella området har det V, I 

rit sä mre ä n uncl er fö regåe nd e å r P' 
grund av de trycl; ta t ide r, so m "Varit r a
da nde i Cali fo rni a, Inge n ny verksamhet 
Ila r därför l<unnat uppt agas . 

lv[edlen för en m o torcykel h8!' silmlals 
och sänts till Kin il . Denna ko miner sä
kert att bliva en s tor hj ä lp för mi ssio
nären p a hans reso r och kommer även 

. ntt blivil billiga r e än det vilnliga fort
slwffningsmedlet i Kinil. 

Så LIr man ju ock taga i berä knin g, a lt 
en resa kan göras p rl mindre ä n h ilha ti
den , Srl il tt mydet mera missionsarb e te 
ka n utföras. 

E n av våra ml'dlemm a l', broder C. J. 
Anderson, ha r fa tt sluta sin il dagar och 
har gä tt hem a tt m o ltaga segerlönen . Bro
der Anderson va r en av kummittens för

s ta medlemmar och tj ä nad e troget und er 
. de ':'1' h a n "ar med oss. Frid över h a ns 
mil1lle ! 

Så skördar Gud si na ];ä rva r , och den 
ene eHer den il ndra av h a ns trog na tj ä
nare får hembud. 

Yi h a fålt mottaga en ny medl em, 
nä ml ige n Carl Fahlen, so m va rit intresse 
ra d i missionen i m ä nga ä r. 

Tolv gOc1il och uppbyggliga m öten h a va 
hi'J ll its under året. 

Yi se framtiden an med ljusa Iörhopp
ningar om a tt Gud rikligen sJ,all välsigna 
vå r mission under J,omm a nd e å r , och il tt 
m er il skall lwnna gör as Iör utvidga nde 
av \'<.: rl, sa l1lh e ten. 

Vi ti ro t acksa mma till Gud för " lI ra 
\'ä nl1 f'r, vilka uppmuntra L oss med sin a 
gåYo r till miss ionen . 

Broderligen 
Ole Alen, 

sekr. 

Califofllia I;ommi ltens räJ;enskaper u n
del' är 1925 balanserar på en summ a av 
1,463: - - dollar. Frä n Minneso lakoInmit
ten h8 vi ej h aft glä djen molt ilga n å 
gu ll år sbe rättel se. 

II1tJ!ETAC~GE~r:: - . '..!J1i!i!!ii' !!!I!/I!!
W~ 'OQlBöNE~~ 

Kris tu sliyets rikedom , s. lOG, 107 . 
Miss ionsverksam hetens svår igheter på 

g runcl av elen politiska oron, s. 109. 
Evangelisa Lionsa rbe tet i Ki na, s. 110. 
T endenserna t ill s jä lvs tyrelse, s. 111. 
Skolverksamhe ten, s. 112. 
Behove t av pprsonliga b -a fler , s. 113. 
Verl,samheten i hemlan de t, s. 113 f. 
Californial;om mitten s och Minnesota 

komllliltens a rbe te, s. 11 6. 
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Statistiska uppgHter rörande Svenska Missionen Kina för år 1925. 


I:o.lis" io- Inf. mcd · 
nä re r ! n b ro~ a re 

Elcvor j 
~ Scmio8. ~ ~~erd~~-~s ~ B i drag 

e " .";:; ri6rna .!J! s k ol. från 
:Stationer ~ -1-' infödda -E ~ ]' kristn .! ~ Ip~ ". .~ ;. g ~ Kr.s ~ 

1 
Jncbeng . .' 4 7 5 2 :{ , ..[ 164 11 - 4;)0 5,140 Itl 200 4' 20110 61 92 65 . 8,000 
bl ...... . ... 1 2 6 2 - 10 269 24 - 330 14,440 - - - _I - 2 14 22 1,000 
lieb chow l 1 6 2 2 - 140 1 - HiO 2,030 3 100 - - - 11 12 - 1,290 
lichen g nsien ... 1 2 5 2 l 2 74 8 - 120 4,023 ') 65 - - - 1 30 - 49 ,:1, 
.lcbowfll .... - - 4 2 B 2 106 9 -- 2 1)(1 - _. -- - - - 2i 24 18 1,500 
llngcbowTllngk. l '3 14 5 }j 3 270 14 - 400 675 2 161 - - - 6 hl 55 3,400 
llcbeng ... l 1 14 9 fi If> 277 17 - 40 .1 1,140 6 '? - - - 7 38 64 1,876 
lyan):: Hnn chen g 2 3 24 ~I Hl 27 ~99 57 - 1,780 .'1,027 ö6 1,100 - - - 81112 58 10,428 

1 

1onDn[n ....... 1 3 12 3 fl 16 539 i)8 - B O 7,220 - - - - - ;):116 75 3,565 
nalJbsien ... .. - 2 4 2 ] ö 130 - - 250 2,000 - - - - - ~, 27 20 275 
iencbih ... ..... ] 1 2ii 22 3 6 3~ö 34 - GOO 12,120 - - - - - [>'129 40 3.90°1' 
lRncho\\ Lingp . ] - 5 1 2 - I 111 48' - 1601 2,065 - - --I - -I - - 1,128 

Summa 1141 :'?;j I12öl 421 471 8~1 3 ,37ö1281:4,566. 6,580r,3.88015()~1,629 1 41 2011014016561417136,866 

Amn.: Ovanstående etati,lik upptager endast det antal missionärer, 80m under arbetsåret varit 
.. erksamhet pi\. stationerna. Heja antaltt missionärer utgör 57. Missionen bar ock ett barnhem i 
oan med 39 gossa!' och 36 flickor. 

Revisionsberättelse. 

Undertecknade, ulsr dd a vid Svenska .His  Tran sport :280,741: ~ :.l 

s ionens i Kina senast,· ~\r s möte a tl gran,;],a b) Duvbo Fasti.Qhetskonto: 
dcnna mis sio n s räkenskaper rö r :\r 1925. Hy ro( :l missilJnsbem' 
f[\ efter att hava fullgj or t detta uppdrag, me t 1,ö25: 02 
där öve r avgiva följande berättel s e. utdeln. p{\ Missions' 

Missio nen s inko m s ter och utgifter uncler he msfondcn ...... 1,065: 00 :2,ö90 : 02 
det giingna året sam t elen ekonomiska 

e) Inkomst av tidn . o. bokJÖ1'la.Q:. 
sliillningen vid [\re ts slut framgår av föl

Pl'en.·med. [Öl' tidningen 4,641 : 12 
jande redogörelse. 

S:llda böcker o. kalen dra( 2.772: flO 7,~ l!l : 62 

d) Ränteme del: Behållning h'ån 1924: 
Utdeln. p:l ohligatiollel'På bank ilJnestående 10,2:33 : il 


ocb :lkLie( 2,019: 60
Kontant j Kassan .. .... 4:39: :29 

JJaokl'iintor .... 6:3Q:04
Obligationer ocb aktier 4J ,512 : 7:3 2,658 : 64 


Missio ns bemsfond.(ob I.) 20,000: Kronor 293,40:3: 51 
72,185: 4:\ 

Utgifter:
Inkomster: 

a) iJ,fissio llsulgijter: 

a) (J( i vo medel: 
 lltsiint till Kina 


Allm. ruissionsm ede l. .. J 51,622: 89 
 av AlJm. ro issio lJs ' 

Di v. missionsändam:'i\ 
 med el .... (;8,678 : 06 


(inL arh., skol verks·, 
 av Dj\'. ändamal ... . 56,7il8: 07 
nHln!. 1). kvinnl . ~E'.mi· till .\ .od c l e f. S \">"enska 

narierna m. m. . 55 ,063: 07 
 SkolaniKiD3 n.p.n. (l, 740: 00 


:=; i'l-l. Ks l'ensioos[lJod _l.~ 208,6';' 5: SO 
 Miss iollsl'esol' ............ . 2,JO·!: 18 


'!'(ansport 280,7H: 2:3 Transport 136,560: 31 
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Transport 136,560: 31 

Hemmav. missionärers 

och barns underhåll 26,366: 86 

Missionärskand. utbild

ning och underhåll 1,986: 72 

J\'lissioniirers utrustning 

ocb utresor .... . ..... .. 1,550: 34 
Hemarbetares underhåll 29,587: 00 
Hyra och olDkostn. för 

exp., postporto, tele

fon o. telegra.t, skri v

mater., annonsering 

m. m ..... ............ . .. 7,008: 89 
Omkost.n . (ör missioloS' 

hemmet . ............ .. 1,862: 02 
Utbo 	 till missionshem 

met, räntemedel ..... . 1;,0: 00 204, 612 : 14. 

b) Kostn. fÖ1' Duvbo fastighet: 
U nderh. och repa.ratio

ner å Duvbo 662: Oll 662: O~ 

c) Kostn. Iö/' tidn. och bokfärlag: 

Tryckning och expo av 

tidn. Sinims La.nd... 7,657: 94 

Trycku . för bokförlaget :1,066: 74 10,624: G8 

el) S. M. Ks Pensionsfond: 

Uthetaln. enl. särsk. be ' 
stämmelser ........... . 700:00 700:00 

Behållning till 1926: 
På bank innestående 

(därav S. M.Ks Pensi

onsfond kr. 12,841: 03) 14,886: 89 

Konta.nt i kassan... .... 404: 98 

Obligationer och aktier 41,512: 73 

~l issionshemsfond en 

(oblig&tioner) ......... 20,000: - 76,804: 60 


Kronor 293,403: Ö l 

Tillgångar den 31 dec. 1925. 
hemlandet. 

Obliga.tioner och aktier 

A. Koskulls fond nom. 2,000 : 00 


fl. S. fond nom ....... U,OOO: 00 


S. 	 ~l. K:s Pensions
fond nom . ...... .... 23,560: Ou 


Transport 28,660: 00 

Transport 28,560: 00 

Roberts barnhemsfond 

nom. 11,500: 00 ..... 10,162: 73 

AlIm. missionsmede l, 

aktier bokförtvärde 2,800: 00 41,512: 73 

MissionBhemsfonden, 

oblig. (nom. 

2 1,000: 00) ...... .... 20,000: 00 20,000: 00 

På bank innestående 

(cHi,rav för S. ~I. 1<:s 

Pensionsfond kronor 

12,841: 03) ....... .... .. 14,886: 89 

Koutant i kassan .. . ... 404 : 98 J6 ,'L () !: 87 

Fastigheter i Du vbo ... 48,000: 00 

Invenlarier iDuvbo .. . 3,604 : 2:J 
D.o på missiousex p. 2,:~41 : 20 

I Rina. 

Fastigheter 86,803: :W 
Andeiar i Andelsför

eningen Svenska Sko· 

lan i Kina n . p. :1.. .. 31 ,800 : 00 118,(;0:> : 20 

Kronor 249,8 ·'\:1: 2:3 

Skulder. 
loga 

T ill roissiOlliirerna privat ba.r lIU ' 

del' flret utsänts ..... .. 7,178 : ng 

Till missionsvännernas kännedom ocb tack

sam hågkomst a v donatorerna få revisorerna 

meddela, a.tt genom testameutariska dispositio

ner av följande avlidna personer nedau st,,-ende 

belopp inf.lut.it under räkenskapsåret, nämligen : 

Efter av !. herr Adolf .Jobansson, 
Boda ... ........ ....... 1,000: 00 

Efter av!. folkskollärare G. Gra

ner, Motala .. .... .......... . ... .. 97 5 00 

Efter avI. fröken Lisbet Gömns

wn, Gä~s~ ...... . ............. . 6,1la: n 
Efter fl vI. (röken Charl. Lindqvist, 

Stol'vik .... 1,uOO: 00 

Del av fröken L. Hagelins testa

mente .. .... ......... .. ........... . 74: 80 

Efter avI. fr. Rut. Löfgren, Krist· 
d!>!" .. ..... 60: 00 

E fte r :tvl. frn Hilma .Johansson , 

Växjö .. 19, 475: 26 

Transport 28,688: 98 

http:inf.lut.it
http:Konta.nt
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Transport 28,688: ns 
Del av fröken E. Freddkss 'ilS 

test~lllente .... 940: 00 
Efter avI. berr Anders A.nderSSOJl , 

lstud . .. . ........... 800: 00 

Efter av!. kyrkoherd e :\.ng. Lind ' 
~tröm, Stockholm .................. 4,625: 00 

:SIImma k/onor 34,553: \J8 

He visorerna hava lagit del av kommit
klIs prolokoIl , v;ujämle revi sorerna bli
viI för eledda ovannämnda obligalioner. 
,ddier och inleckningar jämte insält~ 

ningsbevis rl missionens konlant innest :l
ende med el äYensom :Itkomstha ndlingar
na lilI missionens egendom i Duvbo till
lika med brandförsäkringsbrev [I följande 
belopp : 

För mi ss ionens fas ta egendomar: 

Kr. 70,000: - för Mi ssionshemmet jämte 
fl ygelbyggnad och kr. 80,000: - - rör Bar
Il ens hem, 

För lösegendomen: 

Kr. 14,000: - vid hemmen och 1'1'. 
5,000: - vid kontoret, allt i BrandförsiH; 
ringsakliebolaget NOlTland. 

\"id alil de tla har intet varit a tl erinra. 
Besök har avlagts å i\-lissionsh emrneJl 

och iakllogs diinid alt byggnaderna be
funnos i gott sl{ick. 

Hevisorerna , som förlidet å r p~lpel,ac1e 

vikten av att Missionshernmet och träd
gihelen vid Duvbo så snart som tillfäll e 
därtill gavs gjordes riintebäranele och för 
mis sionen inkomstbringande. hava erfarit 
att, utom lvå tomler, som under inneva
rande å r blivit fr~l!1sälda , underhandling
ar blivit inledda om försäljning av övriga 
värdefull a tomter säviil som av den stör
re byggningen och få meel anl edning dä r
av ullrycka förhoppning alt affä r en inom 
kort m~l kunn a förverkligas och ett diiri
genom erhållit kapital lillföres Pensions
fonden, som i sanning är i behov aven 
avsevärd tillökning, 

Räkenskaperna med ti llhörande verifi 
kationer j Ämte "iir'd eh ,mcllin /( :ll ' h::lvn h(' 
funnils uti utmärkt goel ordning, och då 
under revi sionen ingen anledning till an
märkning iörel<ommit, fä vi tillstyrka alt 

L A N D. 	 lHI 

full och t acksam ansvarsfrihet för forvalt 
ningen av missionens medel under ~Ir 1924 
yarder Kommitten för nämnda mission 
bevilj ad, 

Slockholm den 26 april 1926, 

F. 1'. Olsso/1, Ch , D, Tol/ie. 

Carl Boberg. 

Kommitten för Sv. Missionen Kina. 

;]) o·rd'ina'r':e ledam ö.ter: 

H. Dillner, överste, ordförande, Stockholm (o. 
1890, r. 1897, o. 1913.)* 

Erik Folke, missionsföreståJldare (1907), 
}(arl Fries, fil. d:r, Geneve (r. 1897, o. 1908 

1". 1921, o. 1(25). 
H . 	 HaJleJlcreutz, direktör, kassaförvaltare, 

Djursholms·ij,by (1921). 
O. v. Malmborg , mariniJltendent, Minneapolis 

(1919) . 
Sven Johnson, grosshandlare, Örebro (1921) . 
l,. Nileniu >, apotekare, Göteborg (19:21). 
Anna Peterson, fru, Göteborg (1921). 
Anna Gauffin, fröken, Kristianstad (1921), 
G, Arbman , kyrkoherde , J"iirpen (1922). 
TÖl'nqvist, l:u s t., disponent , Norrköping (1924) . 

h) ';tIpp/ean/ cr: 

J. Rinma n. rck to l', ö s tert<,lj e (o. 1897 , r . 1921. 
s, J926). 

Kllut Bt' rgh, med. d: r, Tran ås (r, 1,897, s. 
1!)2()). 	 . 

H. (;illgrcn, lllll s ikd i rektör, Stockholm (r, 1922, 
s . 1!)26). 

S. M. K:s kvinnokommitte. 
Maria Berg, doktorinna (1902), 

Elin Holmg ren , fru (1902), 

LOllise Schön, fröken (1902). 

Emma Beskow, fröken (1904). 

Sigrid Storckenfeldt, fröken (1908). 

Inez Bölling, fru (1910 ). 

Louisa Tottie, överstinna (1921) . 

],,~rin WeJlners tröm, fru (1922). 


S. M. K:s Californiakommitte. 
A. Daniel sson, mr., ordf. 
O. Pearson , mr., kassör. 

Ole A len, mr. , sekr. 

A, T. Lindgren, mr, 

L . J, Olson, mr. 
.John Loven, mr. 
1\:, G. Lindkvist , mr. 
Carl F ahlen. mr. 

• Artalen angiva året för inval i kommitt~n. 
Tecknen o. = ordinarie; ,r. = rådg ivanrl": s. = 
s uppleant. 
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S. M. K:s Minnesotakommitte. 

Söderg ren, C. J. , pastor, [pol. d: r, ord f. 

.Johansson, Albert M. , l'u", t.or, sekr. 

)1iller , Samuel ]o..r. , pastor. 

Dahlhielm. Er ik . redaktfjr . 

"'i IJ iams, .Josel' G. , mr . 


S.M. K:s missionärer 
samt året för ueras förstn ankomst till Kina. 


Carl Henrik Tjlider ..... . ]889 

Hilm" Tjiidel' (L Blomberg) ISO~ 


*Fredrika Hallin ..... . ... .. .... . . 1889 

August Berg ... ........ .............. 18ilO 

Augusta Berg ' (f. Hulnnder) ... ... . ... lS9~ 


Axel Hahne ......... " " ... ". "" ". 1 H80 

,\n na Hahne (f. "Vatz) . ... . ... . .. .. . .. 1H9:~ 


Anna Janzon ............ . . . .... .. . . . 1,,90 

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

*Carl Fl'. Blom . . . ... ......... .. . .. .. 1892 

'Ethel Blom (f. Usber) ........ . . . . . . 1001 

Theodor Sandberg ......... .......... 189~ 


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

Hobert Bergling ....... ............... l H~J2 


DagIlY Rergling (l. As s) ......... .. . . 18l!3 

> Anna J': rik'irion ] Hil:2 

Ebba Buren . .... . .................. . 1894 

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

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

*J :mrr", !\ llder~ .,oll .... . ... . 1 89~ 
*Agnes Forssberg ......... .. ...... . . . 1896 

Maria Pettersso ll ....... . ... .. ...... . 189G 

*Ossian Beinboff. . .. .. . .. . .. . . 1!)02 

*Edith Beinhoff (f. Howe) 1902 

Oscar Carlen ...... ... ...... . 1902 . 

Gerda Carl~n (f. W ette rstrnnd) 1904 

·G. V. 'Vl'ster ... 190:3 

Maria Nylill 1904 

·Riehard Anderson 1903 

*Hildur Anderson (f. Eng' tröm) ..... . 1908 

"JlId it J];'.:.!tlJan (L (Iu-laf.'son) 1905 

*\:[ari a Björklund.... ...... .. .... ]rjOI 

*Maria Hultkra ntz ............. . . . 1007 

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

Karin Lundin (f. Otterdahl ) 1019 

Malle Ringberg' : ...... . ... ..... .... .. 1908 

Ida Rillgberg, (l. Andersson) . .... . . . .. 1003 

Nils Sve nsoll ............. . .. .... ... . 1909 

Olga Svenson (f. Ablman) . . ....... 1905 

**Josef Olssoll ..... . . .. .... . ......... 1910 

**Jobanne Olsson (f. Vos s Rasmussen) .. 1910 

E ster Berg ....................... 1012 

Ingeborg Ackzell . ................. .... 19]2 

E5lrid ~jöström . .. .. . . . . . . . 1il !., 

*Judith Hultqvist ..... . .... . . 1!)]6 

·C. J. Bergqvist ................... 1916 

Nath. Engbäck ............... .. .. ... 1910 

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

Elna Lenell . ......... .. . .. .......... 1919 

Hanna ?/ang ..... 1921 

*Elna Gunnardo l\'~l 

• Vistas f. n. i hemlandet. 

•• Vi,.tas f. n. i Amerika. 


Johannes A spberg .... . ....... .. . 1922 

Monis Bergling .. ..... .. .. . ... . . . 1922 

Ca rola Be rg ling (f. Huu,",lll ) 1922 

lIlinoie Nic),o],on ... . ...... . . . 1923 

Li sa. Gustafsson ..... . ..... . 19~3 


t\f:1l'tin .Kf'q! lillg' .. ...... . ] 9:!!1 


I hemarloc/'c t an s!iillda: 
Erik Folke........... .... 1~)/ 


Mimmi l!'ulke (f. Beskow). 

Jnez Bö lling (i . Berzelius) 1902 

i\Iartin Lillden ...... .... .. .. .. 191G 

Gu s taf Adolf österberg, reseombnu. 

Lisa Blom, friJken , ka~sör. 


Svea For sberg, fröken, skrivbiträde. 

Kerstin Skulande r, frC;ken , stenograf. 


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

Andersson, Elis, lantbrukare. Fröberg'l gii.rd, 
Norrköping. 

AndersoIl , S., 1::tnlbrukare, Brodderud, Ma · 
I'ies tad. 

,\nder, :'ou , C' o lantb ruka re, SV;l mpe ryd, Flisby. 
Andersson, Rud., gro~ shandlare , QlLv le . 

t\nders,on, Valfr., predikant, Hvelland;l . 

Aren. Emanuel, överlärare , Norrköping. 

Arvi,höon. f;igfri d , mekaniker , Höganlis (övre). 

Be I'u;.:-ren , Karl, kyrkoherde, Torsås. 

Be.'kolV, Nils, kyrkoherde . Resele. 

Bjur,ten , K. K , ri",bank ska,;;ör, (,(',tl"hn rg. 

Blix t , Simon. handlande, Gö tebo rg. 

Bohlin, A., folk skollärare, Kiillunge. 

Breclin, el. 1\. , kyrkol1l'rde, Byarum . 

Carl bom, A. E ., kyrkoherde , Backe. 

('a r),.soll , C. 'V., predikant, Leksberg. 

Ca rl sson. S. A., herr, IIvetlanda. 

Carlstedt, C. A., kyrkoherde, Vena. 

Dahlberg, F. G., f. d. folk skollärare, Lunds· 


hrunn. 
Dahlgren, J. F., folkskollärare , Ånge. 
Dahlin , Tycho, missionssekr., Stockholm. 
])"hlm:ln , J .. !,(I'osshandl.. Kristinehamn. 
Vnhl st röm , (J. , prprlik a nt . 'Ifa lm biiek. 
Dick son, A. E" godsligarp. , i\..lingsås. 
Dillner. J. , trädgårdsm;i~tare, Hureå. 

Edström, J. A., kyrkol,erde , PiLeu.. 

Elmers, O., kontraktsprost. Vanga. 

Erik~son, R, förste lärare. Falun. 

Eriksson, C. Th., herr , Berga 81 enhuggeri, 


Kumla. . 
Erih>un, Erik S. , lantlJrllkare, Vad, Ving· 

åker. 
Eriksson, F. .. mjölnare, Ullungs[ors, EuslJyn. 
Falk, J. , komminister. Rög;; jö. 
Fludin. Hj .. hilJ1lll. , Moln'a. 
Forshel l, J .. Plym., kyrkoherde. Bvetln.nda. 
Feldt, Oscnr, shldsmissionär , Um~;l. 
Forssunder, Carl , hand!. , H'·rrljungn. 
j<'or ~p ll , Huhpn. herr , Louon ki,. 
For~gren , Fred., herr , Sunli ~vall. 
Frid ,'n , Joh" herr, Ulricehamn . 
Ger ncr, A. , överingenjör, NJaimö. 
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Gu"taf ',ou, K., lantbrukare, Sunnerånga, Flisby. 

Gustafsson , P. J., lantbrukare, Tenbult. 

Gu s tafsson , Vilb., fabrikör, Tibro. 

Gu s tafsson , O .. prcdikant, Espebrana, Ekenlis


sjun . 
Gyllen sköld, A. , I;ornmcudörknpten, Djurs

holm. 
Hagberg, S. E., kyrkoberde, Tenhult. 
Hall, G., bemmans,igare, Räk. 
l[alvarssoll, O., berr, Strumsdals bruk. 
Hanson, Carl , inspektor , Göteborg. 
l1:1osson, A., kamrer , Holsby bruno. 
lIellgrl'n . Knut E .. folkskolHirare. Malitreisk. 
JIemberg, A. , grosshandlare, Axvall. 
HofIund , E. J ., disponeot, Trehörna. 
lIolmlund , Albiu . handl. , Bas tuträsk. 
Hu ltberg, N. , folkskoll Ci rare, Hurle_ 
Hylander, A., kyrkoherd e. Fj ä rdhulldra. 
Hä!"'r, Nils, kontraktsprost, Ryggsten , Mobla. 
Isa,· .3son, Efr., handl., :Mariestad. 
Isaksson, H., herr, Fl'idhem, Älgar/i s . 
Johansson, A. P., lantbrukare, S. Lrndkulla , 

nam[all. 
Jobansson, F., herr, Tyskag,hJen, EiIlIlC

lllalmn. 
Johansson , J. Georg, folk skollärare, Böl:'lsen. 

Oviken . 
Johaossoo, J., lantbruk a re. Rude, Gisebo. 
Johnnssou, M., lantbrukare, S toregfirden. Ein · 

n0lllulrna . 
J ohansso n . .J., lantbrukare, EssgärJe, Husaby. 
Johan sson , S., handlande, Eksju. 
Johansson. S., grosshandlare, Luleå. 
.JohanssoIl , Viktor, soldathemsföresUi.odare, 

Jönköping. 
John sso n, .J. F., folk skollä"are , Sandscryd , 

tl önköpi ng. 
Jonsson, A., fabrikör, Hu,pnfors. 

. Jons,;oll , J. , \ ., lantbrukare, Y liro ('. Mejaiby. 

K.ulling, H., gymnastikdirektör, Lund. 

l(arl ~~on, Albin, folkskollärare, Göteborg. 

r(ar!:;tion, Aroo , kontrakts prost. Grebo. 

Earl, ,,on, David, laotbrllkllre . Tju nn'Hyd, Eke

nii :-:s jöu. 
Karl sso n. E. grossbnnd 1., F jug·(·.• t.iI. 

Kar l~~on . Gottfr. , laotbrllk a fl' . Ötitan ~o rp , Bo-


h III t. 
Earlsson , Joban, sv a rvarc, Bodafors . 

Karl ssun, Earl , lantbrukare. JUn,ö. 

Kjellberg, E., brukspatron, VallIsen. 

Kliogner, G. , kyrkoberde, Göteborg. 

Kristoffersson , J. F., folkskollärare, Sanela. 

Kulier, C. J., fo lkskollärare, Antcn. 

Lagel'berg, Bror, folkskollärare , Br"osta, 


·Kumla. 
Lager~ ren , i\.) kakelugnsrnakflre, Hems~ , 
Lal""Oo , Job ., lantbrukare, HemmIlogs, Hab

lingbo. 
La rsson , L a rs, kvmmunalonlf. , Alsta, Nor

derön. 
r ,arsson , Oscar, la ntbrukare, Anaryd , Brötje

mark. 
f.aurE·II, 1': .. kommioi , ter . ::; to(·kh olJ1J. 

Lind elö\\' , Jo;,ef, folkskoli iinlre. Ämn,eh"rg . 

Lin der, Josef , lär a re, Häganäs (nedre). '. 
Lindgren, G. , kyrkobenJe, Kimstad. 
Lindholm. J. P., skräddarmä~t:lri: , Vii·serum. 
Lingsträm, A. , folk skollärare, Klintcbarn.n. 
Ljungqvi s t, C. , direktör , Mull s jö. 
Ljungkvi s t, Otto, jtirnbandlare, Skövde. 
Löfgren, Aug., goc1säg,ue , Borås. 
Markgren, Albert. kyrkoherde, Bygde"-. 
NIagnu ssoo, O., lantbrukare. Ornik'·n. 
\'. ~\ talmborg, J., tandläkare, :-;tockhollll , 
j\Iogeosen , F ., handlande, Mörby. 
Mårten~.-;on , M., lantbrukare, Orl'\· ik, 'n. 
Nilsson, A. , folkskollärare, örebro. 
Nil,son , Ax. , n limndeman, Gropeu. 
Nils.;en, Erost, kantor. Eri std:t1:, . 
Norbeck, O., kyrkoberde, Mo, H elsingmo. 
NordJing, J. , revisor, Kramfors . 
Nylnnder , E., folkskollärare , Luleå. 
Nylander, J. A. , komrnullalorclf. , Björköby. 
Nylin, C. , f. d. folkskollärare. Örebro . 
Oc1hner, C., rådman. Mariestad. 
Ohlsson, N. A., folksko!)ärare . Grötlingbo. 
Olpnius, P., kyrkoherde, Ny~iLtra. 
O\.-;s on, Ander s, nämndeman, '-iurderun. 
O\';son , Carl, kyrkoherde. Fryele . 
Olsson, Ivar, hovrättsnotarie, Lidhult. 
Ottanc1er, O. A., kontraktsprost, ö,;tervåla. 
Ottosson, N . P., herr . Solsbester, Sked e. 
Oxelqv ist, N. , verkmä s tare, lIus kvaro n. 
Palm, J. , polismästa re, Hälsingborg. , 
Pel" ""n , G., In.ntbl'uka l' <' , ll~ li't'aI'8. Svan ebE'l'g. 
Pers<o o. Stonl kers Erik, Inotl>l'lIknre , V. Bj ör 

kE-n , Siljansnäs. 
Petprson , Fritz, pastor, Stockholm . 
Peter~,;on , J. A. V. , folkskollärare, nföosterås. 
Peter.son, N. Aug., fabrikör , Värnarno. 
Petterssoll, Edvin, trädg&rdsm,istnre, NysllnJ, 

Mölnbo. 
PetterssolJ, C. F. , [olkskollär;ll'c, Sk attuJlgbyn . 
Petter"'soo, G.. god sugare , l; öt:.<uro, Kun ll". 
PeUersdon, Joh .. b~1garmästare. Ovanmyra. 
PeUer,son , P. E., haoellaode, Hvetlanda. 
Petters.un , J. A., berr. Götene. 
Pil.blman, Axel, kyrkoberde, Hök. 
HedelL .J. 1-: .. kalllrer , S tu(·kh olrn. 
Roseii, ! \ . •\. , laotbrukare, Brötjiirna, i\{ock· 

fj ärd. 
Ho'en, \'. , c1i s poIl Pnt . Y,tad . 
Rydqvist. E., kyrkoberde, Gistad. 
Samuelsson, A. , la ntb r ukare, Sandåkr'1 , Bäck

seda. 
SamzelillS, E., banktjäns teman, Kumla. 
:"a ;JJelills . J. S., kyrk oil ed,>, l.juoghy. 
:Sanden , Joh., kyrkoberde, AskersullJ. 
Siseli, M., folkskollärare, ~Ior(l. 
Sten beck, C., kyrkoherde, örebro. 
Stenqvist, J. D. , fabrikör, Kvidioge. 
Sundby, Gust a f, kamre r , Fin spåog 
Sunden, C. V., fabrikör, ,Lindesberg. 
S vuuberg , J., mn:-:kini F. t, Vill a Brabn, Ly (ok: .. ,b,y . 
Swartz, A., överl ä.rare, Norrköping. 
Sve nsson, G., kamrer, Lidköping. 
S\\,eo .-iO on , .J., postm'lstare. Säter. 
;:'vO'n ;;50n , ),-. n. , knntor , Alghlllhby . 
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Thavenills, G., apotekare, Llricehamn. 

Thöroqvist, S., godsägare, Maspelös<t 

Tideström, Hj. , kyrkoherde, Bju rsas . 

TooreIl, C. E., lantbrukare, Ettarp, Hok. 

Tottie, M., Ph. , herr, Linköping. 

Törnblom, H ., stationsinspektor, Sörä ng. 

Unosson, C., förvaltare , i>kebobruk. 

'Vrel'Oeman , A., kommin i' l0r, Hli ndeoe, Skara. 

'Vennersteo, K., kassör, Bod.s. 

Windahl, B., grosshandl., Figeholm. 

Werner, L., lantbrukare, nö rås, l\Iariestnd . 

Westman, A., di rektör , Korso;is. 

Westling, V., kyrkoherde, Aspeboda. 

Wisborg, V., disponeot, Baokeryd. 

Wittencrona, A., kontraktsprost, Adelöf. 

Zellner, A. V., komminister, Hagaluod . 

.~esson, O., folkskollärare, Spjutsbyg(l. 

.Åström. J., kronojägare, Hä.l land . 

öberg. F., teol. dr , kyrkoherde, V ,inn;;s, !':I'ö


land. 

b) Kvinnli.ga ombud: 
Abrabam ssou, Ida, fru, N'orrköpiog. 

Aoder~son , Ch.. frökeo. Vtldste oa. 

Andersson, Edit, fru , Lerberget, Höganäs. 

Ande rsson, H., fröken , Hnroryd, Fli sby. 

Aodren. Hedvig, fröken , Karlsk rolla. 

Anjou, F. , fru, 'Iro1lebo, Herrljun~a. 


Berg. 1\1., fröken, Hälsiogborg. 

Bergh, Olga, lärarinoa , frökeo , Västcds. 

Bob('f~ , E., fru , Sth lm. 

Bond""son. Lydia, lära ri noa, fröken, N'agla rp, 


Björköh.v. 
Billing, E., fröken, Flisby. 
Braudin, Jeooy, lärnrinn:1, frökeo, Stotkholm. 
Bruoskog, Ev a, fröken, Falköping-Raoten. 
Brllsewitz. H ., fröken. Ho\·a. 
Burman, '[aria , semioarieförcot:indarinn a, 

Lycksele. 
Bäflrnhielm, "\i lla, fru, SkeIlcfLca. 
Carlsson . Ester, lärarinna, fru, Sjöag,hd, 

lHl l'rk·orsberga. 
Cedervall , Hano~l, lä rarinoa, fröken, Osbac · 

ken, Sandbern . 
Dalholm, Anna, Hirarinr13. fröken. Kristda la. 
Daoielsson, Hrit:t, fröken , Yttergärde, Oviken. 
Didoff, K .. fröken. Växjö. 
Edin, Alicl' , fru , Piteå. 
Ek, l\Iaria , frökeo, Wrig5tad. 
Ekberg, Elsa, fru, l\Iarie:tad. 
E kström, Hanoa, fru, I\:ntrineholrn. 

rikssoo . Anna, frn , L" xå. 
E riks on: Helena, fru, Kilafor~. 
Fall. Lydiu , !;i rar. , frökeo, • rteryd, B;iger

.,tad. 
Uallander, G. , fröken, Uppsala . 
Granlund , E., Iä.rario oa, lru. Sol! fteå. 
Habbe, H ., lärarinna, frökeo, Bag'getorp, 

Jämse rum . 
Hedengren , Elio , fru , Lanna, Hidingebro. 
Holm~ reo, iL , fru, Köping. 
Holmqvi s t, J enn)', LLrarinna. fröken, Teohult. 
HultkrRn tz , M., fro, Björnö, Jieljebol. 
Johan~son, .\. , frök f'll, Aliogs, " . 

:rohansson, Emy, lärar., fröken , Boden. 
Johaosson, Hilma, frökeo , For,sa Ilrnk . Katri 

neholm. 
Jo nsson, A., fru, österäng. 
Karlsson, TJi nnea, frökeo, Mu rjek. 
Karlsson, M., fr u, Västervik . 
Laodgren, .s., fröken , Ys tad. 
Liljesson, Anna, lärarinna, fröken , Grebo . 
l iod berg, E., fru , Köpenhamn. 
L indberg, Gertr ud, lärar ioo a, fru , Bjiirme lund 

Fåker. 
Liodberger, M., lärariona , fröken. ;\ ng. 
Luck, Hildur, fröken , Stockholm. 
Lu odgreo, Maria, lärari nna , fröken, Vii roa, 

Lioköping. 
Lundqvist, Karin, prostiooa , Hemhult, 

Stjärohov. 
~ reuko\\', G.. fröken T rellr-boru: . 
N'ilötioo, Ha~oa, fru, Sävs jö . ~ 
Nilsson, Lisa, fröken , Sjövik, Edsbyn. 
Nyblad, S., frökeo, Skellefteå.. 
Olofsson, Hilda, fru, öhrvikeo, Eal lho lmen. 
Olsson, . Klara, f ru , Borgvik, Oviken . 
Peterssoo, Alma, fröken, Bärsta, Hackvni!. 
Petersson, Fredrika, fröken , Björklingc. 
Petersoo , Ranna, frökeo, SjÖmarkeo . 
Petersson, Hilda, brariuna. irökeo , Arp"' 

ryd5 skola, Brömsebro. 
Pf'Uprssoo , Ida, fröken , 'kiIliogaryd. 
Ruoobäck, Hilma , frökeo, Uppsala. 
:,amuelsson, E. , lärar inna, frökeo , Lj u llgby. 
tiand ber", GIga, fru , 1\Iisterh ul t. 
af Sandf'br-rg, J .. fru , Viiner, !J,,,·>:. 
Steeo , H elene, fr öken , Hvetlaoda. 
SuodeIl, J., fru, ·:Malmö. 
Sveosson, Olga, fru , SR ndnroe. 
Svens, on, S ., fröken, Lyck · s 0' ri!. 
Sveosson. 1\1., frökeo, Visby. 
Ubrbom, L , fru, V'Lrnarno. 
um, Loui P, [rökon, t:itockholm. 
vVahlberg, Elleo, sjuk oköter~ka, Dals-Il o, tock . 
Wallmao, HiidR, fröken, TJjusoe. 
\Veinberg, E., fru , Karl;;tnd. 
vVenoerberg, Elin , Iiirarinoa., frök en, Söder· 

hamo. 
Westerström, E melia, fru . Djursholm. 
Wid mark E iru Hä.lsi o 'TborO' 
Vik lu od, ' B~~b ro,' Jä['aril~na , " fröken , I:onö

holm , Harg'ihamn. 

Förtrösta. på Honom , ui /L ens kärlek 
a ldrig minsl,as, vilkens mildhet a/c1j'ig för
ändras, vilkens Irofaslhe l o./clriq suiker. 
vilkens uisdo!n aldrig avtager, och uilkens 
fullkomliga godhel aldrig rÖl'lninsh:as l För
trös/or du på honom. s /,all (/ /1 erfara 1'11 

Ijuulig frid nu och - sedermera {ri (I cia 
Jesu I!är/ighel. 

Se, jag har /Jjuäil dig : \ a/' I Ch' C för
skräckt elle r rörsnwl. .I os. I : 9. 

(Ur Sann ings\'iltnct.) 
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PROGRAM 
vid 

s. M. K:s 39:e årsmöte 
den 12- 14 maj 1926. 

Onsdagen den 12 maj. 
Kl. 11 f. m .: Kommittens e nsk ilda saJl I

man träde . 
Kl. 7 e. m.: Årsmö tet öppn as. Lokal: 

Stadsmissionens kyrksal , S tor torge t 3. 
Ledare: Komm it te ns ordf., övers te [-I . 

Di/lner. 
"älkumsl hälsniny. 
Reuisionsberä/lelse 11 föredrages. 
Va l au reuisorer. 
Föredrag au pos/Ol' .lIher! G. LlI nd e. 
Gemensa m bön. 
TesIlpeJ. 

I\ris ti Himm elsf('irdsdag de l! 18 m ai. 


l Bctlchcmskyrka/l , SCl'yclga!u/I (j. 


Kl. 11 L m. Inledning ;ty KOJllmi ll eJl s ord

föran de. 

['redikan av pastOJ' ,llb ed G. J,lInde. 
Missioniirsa uskil j nin g. 

Kl. .3.30 e. m. Gemensam middag på I':xcl
s iol'. 

Kl. G e. 111. Missiollssluncl i Uellehemsf,.·yr
kall. L edare miss io ns[ö re s t[tnd. ii. 
Folkr. 

Uldrag ur ärsbcröllelsen <lY sel, re
tera ren. 

Föredro.g a v pas tur ,Ub. G. LllIufe. 
Kor/a anföranden a \' hemmayaralJde 

m issionäl·er. 

Fredagen den lIf mai. 


Glflykl till n l/ ubo . 


Ledare kommit tens ordr ö\'ers tc 11 . 
Dillner. 

Korta oIl[uranden ~tY p<1stor Luncir' 
m. fl. 

Samling \id D llybo Id. 11.30 r. m ..\\ 
r esa från Stockholm 51,e r: med låg fr i\l l 
lokals tatio ll en vid Norr" B '1n lorg"l 1;1 . 11 

f. m. ell er m ed omnibus ell er s fJål'!>ufJtI 

fr't n sam ma plat s. 

Anmäla n om delt agande i supen och 
middagen ske r till expedi tio nen. T e!. 4459 
e ller Norr 22473. 

~~~~nl0N 

Svenska Missionens i Kina Bibel- och 

Ungdomsvecka 
il. S te ninge de n 3-8 augu s ti 1920. 

Kursled a r e: Miss ionsföres t. E. Folke. 

Sy f/ emdle l 

iiI' a ll be reda sä rski lt S. M. K: s miss ions 
\'ä nn e r , i främ s ta rummet dc un ga. till 
fälle till 

at t s tud er a GlIds ord och erh ttll'l s'lYä I 
ö\'erb lickar ,l\' so m inblickar i Guds ri 
kcs ut ges taltning i närvarande tid bl a nd 
rolken , synnerligast i K in,) , 

at t \' i såsom e n mission ma s tä rka s i 
tron . fördjupas i kärleken och li\'as 
hoppet inför dc s tora och rika möjlig
heter, vi änn u till en tid stil in för s;:t mt 

all all t della m ä fä göra oss till JtJng t 
me r bedj an de och s tödjande mi ss ions
y ~i nn er. 

Prograrnmet 

komlner all hl. a . daglige n upptaga: 
[öl'e fruko st: Ge m ensam , s tilbt bön e

stund. 
P CI förmiddagen: Del s bibcls ttldill Jl1 och 

dels nago t kor tare orien lcra nd e föredr ag. 
p ,\ a [Lon c n : Sk ildri nga r ay he1l1m a va

ranch' missionäre r . manliga och k\'inn
liga. 

U tflyl,t förct::lges en ef termiddag till 
Sigtuna. 

Medue rkaJ1c/r. 

Tala r c fii r u tOI11 ku r sledaren bli\' a : öycr 
s tc I f. Dillner, J'ck tor Joh. Hinman. se k
ret erare :'I[ ar tin Li nd en, mi ssionär Hicharcl 
Anderson , mi ss ionär och fru Sandberg. 
fröken Anna Eriksson m. n. 

Som c/ e/laga!' r 

inbjuda s i förs ta 1'I1mmct de unga, \'i lka 
ö nsk a begagn;t s ig a\' dett'l ti ltriiIle till a tt 
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s tud era Guds ord och till alt b~ittrc hir" 
känna Kina samt S. M. K:s arbete där. 
Dess ulom äro även äldre deltagare väl
komn a så Hlngt utrymme t medgiv er. 

(jvriga meddelanden.' Steningr' ~ga ll1b , 

s tå tliga slott vid en vik av Mäl:lrrn äges 
numcra av våra trogna Vä UlH'f direk
lör och fru Lindmar k, som där gtidhets
l'ullt lovat alt laga emot oss. ?I'led järn
\"iig rescr man lill Märs ta s talion, unge
[är mitt emellan Stockh olm och Uppsala, 
och diiril'rån hämtas man i bil eller annal 
fordon den cirJ;a en halv mil långa Vil
gen. De, so m ha cykla r', göra väl i att 
~edl'öra dessa. Priset ett rör aHt under 
de sex dagarna bli! ' kr. 21: - eller kr. 
:3 : 50 per dygn. 

D~l vi gä rna se, nIt delta möte Cl lrnin
slone delvis får knrakl.ären avel! »higen), 
[~l ungdomarna bereda sig på alt i en slor 
\'illa, drt s. k. vilohemmet, ligga p[l väl 
stoppade halmmadrasser, och böra dr 
sjiilva medföra sänglinne och filt. lHir
liga bad blolt ett stenkast från sloltel el
ler villorn a och en underbart v;]cker park 
mcd i övrigt naturskö n omgivning. 

Anm iilan om deltagande lorde snarast 
göras till Svensl,a Mi ssionens i Kina ex p .. 
Drollninggalan 5.5, Stockholm. P~l grund 
av alt möjligheterna för beredande av 
sO\'plalser i sängar äro begränsafle, vore 
det öllskligt alt samlidigl med anmälan 
erhålla uppgift om huruvida vederbörande 
k 'lll finna sig i ovan omt Cl lade lägeranord
ningnr. 

Bönemötena, 
S0 111 bruka äga rum om tisdagarna i Be
lcsdakyrl(an , instä llas över sommaren. M~l 
dock d~irmed icke bönen förminskas, sä r
sk ilt ]önkammarbönen. ~Ien de t torel e ocl, 
givas mer ~i n elt tillf~ille under somma
rens lopp, då vi äro spridda P~I olika 
hMI, som vi kunna sa mla »2 ell er 3)) om
kring oss till gemensam bön för missio
nen. Försök det! 

Jullådor. 
Dc vänner, som i ~I r önska Y,H,) med om 

julsiindningen till Kin Cl, ombedes all god-

L A N D. 6 IDaj 1926. 

he lsfullt insä nd,l julg~horna under tiden 
3-9 juni under följande adn'ss: 

]{. F. U. ;1]., 

Parkgalan 11, 
Göteborg. 

Ellersom . det läll ka n uppsIa sY~lrighcter 
be lrälTa nde upprältande t a v för lulldekla
ralionen nödvändiga innehitllsförteck ning
ar, bedja vi vänligen, alt givarna målle 
åsätta varje paket en fullsländig pl'islista, 
so m bortlages vid packningen i GÖleborg. 

8,., ,/ska. .llis8ion .~"udct s .lli,9sionskommi/( c 

anordnar den 2R- :":0 juli i StrkingnUs cn 

sOlllluarkllrs i rni~:.;ion::;klln s 'kap. Intern (\tio

Jlella. MissioJlsrad0f. llullc'r som bekant ~.tra:>: 

föru t sitt. kommilt(',aOlma.ntriUle i l{,ittvik 
undcr d: r J oh n Motts ord !öra ndeska l'. För 
att en \'i,lare krets inl.re.,serade skull få till · 
flille ~tt person ligen lära bnna dessa fram· 
"tående miin, d... förnii.Ol,t" ledarna i den 
E'van~- l ' li .... kil v~irlds nlj ::.s ionen J bRr denna l=>O lll

lll:.Irkurs förlagts Rå, :lU d ...".~a skol" kunna 
deltaga. och med verka med föredrag. Ett flN ' 
tal har redan utlovat sin medverkan. frhn 
andra. ",intas ,lnnu sva r. Utom Inte rn:ltio· 
nell'L Mi,;o.ionsrå.df'L,; ordförande d: r J\{ott, 
och "'kreterare mr OJdo:lm från LODdon och 
1111' \Varn sh lli~ från New Yorl.;: berllknas även 
följande lItländ"ka talare: M issionsd irektor 
S(hl11nk. Hamburg. baron v. Botzelaer v. Dub· 
beldam , rlTecht , M. Couve, Pari s, ev. mr 
Mae·lell nan o London . d: r Forgan, Abe"deen, 

mr Turner. m. fl."',,\I' York, 
Bland ,imnen , som redan fil shtlillts. ·,nå. 

n~,mnas : 

Den tyska, missionens egenart. 
Mi,,~ionsl ,iget i Hollilnd ska ö"t· och Vii"t· 

in,l ien. 
Den engf'lska kolonialpolit.iken och missio· 

neJl. 

Den skottska skolmi,;.ione n. 
Missiunsintre, .-e ts utwe·klin.!! i Skottland. 
Det litte6i.ra arbetet !ör mi.-, ioncn. 

http:litte6i.ra


Uang med familj. 
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En liten teg i vingården. 

om 
mot ett satans anslag, har man 
mer ii n en g;\ng san Ilats till en 
cnl;.el tack- och glädjerest, nitr 
$ ('P;CJ' s tutIigen yunnits. FI.era 
P; ,i tiger ha sjuka helats SOIll svar 
]l;"1 biiJl. 

l'redikoverksalllhetcn bedri
\'es m ed hart s;hiil på lands 
hy gden so m i staJen, där guds
lj ä nster h ållas ya rjc arton. H ä l'
vit! bilr~ider en ay missionen 
11l1dedl ttllen evangelist. Yarje 
månadsIllöte, d:l Herren s heli ga 
nnllvanl liras , !;ollllller pa s torll 

F uIV : KO"in L'''''iillfr;111 Yiinclteng på bcsök, och d ii En gntpp kristna utanfö,. p-redik%kalen 1: Ani. 

Dl':-;Sllt"OJll KOlllnl<L t rolip:f' 1l de olik;:l ln~:.; · gitte rna. fi ir ll (J:-.. iad 0('11 !"Ilat: IJlir ll ilg ()! oli';:~ I . 

< onsområltcnus reprl'seuta llt er i r. :M. n. att Ilrr t:<' lI tIP 1"1 an ' pr:\ kell på rum , ItÖ)! fe i h~' l'

g l\'a en öVl'r sikt ö,'el' dc ~ i~h1. :tr (' n~ uh"eck da. pl'i v~h' UIll , Higrc "id i!Jk,-arteriog i skn l
li ug i sina re>;[1 . hcmliind er . .l mJn a,· IIt ~alur. 'faJ t iclerna 1Jli g4 '1lIf>u ~alllm a. 

rYlnme tOfd" ock -a n'}gon före träd are [ör dcn Hiirt ilt kon,mef ~n nnmä-lnin:'. a \'g ift tl. i t' 11l 

~ \'e n~ka rlli .•,io Il Pn kom ma att melherka . C; ('  kr.. ,';' f111l :-.kall LJifog,ts ann)ältlll. DeBna ,:ö· 

In e n ~nmt b ibt'l stlldium anordnas da gl igen. re" till l'a , to r Paul ;-;nndeg r~n. Kllng, t e [\ ~ · 

. '\ \'~i rh'n. so m s kalt tii(·ka de exakta lIt - gntan S. :"\(.(·khoI Jll , för t' ([<>n 1 juli . 

För 5 :' 1' sedan l;lInd e den lilla skaran 
a v trocndc i i\ ni (= Fridsstade n) bilda ell 
dotterförsamling lJl ed eget för samlingsr;ld. 
Dess antalllppgick niimligc[] lI tt 
till 20. Sedan har det ökats 
undall för undan. ~IC1n har cn 
stark känsla a \', att den iir en 
Herrens egen planter.ing, för yil
ken lIan ulsetl en sin tjänarc 
till drdarc. ])iakon lJang, \'a rs 
foto medföljer, vinnlägger sig 
m ed faderlig kii rlek på sa OJ Illa 
g~l ng SOIll Jllcd onlllllig fas thet 
om att leda vJrje clls!<ilcI i den 
nu rätt stora skaran. Yi se 'på 
illuslrationcll C'1l del a\' del11, 
samlade IItanrör det gel!le nsam 
ma ,HlllligJ hell\\l1et , en lilen 
gtll'd Illed 4 sm:1 ru 111 od\ en 

Diakonpredikos,ll, rymmande eLt GO-· 
70-l '11. 

])e L r åder en ulIgdom li g andlig friskhd 
öycr den lilla rör"lI11lillgcll. Stormnr oeh 

pröYllingar ha g ,ln g ener alln a n ga tl. ih('!' 

densamma ganska ki nnbnrt. Flera s ,Ind
liga liv har ' yari l rätt syagl. Men S:ISOIlI 

Cll slor t'all1ilj bär lIlall yaralldrJs sil\ ;i l 
so rg-o som glitdjc ii mncl). Eller Ii'lll gn ti

ders t i1rar och bön hj iilp 
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kommer vanligen även n ågo n kvinn\. mis 
sionär eller bibelkvinnan . När fotografiet 
togs pågicJ, en veckas bibelstudiekurs. 

I februari valdes diakon Uang av Ylln
chengs hela distriktförsamling till äld s le, 
vilket val vi hoppas skall s tadfästas av 
Presbyterierådet. Härmed blir ju ett s lör
re ansvar lagt på vår broder, vars kropps
hydda är ganska svag. Ma våra vänner i 
hemlandet förena sig med oss i bön om alt 
Herren i rikligt mått må slärl(a sin tjä
nare till ande, själ och kropp för det så 
viktiga ka ll et! 

Karin Landin. 

Insänd litteratur. 
V,,"DER VARDA(;.\R. Halls Förlag, JÖIl

köping. Pris 75 öre. 
Tredje ärg! ogen av ungdomens illustrerade 

d.rbok, "Under Vårdag-a!">" föreligger nu 
bokllll.ndeln. lexten utgöres av flera berättel. 
Rcr , i vilka unga människor framställas stri 
dande sina st rider och , kämpande mot 01 ika 
svarigheter. Trots alla svårigheter och pro
blem omgivas dock dessa unga av ett skim
mer a v glädje och lycka, oHa-t beroende på 
av Gud renad och helgad jordisk kärlek. 

M. L. 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera å densamma! 

oM I S S lON S L I T T E R A T U R. 
Frim Svenska .llissionens i Kina Förlag kuuna följande höcker rek vireras: 

Hullsou Taylor. 1\-1 issionskaHelsen. 
M a·nnen som vågade. Tredje u ppI. En :\v J. Hud"on Tay lor. Pris 25 öre. 5 ex· 
skildring för ungdom av :M:arshall l!5 % rabatt. 
BroomlwlI. lIIed talrika illustrationer. 

Nya Begynnelser på den Gamla Grunden.Pri s kr. 1: -. 5 ex. 25 % rabatt. Av Joh . Riuman . Pris 50 öre. 5 ex . 25 
% rabatt. 

Adelstenar i Mästarens krona. 
L i1'sbilder (rd n missio11.'aTbe t t i Killa av "Om I bedjen. " 

:3 :dje upp!. Av Jam es H ;\Juc Conkey.fru R. Goforth. Pris kr. 2: 20. På denua 

bok läm nas nu 50 % rabatt. 
 Pris 25 öre. 10 ex. 25 % rabatt. 

Svensl,a Missionen i Kina, dess 'upp komst, Il t· 
Från lidande till seger. m~a1cli11g och l1iij'varandc ställning av 

En kincskv-inl1,(IoS l-il's1camp av Ingeborg N:·tth. Högman. Ny omarbetad och rikt 
Ackzel!. Rikt iIlustr. Pris kr. 1: -. 5 iIlu s trerud upplaga. Pris 50 öre. 5 ex. 
ex. 25 % rabatt. 25 0/6 rabatt. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under april 1926. 

AllJlIänna m t. .,.\; l rI Jlli ill c r{ (' [. GiO. B. G., Love" lu nu 10: 
67l. H . . J., }<fotn I:l Verk" t" d lfI: 

Koll. i Pi leå 25 j 3 :!j: 
M. J., Boden 1011: " 

li7~. Vall" tcna s y!öreu . och skörd e(estmedcl ~U: 
()73, Sd ören. och skö rd r' fes rmeue! hanD. U. F ., Pit"lt 25 :  . Källnng-e 7.j: -.:K. B- II., .J l~pg. ) ~ del [I V l iolldf' )) 20: 
Gi"4. Koll. i I<Tö tli ngbo, gm A. B. 15: Koll. i Hurtl nx vid G. J. B:8 besök, 


!rlll A. w.. Pite> 1 9.: r, ' , 
 1~7;). n:o i .\.lvtl. g nl d:o 19: 
ij(6. 1':0 l J I ('lllSt ~ , gom (j :0 5: G63. L ibauon s missionskrets, Gbg 150: - 
677. Fyllnad, ~m d: o 1: 664 . :Jii s, ioll slIIadel fr' n Mora. ~m M. S. 20: 
6i8. Annie » 10: 666. Koll. å K. F'. U. K KarI sHrona, vid 
6&"2 . Hj. S., l ' pl"nla 2;-): C. och E. Bloms bes0 k 3·"' 

GU'. E. J., Boden, till J . A"'pbergs uudcrb . 100 .- G83. )[ccJeI lir spa rbössor och Idn offer
GG• • Kiilleryds I1rbc!';f. :-.0 slund i SkeJlc l"lc till X. Rögman , 
(;(j!), Mörlunda mrg- 40 minn". gill S. )<. 4i9 : la 
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IiS4. Koll. i Skellefteå stadsky r!,(I , gm d:o 63: n 767. D:o i Al'lIiis 13: 10 
GS'" L. P., gm H . B., Hova 5: - '6S. A. J., Ärnäs J: 
686. Sparb.-m. fr. H. A., gm d:o S: - 769. Onämnd 	 .-'0: 
687. :c Horn. 8: 32» 	 11: - 770. Barnen S .. söndagsäg'g' 8: 50 
688. De l av fröken Emma Fredriksson,; 771. A. L., Bj - c , lill mi""ionill'cl'nas ut

fpstamc nte. järnl:e ränt!.L .')37: .~)G reRor, gill F. I' njörklinfr8
(;89. »1"1' Guc1s rika förräd ~) lO: - 772. J,. K., <.1:0, till d:o, gm d:o 3: 
h!JO. E. L., Köpenhamn :,0: - 77:3. r. E., <1:0, till d:o, gm d:o 2: 
(j!}l. K. \1. A., till A. FOI',,'bel'gs underh. ;;0: '/'/4. F. r .. cl:o, till d:o 40: 

a_ti9~. K. ;'lL A:s pCl.lsionsf. Ii II d:o 75: 7T5. EkRjÖ missions[örs:s juuioraYdcln., 
';~3. :Uova Ungd. fören.~ r!~sl~bidrag 20: - till .J. Hultqvists uuderh. 2',: 
694. Koll. i :'Ifaricstacl d. 2'·1 ~6: .  776. T. N, Gustafsberg, »PåskoJ'("l' 192(i» 45:

(i9~). D:o i HussJ., d. 2/4 ~O: - Ti? }[cc[ anl. av C:. och E. Bloms besök i 

fi ~~fi. . 1':0 i Lugnäs 4/-1 24: 24 Köpenhamn. gm A. B. ~(;: 34 

fiH7. Lllgnås mfg 10: - 'i78. }(inavitnnel' i lJ mcå 59: - , onämnd. 

(;98. Hava mi'g' 10: - Slu(',ksjö 10: - , gm O. li'. 69: 

fiDD. S..J. - 10: .- '179. Oniimnd 10 : 

101. S. K .• gill S. L .. Ys(ad ~ : 780. :'IL L., Linköpiug. en lite n minnes· 
102. »I< illaväll». till ITlissiouäl'ernas ulr.. hlomma på ;'II" l:h. Högrnans grav 10 : 

gill r!:u 10: 'i8l. :\Iarlg-,dpcngar fl'. Böckersboda, gm 
I(iflHvänuer i l{öping, ofl'crkuved, C. W. C., Leksberg 8: 

;.:'1Il .\. H. 21: O;; 'i82. L. ~1. F., till F. Prytz & :'If. l'y liJ1S 
70,. »EIl rörs". litcn golv" till de atta - untlerh. 900: - 

t IISt'n -''' , gm eI:o 20: - ;R3. R. och G. C., Edsbel'g- :30: 
,OR. :. Ps. ~~:.Jj" 20: - 'iS4. Koll. Yid G. V. W:si) esök i M05sby l?' 
'jU~I. )in ",i n vid bönelflötet i Belhda •J: :- 'iö5. D:o vid d:o i Hvctlanda l'ngdoms
ilO. 1'1' harncns sparbös~::t, gm O., l'reJle- fören. :;0: 

uorg 1:"- i86. D:o v id d:o i Borl" 20: 10 
:r. H .. gill E. A., Oviken 18: 40 78i. Koll. och spal'b.-!U('dcl vid G. V. \\' :5 
) ·[altlrelnuds mt'p: ·'0: - lw,ök i Fl is by 21:;: 
F. H., Tlllvbo. ,;tionde o> l'" - 'i9l. Koll. fl'. Boda s:a mi , sioHSfÖl'Sallll. , 

PII d e rsåkor lllfg, koll. \'id missions- gm G. A. E., Ovanrnyru ,0 : 


möll' d. 5/4 43: - 79:2. Från offercln~cll i ll~i( sing'ho [' g !.len 
iHi. G . K .. lljiirkiihy l'i : - lG/3, och koll. d. 11 ,3, gIll K. F . U. M. 2G" 
i J7. Hälll" I'r ä n VSl'''''UIHl 1/10 2';-1/4 2G GOO:  , 703. C..J. U., Alle!)y, Clll. avI. Iru TIolga 
ilH. K\\}n a!,rl'lseIl ·, GJ!):..:· F °.'.10..,:.. = Ros<; ns . l'ranås. uttalade öns k a u 1,000: 
71 ~). " . 1\. ., gill 1 ...,' ol'sllern 79~ . Till ä gg- till sparu. · 10mu. i F li sby, 
7:l:). ;dIerrclts d uL » ..Jj: - .~Ill E. B. .j : - . 
72·1. ]{ef'c hidnw i' r. Hvellanda Ungcl. fören. X [tf!ra Jllission ' v~inncI' i Gr "·ho. »ett 

l ill J. jr. 10: - lit e t, t:"lekofrc[' till missionHl'el'U3S 
i~.j. )) :0 fl'. Niibilv unge!. rören. till d:o :J:  lllrc~nt' .gm A. l .:. jO: 
7:27. "Okiind:: ~ lOD: .  ,98. S. :\ .. Ske llel'teå 20 /4, »(ill minI'" uv 
-; ~H. A. G.. :'Ilalrnii .jOO: }Ternwfl och Anna D illll Cl'S ~add 
i:W. IW;H ml. e(t(,l" C. J. Ber ,!"!'·(lYisi~ l'ör0- filr Killa i Sk<-l lc fi "a" . Fil. l: 3 100 : 

drag yid SY luötc i Jörn. gllL E. 1\. 12: O-J ,99. :\ . S . d :0, till E. Sjiiströros lIudel'b. 10: 
Karl 	,Johans si s ln gåva till missionen HOO. A. L. , tl :0. offcrJ,uvcl't lO: 

i lZiJl:-1. gm S .•J.. Öre'bro :20/): ROl. :'II. Ö. , \'oksP'likollen r.o: 
r. A., :'\orrköping 	 ~O: - 80~. S jwl'hi)s:)an tömd i J,und~ l{itlflsy 
Koll. 	 i Strömslnnds Jllr~ , gill L. G. , j'iirf' rt . d. ] l mar"" i Hcrl'cw'i ,Je~u 

Ek;jii 20: - Y;i1~ ig-nad e JWfllll. ~Ill O, o(;,h 1-1. K. ~{: 6;-, 
D:o i Lax ..' 10: :,j 803. Frö~ii rör:-i:t'Illl.. gill J, R. .iO: 
Koll. ilIassle 30: 50 80~. S. :'IL K.-\'ännern:t j Malmö. »offcr · 
1):0 o('h i'es(·hidrag i TibrLl 35: _.. cla).!;en d. H rnal·s ». gm .J. S. lS.j: 
F. K., T ibru, till G. och O. Carle"" BOj . Ko ll. vid C. och K DlolI •• he, ;ik i 

lllldcrh. 20: - .xord eI"i.j lL. g'ln L. L. 19: l!J 
Koll. i Skö"d o 44: ROG. L. L., ).Torclcrö II 47: 18 
n:o i li..·.. iderle l~: j;; HJO. AllrrUIIJS KristI. ungd.·1'ur clI ing 
lL n., Frid enet rpsplJidra~ 10:  Kil. lJknu ln!',l.!'" - ·1;" 
Koll. i :'\. Fog-eliis ~~: - ~14. A. L .. ,'jii(orp 20 : 
n:o i S . Fog-el; s 	 I: ;Ju 813. ;.) ~ri."'...,ionsvj.ln ~> . ~ lll B. ":\T .• TJ'anarp 100 : 
1>:0 l n~lr(~t o rp H: -· S17. A. I-l .. Lycl<>,,~gdr d, »till Nflt h. Hög· 

l·l\I~rd. - !'öre llillgelL i ~rilJii tl .!..!,· .,0: - lll HIl S 1llllll1 C, rn e d ta('l.;s Hmhcl ) :l.j: ~_ . 


Koll. i d:u :j.'" .10 818. Koll. i J1 l1 raby vid ('. och E. Bloms 

~rr~ i Dykiirl', res cbidr,lg .-J: - besök liP lO : 

Vid :-:"ll:trb. - tömllin~ i 'l'cnltll1L 7-1: - 810. D:o i Orrv iken vid d:o, gm O. ~I. 17: 

"D:o i A~lg :>1: - 820. Rpn rb.· lIIc-dcl Il'. Ornikcn v id d:o, 

Koll. i Slriill j:rsp.r cd 7: -- IWl d:o ~i :--
A. W" S()'iin ~scred 10: - 821- Ku i'fe i OrrYikcn vid el :0. ,:'III u:o 60 : 

Koll. i Liared 1 ~': - ~2~. Syskonring-cll i Flisbr. ;;m K. G., 

M r~ i l' lricehamn koll. l ~ : - Sllllne r ~ill g'a 


K oll. "i d , yJ'öreu . i Sko.ttek, Ulricc- Koll. i F lisby. Yid J. Hultqvists be · 

hHllLll 103 15 sök, ~Ill 0:0 16 : 

DalnnlS lIJl'g' r",ebidra ." 2 824. Ell ~pal'hö s;:s a från Sunllcr~in~a , ~Jll 
j\rl'~ i Blid sberg-, koll. & J'(I~ e hidf'ag ~2 20 d:o ,,: 
,[ rg- i Slt'ns lor p. r es. bi dl'ag l :' 82:,. )rån~ l ii ~ yfören ing, lUvda Lcll :lO: 
Koll. i H iig-a: ulIl 	 826. n. ]~.. :::itockhul rn~O 
D:o i J,flJul sbrUDII 	 18 10 S27. "Rit tad, (ill U lld på silverbriillops· 
n: o i Göt.,mc H dll ltc n .' 	 100 : 
Koll. i K Joo. lod 	 11 lns tl1l11. Il I ('clel ,"id (j. och E, jJlom~ 
M . .1 .. K.i c~tl\ (\. (ill Hiltlu,. .\ndcrosons iöredl'llg' i Augs la mis;;ion s hus 20/4 28: :'1 

IIl1del"h. ;0 Lyb,. sYfören in g jO:
.T. :r., Husab).-. re. "biclrag 10 Insaml. ll1(-odel i Hägg-(~ Jl å s vid C. och 
Koll. i Fulliis:L E. BlOJll S föredl'ng'. grn '~l. 1\'1. Hi: 20 
B. S } ' Illlösa, nr spad). K:ll. F. :'IL Stiillbccrg' 70: 
Koll. i Forshem S:JZ. »Ph. i Tl'iin e ), ,g- Ill. F. B., O\'c~h()lnl .:,0: 
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Koll. i kyrk~lll. Xor:-;j{) 1,"- I :)0 {o:, . 	 S . }<"., Hel'rl.iulq:: a . f ill 11'11'1111. i ~iJl:l n 1~ : 
D:o i 	 Omlidcn 19 /4 1, 3:1 7H. .T. (ich JC B., Tl'all i.i..;, lill' C \·:'III~. Yii e Jl 
D:o i Risliden ~(I /l ~3 /;-) Ylwu·h:; ia ng :1 ' :1): 
D:" i B.inrlrii s k 21 /4 :!2 9:) 7:20 . For,c.;h(\ ltl:-; F u g d,-fö rening' , till Yllill-
F . F ., Sllnu~\·rt~ t 9 7:) tong-R llllderh. :!:> : 
.Mi ss ions v ~lIncr i rr:',ssl e , till HiI""r I :! l. DlIl'nl'öl'cll. i su ka, till »Dyrl)'ll' Lil l 

AnuersoJl s undc'l"h" ~'Ill S. A. 13ro<l la t' :' undpl'h. :W: 
d e rl.ld 

o 

R·I: - 7:22. Fru i \, . Rnn o . ROlllt bl Ollllnor }Jol hrll 
839. Koll. i Hal;allllld ~:,q :1:" W Jlf.'S gnlv, till H. Lind e r för 11th . <lY 
g·W. O ll iimnd. i\r in neapnl i ~ 100: - llng-,l m iin , ~11l .J. S., SkilJlnill ,g-(' JOO: 
841. ll t tleln. i S kand. Kr~". -A . -Tl . 1;,0: - i~G. A. ,J., D oda, lill J . H lllLqvisl. nU :l\I\' . 

84 ,1. K. o"h K. \-V., Lidill.l!'ö. s [lartJ.-m,·d c l 101: ,o;; i ",rh. (' !'I r~ r g-of tr. .',: 
84 :1. Eng-dho lm s T.lll It. Mis.,iOll,krel s :?:) : ,33. Kinnsy förell .. Ljllll,:rb y . I iII I. 1\"l<ze ll. 
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ANSVARIG UT GIVAKE: E. FOLKE . 

PSALM. 
(Översatt frän danskan.) 

Guds Helge And', vår trösterman. Låt ljuda högt din sannings röst, 
du sannings klara källa, om livets ord du tale; 
som sprider ljus, som värma kan med Herrens nåd uppfyll vårt bröst; 
med dina strålar milda; hos honom hjälp vi finne! 
kom hit, du höge gäst, Från synden rena du vårt sinn', 
välsigna pingstens fest; låt Jesu nåd där komma in! 
flyg, himladuva in Förnya 055 i Kristi tro, 
djupt i vår själ och sinn, låt friden uti hjärtat bo 
med ljus från livets rike! och låt Guds barn oss vara! 

] hans beskärm vi tryggt må bo 
i endräkt här tillsammans! 
Låt bönens suck i Jesu tro 
upp till Guds hjärta stiga! 
Ack, giv, att säd, du sår, 
en rot j själen får 
och låt dess karga jord 
uppå ditt bud och ord 
ge frukt för himlens rike! 

Hans Chr. Christensen (f. 1796), präst i Bregninge. Gerda Wallgren. 
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BÖN OCH F A S T A. 
Av O. Hallesby. 


Mark. 9: 17-2 9. 


D e t t a s l a g k a n i c k e d r i
vas ut genom något annat 
ä n b ö n o c h f a s t a. 

Du otrogna huru 

måste jag vara hos eder? Huru 

måste härda ut med eder? 


Vad var som des
sa smärteord från läppar? 

Lärjungarna hade av honom fått 
fullmakt att driva ut onda andar, och 
likväl hade de icke fått makt över den 
ande, som i vår text omtalas. A v 
brist på tro. Detta Jesu 

sorg. 
Hans lärjungars otro, har 

sagt, bedrövar honom mer än hans 
fienders hat. 

. Troende vänner! N u är det vi, som 
äro Hans fullmakt ha
va vi fått: »'Bedjen, och I skolen få.» 

sin allmakt i våra händer 
och säger: dig av 
och du sätter både himmel och 
rörelse.» 

har orsak att vänta mycket 
till och med av 
när han givit dem 
gagna av hans allmakt. Därför är 
det icke ord Jesus känner så 
tungt att uttala till sina 
dessa: 

stå obe
"U<~~~.~ krafter, som lära oss känna 

och syndens 
oss glädje i Gud och 

mot honom, som 
oss makt att v i l a vid Kristi fullbor
dade verk, att till oss själva 

och att andra, till att 

Gud, till bön och till arbete 
och till glädje och lidande, till liv 
och död. 

Allt hava vi i 
bli

ver min Fader 
eder fulkomlig. 

Troende vänner! vi oss 
av dessa krafter? 
oss ha icke fått den onde anden utdri 
ven, ehuru 
till. Se blott 
skadar icke blott hemmet och arbetet 
utan följer oss till och med in i den 
kristliga verksamheten - åtföljd av 
avund, förtal och ohederlig konkur
rens! Se detta stora, 

som förstår allt bättre än alla an
dra och icke tål varken motsägelse el
ler tillrättavisning! Se 

och 
kraften fran ordets förkunnelse och 
göra den kristliga samvaron tom, ja, 
ofta rent av skadlig. Se utatvänd

som oftast urskuldar med 
tidens brådska eller den mångfaldiga 
kristliga verksamheten! Om denna 
- helst andras mer eller mindre brist 
fulla verksamhet -:- kan man med in
tresse tala i timtal. Om Gud och hans 
verk för oss och i oss talas det nog 

men ofta blott för att det 
s k a 11 samtalas därom. 

Det talas i vara om motstån
det mot Man nämner då 
tidsanden : fritänkeriets världs

ande, otrons ande. Och dock, 
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ingen av dessa onda andar kan göra 
evangelium det motstånd och såra 
Jesu hjärta såsom vanmaktens ande i 
lärjungeskaran. Ty finge hon blott 
sina lärjungar att begagna sig av den 
allmakt han ställer till deras förfogan

de, skulle tillståndet i denna värld för
ändras hastigare, än någon av oss vå

gat hoppas. 
"Detta slag kan icke drivas ut an

nat än genom bön och fasta.» 
Varför fasta? Är fastan ett medel, 

som alltid skall användas vid sidan av 
bönen? N ej. Fastan skall blott tjäna 
till att göra bönen till verklig bön. 
Fastan är blott det medel som skall 
hjälpa oss att i bönen omfatta Jesu all
makt. Fastan skall tjäna till att avlägs
na det som eljest hindrar våra böner 
från att uppfyllas. Vad som hindrar, är 
särskilt njutningslystnad och otro. »1 
bedjen, men I fån intet, ty I bedjen 
illa, nämligen för att kunna i edra 
lustar förslösa vad I fån.» 

Mer än någonsin behöver Herren 
nu lärjungar, som regelbundet draga 
sig undan larmet omkring dem och 
genom bön och fasta i stillhet inför 
hans ansikte söka kraft till det dem 
anförtrodda arbetet. 

(Ur Sanningsvittnet.) 

Om 1l:lg0ll vi]J göra Guds vilja. m:l hall 
Ida, all det gäller icke en I'r;lga av inlel
lekluell art. Del I'CrUiga hindret iir av 
monilisk be~kaf['enhet. Om en männislia 
icke ~ir villig alt rälla sig efter Guds vilja, 
är det omöjligt för henne alt se sanningen 
och mottaga den. Må hon bli villig, och 
hindret är genast borta. ITon skall känna 
det. Det ~ir intet tvivel om den sal(en. Hon 
slwll icke bara tänl,a så, hon skall ocl, 
känna det. E. J-Jopkins. 

Svenska Missionens i Kina 
Bibel- och Ungdomsvecka. 

å Steninge 
den :3-8 augusti 192G. 

Kursledare: I'vlissionsförest. E. Folke. 

Syftemålet 

~ir alt bereda s~irsl,ilt S. M. 1\::s missions
vänner, i främsta rummet de unga, till
WIe lill 

att sludera Guds ord och erhålla såväl 
överblickar av som inblickar i Guds ri!,es 
utgestaltning i nänarande tid bland [01
I,en, synnerligast i Kina, 

alt vi s~lsom eu mission mrl slärkas i 
tron, fördjupas i kärleken och livas i 
hoppet inför de stora och rika möjlig
heter, vi ännu {iII en {id stå inför samt 

att allt delta m;l Et göra oss till långt 
mer bedjande oeh stödjande missions
vänner. 

Programmet 

kommer atl bl. a. dagligen upptaga: 
före frul,ost: Gemensam, stilla böne

slund. 
P:\ förmiddagen: Dels bibelsludium och 

dels ll~lgot kortare orienterande föredrag. 
1':1 aftonen: Sl(ildringar av hemmava

rande missioniirer, manliga och kvinn
liga. 

UlI'lykt företages en eftermiddag till 
Sigtuna. 

iiieduerkande 

Talare förutom kursledaren bliva: Över
ste II. Dillner, rektor Joh. Rinman, sl'k
relerare Martin Linden, missionär Richard 
.\nclerson, missionär och fru Sandberg, 
[rö}(en Anna Eriksson m. Il. 

Som deltagare 

illbjudas i försla rummet de unga, "ill,a 
önska begagna sig av della tillfälle till alt 
sludera Guds ord och till att bättre lära 
känna Kina samt S. M. K:s arbete där. 
Dessutom äro även äldre deltagare väl
komna så långt utrymmet medgiver. 
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övriga m eddelanden : Stcnin gC' g;lmb, 

s tilil iga slO lt "id en yil, a y i\Iiil are n ägl's 
nU!l1C'ra ay yflra trog na vä nn er Dirc];l ör 
och Fru Lil1l1m J rk, so m där godhets
fullt loyat alt taga emot oss. i\Ied jä rn
" äg re ser man till l\Iiirsta s tati on, unge 
fär milt emellan Sto ckholm oeh llppsala , 
oeh därifr ft n hämta s m a n i bil eller annal 
fordon (len cirb\ en h alv mil la nga vii
ge n . Dc, so m h a cykla r, gö ra väl i al t 
medföra dessa . Pri se t c lt fö r allt under 
de sex d8g8rna blir kr. 21: - elkr kr. 
3: 50 per dyg n. 

Dfl vi giirna se, alt dC ll a mölc i'tlmill 
" tone delvi s fär bual, lä ren av e lt »higef» , 
ta dc ungdom a r, "i lb l hlllna finn 8 sig 
dä ri, be reda s i" p å a lt i ('n ~tor yill a, 
det s. k vilohl'mmct, ligg:1 !Ja Yiil s lop
pack halmmadrasse r , och böra dc sjijh :l 
medföra sän gl inne och filt. F ör öni .'.!.1 
slällas elt yi ss t a nlal siill:"a r till förfOc!; IJ1 
de, docl, med en lill äggsavg ift av .j l'r. 
Ila ndduk och sä nglinne ll1ed för8s ay a lla . 

lIä rli ga hall hlolt e lt s le nkas l fd n slo t 
te t eller villorna och en underbart vacker 
park l!1ed i öuigt naturskön omgimin;..!. 

Anmäl.::In om deltap;ande lorek s n ~ rast 

göras lill Syens],a i\Ii ss ione ns i Kina exp. , 
Drottningga tan 55, Sto c:k hollll . Del yore 
önskligt alt samtidi g t med "nmiil"n er 
hMla uppgift om Yilk a som nöja sig med 
»lii geranordnillga rn 8» och vilka som öml, a 
sä ngpl a ls . 

S. ?II. 1(:s Bibl'l- och Un gclomsyeda pet 
Sleninge, sid. 131. 

De oroli g8 l ö rh ~tllall(l ena i l\ina , sid. 132 
och 133. 

i\Iission iirsl,o nferensc n p:t f ~i llet, s. 132. 
S. M. K:s ~\rS ll1öl e och vid del sa mm a lill 

ll1issionä r a vski lda , frök en Berla rlodberg, 
s. 	133. 

Yerl, salllheten på fälte t, s . 135. 
iV{iss ionstidll ingen Sinillls Land . 

~~O~ITION 

Senaste nytt från Kina. 

De se nas ie nyheterna fr ,'lll dc Y,l r<1 i 
Kina 11 8Y<1 yarit av rält s[t orovi.\ckande na
tur. Bttde i Shellsi och IIonnn, men sä r
sl, ill i Hon a n. har oron varit myck et s tor, 
och Y[lra mbsion~\rers liv haYa tydli ge n 
varit i fara. Om e n ay yura mi ss i o[I ~irer 

skrives sii luncla i elt brev, a lt h a n Yid ett 
tillfälle med frid och gläd je gjort upp räk
nin ge n m ed denna Yärldl ·n. 

I ~rungkwan , e n s iad (la g riinsl"1l mellan 
H ona n oeh Shensi, h ar IIli ssio nss laliOIll'n 
blivit plundra d, yanid fönsler och dörrar 
slogos sö nder. :\Ii ssiO Il ~\ r och fru Svensson, 
" 'lväl som el en P,'t mi ssion ss ta tion en bosa tlc 
c\'angelis ten Li Pao-lo, förlor ade däni<l 
eli del av s ina tillhöri ghe ter. 

Ikssa und er rä llelser äro [ör oss en ;) 11
yarli q p tlminneJse om bell oYe t av för bön 
för Yflra miss ionärer 5tIYäl so m för dc in 
lödda l,ri s tn. ~[,\ mi s::: ioncll s bedjande 
Yii nner fa n d och kr af t a tt bed ja ul an 
<"\tenä nd o ' Och (bl vi bedja, lå l oss d fl 
göra bö nen med lacbiigrlse ! Del i\r en 
s lor näd, alt vi ej bch öv t motl:lg;1 n :lg"ol 
telrgr(llTI m eel unclcrr ii ltehe om 81t nflgo ll 
av dc v[lra skadats lill live t. 

l\1issionärskonferensen på fältet 

l;ommer, e nli g t brev rr~lll miss ioll iir Au g. 
Brrg, v. G. att h Mlas i YClllcheng den 3-0 
MIs tkoDllllallde juni m ;\ nad. 

Jullådor. 

Dc "änn e r , S0111 i ~I r önska va r a m ed 0 111 

ju lsä ndni ngen till Killa , om bedes ~ I tt god 
h e tsfllllt in sänd a julgayorna und e r liden 
5-9 juni und er fö ljande adress : 

KF. U. M., 
Parkga lall 11, 

Göteborg. 

Eftcrsol1l det Hitt bn uppSi[1 sy[\righc ler 
be lrl\(I'ande upprättandet a v för tulld cl,b
r a tionen nödvä ndiga innehålls förteckning
ar , hedj a Yi vänligen , a tt g iyarna mälte 
~lsi\ tI :l varje pake t en fulls ländig prisli s ta, 
so m borttages vid packningen j Göteborg. 
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För våra små missionsvänner. 
När " Kungens ', son blev tagen av rövare. 

(CJ' »Nlir och fjiirrallJ).) 

Del Y;·II' cn g~ln g eJ) lilcll go!-,sc, som 
h e llc UaJ) g Chong-chollg, och so m YJr 
Si ll mammas och pappas ögo 11slc11 och 
slörsla glädjc ]l;1 jorrlen. Och S:I under
ligt y ,ir inle det, ly när »Kungc nn y,11' lil 
,"Il' gam mal fieJ; h a n sin ii lslJing. - Yi bru
ka kalla fad eru nI( ull gc u n, ly det iiI" hl'ly
ddscn a\' hans namn t 'a ng. - \'hscrligcn 
har h,l11 cn so n lill , cn YUX CIl IlWI], 111cn 
denlJl'S huslrn r ökcr opium och hehö\'('I' 
" l!lid ell mass,\ pcngar Jör all lillf reds
ställa s ilt kra\', Diir[ör h ,11' »!\:ungc il) ski lt 
sig fr~l!1 dCIl) och bor cnsa m m ed sin 
hu stru och lilla Chon g-cho llg, II an iir Illl 

sex [l!' gammal och e Il 5,'\(1811 sö l gosse. 
:\fot slut e t ay sOlllmare n förr ,) [u' c t ]'jek 

h,11l m~isslingen. D:I han yar p,"t biillrillgs
Yiigen, l\Ommo h ell plölsligt en natl 1l;lg r " 
r iiyare I;Hillrande öye r 1l1urcn lill denna 
g;lnl. De brö to ~ig iII i rumm e l, diir 
(]ion,c(-chong \;:\1:( och SO \ m ed ful' och 
mor. 

I en fan Iiel; 11101' Iilet (J~'t s ig och sl;yn 
da rk ut i -"t t !'l' rummel med s ill st a lt i 

s. M. K:s årsmöte 
h a l" just a\'slut"'-s, d'l detla numm er av 
Sinims Land för att kunna ull;omma i r ~ilt 

lid, n ws le Olllbryla~, I niista nummer hop 
pas vi kunn a meddela mera fr fl n ~ 11' sm ötcl. 

Hedan nu Yilja vi dock omlala, att Her
re fl l"i kl igen \' iilsigna loss under el e lsa lll
ma, \'i äro djupt tacl; samma lill Gud !'iir 
dc höglidsslunde,', han berett oss. Yi \il ja 
ock frambära elt ta ek lill dra \änner, 
\ilka ih flgko mrni I: årsmö tet i förbön. 

Yid m ö te l prl fi'lrmidclagrn , Kristi lIim
rncls[iir(] sclag, aysk ildes fröh~n Her/n Flod
l>ery till Svenska :'-lissionens i Ki na mis
sionä r · I näs l,l lJummer skola yi , v, G" 
införa frökeIl FlodbcriJs fotografi i y{n' 
tid ning och sM unda presentera den n a y,1r 
nya missionä r för tidningen s läsekrets. 
H.edan nu anbefalla vi henne r,t missions
\änn ernas h i'lgI;oms t i förbön och t ael;
s ~igelse , 

famnen. »Gc oss 200 dollars», sade rö
\ arn<l, »a nnars la Yi !JarIleI i[ri'lll e L») 
)) \'ar sLi .jag L"t dem ifrå n ? Inte ens 20 
doll8I's h a vi, bara Hl, so m Yi just an skaf
[at rör a ll belala s!;;i llen m ed,» Dem gaYO 
de, lllcn rlet blllde ju röyarn;) om öj li gl 
nöja sig med. Därför höggo dc till Iar 
Ill ed (' n l;niv och gi\ YO h ono m ett sfl h~lrt 

slag a tt han l; nappas t kunde röra s ig. Sell 
sl;lI lIc dc !a Chong-chollg fr {1l1 mor och 
(lrog i hans cna ben , som de ]'ingo lag i, 
"[Cll (El ,[I mor : ».\r det nu tVlJn get , a tt 
ni ska la mitl !J;un iIr~m mig, s;\ hiir ho
lJom dfl ordenlligln. Då tog ClJ av dem 
lag i hans a rm och sl~in gc1e honom ]lit sin 
rygg och S~\ har det av i s lor ha st, Chon g
chong hade ju för ut s torsl;ril;il av [ör
skrii cl;elsc, 111en rönlr ll cl blindo för mun
!lcn, srl han \'arl;c ll l;uncle l"l a eller s]; rik ,l, 
D~ir hängde hall Dll sf, got t so m u lan 

"hide!" P'\ en rii\'a r es rygg och hars i 
m ör);a nattc ll a llt längre och Hingre bort 
fdlll far och mor. Mcn sna rt fi ek han er
fara, all Glids änglar vakade öyer honom . 
Höyaren r amlade neel föl' en brant och 
fick tre väldiga jordstyden öycr sig, 
vara v hall Iiin ge hade ont, men Chong
chong 1;o l1l unde r rÖ\'8rens rygp; oeh s ka
dad es ej dct minsla, 

F"r oclt mor \'oro ju förl vivlade, l\for 
försöUe följ a eller illgiirningsmännen, 
men rle s lö lle henne tillbaka. Fal' slog p il 
l;[ockan i temple t, men v8d kunde foll;et, 
~om e1 i\ s8 mlad es, göra ? Intet. Alla le
\'a ju nästan s tän di O't i ä ngsla n för s itt oeh 
s ina l;är8s Ii v och l'gcnd om, 

Snart däreft e r lades ett brev utanför 
deras port. IIäri s tod, att Chong-chongs 
ldiider skull e lämn as på ett ut sa tt ställ e, 
samt 811 de skulle anskaffa 2DO dollars och 
opium, S~l sl;ulle de å lcrU, sitt barn, Först 
gjor(le rar allt h a n l,unde föJ' alt hops];a [fa 
denn a summ a. Naturli g tvi s "ilie han sälja 
all sin jordegendom, bara han kunde Ia 
igen sin sl;att. Men n~ir rövarna sedan 
ökade prl ]ösensllrnman till 1,500 dollars 
och därjä mt e en h el elel opium, d~, för s tod 
f ,11- och mor, att det ej stod i deras mald 
att skn ffa lösen . SI{Ulle de ~lterLI sitt barn, 
lIl :Js te Gud göra ett und er. "ill;a bri\lllan
de böller s lego ej upp frim det h emmet 



134 S l N l M S 

både dag och natl! Gud uppehöll och 
LrösLade dock deras hjärtan, så alt de ej 
alldeles gåvo sig över. Mor läsLe eLt språk 
i bibeln, som hon ej nu minns var det 
stod, men det lydde ungeIär så här: »Jag 
skall gå till min Fader, p i'\ det aLL Gud 
må bliva förhärlig ad». Det gav henne Lro 
och förtröstan. 

Visst plågades faders- och modershjä r
tat vid tanken p[l att deras älskling kan
ske både h ungrade och frös. kanske Mde 
blev slagen och misshandlad, men all t 
fingo de överlämna åt Gud, h a n kunde ju 
upplä cka någon utväg. Visst gingo Limmar
daga rna till veckor, men sil P~l 24:e dagen 
kom Chong-chong hem. Glädjen och tack
samheten kunna HiLtare tänkas än be
skrivas. 

Det blev glädje och lovsång i det hem
met, och Chong-chong fick beräLLa, hur 

En kinesisk skolpojke med sitt Nya Testamente 
i handen. 

L A N D. 20 maj 1926 

han haft det hos rövarna. De hade för
vara t honom pa flera olika sLällen, ibland 
i en grotta, ibl and på en vind. En gång 
skulle de strypa honom med en bred tyg
remsa, men gjorde det ej ordentligt, en 

. annan gång sade de, a tt de skulle kasta 
honom i Gula flod en. En gång slogo de 
honom så h årt, »men det gjorde ej vidare 
ont». sade han , »Ly, vet mol', änglarna be
varade mig.» »När jag va r ensam, bru
kade jag bedj a. Jag v<'\gade ej göra det , 
nä r rövarna såg det. ty jag var r ädd de 
skulle sIrI mig.» - » Vad bad du d ~I?» 
»Jag sade : 'O, Jesus, släpp mig fri! 0, 
Jesus, lösgör mig' !» 

Rövarhövdingell var i allmänhet snäll 
mot Chong-ehong och gav honom ibl and 
lite t gott att ä ta. En av de andra var 
särsld]t svår och stygg mot honom. Den
ne blev seda n av andra rövare mycket illa 
slagen och fick en a örat avskuret. 

En dag frågade de honom, hur mr\nga 
personer det fanns i hans hem. »Bara Iar 
och mor och jag.» - »Vi såga ju dock all 
deles tydligt två unga män med mäs
singskäppar i handen inne på er 'ka ng' .» 
- »Det fanns dock ingen mer än vi tre», 
påstod Chong-chong. 

Hövdingen frågade honom , vad hans 
far gjorde. »Ha n har i 15 å rs tid yarit i 
missionens tjänst. Nu är h an gammal och 
bor hemma, men ibland predikar han.» 
- ».Jas~l, ni tro P~I Jesus hemma hos er?» 
- »Ja, det göra vi.» - »Vi ska bestämt 
sända hem dig till fa n), sade rövarhöv
dingen och tillade: »När dn ätit dig så 
tjock som jag, d ~1 skall du f~l komma hem.»' 
»Och han var en mycket stor och tjock 
ma n med ben som stockar», sade Chang
ehang. Och så en yacker dag förd e de ho
nom till fadern till arrendatorn i hans 
hem - och denne fi ck ledsaga honom de 
närm are två milen till far och mor. När 
de blivit ensamma, tog han far avsides och 
sade: »Här är eLt brev, som rövarna sända 
med . . Far slwll br~inna det genast efter 
genomliis;tnd e !.» I det begärde de ~I t e rigen 

pengar, men inte en dollar hade »Kungen» 
behövt ge, utom dem han gav försLa 
natten· 

F ör far och mor talar Chong-chong om 
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vad rövarna hett e, och vad de gjorde 
m. m., men det säger han ej till utom
stående. De ha satt en sådan skräcJ< i 
honom, sä han har bett far och mor alt 
ej tal a med andra om deL heller. 

För tillfället bor hela familjen här på 
mission s~ tatione n, ty dc v{lga ej bo kvar i 
sin by. Cho ng-ch ong sp ringer omkring 
som en lycldig och glad liLen gosse. Fullt 
övertygad är han, att ii nglarna hj älpte ho
nom flera grInger, och aLt det var Gud, 
so m släppte honom fri. »Gud ville pröva 
vil r 11'0», säger mor, »och s L~i rk a dc Ill) , 

siiger far. Nog har den blivit Mde prö
vad och stärkt och av fulla s te hj iirta lacka 
dc Gud för IIans stora under. 

IIoyang den 17 februari 192G. 
Esler Berg. 

~=i 
~ruyIONM:ERNA' 

Från Honaniudislriklel. 
De hava vederkvickt min och eeler ande. 

(Kol'. 1G: 18.) 
De t ovan citerade ordel talar om en av för

milnern a, som följer m ed de heligas gemen
sl,ap. - Hur sl"ort at t vi så inbördes U\ 
vederkv icka varandras sjä l~r. Det h:u- väl 
föl' oss i arbetet sa mma praktiska bety 
del se som fordom för Paulus, då det heter , 
all han tackad e Gud och fattade nytt mod. 
Herren har und er det gångna kval·talet 
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»ej lå tit sig vara utan vittnesbörd» här i 
V~lrt Hona ufudisLrikt, men han har givil 
vederkvickelse och uppmuntran i arbetet. 

Slormöle i Honan[u. Under det g~lngn8 
k\'artalet ha vi filtt sa mlas till sto rmöte 
med dop. P å grund av orolighelerna un
der förra vären kunde ej sådant möte hål
las, och VI VOI'O därför glada att tillfälle 
därtill nu bereddes oss. En särsl,ild upp
muntran beredde oss Herren genom ell 
besök av den bekante kinesiske eyangelis 
len Hsie Meng-tsei. I-Ian var p~\ genom
resa genom dessa tralder och var då viin
hg nog att i förv iig göra förfrågan , om 
vi önskade få besök. Fem dagar stannade 
han hos oss och ledd e tre möten varje dag. 
\'ar je möte yarade cirka två limmar, s[\ 
vi h ad e riktigt )Js tormöte». Mycket: folk 
var oChså samlat b~lde från staden och 
landsbygden, S,1 att vårt eljest rymliga l,a 
peJl var formligen packa t. Del var hög
lidsdagar rör v,'!ra kineser och oss alla. 
Evangelisten II s ie synes ha en särskild gå
ya av Gud a tl I,unna göra de enlda eva n
gelii sa nningarna levande för kin ese rna. 
Herrens Ande var också förnimbart nära 
och »stadfäste ordet med å tfölj ande tee
kCJl». Vi tacka Gud fÖr' vad han gav oss 
genom sin tjänare Hsie! 

Efter hållen dopklass fingo vi här döpa 
23 personer. 

Kinesiska medbjälpare vårt Honandistrikl. 
Foto Min·nle Nich ols<m. 
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Besök på ulslalioncJ'JlCl. UlslnLionerna 
Mingl,ao, KOlsei, Lychia tsai och Songhsien 
ha lwnnat besöJcas . P<1 den sistnäm nda 
platsen hade vi s lormöte med dop, \'arvid 
33 personer ble\'o upptagna i församlingen. 
Herren gav oss även undcr dc dagarnas 
samvaro med V~lra troende mycl, en \'edcr
],vicl,else och uppmuntran. Pä grund av 
det långa avståndet till Songhsien (8 sv , 
mil) och dc fa arbetshafter, som äro lill
gängliga, kan ej besöl, göras där så ofta. 
Arbel e t har docl, sista liden gMt fram 
märkbart diil' , så allt den gamla samlings
lokal en börjar bli alldeles för liten. Sista 
tid en har varit mycl, et oroligt däromkring , 
S:l att det ett' ta g s0g ut som om mölet 
m~,ste ins tiill<Js, mcn i sisla s lunden bana
de llerren väg, S~l alt vi kunde r esa, De 
rövaresoldater, som en längre tid varit 
en landspl~lga för foll,et där, lämnade plat
sen just lid för oss att h å lla möte:t. Sp;m: n 
efter dem sc, go vi dock lile \'arstans, och 
h är om någonsin l(3 n det sägas, alt spå 
ren för sl,räcl,a. I i\lingklO t. ex. kunde vi 
IIlmed s tora gatan se hus vid hus, som 
sa knad e dörrar och fön ster, Det hade, S~l 

bcr~i llades dPt oss, delvis anvä ntsl il! 
hränsle för ~oldaterna. I niirheten av 
Songhsiell br8ndes 1-1, byar, innan solda
terna lämnade orten, och p ,', livsmedel var 
Toll,et s:, gOl t so m ulsuget. Delta lill Irots 
gick HirsamlingelJs o]']'('r Yid storm ölet till 
närmare 80 dollars, och all ,) ulgiller i sanl
band med slormölet ombesörjde~ av dem 
sj~i l\'a. Arvdel i Songh ~ ie n är e ll av \' ~ll' a 

mest lovand('. Dcr 'ls glädje ö\'er vart be
sök och den), kiirlrk rörde dra hj~irlan. 

Guds VI'!'/': i del fördolda. Ell par sma 
drag av IIerrens uPPl'h ållande och viil
signande hand under tider av tr:-lIl gll1< l 
torc1 e ej vara ur väg 'n al t här {Il r

giva . D,t de o\'an omtalade röva resolda 
lerna lämnade tralnen omkring Songhsien 
plundrades bland an na t även elt av Yåra 
troendes hem där. Det var en himligen 
förmögen mans hem, och han har helt 
nyligen lwmmit iill tro pa H erren . Yi 
undrade nog, hur h an , kulle taga denn a 
svåra prövning, men han bar del över 
förväntan lugnt. .lIan berättade sedan, att 
när byn plundrades och brändes, gick han 
lIpp till e lt högt berg, \'id \'8rs fot hyn 
var belägen. Där kunde han se hur by
arml s todo i brand och hem efter hem 
ödelades. Sa sade h an: »)Dflr uppe hade 
jag ocks:; en bön('~ lund , cHI Gud hugsva
lade milt hj ~irla, sLl a tt jag, inn a n jag gid" 
l,uncle: resa ell altare av sten lil! Guds 
~lminn('lse», Ofta har jag undrat, om \'i 
i likn a nde olll s lii ndi ghe ter hade hllll1<1l 

I"(', a allan' [It Herren oc h se hans hand 
i en s~i sV:tr pröming, ( Foris.) 

Missioostidniogeo 

S I N I M S L A N D, 
utkommer 19213 i sin 31:ta årgång. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. 

IS AELS HÖVDING R. 
Anförande - i sammandrag - av pastor A l b. G. L u n d e vid års

mötets i Stadsmissionens lokal. 

"M i t t h j ä r t a si å r f ö r I s r a
e l s h ö v d i n g a r, s o m v i Il i g t 
t r ä t t f r a m b l a n d f o l k e t. P r i
s e n H e r r e n Dom. 5: 9. (Norska 
bibelövers.). 

Så Israels barn under anfö

rande av profetissan Debora. Och 
som äro samlade här i såsom mis

sionsfolk, må även på samma sätt tac

ka och lova Herren. 

Guds sak jorden har alltid behövt 
män, som varit villiga att att 

träda fram för folket, att i spet
sen för Guds att lyfta fanan högt 

och före folket på stridens 

Sådana män kallas i vår text för "höv
dingan). Israels folk var beroende av 
sådana och dess historia har 
bevarat namnen på av dem. 
Vilken de hade, förstå vi, om 

vi blott tänka på domarnas och ko
nungarnas tid. 

På samma sätt har det varit i alla 

tider för Guds folk. 
historia och missionens historia visar 
oss, hur det alltid behövts män och 
kvinnor, som gått i spetsen. 

Läsa vi det Testamentets hi
så finna vi, huru en Paulus 

fLarn som för Guds folk och 
tänder Guds eld, vart han kommer. 
Och vi missionens se vi 

också där som ut· 
rättat ting i arbetet för Guds 
rikssak. Hava icke de rätta männen 

funnits, så har icke Guds verk kunnat 

fram som det annars skulle ha 
gjort. 

Genom vår text få vi en inblick i 
hurudana de män voro, om vilka De

bara och för vilka Israels folk 
lovade Gud. 

Det första som står om är, att 
de v i l l i g t t r ä t t f r a m. Läsa 
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vi det kapitlet, så finna vi, 
att Israel hade fiender runt 
sitt men att män ater och ater 

trädde fram och ställde i spetsen 
för och att så seger vanns i 
striden. Dessa män voro att 
t j ä n a och att o f f r a s i g s j ä 1

v a. Det är sådana som 

här prisas. 
Denna ande behöves än

nu l David bad om den anden, 

när han : »Uppehållmed 
ande. ,> Det finns männi· 

män

utan 
som måste om 
något arbete skall bli 

Det andra vi skola märke 
är, att Israels barn uppmanas att p r i

s a H e r r e n för sådana män, som 
hade trätt i spetsen för dem. Så må 
också de missionens vänner, som äro 
samlade här i med lov till Gud 
tänka de män, som i våra 
trätt i spetsen för att Herren 
och kämpa hans strider. I haven haft 

sådana män och kvinnor 
Likt Debora må vi väl sä· 

ga, när vi tänka dem: "Prisen Her
ren!» Dessa män och kvinnor hava 
icke sig, när det varit nå

och när Herren haft be

hov av dem. 

Debora Mitt hjärta 
f ö r I s r a e 1 s h ö d i n g ar.» 

Vi veta, att våra 

vårt land och folk. Så tänker att 
när Debora och Israels barn dl:: 

gamla grånade med de 
ryggarna, vilka så troget hade 

stått i Herrens deras 
varmt för dem. Jag kan ock 

att deras hjärtan av 
unga män och 

unga kvinnor, som gIVIt helt åt 
Gud och i spetsen i striden. 

Bröder och systrar, slå icke e d r a 
varmt, när I sen både de gam

la kämparna, som under en följd 
av år i missionens och när 
I sen unga män och kvinnor, som vil
ligt trätt fram för att vara med i stri
den? Och haven I icke lust att med 
Debora Herren för dessa? 

Debora uppmanar icke folket att 

Det var icke d e, 
u tan H e r r e n. 

Israel önskade 
Om de det de icke varit 

Nej, de att hela 
äran skulle givas åt som ha

de kallat dem, som dem 
som lett dem och bevarat dem i stri
den. 

Låt oss vidare märke till att 
dessa kallas ),Israels» höv

),Israel» var ett namn, som 
hade blivit åt den då 

med Gud och fått över

blivit en hövding, en furste i 
re sig här hemma eller ute missions
fältet utan att hava sin 
kobskamp. 

ville påpeka, är den 

sedan själen 
Den första strid Is

barn hade att utkämpa, sedan 
de kommit ut ur var med 
Amalek, och den kampen var hård. 
Det ut, som om Amalek skulle 
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avgå med seger, men till sist var det 

dock Israel som vann. Och varför? 

Det berättas, att Mose höll upp sina 

händer mot Gud och ropade till ho

nom om hjälp, och att så länge han 

gjorde detta, rådde Israel, men att när 

han lät sina händer sjunka, rådde 

Amalek. Till sist blevo hans händer 

så tunga, att han icke förmådde hålla 

upp dem, men då kommo två män, 

Aron och Hur, honom till hjälp och 

stödde under hans armar. Och nu blev 

fienden slagen, och Gud fick äran. I 

Galaterbrevet hava vi ett ord, som, ef

ter vad jag tror, visar oss, vilken v å r 

första kamp är, sedan vi haft ett möte 
med Gud och blivit frälsta . Det he
ter i Gal. 5: I7: »Köttet har begärel

se mot Anden och Anden mot köttet; 

de två ligga i strid med varandra för 
att hindra eder från att göra vad I 
viljen. » Varje hövding i Israel hade 

att först av allt kämpa Jakobskampen 

i det stilla, i sitt inre, och först sedan 
Gud givit honom seger på den punk
ten, kunde han kallas till andra stri

der. Jag har lärt känna många missio
närer från olika missionsfält och fått 
lyssna till berättelser om deras strid 

och kamp. Och jag har gråtit glädje·· 
tårar, när jag hört om den ärliga kamp 
de kämpat med sig själva, med synden 
inom sig, för att vinna seger, och jag 
har sagt inom mig själv: » Hövdingår 

i Israe1. » De äro män och kvinnor, 

som gå där med ett gott samvete, för 

att de hava vunnit det största av alla 

slag. De hava genom Guds nåd och 

hjälp vunnit över det onda inom sig 

själva. Mitt hjärta slår för Israels 
hövdingar, som villigt hava trätt fram. 

Prisen Herren! 
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I äldre kristna, förstån I, hur svår 

denna kamp är för de unga kristna, 

och ären I med om att i bön riktigt 

hålla upp deras händer? Det är det 
enda medlet, varigenom de kunna vin

na seger. Varen därför trogna att ut

föra Arons och Hurs tjänst! 

Så skola vi något stanna inför den 

s t r i d o m s j ä l a r n a, som pågår i 

dc:g, striden om vem som skall vinna, 

Gud eller satan. Den striden kunna 

. vi kalla b ö n e s t r i d e n. Har väl nå

gon blivit missionär utan att kämpa 

den kampen, och finns det någon mis

sionär, som icke alltjämt kämpar den? 
Finns det någon H errens stridsman 
h är hemma bland oss, som icke har 
kämpat och kämpar den kampen, b ö

n e n s k a m p, för dem som äro utan

för gemenskapen med Gud? Gud give 
oss alla nåd att hålla ut i den kam

pen! 
Vi kunna också kalla denna kamp 

för t r o n s k a m p. Vi må komma 
ihåg, att vår otro kan lägga hinder i 
vägen för Gud att höra våra böner, 
och att Jesus själv sagt: »Sade jag dig 
icke, att om du trodde, skulle du få se 

Guds härlighet. » 
Så några ord om det s v ä r d, vi ha

va att använda i denna kamp. Det 
svärdet är G u d s o r d. Guds ord ha

va vi att använda inåt på våra egna 

hjärtan och utåt till att därmed vinna 

andra. 
Innan jag slutar, vill jag nämna ett 

namn, som vid denna årshögtid för

visso är i allas tankar - N a t h a n a e l 

H ö g m a n. När jag ser tillbaka på 

honom, ser jag honom som en av höv

dingarna i Israel och det först och 

främst för att han redan i ungdoms
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åren hade sin kamp med Gud, sitt mö
te med Gud, då hela hans liv blev för
ändrat, för det andra för att han var 
en. av dem, som villigt trädde fram för 
att gå ut i den mörka hednavärlden 

och där tjäna Herren Jesus, där bära 
ut hans namn bland hedningarna; vi

dare för att hans liv var fullt av strid. 
Han erfor det på mer än ett sätt. Un
der vår samvaro i Amerika för några 
år tillbaka sade han en dag med ögo

nen fulla av tårar: »Jag måste kämpa 
med Gud också ifråga om min kropp. » 

Han kämpade även för själar och ha
de ett skarpt svärd. Jag var alltid 

glad, när N. Högman stod upp för att 
tala, ty jag visste, att han hade något 
att giva. Han talade en gång om en 
helig prästtjänst, och jag kände svär
det i mitt hjärta. Han hade en särskild 
nåd och gåva att bruka Andens svärd 
och bad mycket, innan han drog ut 
det. Gud vare lov och ära för den höv
dingen, som stått ibland oss! 

Den sak, för vilken denne broder 
och andra före honom, kämpat, skola 
v i taga upp och föra vidare. Bröder 
och systrar, det är vad Gud kallar oss 
till i dag. Han vill, att vi skola taga 
fanan och bära den vidare, lyfta den 
högt. Och kan du icke själv gå ut till 
hednaiand med budskapet, sök att 
stödja händerna på andra, som äro kal
lade att gå ut! Gud give oss därtill sin 
nåd! Amen. 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera å densamma I 

Berta FJodberg. 

Frök.en Berta Flodberg, som avsk ildes 
till missionär vid vårt årsmöte, och som 
vi härmed presentera för tidningens läse 

Bet·la. Florlbe·;-g. 

krets, föddes den 4 nov. 1897 i Bolllläs, 
Gävleborgs län. 

Redan i späda år förlorade hon sina för
äldrar och blev vid deras franl'älle om
händertagen aven troende fröken, hos vil
ken hon alltså fick sitt barndomshem. Där 
växte hon upp under kristligt inflytande 
och fick lära sig älska den Gud, som är 
de faderlösas fader. 

Sedan hon genomgått husmoderskursen 
vid Gävleborgs Läns Foll(högskola, mog
nade hos henne alltmer och mer en ön
skan om a lt få komma ut i s jukvå rd. Hon 
blev anslälld som sjukskö tershbiträde 
först vid Karlstads försör jningsinrättnings 
sjukavdelning och sedan å tuberkulosav
delningen vid nämnda anstalt. 

Om denna tid skriver hon i sin ansö
kan: »Det V;Jr en härlig tid, då jag fick 
hjälpa och sköla de gamla, sjunga och lä 
sa för dem, när det gavs tillfälle därtill, 
samt tala vid dem om det enda nödvändi
ga: själens fr~ilsning. i\-Iången visade öp
pet gudsförak t, och jag föll mer ä n en gång 
för frestelsen till a lt hellre tiga. Då fick 
jag emellertid bittert erfara frukten av 
min olydnad. Jag ropade till Gud om nåd 
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och förlåt else, om kraf t och tro sfr imodig
het. Och huru underbart väl signad blev 
jag inte, när jag Hck kraft att öyervinna 
sådana freslelser. 

Ål' 1921 vann fröken Flodberg inträde 
vid Elsa Borgs Bibelkvinnohern i Stock
holm. Om fostringstiden där, skriver hon: 
Man fick lära känna sig själv, sin egen 
litenhet och oförmåga. Men Gud blev S~I 

mycket s törre och underbarare. Jag l, an 
aldrig tillfullo tacka Glid för den tiden. 

Aret 1922-1923 genomgick fröken Flod
berg en kurs vid Up psala Hospital och ge
nomgick sedan fullständig kurs vid Stock
holms Södra Barnbördshus. Hon har 
ä ven för sp61kstuelier vistats i England och 
har genomgå.tt en kurs vid Inre ?lIissioncns 
Bibelskole, Oslo. 

Det ä r und er orostider i Kina, som frö
ken Flodberg avskilts för arbe tet d~lr och 
planerar sin resa ditut. Som synes av 
hennes vi ltnesbörd vid års mötet, som re
fereras på annat s tälle i dett a nummer 
av v[lr tidning, är de t dock med tacksam
het och frimodighet, som hon gill' till sin 
uppgi f t. Må Miss ionens vän ner dfl ocks[\ 
under tacksamh e t till Gud ih ågkomma 
h enne och stödja henne ge nom l,ärlekens 
intresse och förbön. 

M.L. 

Tack för vad våra »hÖHlingar» f[ltt Ilt
fUra och bön om näd till a tt föra saktn 
vidare. 

Fröken B. Flodberg, s. 140. 
S. M. E::s [I r smö te, s. 1<1 l. 

Dc nya böckerna på S. ~I. K:s Förlag, 


s. 145. 
S. :\[. K: s Pensionsfond, s. 145. 
Fastighet alt använ das lör kapell 

Pucheng, s. 146. 
:\Jission ii r V. Wester, som snart reser till 

hina, s. 146. 
S.:\L 1\:5 Bibel - och Ungdomsvecka, s. 146. 
:Mi ss ionärernas verksamhe t. s. 147. 
Tacksägelse fÖr mottagna gåvomedel 

sam t bön om att Herren alltfort m{1 fylla 
behoven, s. 151. 

S. M. K:s årsmöte. 
Tacka Gud och falla nytt mod, det sy

nes mig vara vad \ 'i ha så rik anledning 
att göra med tanke på vårt årsmöte den 
12- 14 sistlidne maj. 

I elt av sina föredrag anförde pastor 
Lunde såsom illustration berättelsen om 
huru under vikingatiden , då vikingen, 
som bar flagga n, föl l. en annan grep .flag
gan, så a lt den aldrig fick falla till mar
ken. Så manades vi att prisa Herren för 
höYdingar, han givit oss, och till att röra 
saken vidare. 

Djupt kände vi vid örsmötet salmaden 
efler hövdingar, som vid föreg 21ende års 
möten varit iblalld oss. Yi kände dock, 
att Srlknaden, även om den bindes al
drig så stor och fyllde oss med vemoel, ej 
tick komma oss att »siinka fanan ». Nej, 
även med tanke härpå kändes det so m 
vår uppgift a tt prisa Herren och fatta nytt 
mod för a tt kunna föra saken vidare. Om 
det ej blir vår uppgift att »fatla flaggan», 
må vi då genom. bön stödja dem, som kal
las därtill. 

Pastor Lundes för edrag viel ombudsmö
tel ':Iterfinnes i sammandrag P':Å annat stäl 
le i detta nummer av v':lr tidning. Hela 
samvaro n var en högtidsstund, då Gud i 
kärlek och nåd talade till oss . 

S[{ kom Kristi IIilnmelslärdsdag, den 
stora dagen i högtiden . Vackert solsken 
var rådande, och d ~1 deltagarna i mycket 
god ·tid sa mlades utanför BeUehemskyr
kan, började högtidskänslan riktigt göra 
sig gällande. 

En högtidsstund blev det oc]" en hög
tid, rikt väl sign nd nv vår Gud. Pas tor Lun
des föredr ag hoppas vi kunna referera i 
ett kommande nummer. Efter detta av
skildes fröken Berta f'lodberg. till missio
när. Det var en offerstund, i vilken de 
näI'\'nrande, på förslag av Betlehemsl;yr
kans pastor, Joh . Hagner, togo del, så att 
över 1,400 kr. IlJ1der dagen s lopp frambu
ros såsom offergövor. 

"id den gemensamma mjddagen fingo 
vi ock atnjuta glädjen av gemenskap och 

http:genomg�.tt
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samhörighet. Flera tal höllos, bl. a. inne
h ålla nde hälsningar fr~n vänner i olika 
landsändar. Om dessa vänner erinrades 
Ii oc](så genom skriftliga hälsningar, vil
ka l,ommjt oss tillhand a . Det var ml'd stor 
tacl,samhc t vi t ä nkte p~ v~ra bedjande 
vänner. Säkel"t voro välsignelserna, so m 
l,ommo oss till del under h ögtiden , ett 
'Guds svar P~l deras fUrbön. 

På efler midda gs mölct talade , förutom 
pastor Lunde, fröknarna Berta Flodber.~ 

och Judith Hultqvist ':ln1t missionär Y. 
\Vt~s t er . 

Fröl,en Berla F/odlJerg lä m nad e SOm 
minnt'so rd P s. 2.3 och ytlrade i huvud s:1 k 
följande: 

Denna dag är rör mi g en särskild hög
tidsdag och en glädjens dag. Mitt hjärta 
ä r fyllt av tack och lov till Gud för den 
nad . ,om hal' Iörunnats mig. i det alt jag 
får g;1 iill Kina m ed dct glada budskapct 
om fräl sningen och friden i Jesus Kristus. 

Jag tackar innerligt Gud för vad han ut
rättat för mig i milt Ii\', för a ll den nild , 
han har bevisat mi g, [ör a ll den kärlel" 
han slösa t på mig a lltifr tm min h'1l·ndo111. 
.bg tackar honom, att jag har hlt v;:r,a 
hans ifrån min a barnailr, att jag har fält 
tj äna honom i hela mitt IiI' och sluppit al t 
tjä na Satan, synd och värld, och att han 
vill sii nda mig ut till Kina. 

Min. innerliga önshn är, att jag mä kUlI

na bli till välsignelse och hjälp för n ågo n 
därute. Ja g kan intet av mig själv, men 
Herren, som har kallat mi g. är när mi g. 
Han har lovat a Lt leda och hjälpa, som det 
t. ex. s t:ll' i P s. 32: 8: »Jag \'ill b.J·a dig och 
unc1enisa dig om den viig, du skall \'an
dra.» Nä r jag har en s[ldan Frälsare, som 
vi ll hjiilpa och und enisa mig, då går jag 
så trygg astac1 till Kina. Som ha n hi ttills 
h ar hjälpt mi g, sil vill han ocks!l i fort
sät tningen hjälpa. 

En syster, so m har yarit därule i Kina, 
.sade till mig, n 5 r jag ta lade om Henens 
trofa sth e t : ».Ta. jag tror, att h:ln vis:\r " jg 
.ännu mera trofast ute i Kin a .» D~l \'i HI gå 
ledda aven så dan frälsarehand behöva I'i, 
'l'ac1 som ä:l kommer a tt möl a oss, icl,e 
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frukt a något ont, ly H erren är med oss. 
Vad kunna människor göra oss? Ja, jag 
är glad, :iYen om den näden förunnas mi g. 
a Lt jag al,tas värdig a tt lid a nägot för Jesu 
namn s skull. 

Jag önskar i[Jnerligt, a tt Gud m~l ge mig 
. I'ishd, sCl alt han k<.tn förhärliga si tt namn 

ge nom mig i Kina, på det a tt själar mil röras 
till hOllom, till frid och livs ge:nenskap 
m ed honom. Det fröjdade mig här på 
rörmiddagen, när jag ble v pilmind om, a tt 
~laria j\'18gdalcna fick gil till lär.iung~lrna 

med bucl ,;k apct a lt Jesus var uppstanden . 
Det yar en kvinna , so m fick de tta s tora 
uppdl'ag . Dct blev så dyrbart för mig, 
och jag är ocksa glad, a tt Herren vill s~incla 

mi g till Kina med sam ma budskap. J ag 
"il! ock lacka mi s,;itJ nsv än nerna här i 
Slcdholm för all den kärlek och \'ähilja, 
som de visat mig, och för alla fUrböner 
sv m uppsänts för mig. Det ar stort att ha 
en såda n skara vänner, som bedja för en. 
Jag har [,il t erfara vilken n ild det är alt 
ha bedja llde vänner. Därför vill jag lil! 
slut bvdja: Tröttna aldrig att bedja för 
oss! 

Fröken .Tudilh Hu/lquisl, so m, v. G. un
der senso mmare n utr'eser' till Kina. avlade 
ocksCl ett kort vit tnesbörd av följandc in
n eh idl: 

Da jag sb[lle resa ut till Kina, bad jag 
Herren om e tt ord från honom sj älv alt 
vila vid på viigen. .Tag fick då ju s t rkUa 
ordet: »Ja , han vårdar sig om folken; [vl
kels heli ga äro alla under din hand. ) 5 
.Mos, 33::1. 

J ag fick ocl,så Linna hans underbara 
omvårdnad och hjälp reda Il Uran börj a n 
vid avskedet och p~ resa n ut. Sedan har 
jag linder [lrens lopp därute i Kina så un
derbart fålt känna, a tt han vårdar sig om 
mig, och jag har fått l,änna n~got av vad 
det vill säga, at t vara i hans hand , han 
som är Iro fa st och m äktig att hjälpa. 

T iden här hemma har OCkS~1 för mig va
rit en tid a v mycken välsignelse och gläd
je. Jag har äv en under den tid.:n I .\ u 
k än na, hllr trofas t H e rren är. Jag har få tt 
känna hans om\'årdnad, hans hj äl p , och 
jag har fålt \'ara i hans hand. 
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Det har \'arit e n s to r glädje och upp
muntra n a tt få träffa missionsvä nn erna, 
a lt r[l erfara så mycken l,ärlek, sa myc!,en 
fiir s l,ielse , Det ~ir som ett enda s torl knip
jlC doJla nde blommor, som jag nu \'il! laga 
med ditut, och jag Yille sa innerligt tac ka 
alla kära miss ions\'änncr för dessa blol11
m or, som inte d.ö, P:l samma g[lng \'i l! 
jag också lacka för fö rbön, 

D:l jag nu lär r esa ditut igen, Sil l,än n el' 
,iag så djupt llIin o[örmil!I;:! och min hjiilp
lö"het. '\,len ja g J:lr ocksa kiinna, a tt det 
är n;l d att Ul g~1. J ag al' S[l ta cksam , att 
jag L:r ga omigen, och jag ii I' sa tacksam 
över att åkrigen la nlra innesluten i Edra 
förböner, Jag ye t, a tt jag r:lr g,l på hans 
bel'alllling, för h a ns sl, ull. D e t iiI' ock 
trygg t a lt uncler dessa svåra tider fä k än
n a oeh ya r a yi s~ om, alt han skall värda 
och hjiilpa , och alt vi även nu dä rule få 
yara i hans h a nd, Dii rfö r v ille jag liimna 
det som elt minlwsord : »H an Yårdar s ig 
om folken; dc heli ga i [olken äro alla i 
ha ll S hand,» 

Sist fingo , 'i Iys,;na till ett a \' skeds - och 
aysllltningsol' d av mi" ion iil' V, Wester, 
so m står så gott so m Wrdig att resa ut li1l 
hUtet , Han hirnnade som minlll'sord: )S[t
so m Du har sä nt mig i ,YärIden så sä nder 
ock jag dem i Yärld el1l) och y ltrade : Då 
jag h,lde de n stora glä dj en a tt rör ung ' fä r 
ett <ir seda n gt' nOlll H errens allde le s sä r
ski ld.a lC'dning Li ],olllma till hemlandet, 
S[l yar det med en ofantligt stor glädje, 
so m jag deltog i {{rsmötel, i\Ien det är icke 
med mindre glädj e, som jag vid detta till
WIk s~i ger miss ionsvän nerna farväl för 
a tt iitcJ'\'ända d itut , dit Her ren h ar 1,a11a t, 
oc h di.il' h n ll ge tt mig min uppgift. 

J ag vill illt e p å n[lgo t sält gö ra va rkcn 
mi g s jäl \', som nu re ser fö rst, elltT de, som 
resa längre frnm på hösten, till n i\" ra so m 
helst m nr tyrer, m en de t är Eder icke obe
k a nt, atl det är sYå r a förhåll an den, som 
Yi alldeles säkert gå tillmötes, 

Det har under sista tiden av m er ä n en 
fram slällt s en fråga till mi g : Är d et för
stå ndi g t alt res a under s~ldana oros tide r , 
so m nu r åda i Kina, och som \'i ],nappa st 

ha an ledni ng alt tro , a lt det \' a rl,en i ör 
ell er näs ta ä r blir lwgon för iindring uti? 

Jag har dock un dl'!' de s is la ty,~ ii tre 
yccl,orna varit sys~clsatt mt:d min utru st
ning och p acknin g samt mcd att sända 
idig mitt och min lille gos ses resgods oeh 
\'åg<ll' taga den bekännelsen pa m ina 
läpp:lr, alt del har s];ctt under s tor gläd je, 
J ag salt ny ss oeh tiinkte, att det sk ulle 
in te vara n<lg0 11ting , so m skulle kunna 
,,,i'l('a mi g Si'l missri,ik na d, som om det l,om
m c elt bud , som s<lde , att min re sa inle 
klalllc bli utav, Det kan j,ansl,c sy na s \'a
L l stora ord, men de t äl' som jag J,~in ner 

del och har känt de t under ele n sista 
lid en, 

Det nyss uppl äs ta ord e t i J oh, 17 : 18 har 
va rit mi g lill m ycken hjälp : ))S[lsom du 
har sänt mi g i \'iil'!d e n, så h ar ock jag 
siint dem,») 

Det var Herren Jesus sj ~ilv, missionens 
He rre, so m talade de orden till sin him
m elske fader. Herren J eSlls han va l' icke 
~äJl(l endast [ör att li da, Det ä r sa nt, 
a ll det ya r ett lidande, men det följde ock 
l'1~ hiirlighet, Sa tror jag, a tt äyen vi fa se 
och tiinLt: )) Det ii r icke bara l idande , nö d, 
sdri ghe ter, som sko la möt a oss d iir ute , 
Det ii I' sant , a tt mycket !;art hända, som 
Yi inle kunna s:ilta oss in uti nu, Mcn \' l 1';'1 

änd;l hålla !':t s t Yid ordet, a tt såsom Yar 
Fadel' i himmelen sände I-lure n ,Jesus, 
~5 !'ii nder Herren oss, 

Det h a r \'arit med mycke n stOl' gl äd je , so m 
jag yis ta l.-; här hemma under det gång na 
,het. j\{en de t är e n fr åga, som har g ripit 
milt hj ii rta mycket och icke mjnsl, dfl jag 
f ~ilt mtden alt n ~lgo t r esa omkring ute i 
landet. Det h a r Yarit, d~l jag se tt de s tora 
skarorn a av tro ende unge män och kvin
Hor, t, ex, den s tora skara av un ga vän
:ler, som vi ha selt församlade m ed oss vid 
dessa "fIra möten idag, som den fragan 
trängt fram: Hur är det möjligt, a tt de t 
~i r brist p il miss ionsarbe tare där ute p å 
missionsfältet? 

I-Ierren h a r delvis svar a t p å Yå r a bö
ner, så att Yi HItt åtminstone de n ä rm::l!'te 
behoven av kvinnli ga m issio närska ndiela 
ter fyllda, men v ar äro de unga m än nen') 
Var äro de, so m viJga ga ut i tro p{\ Herre n 
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Gud , i tro på att han skall välsigna dem 
uppgiften därute ibland hednafolken. 

Var äro dessa män? Såsom Fadern sän
de Sonen, så sänder han också Eder. 
Unge män, varhelst vi ha Eder här idag, 
fraga Herren i stillhet: Herre, vad vill du 
att jag skall göra? - Du minnes ordet, 
som vi läsa i vår bibel: Var är vårt sän
debud och vem slwla vi sända? Har du 
mod att svara: Här är jag, Herre. Sänd 
mig! 

Det var en av de s törsta, de härligaste 
stunderna i mitt liv, då jag vågade svara 
så på den frågan, och jag vågar säga, "tt 
jag aldrig, inte ens under de allra stör
sIa svårigheterna och prövningarna, ång
ra t det steget. Det är med tacksamhet till 
Herren Gud i himmelen, som jag ~lterigen 
vänder mina steg ditut. Och även jag 
vilje, S<lsom mina båda systrar, som ock
så stå redo att under de kommande må
naderna resa , säga elt hjärtligt tack till 
vår missions trofasla vänner, både här i 
StocJillolm och hela landet runt. »Såsom 
Du har sänt mig i världen, så sänder ock 
jag dem i världen.» 

På fredagen den 14 maj fortsatte hög
tiden ute på Duvbo. Aven från den sam
varon h a vi dyrbara minnen och rika 
tacJ,sägeJseämnen. 

Pastor Lunde talade över ordet: »Gå i 
dag och arbeta i min vingård.» Många 
och gripande voro de sanningar, som den
ne Herrens tjänare därvid fick frambära. 
För undertecknad framstår särskilt liv
ligt den tillämpning, som gjordes med an
ledning av altvingårdsmannen ännu i 
elfte timmen sände arbetare till vingår
den: Troligen är nagon på väg till Herrens 
stora vingård, då Hen'en Jesus en gång 
kommer i skyn. - Huru visar ej detta 
vikten av att lyda genast. 

Så fingo vi även lyssna till hälsningar, 
framförda av olika ombud och missions
vänner, sam t till vad några av de hemma
varande missionärerna hade att säga. D
den försvann alllför fort. Alltför snart 
var uppbrottets tid inne. Aven delta års
möte hör nu till det förflutna. Det är ett 
minne blott, men ett minne föl' vilket vi 
tacl,a Gud. 

M. L. 

Missionstidningen Si· 
nims land 

kommer i likhet med 

föregående år att utkom

ma med endast ett num

mer varje månad under 

juni, juli, augusti och 

september. 

Missionärskoni'eren
sen på fältet 

hålles, enligt brev från 

missionär Aug. Berg, v. 
G. i Yiincbeng den 3-9 

Bild frdn S. Lll. K:s expedition. Foto M. Lim!;n. 
innevarande juni må· 

Fröken L. Blom vid sitt skrivbOl·d. nad. 
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Jullådor. 
De vänner, som i år önska vara med om 

Julsändningen till Kina, ombedes att god
hetsfullt insända julgavorna under tiden 
5-9 juni under följand e adress: 

J(. F. U. iH., 
Parkgalan 11, 

Göteborg. 

Eftersom det lät t kan uppstå svårigheter 
beträffande uppr~\ttandet av för tulldelda
rationen nödvändiga innehållsförteckning
ar, bedja vi vä nligen, att givarna måtte 
ås~itla varje paket en fullständig prislista, 
som borttages vid pc1ckningen i Göteborg. 

En S. M. K:s bokserie 

kommer att und'er juli, augusti och scp tem
ber m å nader säljas till nedsa tt pri s. 

Serien bestiir av följande böc!;er: /fdel
stenar i lHästarens Krona . Genom Lidande 
till Seger, Hudson Taytor mannen som vå
gade, Nya Begynnelser på den Gamla 
Grunden, Svenska Mission en i Kina,. dess 
uppkomst, utveckling och närvarande ställ
ning samt lHissionärskaltetsrn. 

BokJådspriset är för dessa böcker till
sammans kr. 5: 50 men hela serien säljes 
under dessa månader för kr. 2: 50. Vi hop
pas, al t m [lnga skola begagna s ig av de tta 
tillfälle att erhiilla dessa böcker till så bil
ligt pris. 

Gamla Förbundets sista Profetbudskap. 
Detta bibelstudium av framlidne mis

sionssckreterare Nalh. Högman har nu ut
kommit i broschyrform. Om detta bibel
s tudium skrives i tidningen »Ungdomsti
den»: »Elt nyll bokarbete har utlommit 
från Sv. i\1issionen i Kina förlag Stockholm. 
Det är gediget, lärorikt, andefyJlt och kal
la s anspråkslöst [ör broschyr. Det är e tt 
avI. missionssekr.eterare N ath. Högmans 
tes tamente till Guds folk i vårt land och 
bär titeln: Gamla Förbundets sisla ProfeI
budskap. Boken är ett bibelstudium över 
profeten Malakia och hans gripande bud
skap från Herren till si tt avHilligA Folk i 
den gammaltestamentliga n å cleshushå ll
ningens aftonskymning. Den omf. nära 50 
sidor och är en stor bok ifrån den synpunk

ten, att innehållet är dyrbarare, allvarli
gare oeh mera närgående än vad m~lI1ga 

böcker på hundrata ls sidor kan uppvisa. 
Boken är ett Herrens väktarerop till oss i 
Nya förbundets aftonskymning, och kostar 
50 öre.» 

Framtidsutsikter. 
Utgivandet av den 4-:de uppla ga n av den

na bok, innehaIlande studier i Uppenba
relseboken av Nath. Högman, har led samt 
nog blivit Iördröjd, så att den ej ännu tir 
riktigt färdig. Nu föreligger dock boken i 
korrek tur, och vi hoppas a tt snart kunna 
börja utsända den till dem, som insänt 
rekvisitioner. 

Boken kommer att bliva 112 sidor och 
innehMIer, förutom bibelstudi erna och för
fattarens förord, förord till första uppla
gan av rektor Joh. Rinman samt till fjärde 
uppl aga n av missionsförestiindaren E. 
Folke. DessIl tom införes i boken sehete
rare Högmans fotografi och en kort lev
nadsteclming. Prise t blir kr. 1:50 per ex. 
med 25 % rabatt, dä minst 5 ex. köpas. 

S. M. K:s Pensionsfond. 
Från flera väl' mission närstående vän

ner har kommitten blivit uppmanad a tt 
göra något för att underlätta deras strä
vanden, som fått eller få lagt på sitt hjärta 
att söka insamla medel till S. M. K: s Pen
sionsfond. 

Kommitten h a r tagit denna frå ga under 
omsorgsfullt övervägande och tror sig nu 
vara viss om Guds ledning i fråga om att 
n å got bör göras för a lt tillmötesgå de i 
detta sammanhang framställda önsl;emil.
len och uppmaningarna. Den har också 
känt sig så mycket mer frimodig alt gå 
till verl;et som Kina Inlandsmissionen s 
sekreterare meddelat, a lt denna mission, 
fran vilken vi mottagit sä många värde
fuIla lärdomar och impulser, sedan Hud
son Taylors tid ägt en sådan fond, och att 
denna länt dera s verksamhet till fromma. 

Beslut har allts å faltats om att låta tryc
kA h ii ftf'n med rutor och g:'\.voformuliir·, 

som kunna användas av dem so m önska 
göra något för alt öka S. M. K:s Pensions
fond. 
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Dessa häften äro nu färdiga, och liksom 
sparbössor och offerkuvert ]<oSbnadsfritt 
tillhandahållas från Expeditionen kunna 
alltså även dylika häften på beg;"iran er
hållas. 

Särskilt höneämne för Pucheng. 

I n:r 17 a\' Sinims Land förra året in
fördes en uppmaning till bön om alt I-Ier
ren målte förse med medel för inlösen av 
det hus i Pucheng vi sedan [lera år gl'l1om 
att deponera en summa hos ägaren f ~llt 

använda till gudstjänstlokal. 
Tiden vi falt löfte att ha huset 1-';' hand 

utlöpcr nästa ~lr. Av dcn summa (l1 ,UUO kr.) 
SOI11 for(lras för att avsluta köpet har om
kring 2,300 kr. inkommit. Vi bedja dä rför 
"åra vänner att alltfort bära denna angc
lägl'nhet fram inför Herren. Ar det Guds 
vilja alt delta åt Herren helgade rum fort
farande skall fii. vara en Herrens helgedom 
I,unna vi vänta bönhörelse. :V[en han iH
skar att hos de sina finna uth,mighet i 
bönen, och l,anske är det därför som han 
dröjer. Vi meddel:l nu hur saken står tili 
hjälp för dem 8.V v~,ra vänner, som fålt 
det lagt på sin8 hjärtan att med oss läg f~:\ 
behovet fram inför Gud. 

Ulresande missionär. 

Missionär Verner vVester och h81ls SOn Sven 
a\'fesa v. G. med Norddeutscher Llovds 
motorf8rtyg )) FlIlda)) från Genua mot K-ina 
den 15 juni. Vi anbefalla dessa två rf'se
närer ilt missionsvännernas trogna h"g
komst i förbön. 

Svenska Missionens i Kina 
Bibel- och Ungdomsvecka. 

å Steninge 

den 3-8 augusti 1926. 

Kursledare: i\!issionsförest. E. Folke. 

Syftemålet 

är att bereda särskilt S. i\L K:s missions
"änner, i främsta rummet de unga, till
fäll e till 

at t studera Guds ord och erhålla såväl 
överblickar av som inblickar i Guds rikes 
utgestaltning i närvarande tid bland fol
ken, synnerligast i Eina , 

att Yi s:lsom en mission må stärkas i 
tron, fördjupas i l,ärleken och livas i 
hoppet inför dc stora och rika möjlig
hcter, "i ännu Ull en lid stå inför ~amt 

a tt all t dc lta må få göra oss till !:ingt 
mcr bedjande och stödj a nde missions
vänner. 

PrograrTUTlcl 

kOl1lTner att bl. a. dagl igen upptaga: 
före frukost : Gemensam, stilla böne

s tund. 
På förmiddagen: Dels bibelsludium och 

dels nagot kortare ori enterande föredrag. 
På aftonen: Skildringar av hemmava

r8nde missionärer, manliga och kvinn
liga. 

Utflykt förelages en eftermidd ag till 
Sigtuna. 

111 edverkande 

Talare förutom kursledaren bliva : över
s te H. Dillner, rektor Joh. Rinman, sek
reterare Martin Linden, missionär Richard 
Anderson, missionär och fru Sa ndberg, 
fröken Anna Eriksson m. fl . 

Som dellogare 

inbjudas i första rummet de unga , vilka 
ön ska be.::(agna sig av detta tillfälle till a tt 
s tudera Guds ord och till att bättre lära 
l\ ~inna Kina samt S. M. K:s arbete där. 
Dessutom äro även äldre deltagare väl
komna så långt utrymmet medgiver. 

6vriga meddelanden: Steninge Äamla, 
ståtliga slott vid en vik av Mälan'n äges 
numera av v~lra trogna vänner Direktör 
och Fru Lilldmark, som där godhets
fullt lo\'at att taga emot oss. Med järn
\' ~ig reser man till i\Iärsta st8tion, unge
fär mitt emellan Stockholm oeh Uppsnia , 
och därifr ån hämtas man i bil eller annat 
fordon den cirka en halv mil långa vä 
gen . De, s om ha eyldar, göra väl i alt 
medföra dessa. Priset ett för all t under 
de sex dagarna blir kr. 21: - eller l,r. 
3: 50 per dygn. 
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Då Yi gärna se, att delta möte å tmin
st one del\'is får karaktär en a v dt »läge r », 
f:t de ungdomar, "ilka kunna linna sig 
däri, bereda sig pol att i en s tor vill a, 
det s. k. vilohemmet, ligg;l pfl \' ä l s top
pade halmmadrasser, oeh böra de s ji\ha 
medföra sänglinnc och filt. F öl' övriga 
sl.älbs elt Yisst anlal sä nga r till förfo gan
de, dock med en ti1lii gg 'avgift a v 4 h. 
Handduk och sänglinn e medföras av alla. 

H~irJi ga bad blott elt s te nkas t fr å n slot
tet eller villorna oeh ell underbart vack er 
parI, med i övrig t na turskön omgivning. 

Anmälall om deltagand e torde snaras t 
göras till Svenska Miss ionens i K(n a exp., 
Drottninggatan 55, Sto(·kholm. Det yore 
önskligt att samlidig t m ed anm ~Uan er
h~dla uppgift om Yilka som nöja sig med 
»Eiger,ll1ordningarna» och vilk a som ö nska 
sän!.!pla Is. 

Från Honaniudislriktet. (Forts .) 

En annan man Yid na mll Lill Chin -pao, 
vars 11em är beli\!.!d cirka ~ SY. mil fr å n 
Songhsien. mölt e oSs ocksa diil' med s td 
landr ansikte. De nnc m a n hade rör na gra 
månader sedan kommit till 
oss i Honanfu och b e tt oss 
hjälpa honom genom a tt 
tala med myndigh e terna, 
eniir han hade att utstå 
s\år förföljelse j sin by. 
Han blev nog ej så litet 
besviken, då vi ej ansågo 
oss kunna gå hans önsl<an 
tillmötes, utan ist ä llet upp
manade h onom a lt i. tro 
och tålamod hålla ut. Han 
hade också då h elt ny !igen 
kommit till tro . På min 
rråga, hUJ- d e t stod till, sa
de ball: »,Jag är så lycklig, 
Herren har givit mig en 
slidan frid. Förut rö rstod 

det hlter jag ej hindra mi g», sa de han. 
»De som h a svtlrt att g,i (l \' c r h jii lpc r jag. 
mel1 » S;I tillad e han : »\,jlj n dc ej tro p ,\ 
Gud, s;j hj iilpel' jag dc m inLe. Dc m~lst c 

gå med till g llds tj iin s le ll .)) 

j:tg ej G ud s nåd, men 
nu gör jag de t. » - »IIllr ä r det med för
följ eIsen? » spor de jag. Han sade då : »In le 
är den a lldeles slut, m en jag besöker 
guds tjän sterna iind ~l, och alla i byn se nu, 
att en stor [ör iindring har skett med mig. 
Jag had e ett sa \'ilt sält fÖrul.» Den by, 
vares t han b o r, lig ger på andra sidan om 
en flod, so m h a n m l\ste komma öycr föl' 
alt besöka guds tjänsterna. »Det brukar 
vara svå rt at t komma ö\'er ibland, men 

Evally e/isu/ iOf/ sarue/e. Gudstjänsterna 
p å de olika ul s Latiollerna och predikoplat
serna ha fort gå tt ut a n avbrott liksom här 
i staden. Evangelis tern a h a varit \'erksam
ma inom sill a r espektive dis trikt. l norra 
byarna ha bibelkl asser h ~lltits för de tro
ende. E\'a n gclis tc n i\Ia ['ci-\Ven har lika s;, 
besökt en rlel pla tser för a tt samla de tro
ende till ll agra da ~ ;ll' s s tillhet inför ordet 
och bönen. PredikoUilte t har under led



148 S I N I M S 

ning av Kao Chih-ch'ien tagits upp till 
Chao-pao , men det är ännu för tidigt att 
uttala sig om resultatet av arbetet där. I 
Songhsien har en kolportör vid namn Kao 
Lien-ch'in gålt ut för att sälja böcker, dels 
frivilligt utan avlöning och dels under
stödd av gåvor, som jag fått. Tvenne 'andra 
män ha också gålt i västra distriktet och 
besökt de troende och sålt böchr. Några 
av våra troende ha också givit frivillig 
hjälp i arbetet. 

Skolorna. Såväl goss- som flickskolorna 
ha pågått u lan avbrott. Vi tacka Gud, 
så länge vi få nåd alt vårda dessa plantor 
i Herrens örtagard. En god ande har va
ri t rådande hela tiden. Kvinnoskolan har 
likaså pågått med ett antal elever. Eli 
delrepara lioner ha kunnat u ttöras i goss
skolan jämte smärre ändringar, som voro 
mycl,et önskvärda. Dock återstår ännu en 
del av detta arbele. 

Så kunna vi inför kvartals- och årsskif
tet här i I-lonanfu med tanke på de »ve
derkvickeIsel'» Herren givit tacka Gud för 
vad som varit och fatla mod inför det 
som lwmmer. 

Honanfu 29 dec. 1925. 
Nalh. EngbäcJc 

.Det är svårt - men Herren hjälper.• 
Fru Olga Svensson sl<river från Tung

chowfu den 25 mars 1926: 
Orh de skola vä7!llo, blicken"pplJt, de skola 

ork skäda ned p,l jorut'n, roPll ~ e där lir 
nöd och mörl,er och n att av ångest- Eti, 8: 
21, 22. 

I en lid som denna, behövs det, att man 
mer och mer väncler blicken uppå I, om 
man alls sl,all se någon ljusning. Det går 
så lätt, att se nedåt, och däri ligger ingen 
uppmuntran. 

Förhållandena här i Kina äro i högsta 
grad ägnade att nedstämma och göra en 
modfälld. Inte blott det kaos, som råder 
på det politiska området, med hig, oro, 
skriande nöd och våld. ul an mycket. myc
ket annat också, Även på det andliga om
rådet finnes en hel del , som gör, alt man 
ibland ser det hopplöst. Det behövs, aH 
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man mera kommer in i Guds ljus, för 
att kunna se ljuse t, såsom det står i Ps. 
36: 10. »1 ditt ljus se vi ljus.» 

Arbetet h är i Shensi, åtminstone i Tung
bvan, är elt stycl<everk, Inte kan man gå 
efter en bestämd plan, eller på förhand 
räkna lit var, cUer hur man skall arb.eta. 
Man får ta da ge n så dan den kommer, och 
göra »vad som är för handen». 

I jan. reste Nils och jag till Hua-In-i\'Iiao, 
för a tt ha en kort bibelkurs med män och 
kvinnor. Vi ämnade stanna, så länge de 
ville ha oss, el. v. s. så länge de hade lust och 
lid alt vara med. Rätt m~lnga kommo 
Ända till 17 kvinnor deltogo, ehuru ej alla 
rq;elbundet. Det blev dock endast n~lgra 

dag~r. Väderleken blev bitande kall, så 
alt kvinnorna med sina små barn inte 
kunde vara med. Vi beslöto då, att resa 
hem och komma igen, då det blev Ii let 
varmare. 

Hem kommo vi ju st lagom, för alt näsla 
da g ta emot och härbergera ett slort säll
skap missionärer, som voro på resa mot 
kusten. Samma dag de lämnade oss, I,om 
en den Engelska Kyrkans biskop från Pe
king på genomresa. I-Ian skulle vänta en 
dag på telegram från Sianfu. 

Då han kom var han ej l.(ry, och dagen 
därpå blev han sjuk, fick lunginflamma
tion. I-Ian mas te stanna hos oss i över 
fjorton dagar och behövde mycken sköt
sel och vård, ty han var en man på över 
60 år och därtill mycket illa sjuk 

Vi fruklade, att han skulle dö, men Her
ren il tergav honom i sin godhet hälsa och 
krafter, så att han kunde fortsätta sin 
färd och kom igenom innan järnvägen 
öster om Shanehow förstördes och Iu'ig 
u lbrö t. 

Den tid han låg sjuk hos oss var det 
bibelkvinnokurs i Tungchow, och jag 
skulle ha varit där och lett den, men 
kunde ju omöjligt lämna den sjuke. Emel
lertid gick det sa bra ändå. Systrarna vo
ro beredda på möjligheten, att jag ej 
sl,ulle kunna komma , så fröken Lenell tog 
hand om Jwrsen och fröken Wang hjälpte 
henne. 

Den första febr. ha·de vi å ter ett säll
skap missionärer hos oss över en natt, 
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också de på resa mot kusten. De kommo 
ej längre än till Shanchow, emedan järn
vägen var fördärvad och krig pågick. De 
masle slanna där flera veckor. 

En längre tid hade det gålt rykten om 
stundande krig i Tungkwan, men vi för
söl{te slanna kvar i det 
längsta . Den 5 febr. på
yrkade emellertid Pa u
lus Li, att vi skulle resa 
över floden in i Shansi, 
medan vi ännu kunde 
komma ut genom por
tarna. Vi ville ej gärna 
lämna vårt fält, och efter 
som det var månads
möte i Tungchow på 
söndagen och Nils skulle 
dit, beslöto vi, efter att 
ha belt om Herrens led
ning, att resa dit. Det 
blev, alt i all hasl plocka 

Pil resa i Kina.ihop det allra nödvän 
digaste, 

rande behovet. Vi kunde 

inte alls ta något extra med, ty det fanns 

ingen vagn alt få leja. Nils åkte veloci

ped och jag i en l'icksha (= vagn dr'agen 

aven man). 


Vi res le till äldste langs hem den dagen 
och lägo diir över natten . Näsla dag gingo 
vi över De i-noden. Hedan samma dag vo
ro I-loyang och I-Ianchengtrupperna i an
nalkande, Näsla dag gingo ,de över flo
clen, l;rig började, och vägen blev av
Slängd även mellan Tungchow och Tung
kwan. P ,'l näslan en m~\nad kunde man 
icke få n~lgra lillförlitliga underriillelser 
frän Tungkwan, 

Den 3 mars pa, nallen utrymde nalional
armcn i sl,ydd av mörker och snöslask 
Tungkwan. Dell higade ut genom \'iistra 
porten, u tan att bli hi ndrade av fienderna , 
som J;lgo skyddade i sina förskansningar 
i by;:: rna utmed vägen, 

Den 4 intågade fienderna i Tungkwan och 
l>0rj<lllc ett planmässigt plundrande av 
hela staden. N:\gra soldater, som i början 
av kriget gjort myteri oeh övergillt till 

fienden, tillika med en del fångar, som 
tagits av fienderna vid första anfallet på 
staden, hade blivit fängslade. En man av 
dem som övergått hade lyckats gömma 
sig. Då nu soldaterna utrymde staden, 
gick denne man till fängelset och öppna
de dörrarna för de andra. Dessulom skrev 
han ett kort till I-loyangtruppernas gene-

Fot o L isa- U r.u/(t rsso ~ t. 

klulilsnan skall l1a,tlnas. På hän'an sitta (rök· 
nal'na Elna GUrL7Iardo och Lisa G!lsta{sson, för det närva· 

ral och sade, alt milit iir och mandarinfa
miljerna hade med sina dyrbarheter gömt 
sig på Ilussionsstalionen, De utsläppta 
fångarna rusade ut på missionsstatio
nen, slogo söndcr fönsler och dör
rar, fdgade efter uLlänningarna och 
ma ndarinfamiljen , och hotade vårt 
folk , att om de försökte besl<yd
da mandarinfamiljen, så skulle de dö
da dem istället. Vad de ville med oss 
veta vi ej, men alt de ville hämnas ]Jä 
mandarincn, genom alt döda hans familj, 
det var Iydligt. De hade slora knivar med 
sig. Eftersom de ej kände mandarinfrun, 
så fingo de cmellertid ej tag j henne, bur 
de än fr~lgade, 

Ett 20-tal soldater sändes av generalen 
till missionsstationen. Medan ledaren satt 
framme i manliga gäslrummet oeh drack 
te, lät han sina soldater plundra statio
nen! Li försökte göra honom uppmärk
sam pä, att soldaterna voro d~1r inne och 
plundrade, men han s\'arade blott: »Det är 
inte farligt, de ta bara Nalionalarmens sa
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kef», och så lät han dem f~\ god tid på s ig. 
Grundligt gjorde de också sin sak. Bå de 
militär och malldal'infamiljerna blevo bar
~krapade på vad dc hade m ed sig, av 
pengar, kläder och dyrbarheter. Från "a
r a tjänare La go de ej mycl,et, och lastän 
de reyo om och bura ut på garden en hel 
del av våra saker och kl äder , toga de i 

011 :1 lall inLet mycket a v det. Herren y re 
]oy' Vi hade inga pengar d~\r, som "äl 
yar, och end as t ge nom en händelse bli:' l' 
inte loltdiirre n sönr!er,;lagen, S[I de l,vm
mo aldri rr upp på lofte t. där I'~\ra bäs ta 
kläder Iöryarades. 

De n 17 dennes r es Le Nils och ja g dit elt 
t;Jg och fi ngo ut det bästa och n öd vändi
g :! s Le al' Yara ldäde r , ~amt tog o de t öyel' 
till Puchow·fu. Det ~ ag rv , ligt u t i Tun .~ 

l;wa n: 14 sönderslagna fönsterrutor ocll :) 
rörd~irv: ld e dörrar, somliga a\' dem i spill
ror. Kläder och mye[;d 'Irmat var ],'l sLat 
huller om buller på gulVd och överallt. 
Vilk en r öra! Man visste inte var ma n 
skulle lå lag i de t ena eller det and r a . 
Inte lönade det sig alt göra i ordn ing , ty 
det vän tad es att staden shdle bli [\ ter Ll
ge n av nationalarmen ige n . \ 'i stannade 
blott en. h a lv dag, lågo öyer natten där 
och r es te påföljande m orgon till Puchow. 
Där s tannad e vi över natten och resIL: så 
tillbaka till Tungehow . -- - - 

Ja g har varit i Pueheng något över en 
m ånad och hjälpt fru Linder, som varit 

L A N D. 5 jllni 1926 

iden. Kom tillbaJ,a hit den 15 dennes, och 
dagen eHel' flyttade Hanna \Van g dit. H~\r 
äro vi nu, tills Elna Lene)] kan få en 
kamrat. Hon l,an ju ej ya ra ensam i dessa 
tider. Orol igt ä r det h ä r också. De t "än
tas, a tt denna stad skall bli a nfa llen när 
som h elst. Inte mycl; e t soldater finns , Ly 
de f1esLa äro uLe i l, r iget mot nat ionalar

m e n, vilken de förut 
låtsades tillhöra. Också 
har en hel d el av sol
daterna härifrån s tupat 
i krig et, så det kanske 
inte blir lätt aLt hålla 
staden. Må Herren bjäl
pa! Från våra barn på 
Kikung ha vi ej h ö rt 
något på 2'/, mållad. 
Sände e tt tel egram här
omdagen, men ännu ha· 
va vi ej rålt svar. Vi 

vela ej ens, om de lå ta 
telegrammen gå fram. 
Det är svårt, a tt inte hö
ra någ o t från dem, men 
H e['ren hjälper. 

I I:ilsJl in gn f fril!l (le, hiir. Tillgivn as t 
O/qa Svensson. 

, Det är ej förgäves," 

Eröken J{a ria· m elldel:lr bl. a. fijlj " nJ, · fru n 
Ylin cltenf: i cH prival hr"v av vilket vi got! 

het , fullt tillåt ib la"" del : 
))?lIås le lägga till ett par r ader och tal a 

om, a t t Yi idag haft glädjen se sjutton per
soner döp ::t s, nio m än och ~\ tta kvinnor, 
bland dem fyra av Yåra skolflickor, ja fem. 
ly en av dem har varit h är, m en P~l grund 
al· klenhet vilat från Iiis nin gen sista iire t. 
Du förslitr att det är glä dj edagar, när m a n 
får se de un ga s tå upp för a lt följa Jesus. 
J'\är dc k omm a h em elter dopet, hörde Yi 
sång frän skolgård en och såga, s jiilva U s \:, r]

<la, hur en skar'l flidor sjöngo : 0 , J eslls , 
jag längtar att h elt hliya rlin, - - Vit som 
sn ö)) etr. Sedan väll<omnad e de s ina ny
dOpla systrar oell en av de ald s ta Jeclde i 
bön för clem! Du undrar no g ej P ~l att 
Yå ra ögon Hlrades. I såd an a sLunder l,än
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1926. 

a~o , A . W . , J(ol'snäs, reseb idrilg' ~O: 
!J:!1. Koll. i SÖl'iin~ 'I: 

Hli4. K. )1. A .• lill A. For- slJU I'g-~ uuderh. 50: - 9:!~. }):o i S. bö"husct, Sij<!"rh alll ll 14: 
~fi:,. K. .M. A:s jJl·IISioll~rOUU. t ill tl:o 7;): - !/23, ]):0 i Sa leml"iil'sandi llg'" n , d:o ,l:!: 
!'li6. H. '" G. B., K all' ine hnllll, »1/.') 192G, !J~~. A. D -n. Sa la }flO: 

en rin g"tl gäl'd nv t<lcksatnhet 111\ !I::!:J . H. W .. Sthlll1 1.'1 : 
d e r uo {iO å r som gaU» :,00: .- ! I ~G . O. A., Sn.iulsl>yg-d. " tro tionur-lnl'l> :1 0: 

~(j7. ))1... i I P il Illu jb lollllua r dln j\[Ol"\) gm 9~7, Vunner i l\Iunkflohiigcll, lir tömda 
)1. s. 111: - SPHI'hös!1ol'. ::111 .\, A . lG: 41i 

ht:i~. Je. .r.. gill .J. G . .J., B iickscda ~O : - an ») D en 11 lllU,i ]~)~(i. P::. . 10-;-: ] » 1.0110 : 
~'i.). » Allll i , '" 10 : , - !1:1:1. )r ;lgT9 k~TJ\ I. ~yf()l'el l. 1:,[1: 

; :L » l'r Guds rika l'lhT[td i) 10 : !I:II. ~L H " ~\rllg-r:1 40: ,
f.,7 ·L ») H ("]Tl~lI~ del » ]UO: ~ 1:1:l. 1J. 'I'., KI liiIII 111: 
~I.J. Koll. i Are vid C. &, E. Bio"" fiire ~ I :II i. E. c\ .. S lil'l" kii p i "g 11lO: ' 

ul'a.c: ;:'11l K. L - II 18 : - !J:17. ,;P-n ]{~lTr lbo väll .. ,I: 

Xiii. F . H .. ] JII\'bo. l il ,lId " l ~: !I;JS . ,d :1 1 \';i ll }~ ~(j: ;jU 
~) O n ;lllll!d ') III: ~13 ! '. Il. P .. l[vd lnnda. "" 11 li lcll lJ lo lllllla 

HiR. E . .J .• lJOdl'lI. I. •J. ...\ ~ "hl : t' ;:: ~ lIud('['h. ]111): i II ~ t ()r :-. lid II I I '"' :!:,: 
~;~ , . ]{oll. i rll d cr~ :lk t· r ;.\ ~,YJ" l\a Yiu C. & !14 0 . S J{\:I Ii.:I'l" ll In II d :-.. rii r~ :'lIll l: :-: 11I 1\ :: ~O: ~ 

E . ]~ l nlll~ J Il·~d k . ~ II I (; . A. 2:): !1·I.l. AIl J.ti u II Sll l rd f' l f l'it n fiil"s:i ljll. i TJulltl 
S811. 1): " i .\)"I" llds IIl ·issi o n.slIlH v id <1:0 tlr ll 1 ~ tlwr .... i ff p IT l' H ." J I " .. U \'iil 

J.t lll d :o :1:,: _.- sigJllt d0 ll a l/ W . t!' 1I 1 O. K. ~"il : 
'\1. 1):0 i ,ro \'id el: " I!' IIl K G. Il., n am ~)·L~ . Oi'i"'I'c: " vnr i Be ll"h(' III.' l< ' Tkall. 

IIIf' n]; J! :l/j: I,i <; l ldlll. Kri 'Ii H i Itllll el,rii I"!I ' li nl! J ..II ~ : .!:; 
, :L 1): 0 i J':d ., ,'id d:u ,!.~ lJl d:(J 1:.1 : ': :1 an E l! h\l':'ll'1Jij:--sa . l ii111 f1 1Hl i B d 11·11(,1:1.... 
, 10.. ;1. r lj ,:i ll l l l. g"1I1 d :u ';( J I ~ SI' \.HH . ~ I " hn . J{l'i s ti J-li llllu ,·ls
~ .. 1. SI J; l rU .- w ,1 dl'! 1'1'1t1l Y L'l'l tl( ' 1' i ' i" l' i g-- - riirrh d" ", 

~l; l d . g l1l .\T I:':'. 40 : !l ,(.I K.iJl"lJall (' l...n·' ~(·l t i )\ot"I' Eii IJ ill t! 07 : 
}oI .....-,. 11"l'l l a i ILl a l" Ud, r i i l' r'll in~, :lllktiIlH "; - !J l ~l. ~ \. ,J., l r 

c.p iJtJ,t :Jlti: 
111 ud r.' l ·1 :,0: - !I IC. ~ I . L .. ~i rnr i:-, I Jtlnlll :1: -; ., 

~"r; . H dl :Hllli ll L.:: f rall h ib ulk ll r ...,4 !H i (;bg- !I-tl . ?-'-. O , IllI ... j.,:\·aru ;J. (j:! : 
1:; - II <l P I'i! :-.,1.1: ,jG 9ik . ; \, 1' ., d:o 

1-> >:> 1. _\. P .. :\"; i ld l..'lI , b itlr it g- t ill OI !1 " hlll . !i ~I . ) \ . I) " I L:II ,,: " 

( i ;r 13 ....1']l j" I "Ll I H' J" g- ~ lit (" 1')0., ;1, c'J: !1:)!J . K . V . 1'. )[ " 1 1I~ 1I "",l a d ieiri kt, lill 
~"x. n. L., U r n i1"'1 1 , i ; .\[. HiJl;.:llI' r~:-, 1 Jlck r lt. 
~~!L fr·h..J.. Xi.i IJ c lI, l'( ' ~l!ujtll': l S: till C. &. !I.',1. T i lllig'~ I i Il orr"r",,, vu r lla i LI('lle,

J-: . BiI ,"1 JII; _.- hC l11Sk Y l'k an. K ri,- li Hilllll1el ,fäl'tl~, 
H!IIl. K, i\., Ll:o I i II d:o l ,, : tl ug
~!JI. T\' a OJ I.luluda c- iV :J ]'(' PLt Pj iiIl J.!1 ni » '1: - !J:d . Rt ·,t'lJ id r il L: 1' .':111 .Jk,) .!.:". g ill Y. \ ·V . 

~!J:L Koll. i \'~'il1rrH' '''' ' .·pi)la lld, "2'0 / 1 19 : n ~ :1:" S;. H.. 1t 1i IHld, · , 

h!11. _\ . ,1.. .I " ekonl·" JH :,O' :\l'"1 ,, g-< ' 1I !f:.(; . . ~a ld ll k l' lI l.;\'~i.'II \r» 1:

;:!'JlI F. Ö., SpijlHud :!.-,: !I.-, "i , S !ul l"l'd u y jsl1 ill'..!" B \' frkn EI II! na Fn 'd 
f-~ ':1 . 1\..1 11 1. i nnlll. Spula lld. ~~I / I Jl: 411 r ikssOII -';' It' ... t lIl I U' 1l 1 t· jiirtltf' riil l t : l ~, :d ;J: 41 

1-I~JI ;. 1): 0 i Sr !'(l1 l d, Spijlallu. :IUj.! 111: !J:I~. 1'· 1'11 IlIi "'~io ll~:t h.'\. , g ill B. H .. ,~ ' l bhy ;): 
f..!fL E li :-:.parhiissa . 1-:111 1\, B .. ~ pö la ll d ::! i : ~l l ! / .j ~J. K. I)eh H, l' , :111(1: 
~ ~/"". _Koll. i S \iir~il a. Ro ll nftcå . "2 /~ 12: ,j" 91ifl. S. O. t l " !'II II ,,d:l :,: 
H~J~ . ~d~. E . }) .. ~lI ll C'fl 'lil. H<'lTUIJ filrscr » :~ , l : !I!i l . O. .J .. 1lI'ÖI .i 011 IHr !; ~:, : 
!JlII. ;::) . .\ ., Hii l.:: i.ipi ll.h"c J, : !Hl:!. ) H t ' l' rl'll d (· \ }, :,0: 
nfJ :.!. }(IJ li. i H pij t; IIHJs h ~· ':!.~l /.-J '2. ',: :,0 !/tifi. S..J.. OJ'l, lol'o ·IUI I: 
~lfI : ~. .:.lh)l l L. : j.! ).. l~: ~J(i I. , \,ke II Y IU r l!' ~II : 
!III·I, 1\., H" 'th llll 111 : !Iti!/ . 1[. C.. S HIHJh('1ll ~ II: - , 
~Hl."l. )[ ed l (' IJilfl l ... \· t"llr<'11. 40 : ~J70. 1. F .. }[i;;:-,j ,i ::Ii: , 
iJOli. ..:\. L., (lrrc rl~ ll \'l· r l. .:.! 1I ! _\. H. , ~k('l ~111. ~r. H .. 1!'1I1 (:. Th. K. Knlltla ~: 

len e" 10 : ~) i:! . V. och (j . E 11. g' 1I 1 d:o :2tll:!'.I1 
!IUj . A.~. \'1' (' k llsl n lll:Il', g'11I d:o ~, : VIL S. A. S., i;, 1Id III , l i ll )l1in ll " :lV ll1in 
~lfJ~ . X. s., ti ll E. Sji,slri'J)ls ulIdcrh. lt r(/C' \'lige v iin Kn u t \V f' lln cr~l röm >, :!U:

J;:rlll f1:u 10: ~,j, H. W .. Sthlll!, i ,t. rör IJ lo"JllJo!' I ill 
!IHtI. Sy l'c;l"(HI. >d-lClJlpt l.> , llfi ls ill;..:'l'l>rs ~OO: - dir . K . \VellnCI'~ I l'ön n, b ill' 20: 
~IW . ~:h-rijn: 1 1. i S I ;i\tl~ \' U )1;,1 1110: !}7ti. O, E .. ti ll <1 :0 ,: 
!H:!. L. -,r. F'., t ~ P J.s ..da. )"1'Reh idnJg' 111: - !III. SV4'dj<, ~yrör<'ldll J.r. HlIkl iOllsnlctle l, 
~'l;1. Olli i IJl lld. :d-I {' lTp.ns de l » :!:, : lill Hanna W ill l!:"., u ll tlerh , :,0: 
!fl I. l ', L, ::;;[1:1 .-,: ~) iH. HjU l'hollrl .;.: yförf" Jling' 10" : 
!ll.J, _'\., W" 11:0 .): !J I!l . ln sn m l. J11i s~ i o ll~m , i )[:lrieb y, efter 
!!l(i. :--;. n. , d :0 , ur ... pa rh i)s:-:.illI 10: C' . uc h J.:. Blt.llllS bl·,'ik 31) : 
!fl;..1. S" ~ iiicl' . 1·,. " ,h, 10 : ~~o . H. L, A 19- :IJ'lh, ., J, i tPll iJ lol1ll-r:lns t ill 
!IJ K, Koll. i Bröl.i i'I· " " 14 : 1\:.i! I:1. i ~l. för P::'l hroder !J. A: ..., 
!11~1. D:u i notli ;lI~f' :ll 

l1el' man: ])el äl' ej rör gii\" s , om d e l ii n Bedjen för missionärerna! 
~.'"nl's s,'t i bland. -- \' i sl;ola tillsammans 
~ körd a,») -  Skriven till missionärerna! 
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981. 	 H. N., ::>!yrcsjö, »till Eric Nilssons 9G4. S. J., Örebro, föl' evan. Li Pao·lo's 
minne» underh. 400: 

982. Koll. i Östersunus kyrka uuder C. &. 965. D:o d;o , för bibelk v. ICao's underh. 200:· 
E. Bloms bpsök 16: 60 9GB. Gn,tafs, Torstens & Sigrids sparbös 

~~:I. Koll. i K. F. Ii . :i\L d:o vid d:o 21: :;0 SOl', till Barnb. i Sinan 41: 24 
~~4. E. B., till Banna Wangs underb., 973. K. F. U. M:s missionslerets. Gbg. 

gm M. S. 	 "O: - till K. F . U. M:s verks. i Yiin
985. R., till d:o gm d:o 50: - chtmg 	 150: -
98G. 	 östra och Västra Arbetsfören. , Jkpg, 900. Betels Bal'nmfg, MalIJlö, fÖl' gossens

del av de medel som inflöto vid "Frid» hos Axel Habne 130: 
försäljn. d. 15 /5, gm A. L. 130: - 991. Swa,kolbarnen i Husaby, till Barnh. 

987. 	 Väunerna R., »en liteo blomma vid i Sinan, g-m A. K. 4: -
Kn ut WenocrolröOls bill'" 10: - 997. Namosdagsblorumor fr . H. L, Marie

98 . {'tdeln. på aktier 	 1:33: - stad. till Ondens att "nv. ert. 
9 9. EteJhems "yföTuuil1~ 180: - öVf'rcnsk. 	 32: 
992. ~1i'sionskretsco i Linköping 38: - 998. E. F., j 'ppsala, till M. Ringberg, att 
99:3. OUälllod 	 500: - an\'. i ~in verl\R. ;jj: 
994. E. ] I. 	 JO: - 999. »De Vänta ode » inom L. i\I. F. till 
995. H. P. 	 10: - bibelkvinoan Klara Ni 's underh. 240: ~ 
99G. 	 Fr'm eo Olis~ionsofferafton i Norra 1000. Söndagsskolbarnen i Huos folksko la 

l"örs:lmlingshemmet i Norrköping, till I. AckzelL att auv. eft. g-ottr. G: 20 
gm L. H . 100: 

1001. Ps. 20: 2, 3 ,lUll: - Kr. 2,001: 29 
1003. G. K .. Björköby 15 : 
1004. Kin"sl'roas Vänner, Jkpg 550: - AllmäILlw missiolls nl r dc l . U ,005: 38 
1005. S.iötorps mfg 25 : - S. M. [(;s P"IISi,rmsfon d 215; 01 
1006. Hova I· ngdomsfören. 20: - Sär~l;-ilda ändanllLl 2,061: 29 
1007. B., i st. fjjr blommor på Direktör 

Knut Wennerströms bår 10: - Samma und,' ,. maj månad 19:!.6 Kr. 16,2ö1 : 68 
1008. K. S .. Bornholm, D. K. 10: - 9: 70 
1009. Ps. 139: 5 till R. Anderssons underh. 200:  ilIed varml lack till varje givare! 

Kr. 14,005: 38 
»Allt härintill bill' Herren b.i'Hpt o,,, .. > 

I Sam . 7: 12.
S. ,1{. K: s PensionstoIId . 

1002. Syföreningarna nor 2 &. 3, Stblm 165: 01 MissionstIdningen
1010. 	 2 Mos. 3.J : 5 GO; 

Kr. 215: 01 S I N I M S L A N D, 
Siirskilda ändamål. utkommer 1926 i sin 31:ts. ärgäng. 


8G9. M. K, i\Iariestad, namnsdagsbIoru

mOl'. till O. CUl'len att anv. ert. Organ för Svenska Mi,;~ionen i Kina, 
gooar. 15: - ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad

870. Visby Femörps{örenillg, till H. Lin \luder 	medverkan av Ma-rtin Linden m. fl.der, h.i iilp i eVllngeli .<ationsarbetp.L 22: 7:' 
811. 	 P. E. W., Djlll':holm, för evang. Utkommer med 20 nummer om året, 

Snng Fl.si -li 'n 30: - samt innebåller uppbyggelseartiklar, bibel
SOl. O. Orrvikuo, till O. ·Blom, att anv. studier, brev fr. Kina, samt mLssionsnoti·ert. g-otLi. fUr Hsic Hsing·Yao's

uudcl'h. 	 20: - ser från när och fjärran . 
900. 	 Syföl'cnin:s N:r 2 ~p:trbössa, för Tidningen kostar: helt år kr. 2:25, 3 

bibell<viouor i Honan!' ll 170: 30 kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1 : 25, 1 kvar911. 'M . H.. Björnö, " tackoffer», til1 
Barnh. i Sinau 	 17: .- tal. kr. O: 90, 1 mänad kr. O; 65. 

928. A. R, Malmö, för bibelkv. Cheug- Sä.nd till utIaodet kostar tidningen kr. 
I ,iu·shi i Sinan 	 100:  2: 75 	pr år.92!). ' . H., d :0, för pn sko1!rossns underh. 100 :· 

!1U0. ppb . 21: 3, 6, t iJl mis ionsarbetet i Prenumerant,amlare, som verks tälla. 
'1\ U ng-kw an 20:  prenumeration iI. närmaste pos tkontor, er

931. ~fallll köpings kyrkl. syföreuing, till bålla, 	mot iosändande till expo av poste osI. Acl;zell, uLt nn v. i arb . ert . gottf. 7;J:-' 
953. 	 Skiirsta ds N. friför samling , till kviUf'nöer, kr. 2: 25 för varje 5 -tal ex. meo 

cvau !l'. GyUenstjärnus i Mionchih då io tet friexemplar.
uuderh. 	 200:  När mindre än· 5 ex. tagas bör prenu934. 	 A. R, Stensjöo, till J. Hultqvist, 

ut.t nnv . nI. över~l1 s k. 17: - meration ,k" på po.' I·pu. 


963. »Libanons » Y . • \.., koll. "id missions· Provex"mplar erhallas gratis fru n ex·
ailnnl' , l il l förtII fl för ))Libaoon i pedi tioOP O. R(·dalct·ion en.l:luyun!l' ~ 	 l;;: 80 

V-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-A~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

Telefoll : 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
hr.lels H.ö\'(li nga.r. - Berta Flodberg. - Tack~;i gebe - och Buoeärnnen. - S. M. K:s 

artimötc. - F r n Red. och Exp . - S . M. K:s Bibel- ' och l,; UgdOllIS\·cck.,. - Från mi"sio

nii rerna. - Redovis ning . 

Svensieu Trycl,eriakliebolaget, Stockholm, 1926. 
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K R I S T I H l M M E L S F Ä R D.'" 
Luk . 24: 50- :):2. Apg. 1: u-U. 1 l:'dr. 3: 22. 

Det ämne jag tänkte stanna vid är 
det största av alla ämnen - J e s u s. 
Aposteln Paulus skriver till korintier
na i sitt första brev kap. I: 23: »Vi 
predika K r i s t U s », och det är, vad 

även jag önskar göra. 
Det är vår iycka för tid och evighet, 

om vi få s e Jesus Kristus. Om vi icke 
med vår tros ögon få se Jesus, äro och 
förbliva vi i mörker. Må därför intet 
få fördunkla Kristus för oss! Må han 
få stå klar för själens ögon! 

Vad vi särskilt skulle stanna för i 
dag, är budskapet om Kristi himmels

färd . 
Himmelsfärden kalla vi det histo

riska ögonblick, då Jesus Kristus läm
nade denna tillvaro för att ingå i sin 
eviga härlighet. Och av de skriftstäl
len, vi tillsammans läst, finna vi, att 
det skrivits både utförligt och enkel t 
om såväl den p l a t s, varifrån Jesus 
uppfor, som ock om h u r d e t g i c k 
t i Il, när han gick bort. Allt detta är 
skrivet för att hjälpa oss till tro på 

Kristus. Och det må vi lägga märke 
till, att Gud kräver av oss, att vi 
s k o l a tro på hans Son. Det säges 
så ofta, att evangelium icke kommer 
till oss med k r a v. Jo, det kommer 
med det stora kravet, att vi skola t r o 
på Jesus Kristus såsom den u p p
s t å n d n e och h im l a f a r n e Fräl
saren. Av den orsaken ' bör det alltid 
vara angeläget för oss, som förkunna 
evangelium, att söka hjälpa människor 
till tro på Jcsus Kris tus och det såsom 

,. P r d iknn ilY p as tor .1/1 ,. G. Luade "id S. ?-f. 
K : :l rstnö te Kri s ti himmelsfä rclsd :J:., i Betlc
hel11skyrk a n, Stockholm. 

den uppståndne och himlafarne, vilket 
är detsamma som att tro på Jesus så
som G u d s S o n. Och detta är enligt 
det N ya Testamentet betingelsen för 
att vi skola bliva frälsta. 

I Rom. I: 4 står det, att Herren Je
sus med kraft har blivit bevisad vara 
Guds Son genom uppståndelsen från 
de döda. Alltså är enligt Skriften det 

bevis, som Gud givit oss, för att Jesus 
är Guds Son, det, att han har uppväckt 

honom från de döda. 
Efter sin uppståndelse var Jesus 

kvar här nere i fyrtio dagar, och under 
denna tid uppenbarade han sig för 
många. Alla dessa uppenbarelser ägde 
rum just för att styrka människor i de
ras tro på att Jesus verkligen var upp
stånden. 

En klar syn på Jesu uppståndelse 
och himmelsfärd är således grundva
len för vår tro på Jesus Kristus och 
följaktligen för vår salighet. 

Vi hava icke nu tid att tala om alla 
de olika tillfällen, vid vilka Jesus up
penbarade sig, utan skola blott stanna 

vid en ,av ~dessa uppenbarelser, vid 
vilken Skriften synes ha lagt en sär
skild vikt, nämligen uppenbarelsen 
Galileen. 

Om detta möte mellan den upp
ståndne och hans lärjungar hade bud 
utsänts icke mindre än tre olika gång
er. Se Matt. 26: 32, 28: 7, I6. Tre 
gånger har det klart sagts: »Gån 

till Galileen, där skolen I få se mig. » 
Sannolikt är det även, att det är om 
detta möte aposteln Paulus skriver i 
I K or. 15: 6: »D ärefter visade han sig 
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för mer än fem hundra bröder på en 

gång, av vilka de flesta ännu leva. » 

Det var sålunda hundratals männi

skor, som kunde säga: »Vi hava sett 

honom och veta därför, att han lever. 

Vi hava mött honom på det ställe, 

där han hade stämt möte med oss. 

Vid detta möte veta vi blott om e n 

sak, som Jesus talade om, och det var 

missionssaken. Och det var märkli

ga ord, som ljödo vid det mötet. Vad 

Jesus vid detta tillfälle sade, är återgi

vet i slutet av Matt. 28:e kapitel. 

"Gån», säger han till sina lärjungar, 

»gån, gån, och j a g är med eder.» Alla 

som såga och hörde Jesus efter hans 
uppståndelse, blevo ock missionärer, 
eller, vad vi kunna kalla missionsfolk. 

Budskapet om den uppståndne Jesus 
tände eld i de själar, som hörde det. 

Och jag vill säga: Du kan icke tro 
på den uppståndne, himlafarne Fräl

saren utan att äga missionssinne, utan 
att förkunna evangelium om Jesus, 
särskilt där, varest det icke förut va

rit hört. 

Och nu något om själva himmels

färden. Det står, att Jesus blev u p p
t a g e n t i 11 h i m m e l e n. Vi må 
även lägga märke till, att alla evan
gelisterna och apostlarna fäste sig vid 

och talade om I) själva p l a t s e n, 

där de sista gången såga Jesus, innan 
han uppfor till himmelen, 2) vid de 

sista o r d, han talade till dem och 3) 

vid den s t ä 11 n i n g, han personli
gen intog, innan han skildes från dem. 

Vad själva p l a t ' s e n beträffar, se 

vi av Apg. I: I2, att det ställe, vari
från Jesus uppfor, var O l j e b e r

. t. Det är åtskilligt , som tyder på, 

var många, som hade gått till 
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Oljeberget just för att få vara närva

rande, när deras Mästare skulle lämna 

dem, att de så att säga ville följa ho

nom till vägs. Lukas talar om, att 

det var alldeles utanför B e t a n i a 

som Jesus uppfor, och av andra skrift

ställen veta vi, att Betania låg på själ

va sluttningen av Oljeberget. r Be

tania hade Jesus, som vi veta, ofta up

pehållit sig, och vid den platsen vara 

många sköna minnen knutna. 

Men närheten, på vägen till 

Oljeberget, låg även G e t s e m a n e, 

den plats, där Jesus hade utkämpat sin 

hårda kamp, och där han även tömt 
den kalk, som hans Fader räckte ho 

nom. 

Nu är allt fullbordat, och nu står 
han uppe på Oljeberget för att gå hem 

till härligheten. Vi skola också stå där 
en stund och s e. Vi skola likt de för. 
sta lärjungarna l y s s n a till de ord 

J esus talade, innan han lämnade denna 
jord. 

Vi bruka ju taga väl vara på de sis
ta ord, någon av de våra eller någon av 

våra kärao,te vänner uttalat. Och det 

kan ofta vara goda ord, väl värda att 
minnas för de efterlevande. Nu vilja 

vi, som sagt, lyssna till vår Frälsares 

sista ord. Och Gud give, att den He

lige Ande finge inskriva dem i våra 

hjärtan, att vi toge dem med oss och 
aldrig glömde dem! 

Bland de ord Jesus uttalade uppe 
på berget, är det e t t, som synes mig 

giva en återblick på den tid han varit 

tillsammans med sina lärjungar. .·, r 
aren v i t t n e n. » 

Vad menade han härmed? Säkerli
gen menade han: »I haven sett mitt 

liv - nu skolen r vittna om mig. r 
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haven sett min kamp - nu skolen I 
vittna om mig. I haven sett min död 

- nu skolen I vittna därom. I haven 
sett mig uppstånden - nu skolen I 
vara vittnen därom. Jag lägger saken 

e d r a händer. » 

Så tillägger han: »Se, jag vill sända 
till eder, vad min Fader har utlovat. 
I skolen undfå k r a f t, i d e t a t t d e n 
Helige Ande kommer över 
e d e r. » Det var ord, avsedda att giva 
dem mod och kraft till att kunna gå 
ut såsom hans vittnen. Och att lär
jungarna omfattade det löftet, veta vi 
därav, att de gingo tillbaka till J eru
salem med stor glädje och ägnade sig 
åt bön under förbidan på att det skul
le komma, som Fadern hade lovat: 
kraften från ovan. 

Ännu ett ord: I Luk. 24: 47 höra 
vi, att Jesus även säger till sina lär
jungar, att »bättring till syndernas 
förlåtelse i hans namn skulle predikas 
bland alla folk och först i Jerusalem ». 
Lärjungarna togo emot även dessa ord 
och gömde dem i sina hjärtan. De vo
ro trogna mot sin Herre. Och jag vill 
tillägga. Den som tror på Jesu upp
ståndelse, kan också klart förkunna 
omvändelse och syndernas förlåtelse i 
Jesu namn och för hans skull. 

Vi skola vidare lägga märke till den 
s t ä Il n i n g , J e s u s p e r s o n l i
g e n i n t (} g, när han skildes från sina 
lärjungar. Han blev, säger Lukas, 

u p p t a g e n t i l l h i m m e l e n, i 
det han med upplyftade 
h ä n d e r v ä l s i g n a d e d e m. Vi 
veta, hur dessa händer sågo ut. De vo
ro märkta, genomstugna. Nu lyftes de 
över lärjungarna till välsignelse. Det
ta påminner om vad som berättas i 
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Tredje Mose bok om översteprästen, 
att när han kom ut från det allra heli

gaste, där han hade offrat för folket, 
upplyfte han sina händer och välsig
nade det. De aronitiska prästerna för

hindrades av döden att förbliva i sin 
tjänst, men Herren Jesus är vorden en 
överstepräst till evig tid. 

Och låt oss lägga märke till ännu 
ett: Att hava stått under Jesu välsig
nande händer och hava hört de ord, 
som den till himlen återfarande utta
lade såsom sitt sista ord, det är m i s
s i o n ä r s i n v i g n i n g. Och har det 
blivit klart för mig, att jag är en gäl
denär till alla människor, då känns det 
så inom mig: " Ve mig, om jag icke 
förkunnar Kristus! » Men ack, man 
kan frukta för, att det är få, som hava 
varit inne under de välsignande hän
derna och fått detta uppdrag av Mäs
taren. 

(Forts.) 

Kominen tj// mig. 

J{OlllJnen till mig, lJelungade hfw'lal1! 
Kommen till mig! l/uder Frälsw'ens rös/ . 
Konunen till mig med bekymmer och smär

lan! 
Kommen och mol/agen lindring och frös/! 
Kommen, I alla, som svik/en i s/riden! 
Kommen, I alla, som läng/en /il/ friden! 

Tjäna ej blolt för alt /Jänas tillbaka! 

Älska ej blott {ör alt älskas igen! 

Lär dig' all lack och belöning försaka! 

Alska din ovän såväl som din vän! 

Kärlekens vapen dig seger bereder, 

Kärlekens väg till fullkomlighet leder, 


Knul Nords/rör· 
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Svenska Missionens i Kina 
Bibel- och Ungdomsvecka. 

å 	Steninge 

den 3- 8 augusti 1926. 

Kursledare: i\-lis5ionsförest. E. Folke. 

Syiicmc1let 

är att bereda s~\rskilt S. 1\1. lC:s missions
vänn e r, i främsta rummet de unga, till 
fälle till 

att studera Guds ord oeh erhålla så väl 
överblicl,ar av som inblicknr i Guds rikes 
utgestnItning i närvarande tid bland [ol
ken, synnerlignst i Kina, 

att vi s:.!som en mission mrl stä rkas i 
tron, fördjupn s i kärleken och livas i 
hoppet inför de stora och rika möjlig
heter, vi ännu /iII en tid stå inför samt 

att allt detta må få göra oss till långt 
mer bedjande och s tödjande missions
vänner. 

Programmet 

kommer att bl. a. dagligen upptaga: 
före frukost: Gemensam, stilla böne

s tund. 
På förmiddagen: Dels bibelstudium och 

dels något korla re orienterande föredrag. 
På aftonen: Skildringar av hemmava

rande missionärer, manliga och kvinn
liga. 

Utflykt f
S igtuna. 

öret ages en eftermiddag till 

Medverkande 

Tala re förutom kursledaren bliva: Över
ste H. DiJlner, rcl<tor Joh. Rinman, sek
reterare Martin Linden, missionär Richard 
Anderson, missionär oeh fru Sandberg, 
fröken Anna Eriksson m. fl. 

Som d eltagare 

inbjudas i första rummet de unga, vill,a 
önska begagna sig av detta tillfälle t il] a Il 
studera Guds ord och lill all Lällrc lära 
känna Kina sam t S. M. K:5 nrbete där. 
Dessutom äro även äldre deltagare väl
komna så lungt utrymmet medgiver. 

LAND. 	 157 

övriga meddelanden. Steninge gamla , 
ståtliga slott vid e n v il, av Mälaren ägc~ 
numera av vu ra trogna vänner Dirc1dör 
oeh Fru Lindrnarl" som där godhets
fullt loyat:!tt taga emot oss. l'IIed järn
viig reser man till Märsta station, unge
f~ir mitt emellan Stockholm och Upps;:tla, 
och därifrån hämtas man i bil elJer a nnat 
fordon den cirka en halv mil lflnga vä
gen. De, som ha cyklar, göra väl i att 
medföra dessa. Priset ett för allt under 
de sex dagMna blir h. 21: - eller kr. 
3: 50 per dygn. 

D:l Yi gärna se, att (letta möte iltmin
s tone delvi s Hlr kraktärcn av ctt »liigef)). 
ra de ungdomar, vilka knnna finna sig 
däri , bcreda sig på att i en stor villa, 
det s. k. vilohemmet, ligga på väl stop
pade halmmadrasser, och höra dc s j~\lva 

medföra sänglinne och filt. För övri ga 
ställas ett visst antal sängar till förfogan
de, dock med en tilläggsavgift a v 4 kr. 
H a nddlJk och siinglinne mcdföras av all". 

Härliga had blott ett stcnkast från slot
tet eller villorna oeh cn underbart vacl(er 
park llled i övrigt n a turskö n omgivning. 

Anmälan om deltagande torde snarast 
göras till Svenska )'[issionens i Kina exp" 
Drottninggatan 55 , Stockholm. Det vore 
önsJdigt alt samtidigt med anmälan cr
hålla uppgift om Yi il,a so m nöja sig med 
»lägeranorclningarnm) och vill,a som önska 
sä ngpJat,. 

Bibel- och Lllgdomsyeckan på Steninge, 
s. 157. 

S. 	M. K:s Pensionsfond , s. 158. 
lIe m 1,omna, p,\ hemväg varande, nyan

tagna och utresande missionärer, s. 158. 
Arbctet i Yiinchengclistriktet, s. 159. 
Dc av frestelser ansatta, s. 1G1. 
Oron i Kina, s. 16:3. 
TaeJ,sägelse för influ tlla missionsrnedel 

och 	bön om ,dt beho\"cn m C\ fylhs. 

Litteratur utgiven P~l S. M. K: s Förlag. 
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S. M. K:s 	Pensionsfond. 
från flera vår mission närstående yän

ner 	 har Kommitten blivit alt 
för alt undt'r1älta deras strä

att söka insamla medel til! 
sionsfond. 

Kommitlen har tagit denna 
och 

i 
att tiUmötesg~l de i 

framställda öns],emå-
Den har också 

),änt så mycket mer att 
till verket som Kina Inlandsmissionens 
sekreterare meddelat, aLt denna mission, 
från v,iirde
fulla lärdomar och , sedan Hlld
son tid en s;idan fond, och all 
denna länt deras verksamhet till fromma. 

Re.slut har alltså fattats om alt liHa tryc
ka häften med rutor och 
som kunna användas av dem som önska 
göra rör att öka S. M. ILs Pensions
fond. 

Dessa häften äl'o nu och liksom 
och offerkuvert kostnadsfritt 

tillhandahållas från 
er-

Hemkomna missionärer. 
Missionär, pastor J. Th. med 

ankomma fr[lI1 Kina till Stockholm 
den 8 Den del av resan, som före
togs i Kina innan de kommo till 
hai, var äventyrlig och lång grund av 
striderna i Kina. Herren hjälpte dock 
nom ~iven den delen av resan och gav se
dan en resa för vilket vi vilja tacka 
och Herren. 

Ända sedan i oktober 1913 ha dessa va
arbetsperiod verkat i 

har varit och 
oeh vi hälsa pastor och fru 

vann! välkomna till hemlandet 

samt anbefalla dem at 	missionsvännernas . 
och förbön. 

Missionärer på hemväg. 
brev från missionär 

skulle missionärsparet Karin och David 
Landin den 14 avresa fran Yiincheng 
för Il sedan över Sibirien återvända till 
hemlandet. De torde alltså L n. vara 
resa och i särskilt behov av missionsvbin
nernas i förbön. 

Nyantagen 	missionär. 
Vid senaste kommittesammanträdet an

togs fröken Ida Söderberg från Kristian
stad enhälligt till S. M. K:5 missionär. Hon 
konuner Y. G. alt avskiljas för sitt 
kall i sin hemstad, Kristianstad, 
den 15 nästkommande 

Yi alt i något kommande num
mer av vår litlning f~l presentera denna 
väl' nya missionär rör läsekrets. 
Redan nu vilja vi emellertid uttala en 

till henne samt 

komst i förbön. 

Utresande missionärer. 
Platser äro beställda för fröknarna Ju

dith Hullqvist, Berta samt Ida 
att utresa till }(ina med Nord

deutscher »Saarbriicken». 
från Genua den 7 näst

kommande 
E/hel och Carl F. Blom 

komma v. G. att i avresa till 
och åmna sedan utresa till Kina 


mer! Norddeutscher 

»Fulda» under november månad inneva

rande år. 


lVh"l missionens vänner dessa 
V~tra missionärer i förbön, bedja Gud väl
signa der:as återstående lid i hemlandet 
och giv:l dem och deras kära nåd och 
kran rör de sm~jrtsamma avskedsstunder-· 
nH samt förbereda för och under 
den res:an. 
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Trots krig 	och allehanda trångmål går 
Guds rike fram. 

Frn ~ijlgusta, Berg skriver från 
Y;i""hulg, S/w. i ett priva.t-brev, 
a" ,'\lh."t vi godhetsfullt tillå tits 
taga del, bL a, följ aude: 

Cnder aUt, trots krig och all ehanda 
trctngmål, g~tr Guds rik e fram. Nöden dri 
ver närmare Herren, för dem som känna 
honom. l\len vad det arma folket i sin hel
het får lida oerhört, och de veta, icl,e om 
någon fader i himmelen, 

och hava inlet hopp. 
Provinse n Sh a nsi har 

även under det gångna 
året stått utanför stri 
den, så att vi fått bo i 
lugn och ro och , uta n 
hinder fält bedriva ar
betet. Vi I<änna oss s2t 
ovär'diga, då våra sys 
kon på andra platser 
rål t leva under frulnan 
långa tider. Ingen av 
de vå ra ha hehövt lida 
till liv och lem, men at t 
höra skottlossning natt 
och dag och se, huru 
stä dern a plundras och 
p erso ner mitt för ögo
nen dödas, det tager på 
nerverna, 

som hugs \'a la r, 

Under den gångna \eekan ha vi haft 
dop- oeh bibcl};Jass sa mt stormöte, då 17 
personer döptes. Glädj edagar ! Kapell e t 
var proppfullt, enär manga besökande 
kommit fl' å n landet. 

En l,vinna, so m är en ensa m I,risten, 
efterso m h ennes m an är opierökare och 
befolk ningen i övrigt i den lilla byn där 
de bo är myc!,et ogudaktig, stan nade kvar 
efter mötet för a tt få läsa och höra m e ra. 

Det är alldeles lInderbart, vad bönen är 
för en kranl,älla för dem, so m s t ~t så d är 
ensam ma. Anda sedan ny t. ret h,H hon 
dagligen bedi t, att hon skulle få ko mm a 
till s tormötet. Men huru sl;ulle hon Et 
respengar? Va d de förtjänade på sin lilla 

värdshus rörelse a nv~inde manne n att rö
ka opium för . Så en dag för ej sa länge 
sedan , gick han till närmas te köping för 
att skaffa sig opium. Und e r hel a dagen, 
som han var borta, fick hon intet sä lja 
- m e n efter mörkrets inbro tt kom tre 
personer , som ville ha ma t och logis, 
Långt fram pa na llen kom m a nnen hem. 
I-lon lade sig och drog täcket över huvu
de t, ly ho n vämjdes all se honom rök a, 
- S~t säger han: »Jag h ar hört, a lt det 
skall bli s tormö te i Yuncheng om e tt par 
dagar.» När hon hörde ordet »stormöle» , 
tog hon bort täcket rrå n ansiktet i en ha s t. 
»Av vem har du hört det?» - ».)0), sade_ 
m a nnen, »igår kom det en gäst, som köple 

Galuscen /1'1111 Yiinchen,q, SIw. Bröllopstt'l,q, 
F OlO IA~u u /(s ta(ssorl. 

mat. J ag frågad e hono m, vart han skulle 
h ä n. H a n s \-a l'ade: Jo, jag skall till Yun 
che ng pi't s lo rmöte, so m börjar i öYermor
gon. - Vill du ga dit»? Om hon ville! 
Hon hade mes t fruInat för a tt mannen ej 
skulle vilja lMa henne gå för a r be tets skull , 
som hon fick göra det mesta av, - Gud 
hade bere tt. De t va r ju dd hon bedit Gud 
om flera m å nader, TIespen gar för a tt hyra 
en liten ås na för den fyra mil langa vä 
gen hade Gud berett genom de tre m a l
gäs lcrna, som kommit på },vä lle n. 

Dpt va r s tl troslärk a nde at t höra, hcnne. 
Hon be rättade flera exempel på att Gud 
underbart besvara t h ennes böner. Så t. 
ex. dog hennes egen fos termor fö rra åre t. 
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De ägde själva inte en enda jordbit. Hon 
talade med Gud om sal,en. En granne kom 
då och erbjöd henne att bl'grava den dö
da på deras land. Ilon har ock såsom svar 
på bön blivi t helad till sin kropp. 

En stor sl,ara skall en g;'lng samlas frun 
Sinims Land. Vilken nåd för både eder 
tlärhemma och oss, edra sändebud, alt ha 
El tt vara med och samla in dem. 

Arbetet i de tV~1 seminarierna och folk
och småskolorna har pf,g< lt i lugn, och vi 
ha ävt'n fått erfara Guds andes verk. Av 
strejk och annat, som ungdomarna före
tagit sig, ha vi cj haft någon känning. 

J.l1idda.Qsrast vid ~tormöle i Kina. 

Dnder dc två sista månadprna ha bibel
l,urser hållits ute på utstationerna, jag har 
haft glädjen att fått vara med på tre plat
ser. På den sista platsen var bibelkvinnan 
och hennes man - kristendomslärare i 
sernin<lriet - med. Det är idealet, när 
man och hustru följas åt i arbetet. De 
gjorde yerkligen sitt arbete så bra, att 
det var en riktig hjärtefröjd att se det. 
Tacka med oss Gud, som givit oss goda 
medhjälp<lrc. 

Vid stormötet t<llade en ung man vid 
namn Kao, utexaminerar! irAn vlirt semi
narium . Han har sedan tagit sin grad vid 
en teologisk skola i provinsen Shantung. 
Kao talar alltid med s~ldan värme, så lik 
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sin far, som yar äldste i församlingen i 
Tungchowfu. men nu sedan många år 
hemma hos Gud. Sonen fortsätter i fars 
anda. Han talade nu mcd 1,raft och över
tygelsc om välsignelsen av a tt giva Her
ren tionde. De skriftställen, jag minns, 
att han anförde, yoro: 1 Mos. 14: 20; 3. 
i\{os. 27: 30; j\-Ialaki 3: 7-12; Hag. 1: 6, 10. 
Det var flera st ällen, men jag kan ej nu 
el'inra mig dem. 

Tänl, om Guds församling ycrkligen ga
ve tionde, då skulle ej medel fattas för 
Herrens 'verk. Det medför välsignelse att 
göra det. Yid ett annat möte talade han 

S ~\ skönt om Kristus så
som ))Iiljan i dale!1l), och 
församlingen såsom ))en 
lilja bland törnen)). H. 
V. 2: 1, 2. Det är under
bart a tt erfara, hu ru 
Guds heliga Ande för de 
jämförelsevis unga hed
nakristna uppenbarar de 
djupaste och innerliga
ste sanningar. 

Den 2 juni samlas vi 
till högtid här - vår 
konferens börjar dii. 
Viktiga fn'lgor angående 
hemmissionens rörbäl
lande till den inhemska 
rörsamIingen komma att 
behandlas. Missionär 
I3crglings son M.artin 
kommcI' också att invi

gas till missionär, så att det blir särskilt 
högtidligt. 

Eftcr konferensen få vi litet sommarvi
la. Vilken välsignelse äro ej våra vilo
platser, ))Sommarro)) och ))Sofiahemmet)) 
på Kikungshan. Denna sommar komma, 
Y. G., min man, vår brorsdotter Ester 
samt jag att vara på Kikung. Det blir ju 
ej odelad vila, ty vi sh]]e förestå som
marhemmet på Svenska Skolan. På Som
marro få vi lugn och ro i kretsen av vå
ra egna missionssyskon. På Kikung Hi vi 
r31,a andra missionssällskaps l11;ssionän:T 
och Et tillfälle att vara med vid dyrbara 
uppbyggelsekonferenser. 

Under en längre tid h<ll" järnvägslinjen 
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varit avbruten, men Yi hoppas på lugn 
igen. 

'Vi anropa Herren 0111 en djupgilende 
vächlse. \'iljen I ej dörhemma förena 
Eder med O'" om della ? 

AllgusLa Berg. 

"Det är vad Gud har gjort." 
Då inbördeskriget rasade i Yåra tntlder 
mars m :l nad kunde vi för oroligheternas 

skull ej ga till kapellet u ta n 
hade YJr söndagsgudstjänst 
på ba r nhemmet. I3ibelkvinnan 
Cheng ta lade öyer sö nda gs
skollex ten, Malt. 22: 15-:t2, 
och ur hennes predikan vill 
jag i sammandrag anföra för
jande. 

- - - I denna tex t läsa 
\'i om huru fariscerna försök
te snärja Jesus med ord. Vi 
\'eta också att Jesus vid an
dra tillfällen var utsatt för 
olika frestelser. Satan fresta
de Jesu~ och en ~ång var det 
lill och med en av hans egna 
lärjungar, som frestade ho
110m. De bibelställen, som ta
Ja om dessa frestelser öra till 
stor hjälp för oss, när vi 
komma svårigheter och 
prövningar. r-Iå nne Yi i dag 
möla niigra frestelser på Yår 
stig? J a, av m ån ga olika slag. 
Jag har denna vinter mer ä n 
någonsin fått erfara detta, på 
grund av a tt vår flicka, Ai
lien, i flera manader varit
svart sjuk. 

En dag kom en kvinna lör 
:ltt hälsa på, och då hon hör
de om Ai-liens sjukdom sade 
hon: »Det beror p~1, att ni häg i det 
go ned det stora trädet utan
Iör porten. Aldrig har någon ens Yagat 
klätlra upp i det av fruktan rör anden, 
som bodde där, och nu ha ni till och mec! 
huggit ned det. Det är anden som är vred 
och låtit denna sjukdom komma. Ni måste 
otfra till den anden rör att han skall !Jliva 
blidJ(ad!» 

Efter llagra dagar k om ell annan kvin
Il:l: ))Jo, .jag skall säga er hur flickan 
,kall bli bra lrC\11 sin sjul,dom. När ni i 
hös tas byggde della huset, offrade ni inte 
till den s tore anden. som !Jor i jord en, 
utförde ej heller nilura ceremonier, so m 
man skall göra, lör att andarna skola !Jli
ya vänligt sinnade. Det är rör den"kull dc 
~iro vreda, men om ni nu bara oHrar och 
brii nner rökelse, ska l] flickan säkert bliva 

Ett heliqt fräd. ,Aldj-ig hal' 11åg un ens 1:r1qa t klötb'a lIpP 
av ji-IIk/an pi?' anden) som bodde där. )) 

bra,)) - Jag sa de henne d tl, att vi trodrle 
på den sanlle Guden i himmelen och ej 
fruktade lö r några andar, ty Gud ör mi:jk
tigare än de. "Vi ha ll'[) ll på den sanlIc 

Guden och tillbett endast honom i nära 
trettio å r både min man och jag. Varför 
sl(uIJe jag nu sö ka hj älp hos a "gudar och 
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andar, som cj kunna hjälpa?)} Kvinn'ln 
svarade: »Jag förstår sa väl, att du ej va
gal' offra lill avgudarna rör din man, men 
om du ;ir rädd för honom, sa kan jag kom
ma hit i morgon, när han gå tt till sitt ar
bete, och hjälpa dig att bränna rökelsc, 
så att han ej får veta om det, och så skall 
flickan bli bra.» - Jag svarade henne: 
»Jag är ej rädd för min man. Han älskar 
flickan lika mycket som jag och vill, att 
hon skall bliva frisk, men vad jag fruk
tar är att synda mot den levande Guden.» 
När kvinnan hörde, alt jag ej var villig, 
gick hon sin väg. 

Flickan blev s~imn' dag för dag, och hed
ningarna omkring oSs sade, att var Gud ej 
hörde bön, ty dit skulle han väl göra Ilic
kan frisk. Hur min tro under d<'ssa dagar 
5altes på prov, vet endast Gud, som ej 
lämnade mig ensam i den heta prövHings
ugnen, och huru Gud sedan blev förhär
ligad inlör dl'~sa våra grannar skola ni 
nu ra höra. 

All t hopp syn les ule om hennes tillfrisk
nande. Hon hade legat till .s;ings flera må
Ilader och hade svara pb'lgor särskilt om 
nälterna, Yilkct gjurde, alt jag ej hellcr 
kuncll' fa sc)\·a. ulan ständigt måste vara 
hos henn('. ~I'Ltt kunde hon ej smakil, utan 
drack endast kokt vfllten. HOll var som 
ett benrangel. Missionärerna uppmanade 
oss Ilera gimger alt taga henne till sjuk
huset i Honanfu, men del var olägligt för 
{)SS att resa dit. Vi väntade i det längsta 
och bådo under tiden till Gud. 

En dag, när det syntes. SOlll om Hickan 
vilken stund som helst slwlle dö, beslöto 
vi oss alt göra ett sisla försök, nämligen 
att r esa till : jukhuset. Både min man och 
jag måste resa, ty hon m~\ste bäras för
siktigt. (A.i-lien är omkring 14 år). Dessut
om måste jag taga med den lille gossen ett 
år gammal. Både doktorn och sjuksköter
skan skakade endast på huvudet och sade: 
)lVi kunna ej göra nagot för henne. Befall 
henne i Guds hand! Blindtarmen har 
brustit för länge sedan. Hon kan ej leva.) 

Med beklämda hjärtan buro vi flickan 
till det rum, där vi skulle bo över natten. 
Inle en strimma av hopp syntes, men min 
man sade: »Låt oss bedjah) Lillen sov, 
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och bada böjde vi knä \'id Ai-liens bäclcl. 
Min man började alt bedja. Jag hade be
dit för henne så många gånger, men nu 
tänkte jag för mjg själv : )lKanske jag ej 
varit nog andaktsfull eller stilla inför 
Gud.» Därför slöt jag nu mina .ögon lör 
att riktigt kunna vara stilla. Min man 'bad 
länge, och jag vågade ej öppna mina ögon , 
för att se om flickan ännu levde, och där
för fattade jag i hennes arm för att känna 
om pulsen slog. Jag kunde l(änna att den 
rörde sig fast mycket svagt, och då fick 
även jag frimodighet att bedja. Under det 
jag bad kom en underbar förvissning om 

Kinesisk mor med dottPr. 
}'UfO E~ter 81!J"(7. 

bönhörelse. och när jag slutat bedja sade 
jag: »Ai-lien, du skall bli frisk igen.» Flic
kan kunde ej svara, men på hennes anlets
drag kunde jag se, a tt hon förstod, vad jag 
sade. Del blev åter en natt utan sömn, 
men på morgonen kräktes hon mycket, 
och sedan stillades plågorna. . 

Vi gjorde oss i ordning för hemresan, 
och Il ~ir vi på järnvägsstationen väntade 
på låget, fick Ai-lien höra en man, som 
med hög röst bjöd ut sina kakor. »Köp 
mig en kaka!» sade Hickan. lIon fick en 
och åt mer än hälften, fast hon ej på må
nader smakat fast mal. Sjukdomen hade 
redan \'änt, och hon började genast bli 
bällre . Nagon vecka eIter~lt var hon åter
st;illd. 
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V;oJd tro ni chi , de hedniska gummorna 
. ::I de , som förut h a de gett mig s å goda 
r ~\ d? »Er Gud ä r mäl,tigare än vår, ty 
vår gosse blev sjuk, och fastän vi br ä nd e 
rökelse fÖ l' honom varj e dag, dog lIan d
ter endas t några daga r.» 

"V arför skulle vi behöva r es a till Honanfu 
med flick an? Läkaren kunde ej göra nå
go t för henne , och allt vad vi J, uncle göra 
där var att ytte rli g3 re bedja, Det hack 
vi gjort hemma m~lDg ~) gånger, m en I'ar
för hörde ej Gud I'ar bön h em m a? När 
doktorn hade sagt: »Intet h opp! ») D å förs t 
kunde Gud få hela äran .. , När det ej 
finns någon väg, uta n allt ä r som tillbom
ma t, då öppnar Gud " äg för oss , och S:'l 
blir h a n sjä lv därigenom ärad och förh iir 
IJ ga d .. ,» 

Just som bibelkvinnan slutat kom Ai-lien 
in i rummet bä rande sin ett-ärige bror på 
armen, Hon såg ut so m h ä lsan själv, Alla 
sågo på henne m ed fö rvåning, och mo
dern sade : »Det ä r , v3d Gud har gj ort, och 
det äl' ett und er för v[lra ögon.» , 

Minnie Nicholson. 

Från striderna vid Shanchow och 
Lingpao, 

Endas t ett par veckor efter se da n jag 
l,ommit tillbaka från Yiin chcng, d. v. s , i 
mitten av januari , börja de stora trupp
masso r tillhörande a ndra na tion a larme u 
tåga mot Lingpao, där dc, som dc sade , 
skull e dril'a bort nil g ra rövarhopar, som 
infallit i provinse n. \Vu Pei-fns kampanj 
i södra lI on a n mot a ndra national a rml':n 
hade r edan börj a t, och det va r en öppen 
hemlighet, att dessa ))[öl'arhopaf)) söckr 
och väste l' OlD Lingpao voro den i fjol v<l
r as slagne och fö rdrivne Shensiguvernö
ren Liu ehen-huas m ä n, som stodo i för
bund med Wu Pei-fu. Dessa h a i sjä lv:) 
verket uppeh ~tllit sig i bergstrak terna sö
d er om Lingpao ända seda n i fjol. 

Inom ko rt började striden vid Lingpao . 
»R öda-svärdsröreninge Dl) eller boxa rn e, 

so m vi utl ä nningar kalla dem , res te sig 
ä ven mot den förhatliga a ndra a rmen, och 
jä rnvägen fö rslörde s ej lån gt härifr[ll1. Så 
snart ett s täll e reparerats, uppre vs den på 
ett anna l s tä lle . Kriget vid Lingpao blev 

all t h ä ltigclJ'e , m e n ingendera sidan öl'er
I' a nn den andra. l\lindre s tride r mellan 
soldater och boxa r e utk ä mpad es nä s tan 
d8glige n r unt oml,ring s tad e n h är. Järn
v ~i gen, telegral- och telefonlinjerna, allt 
!ördän3 des . 

Sa voro vi så gott som avsk urn a fr ån 
yttef\'ärlden ända tills i slute t av mar s, 
"ad so m försigg icl, i öster, visste in ge n be 
s täm t, men a \' -a llt a tt döma g icl, det illa 
fÖ l' andra nati o nal a rme n. Och cn vacker 
da g I,ommo de flyende i tiotusenta l hit till 
Shancho\\'. Gen e ral en ll ä r i s tad en hade bl'
slutat s ig för att göra my teri och överg fl 
till \Yu P e i-fus sid a , \'arför inga av dc 
slag na so ld a ter na fingo I,omma in i sta
d\:n. \'i voro ,illa tacksa mma därför. 

De slagna so ldaterna fortsatte tilI Ling
p ao i hopp o m a tt l,unna komma fr a m till 
s in hemprovins, Shen si. Me n det befanns 
vara omöjligt. De kämpade urs innigt 
i n,"tgra dagar. men kunde ej bry ta sig ige 
nom fiendernas linjer. Situationen blel' 
allt m era kritisk, ty de förföljande trup
perna sades vara end as t ett par mil öster 
om Sh a nchow. iVle n så blev det lu gnare Ull

del' nägl 'a da ga r. De förföljand e truppe r 
na upp e nbara de s ig ej, oeh ka nondundret . 
i Ling pao upphörd e. Jag bes löt dä alt gel 
till Lingpao öl'er sö ndagen och se, hur det 
stod till på missionsstationen, so m jag ej 
l,unnat besö!;a pä flera m il nader. Då jag 
kom dit på lörda gs 'flermiddagen, h örde 
ja g ej ett s l, ot t lossas, men staden v imlade 
a v soldater och. civila. Anledningen h ä r
till va r , att de stridande underh a ndl a t om 
fr ed de s ista da ga rn a. Allt ,var nu kl a rt , 
sades det. j\ndra ar m en skulle få fri pas
sage hem hl! She nsi. f' a lördagskvällen 
haJe lJ ~lda si dol'lla dragit s ig tillba l,a från 
sina skyttegra \'ar . 

Pä missionsstationen fa nn jag e tt tiotal 
församlingsmedlemmar frän la ndsbygd en. 
som ej kunnat ga hem ej heller h alt lI ilgra 
underriittelse r frän de sina pil hela två 
månader. F ö r övrigt stod a llt v ä l till där, 
Stridslinjen yar endast e n k m . fräa s ta
d en , \n en Liu Chen-hua s so1r.Jalcl' h aoe 
inga ka noner , och detta förkl a l'ade , va r
för ej s taden 18g ts i spillror lån g t dessfö'
innan. 
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Tidigt på söndagsmorgone n, medan det 
ä nnu var mörkt, v:lknade jag vid e tt häf-' 
tigt skjutande strax utanför staden. Vad 
IJc tydde detta? Hade de ej slutit fred? Så 
frågade jag mig sjä lv, men inom kort 
viss te jag. hur det stod till: Liu ehen-hua 
harle bedragit andra arme n! Under natten 
besa tt e hans soldater både sina egn a och 
andra arme ns skyttegravar, som tIe dagen 

Kinesiska npubli frens förste pres'ident Jnan oYr/qiven av 
officerare och ämbetsmän. 

förut utrymt på grund av fredsslut e t. Stora 
avdelni ngar av andra armen flydde redan 
mot Sh ancho'N. Ja g ämnade också et t tag 
att genast gå tillbaka till Shanchow, ty jag 
visste, a tt en utlännings närvaro pil. mis
sionsstationen be tydde en hel del , (ör den 
h ä nd else s taden ble\'e plundrad. Men hur 
de t var sta nn arle jag över de bilda guds 
tjänsterna, ty mycket folk var samlat. 

Klockan blev närmare två på eftermid
dagen , och skj utandet runt omkring sta

den allt h ä fti gare. N u förstod jag, a lt 
ingen tid fi nge ga förlorad, om jag skull e 
hinna de tre milen till Shanchow före 
mörkrets inbrott. ?vIen soldaterna inne i 
staden hade vid det här laget beslutat alt 
göra myteri , och för att upprättMlla ord
ningen ya)' det Yid dödsstraff förbjud e t alt 
gå pa ga torna. Som varande utlännin g 
fick .i:lg dock pao'iera, och sedan jag hos 

gl'neralen fått lillå telse att bli
va ut släppt ur staden, var jag 
SIlart mitt ibland de flyende 
sold a thorderna . Vart m a n såg, 
vimlade det av flyend e solda
ter. De företedde en sorglig 
a nbli ck. Trötta och trasiga 
halvsprungo de med sina va
pe n. Må nga voro pojl(ar på 
14 il 15 å r. De voro alla vän 
liga mot mig. Tydlige n tyck te 
de, a tt jag var i sa mma belä 
genh et som de själva. Lil1 
ehen-huas soldater sl<ö to vilt 
efter oss men utan effekt. 

E fter en och halv mil s 
m arsch sak tad e soldaterna a v 
oeh jag fortsatte ensam. Till 
Sh anchow kom jag, just som 
de stängde portarna. Följande 
dag börja de striden utanför 
Sha nchow. N u yar andra ar 
men instängd mellan två el
dar . Lyckli g tvi s hade segra r 
na österifrån ännu ej anlänt, 
men boxarna angrepo dem i 
s täll et. Så s tredo de i två da
gar och tv å nätter. Då kom
m o tre l\Ompanier över flo
den fr ån Shansi. Underhand
linga r hade tydligen pågått 

förut, ty nästan omedelbart börj ade 
de slagna soldaterna t ~\ga in i s taden. 
Shansisoldaterna posterade utefter vägar
na, och d e slagna solda terna fingo avläm
na sina vapen och fortsätta till flodstran
den , där ba tar voro i beredskap, som för
de dem över till Shansi. (Detta var vac
kert gjor t av Shansiguvern ören, ty de stac
ka r s Shensisoldaterna lmnde ju varken fly 
till höger eller vänster. l'vIen så hade han 
ocks:l ](rigat mot dem vid Lingp ao och 
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genom a tt hjälpa Liu Chen-hua p ~tskynda t 

, leras fall.) 
Flera tuscn solclatel' IJlevo sålunda för

{la övcr [loelen. Men uu inträffade n;lgot 
-oväntat. Kl. tV~t P~t eftermiddagen J,ommo 
Lius soldater och boxarna helt plötsli.~t 
in i s taden. Flera b~ttlaster soldat er voro 
ännu på clennCi sidan floden, och hundra
t81s soldatc I" tillhörande Cindra armen höl
lo ~tnnu på att avlälIllla sina vapen. Nu 
började med ens elt öronbedövande skjll
:;-tndc. Jag sag fr[m mitt lönster huru som 
le ;:\'väpnade soldaterna rusade tillbal(a 
och :tt ertogo sina gevär och de enda~t 

~Yärd sbe\'äpnade boxarna togo flera gevär 
pr man. Vad jag sedan fick upplev<1 un
der hela eftermiddagen till mörhets in
brott, sbll jag ej röra vid. Ett hemskt 
slaktCinde och plundrande pugick i hela 
s taden . Aven vi ringo besök av dem. Två 
Ci v våra portar bröto de sönder, och ctt 
s tort hål grävde de genom ena muren. 
Många hade tydligen ej väntat att finna 
utl än ningen hemm8. Andra å tc'r buro s ig 
åt som vilddjur. Några kvinnor, som ta
git sin till[lykt till oss blevo plundrade prt 
allt, nu de hade. När jag nu efteråt Hin
ker på, hur hela staden blev utplundrad 
och på de många, so m mördades allddcs 
inpå våra 1,nut8r, ser jag det so m el[ s tort 
under av nåu, att jag slapp und an lIled 
Hwt och äYCn fick beh ~d la min a ägodelar. 
V~ ra planer om alt i var la utföra ett 

\'id str iicktarc evangelis;! tionsarbete P~t 

landsbygden ha p[t grund av delta hig 
gått om intet liksom i fjol. Yetesl,örden är 
~ nart inne. och elen brCtd sl,a, so m den för 
med sig. Bibeldelar, som i bör jan a v fe
bruari sä ndes från Shangha i ha ej heller 
anlänt ännu. I höstas spr edo vi flera tu
sen evangelier P~l landet. Må vi bedja, att 
skördens IIerre sjålv m å. genom si tt ord 
-öppna hjårtarna , dä skördemännen ej 
kunna "ara ute och arbeta I 

Här i Shanchow h a vi fortfarande ej 
fått ingång på landsbygden. Men i Lingpao 
går verket framåt. Jag kommer just däri
hån nu. Lingpao stad undgick all IJti 
plundrad och missionsstationen har fått 
vara i fred. Under l\riget ha (le flesta av 
våra församlingsmedl emmar kunnat sam

las till gudstjänst i köpingen Chli.chcho\\' , 
"äl två mil söder om Lingpao. \O. i inköpte 
en gård där i fjol, so m DU häller på att 
restaureras. rlera hundra personer lära 
l,omma till mötena dill', ehuru ingen av 
vitra evangelister varit där p~t länge. De 
troende tala en s tund v<lr och vittna om 

Kinesisk soldnt. l handtn ett ex. av 

Nya Testanwdet. 


den n[trl, de själva erfarit. Många önska 
bli sökare, och ))ä ven flera buddister ha 
gjort bättring»), sade mig en av "åra unga 
försa mlingsmedlemmar med glädjestrå
lande ansikte. Låt oss sä rskilt bedja för 
dessa på Lingpao landsbygd! Om tre vec
kor skola Yi ha stormöte i Lingpao. och 
jag önskar då själv besöb Chli.ehchow 
och byarna däromkring. 

Johannes Aspberg. 
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Framme i Genua. 
Genua den 1-l juni 1926. 

Herren har i stor nad underbart hjälpl 
och Yälsignat under ]'ontinentrc" ; 'II1. Vi 
komma Iycldigt hit Id. '/2 1 r. m . och ga 
i morgon Y. G. ombord ]Ja ,.,Fulda)), som 
beräkna s yara i Shan ghai elen 19 j uli . 

Sven är S~l ya], en öyer allt han s.r och 
mycket fördrags am und " 1" lrö lla nc!- och 
lJ esYärli rra förhallDnden. Hun :i l' (l ej, in
lr e sa nt som rc'sk <l mrat. 

~Iå nu Herren ban a Y;'ll' YLi.'1 i fortsäLt
n inge n och välsig na "ilr a llkorn ,· t till m il 
le t [ö r färden! 

~Ied lack rö r all t sam l 'n yarm I ii l ·ning. 
G. I'. 1\" es lcr. 

FÖ f" b ll)1rl l a , " ·u ;[/('.' 11.. 1". U. K . 

li n ,· 1I - iin t , j Il å r beriitt" l.'e f,' r 102.. . Stl ~ llm 

mo lto l,ir el t w tng'n a å ret nn()' iI- e~ : ,ITI' r ren 

- k a.! 1 \':1[,; l Ili tt. ev iga Jju ., . \lI'h din ,u,l " bil 

\ a m llin l lii di glwt.p . J ~ . (F) : l :! (·h ;lr,lw r iil 

te! " Il \. j ~'1r , n i t <>11 l i\ l igL ' l! '1, 0( 0 \ (fiiri 'l för 

"tt spri c!r.l dett a. l j uB. 
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nin gar m ed till sulll maus 1.:;;)R medlemmar, 7 

D,l ggrynin" a r med till~anllnaus 124 medl em· 

mur. 9 öndag", ko lor Jlled tillsamm a ns 310 

barn s am t H) .' COll f'k:irer I.I/ ·il omk ring 720 

Dl (l Iennllar . 

Liil'al' i m~Q i"1ta:s Jl i ss ion-,,;örenin.fJs redogdrel sc 

ouh mal " ik('l {ör l D~5 

har o(;ks H. komm it o.-~ lillh:1JHJa. De nn a vi al', 
af t den Ila liv., k l' afti g:l förening id år r- lut 

r il k nll l' 2,~ !J1 !iiruriun o r "rll :\G11 s<?cminul' i ·Ler . 

s ll ls! ~,a~7 m edlemmar. 77 hiral'i ll nor och 6'3 . 

~U 'Jli n ll ri oLcr ha\'a under aret Wrcu n.1 sig !lied 
L lir. F. 

In kOTO R! t- l' o " h utgifter unct .. r ill'.t b:l lallRC 

ro r på Il summa av k r ono r 1 ,GI 3 : ~il . Pll 
o l ika lJI j -~ i oLl ~fält lJUva D rni ss io ui lrf'r fa l ' iU 

Il nd rhall I m ll L. :.II. F . De ' u t. om un d rlt:· 1
," o i I .a pplanu en sju k ,kiHe l' ~ lm (,dl en bib 1· 

kvi nn a sam/. 5 bibdk vin no r i lutl i cl1 . "De 
\'äu f lln uc~ lIod erha lla odc ,te ll b ibl,lkv iu lla i K i 
Il:L T ....L ~kolbarn i Indien o ch ett i Kin :l II Il' 

t1erh ,'d l" . \ ~rjiiJllt (' ~ l i\ -m in :ll'ium med Ö\' 

r~m gsdko l a 'j h.i nn timt en bibel k ol:J. i Indie n 
l. ö r li ll I L :\L F:s v~rk nmh eL g rcll ur , Til! 
~ycll sb )[j. :i iOn pIl i l'urL ~aid l]l\ r L . ?>C P ., 
i likhet 1l1o'd \' ,,,1 ' om l'k et t und r fi.ir gi.LcuuC' 
ar. fa t. t vara. on förmed larc a v gavor. F ör 
cnill g~ rn Clll l! n l mar, vilka i.l r o ln i .s.~ i"n i..Lrer) u pp 

g'J. t il : etl [tl l b l :.tV 12 0.l j" LIdS 5 ~ I1i\.'k:.1 v d c l -

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juni 1926. 

AlImäuna miss iolJsmcdc J. 	 hlu mJll) l ti ll lnill viilt )7 :"1111 . Hö~· 
nW lI s ~ I'i1 \' » 2.): 

J 'lI l. Oth:shö t{s ll :r föl'ouin g :.! ;.fl : 10M. E. ,J.. Ulld,w, till ,T. A ,pucrt;8 
HI1;). » .\.u u i., 10 : IIn,h'r lt"1 1 JOO : 
l ut4 . ) 1i ~siO IlH I1lC' .lt; 1 f r un 1);11 0111. 1("1l1 :\L S :!n : .~O 10:1:•. I !\ .. C\or rki i r il'i!" :d':' : 
111J6. K . ~ L. A " I 'l! ...\.gll f!:ol J'nr~~h~ rS!;.. 103';. ::\ o ''I'k iip in" .- ' ·'i nn, 'I', h .i iil p till r ,·" I, ! 

ulld f'rlI: Il 1'; "'1" j ll l1fulo ru H. !:;' lIl 1. A. l G: 
lO:17. K o ll. i O,·" rga . ," Jll A. .. y ,,,lstena l O: l Ol 11 G . K. :IL .-\ :s P '\lIi iu lI " f. Ii Il d:o j .l : 

]018. F. . v . "F' , S lh llll, RjlHI'JJ .- UI. ) I j: 1II;1~1. »(JL dil1ln rl J J1 : 
1(11 9. S . O.. .\I IIl· ieRl nd . '\ ' "1)1] . t1ng's h}O\J\· l OW. ,.Cr Glid. r ika rö rrn,!. 10 : 

titor · ti ll n. ;\ tI ( lt:; l " nl l ~ lllld ("r h . 2l: JU 11. F råll \ ' "listen" . h jii lp l ill f rakt fiir 
HU,. 	 j llll.dor ll il'J.\\:::llfiutC ll htJJflt.lriL t'fl. uv!. frlt 1:1 

1011 Jo hallSSOll , :Skönl" :,,1(': --- 1013. A . H - II" II ,rItii. " 
10~!. A . S., T\. :tI' ISl"I'P 111 : . ]fjJ I. C. ,I. l' .. T /':1 I1 /1S, ;. Jl1 t.1 t nc:k uo,· 
l U~~. Sk " I I'a rr" -,, i E r slIw,·k . 1':111 II. L. h.' j " . ,l:""m K. B. 10 : 
JO?a. ]O '. 11 .• T!lI\" ho . liOlll!c J ::! :  ~ HlaHk ll I Hkllg'a r och (' Lori IIgnr i 

11 I)TCIl~ . Jes1l v; i_ l ~i.r:! u a dc U I1 11 Jn · .l lili . K. K . G:: l L' p lls" l " .:!;) : 
1 0 ~ :,. r, Tackl' ll n pl'r t ·Il . t j ] IHII ~i r ~orL~ 1.fll)l\ : - n v 0 _ ,."h .I L K ., L und ' J~: n,) 
l O'!li. H . A .. S l h llll ~O:  "11 11, 1 K r. 1~: :,7, .,fh uH: - 
) !I:.!H . : \. G ., TTit,,~ l hy U : -- K r isl!lu la L' ng·,j o llJ , ri ir' ·Jl .. l iII ~[ill-

"i e ~ i ~hol ~(o Il " 1J Ud 01" 11. . l otl : 11l2!'. ~ P " l'iJ ,i SS0 "c h kol l. -Hlod,,1 [ ra Jl J01 If(,r ,' ' n. ucl , 	 011 : !o, pnril ö ~f'f ;i mu l n L! i .u 1' ;.lll ~ L ;\ hkul: -l . 1.11 !9 . J. fL. Smucl .. Ii i. U ~ n. (' Il L l o Jl1o t! L p ..'\.
I~ , ", " o . .\-u,u"ul"J!· l' i ll...,-sl . till Y. I~ . \Vt~ ltn (' ,\ Ir'(lm ho l' 10 :'V ("~ ll·l' ." l lrHh' r h . 	 ]! "' : lo:,n. 8 iiikl 01'1.1 Y ii nJlt-,!'. .. i L fö l' IJ l o u1

10:;[. H. _\., H\'C ll:t ll llu, » Ii ll ,"iII ' Jl lld!"" rIl 0 1' 1)(: D jr Irtö r !t, W e ullcrsl rij m. 
Jll j n I / I '" :;U : kl ' n ~Gli : n . l': .. :::; ~ i\~t'\o jc.i • . l,l(l k o ll't.: r ::.lJ rl ) :$."1 : 1<,, 11. i J. å "g-nii, »vill G. Y. \V :s 

F . · U. D., L U lId. hT'un n, i .1. f i; r ' -I l :-. j In h ( · .~fi l \ ~ . gill .J. 11 ,. ~ [ i)n8 t f'r 
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]052. }J.a~:-.10 Förelib·;.Jllug-s(ören .• i ~t. för S. ?IL K:s Pensionsfolld. 
arvode t i ll IL A nrlcrsoll [ör tvi!. 
rörc lti~HLillgitl' om l\..i.Jl<l :,0: - 10:10. " ~ IG 1926. Er. :,: ~O " JOO , 

]O~J3. E . 1"1 LilH.l 0l'öd HJO: - 1097. K ~' . A.. Slhlm lO!): 
10GO. }L L., He! si n g- furi;, bidrag: för nlll · llaGb. l\l,d. J : :l 

kostu. för S l c ningekurSl' ll, F . .\L l\: rnuor li.;{I : - 
100: - 9: 3:' 

1061. ~. S ., 8 kcll c fte c1, till E. S"iöslröms Säl'sldlda HndalllåL
undeJ'h ull 10 : 

1012, OIL;ill tl ld . ! ill S\' erl.':l .";UJlS fö r \ urks.1062. A . B- Ii, d :o, vec !;o s ln u l iH, till u:o 
i rrll n g k ·,\· {.l II ~,-I:-lOGa , G. r,., d :o, till d:o In: 

101,j , H, (j " Slll ldlJ ybrrg , I lI l H"lll'il, 'r,j" .JIIfj L H . K . , Kri s in"ha l1 lll lO: 
1 0(;~ . H. L .. !'::lil U. L .. ::; k ii\'dc 111: d <:l'. alt IJllV. eft. go l lf. 30: ' 

JO:!•. l\ I ,,, i ph,, I I1 , ~kyr k ,,n s Bnrmn r", rii rH1Gli. (J. K.. ll.i ii r k iihy l:': 
g-U J.,Sl 'll T ;,,; a i E ll · ill und('di :1I110G7. Borås,S j iill lll!'!;"I1'; Kill:tkrf'l, ] III: 
C bie h clto \\ HjO: 1 1l1i~ . p ,. I i:, : l , :l 10 : , 

1O:J '. S. n., li ll ) [Il ri" P ,' flN""11 all [Il l , · .JOn. ",För Herrens s k ull ; :W: 
f·rt. g'u fl . l;;: 10/3. " D e " 11 j u ni , 10: 

104J, S le Jl g ö l Spj u b..h ' g'l ls B ~ fijr P'lI in~,1074. ),I E n hIOT/I Ill H p il. k nll Jl Jl4' n dör O. v . 
l- ' (; i1ilz ( \ n~ gT: t \" ) 10: f. YJni;(( ·:.:;r i ni il-iul-{ul·, t ill :.\[. Hi llg'. 

b(' rg'. YC l'k s. . G: J,;'·1Il/i . Sol:.!; l i lll l c ", ,\[or lorp, g,lI A . :\'., 10.j L O Tl ;l ll llld, I.WkO fL"t!l', ti ll n'. Lin d C' l""l\" v art lly(;!:i.: lll :,U: 
ver k ~ . i PlIehcng-• .c:JlI A.::; \ ' i shv GO:1 7H , SpöJallds Kr is t !. " "ge!.· fi ireni "g ·jO: 10:,:,. ' : \" 1' ,. I~ cl lI gkill ' II, glil ' .\l. l ....lOj!!. .• Fl'I1 11 1(o,, (o r ,," . · M il o rr" rd a~cll i 
~ i od li;g-f'1! , lill lf tt ll ll il \ \"'::U LL..:: fi ltFo lk dorp d . Ij / lj )) , ( iJi III iss iv lli l " r · 
'U LV . i n ..'r l..; ~ . (l{t . g-nlU. 20: Ha J'Iu ll n 's ')I'h \\'csk r - llU tle l'l.. , S. Ocll ::\ . .\i., .l(\.I f' r; H1s r ll l';i ll nil,g In U. L .. 1\:. 1l 1l 11 fl 7j: - ~ 
s p :l rlJ . - lI 1. t i ll d :u ~ lil r1:o ,J:l n u, " T i ll lll i n n l'l av K uut 'Vell llilfst ri;ll\, 

P. u: .... . 8tOl' hd ,{.!'t · !I , 8 r.I :1 r IJ ij~sn , tii lIIH*U t<wk rör vijnskap , f run L ; l ~:' 1:,; 
el:o gm d :l) :1: 211JO, l. P ö. ·111 : l ~ :,1) : 

L. O., d :" . d :o, l i l l Il :r>. ;':' ll l ,1 :0 1: ~II] O. !!. ~h· . JI . ~I f~ , t i ll J), L a n d in s underh . l .oou: 
(j. P .. d :o . d :o. t i ll d: o , ,1:.!:lJI 11 :0 3:ll lKrl. Jo:. F .. K i ll1'l;1I1 :!O:  )L 1':. . ).' o n kij p i lle: , li ll Mm'i", 1'0t lIJHI. ) l ~ !I ö.\rO J) I JI ~ Il';P , .\ :=-;l fll ·P, sp Ht' u ii:=;:I'-<-1 ;lU : 

l /' '';-, ':-''O H . ~ lllall . U ll 1111" , I'ft. ~oltJ . ] :1 : lU~i . <:11. H . . VUx j i; .'0 : 

JO!!:!. 1. L' . , UJlJ)" l.l la s [l [I['U.- lli. gm G. O. ].I: u:! 'l.
J(li u. ~I . 1'. !>c h :\1 " 'jOrll ,ll l;Cll . li ll 
111:1:'. Il... SI., K alIIHll: ;j: PI L l'-ok o l g'"l/ ,"'~"'" ufldcl' h . ~JO :-· 

10i1. .\ l ill .~:-I~ '.\1 fg~ s ~- fi ) ["('nifl~ , för en1U ~){i. » I. .1-\'- 11 , ~Ol' r l\ ii p i ng- , ])~. l ~ J j O: 
~kol~osl"~s lIlI dl· r h . i I\.. i nn l .): lOD . Kri Sl d nlfl. lllf!!, " d l 11 J':l Ly g-d"llH JIJ7.; . " lJ ll l'llO " ;i,, u" r ' , U ll )lu,rLi n n erg:·,J u nn'l fll röt' C'1I1 Jl i! 300: 
]j 1!~H n r llntn 10: - 10!JD. tr. n" l(arJ s J,nl' IX. »l ~t. f{jr bl f1m· 

107G. _\, I':. J,., Broti u ~torp, ti ll (' '' I' I BIoll( .III lIr pä fe k n ,\ 1111 :) nlllldf'r.~ ~ l' iL \"> 
illl, a ll \', dt. g"I I i'. ]11:-1100 . .t\.. 1)., i ",l. lör lJlnlJlIHOl' pa 11'1\0 

JOS: : H r(ldsel.s -~·t'i) l'{ 'r! l llg- . {i ll .T, A "' llb erg,.:\ l lll,a JJlUld t' l' t-) ;::' I'U\" 10 : a t r UlI\- . i y (·r l{s . u l' t . !!ol tL :)U: ~ 110~. n. L . , )(a r b k l!;; a ;J : 1:, 
Itl~ I. 110dIlH\· ;A 1I 1I(' i: ll il .' ..:\ I li .r ll" fö r d •.:ra·JJO:I. E. 1·1' .. Orobro 2: :,0 

I l'!~ r \' ILtl g' i' li S IP J' S lInderh . 300: ·1l 0~ n. Killa k r llt8c II, U llA', I iii Berta Flod · 
~ \. (L. :\Ld llll J. f ö l' r-'\ ' lI ng-. \V (~ iue l' g-s- u t l'<..'-·,a 1 ,247 : 70 

1l04b . SI. dl l'I l ,'1l l all,b l'i;l' .äml. ·lO :  D ir' II -" !JP Jl C!' (1(' 1, S in n Jf ..; i - k:10 ~ ~}O: - 
T. 0' , . ~r allll ii, l i.1l I \urnh. i :-> i":-I11 J;j : 110:'. A . L ., u fr, ' r km'NI' , lill E. S j jj;;frö ll1 5 r.. ll. L., Visb y , l i ll If. Lind e" . " f f;uo,l flr h .. g-n l S, x ,. Sk"llf' rl"i, 10: - 

all \", f>f1i" l' .!-ro lI. L ~ :-):-110G. A, S. Sjöl.o rp. :,.· I. :w ho i'lcr i ö r bön  11)'lR , S, .·t" t i ll "\':1ng·. h OR 0 , ''' 'l ''' n JOU: h ii l'els, ' " . .e: m C. W. C . :10 : 
l O~JU . ," ii lJlL('l' i ~dal l1l o ~ I'i)t' ~(H" 1'11 ::\J' l' n1H17. ,) ()n iill llh l, . tH(' t~O rr{'I' p a :'O-ursd ng-"n :.!:,: 

ll'lJg', T... IJi ll . under} ] . !rI H Ii,. Y. ;JO:
IJ O~ . •\. K .. Li ll ,Ju tl i ll l ](uJlq \' isls u l· W!) I. H . J .. h ul ri ne hq ltll, f [;l' LiLel l<v . .Jao 

r(>~a Sil : Da- ~ a() 1 11:1JJI' h ('H:..:: äO : - -IJn~ . G.•\. G .• TI llrl,,, ,'yd ,l,y, n ', e lJiJ ra;,;' :!O :  1101. E. \\' .. l[ chi ug;b\lrg' . till n nrnll.llJll. O. H. K. l' -,I d:o 311:  >,i, lc", :JO: IIU. L, 0. , ~1"·IJ , ·n",, :1:  1112, :\f. () . 11I 1 E~f .l·i ll S jii,l l' iims \·",·k.
111~. :.\..U,g i, Frcdri k,id l1 l. l' c :~ ,' h i t! l'i q;' "llll lwl 10: II.I,J, h o lt. l ~\' OJllIl1r ll lU :1:':  1113 H mla )l ng-dollj .... ri)l'l 'ni n~ t i l l :r. Hu ll · 
! 1l r). })itlfa~ t i ll u L~ ir l l..~ l' för .illll å d(lI ·l l~t ,, :- , tj\' isL att a \l \" . (lf(C' I" ~O!I r. 23:40
111,,, . M, H ., J l f'j lk 100:  1] ~ 2. 1~ IJdh e n.::Bli d ~ }i j"I'('ll' , Ql .. (~bg . ti ll
11li b. H . G" M';llIly<!k e l :! :  u ll llt- r h , 1'(;1' ! ;ira l' l; och l' \·HI1 ..... I · li ~t
J11 8. M.•T., l\'o l'l ' kiil' ill~' ~II : - i ,\i iclwl ,i h ~ ~OO : -
Ill!!. A . f,;" SIUl. \·ilii k " l ):!(i. < \i:l llt, ld a '" li ll ~r "rin P ,'lf"r,snn
1 1 ~0 . u l'r(J" k1i \, e d fr. ,Kö l'i1i~ , g ill A . H . lfi : iII ;JlI' ;'1 .'1\ . (' rt. "'Il l U' . .t!'lt l ,H. 1.,
ll~l. J. oel} .E. D - II, ti ll nie!"",,] _\ nder ,\ l l!'l'I rl ls l O: 

~o u ~ UllUI'I"h . liOO: lI J/. Jo;, K,. Il u a lty. Ill t d :u J'ör <1:0 :; : -
Jl Z3. 'r it. S ., l:i tl' ii n g- l1ii~ .j: 1l :!B , 'Hnluli i 11Ii ~ ., i o I1." S~ fnn'U llI,L.:'. kol l. t i ll 
l l :l'!. Fråu I lL i>~ i ol1 ::') :1 flor1 p[l D jut'sii l r u , D :l. I' lltJ. i Sil WI1 , g'111 •.1. )1. .~ . 4:1 : 111 

{!'1 1l )l. I L. 
.l\.. I"ullUr 1.7ui : ti :J1l~;; . O Fl'erku \'c r l rran l'r i<\h l'II1 , gm H. I. :1; 

11 29, n. :\ . J., ;'\ "l' l'k ii l1 ill g- :, 11 : - Allmänna llIi'~ioJl , rncdd ~,51?': 5" 
l J30. " O uulllH <I , Il\'(' tl""d" , t i ll J. Hu ll· S . ~L I{:s Pl'f1 s lonsfoHu 650: 

(p' i :.: ls I l lre. a :!(JI) : - Siirgkilda äudll1uål 1,707: 65 
]1 31. (l1111 ,,,!;rd ~ur d\'ii~ 1 r; t ... ~ ldl'(' l!ill~ 17:1 : 

Jl :1J..J, \' . M .. ,'I lt l " 1110: - S umm a under juni månall 1926 K r. 10,Sil: 2:; 

lJ;~:{' H ii l,~ sr l'4' ;n'niJlf!' l()r ' : 

1l ;1l . H. ,.\ . ]o' iL,lo , l\Ied " .,u ' lnt t~(·! ~ till varje ~iVHr'(?! 


J1:n . Ch. I). rv. , ~ t ol· il ag' I.! 1I l Ufl :  . YJ S li ) alo lll 0 :-;:-' d U. g r>lIO Ill h Oll fHll iJlI l irl t i ll. GndJ Ulfia. 1..u1\. ~ 1 :1 ~1 t il l H, \ ndel'"5r.ms ll nc!l'r!l. "011 :  1!::1 tn u,u'a e U lOYf':L S u t' '('J". d t"t ;i r t..' n fnllct i [ruu 
!\. l' OIllJl· Iu.P Pl:l l"' !=lo m pri. fl h nns lI : J!Jl Il , ') fTrlJL ] ~ : ] ,j . 
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Framtidsutsikter 

Studier Uppenbarelseboken 

av 

Nalh. Högman 
har ntkommit i en 4:de 1/pplaga. 

Innehåller förutom bibelstudierna författarens 
fotografi, en kort levnadsteckning samt förord 

av rektor J oh. Rinman, missionsdirektor E. 
Folke och författaren. 

Pris per ex. kr. 1: 50. 25 % rabatt, då 
minst D ex. köpas från 

S,'. Missionens i Kina Förlag, 
DrottninggaklD 55, Stockholm C. 

Böcker till nedsatt pris. 
Under ju.li, augusti och september månader 

försäljes en S. M. Ks bokserie till nedsatt pris. 
I serien ing,\ följande böcker: 

Ädelstenar i Mäsbrens Krona. 

Genom Lidande till Seger. 

Hudson Ta.ylor, llJallnell som yågade. 

Nya Begynnelser på. den Gamla. Grunden. 

Missiouärskallelsen samt 

Svenska iUissioneu i Kina, dess uppkomst, 


utveckling och nän:trunde ställuing. 

Vanliga p?'iset är kr. 5: 50 , men hela serieil 
säljes u.nder dessa mdnader för kr. 2: 50. 

Begagna ti \I fället! Rekvirera hos 

Sv. 	Missionens I Kina Förlag, 
Drottninggatan 55. Stockholm C. 

~~~~~~-V~~~~~~-V~~~~

Gamla för~un~ets Sista Profetbudskap 

Ett bibelstudium 

av .Nath. Hög·man. 

Om denna broschyr skrives i 'Bilaga till 
Sanningsvittnet. : 

>Detta poethnma arbete av nen hemförlovade 
missionssekreteraren NaLh. Högman utgör ett 
bibelstudium anderikt, välformat och klartänkt 
över "Gamla Förbuudets sista profetbudskap>. 
- Först behandla.s profeten såsom Guds sände
bud, sedan Den hiSloriska bakgrundeu, sa Det 
undliga förfallet, Den stora anklagelsen, Den 
renande elden o. s. v. 

Detta bibelstudium över profeten fiTalaki är 
synnerligen värdefullt, och vi äro förvissade 
om, att Nath. Högmans mång" vänner med 
glädje skola taga. del av detta bibelstlldinm. 
Helt visst skall det så verka till välsignelse, 
och vår avliJne broder skall tala äunu. fastän 
han är död. Vi rekommendera. broscbyren på 
det varmaste. AU9. B.» 

4 7 sidor. Pris kr. O: 50. 

Rekvireras från 
Sv. Missionens i Kina Förlag, 


Drottn i nggatan öD, Stockholm C. 


Missionstidn ingen 

S I N I M S L A N D, 
utkommer 192·6 i sin 31:ta å.rgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina, 
ansvarig utgivare: Erik Fo/.k e. Redigerad 
under medverkan av Mart ·i·YL Linden m. fl. 
U t.kommer med 20 nummer om året, 
samt innehåller uppbyggelseartiklar, bibel
studier, brev ir. Kina, samt missionsnoti 
ser från niir och fjärran. 

Tidningen kostar : helt är kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar
tal. kr. O: 90, 1 mänad kr. O: 65. 

Sä.ud till utlandet kostar tiduingen kr. 
2: 75 	 pr år . 

Pren umeran! sam la re, som verkställa 
prenumeration Il närmaste postkontor, er
hålla, mot insändande t.ill expo av postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 5-tal ex. meu 
då. iutet friexemplar. 

Nä.r mindre liu 5 ex. tagas bör prenu
meration ske på posteu. 

Provexemplar erhå.llas gratis fran ex
peditionen. Redaktionen.• 

~~JV~~~-A~~JV"~~-A~~~"~~~~ 

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

Teleron: 44 59. Norr 22473. 


INNE HALL: 
III. - Kristi Himmelsfärd. - S. M. K:s Bibel och Ungdomsvecka. - Tacksägelse
och Böneämnen. - Från Red. och Exp. - Från missionärerna. Från När och 

Fjärran. - TIedovisning. 

Svenska Tryckeriaktieholaget, Stockholm, 1926. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

Psalm. 
(Översatt från da.nskan.) 

Sälla äro de, som icke Såsom träd på ängar gröna, 

taga del i ondas råd, blicka de mot himlens höjd, 

som ej Herrens ord bespotta, skola bära frukter sköna, 

sysslande med vrånga dåd, kärlek, tro och hopp och fröjd. 

men på Herrens vägar vandra, Ej de skola svikta, falla, 

och hans rådslag icke klandra. utan blomstra dagar alla. 

Som för stormen agnar fara, 

skall de ondas råd förgå, 

. och ej med de frommas skara 

skola de i domen stå; 

Gud ej dem skall övergiva, 

som i Jesu tro förbliva. 

Theodor Wilhelm Oldenburg, präst i Sorterup på, Själla nd, '" 1805 t 1842. 

Gerda Wallgren. 
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K R I S T I H l M M E L S F Ä R D." 
Luk. 24: 50- 02 . Apg. 

Det sista lärjungarna sågo, var, att 

en sky tog Jesus bort från deras åsyn. 

Bibeln talar mycket om moln. Det 

gamla testamentet säger oss, att för 
varje gång Gud visade sig, steg han 
alltid ned i ett moln. Ett moln stod 

över berget Sinai, när han gav sin 
heliga lag. Och när tabernaklet var 
byggt, sågo Israels barn, huru en sky 
sänkte sig över stiftshyddan och upp

fyllde den med Herrens härlighet. I 
en av psalmerna står det, att Herren 
gör skyarna till sina vagnar. När So
nen skulle återvända hem, doldes han 
ock så att säga av Faderns kläde
dräkt: En sky tog honom bort från 
lärjungarnas åsyn. Och när Johannes, 
såsom det berättas i Uppenbarelsebo
ken, såg honom, var han kl?.(!d i en 
sky, V:lr hans ansikte såsom solen, när 
den lyser i sin fulla kraft, och ve ro 
hans ben som eldpelare. 

Det sista lärjungarna sågo av sin 
Mästare, var, som sagt, att en sky tog 
bort honom, och genom änglar gavs 
dem även det löftet: »Denne Jesus, 
som har blivit upptagen från eder till 
himmelen, han skall komma igen på 
samma sätt som I haven sett honom 
fara upp till himmelen. OC:1 allas ögon 
~kola se honom. » 

Vi kunna genom ordet följa Herren 

Jesus ännu längre, än lärjunf.?rna vid 
himmelsfärden kunde göra, och v; vil

ja läsa tre skriftställen. där vi se ho

nom, llian att skyn döljer hC'l1om för 
oss, 

• Predi.kan av pastor A/b. G. Lunde vid S. M. 
K:s årsmöte Kristi himmelsfärdsdag i Betle
hemskYl'kan, Stockholm. 

1: 6-11. 1 Petr. 3: 22. 

II. 
I Ps. 24: 7 f. heter det: » nöjen, l 

portar, cJra huvuden, höjen eder, I 
eviga dörr<lr, för att irans kcnung ma 
drag..:. därin. Vem är då ärans konung"> 

Det är Herren, stark och väldig, Her

ren väldig i strid. Höjen, I portar, 
edra huvuden, höjen dem, I eviga dör
rar, för att ärans konung må draga 
därin. Vem är då denne ärans konung? 

Det är Herren Sebaot, han är ärans 
konung.» 

Och vidare i Dan. 7: 13: »Sedan 
fick jag i min syn om natten se, huru 
en som liknade en människoson, kom 
med himmelens skyar, och han nalka
des den gamle och fördes fram inför 
honom. Ät denne gavs välde och ära 
och rike, och alla folk och stammar och 
tungomål måste tjäna honom. Hans 
välde är ett evigt välde, som icke 
skall tagas ifrån honom, och hans rike 
skall icke förstöras. 

Och i I Petr. 3: 22: »Han som har 
farit upp till himmelen, och som nu sit
ter på Guds högra sida , sedan änglar 
och väldige och makter i andevärl
den hava blivit honom underlagda. » 

Så kunna vi se och följa Herren J e
sus. Psalmen skildrar så härligt, hur 
det skall bliva, när han kommer. Då 
skola de eviga portarna öppnas för ho
nom. När han föddes hit till jorden, 

följde himmelska härskaror honom hit 
ned med den jublande sången: »Ära 

vare Gud i höjden, frid på jorden, till 

människorna Guds välbehag. » Him
melska härskaror följde honom ock, 
medan han gick här nere. När kampen 
var som hårdast, voro de honom nära_ 
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När han hade frestats i öknen och vun

nit, står det, att gingo fram och 

honom. De honom 

med glädje. Och när han kämpade i 

heter det, att en ängel 
honom. När han upp

stått från de döda, vara de även såsom 
hans tjänare vid graven. Och när han 
återvänt till den himmelska världen 
och Fadern sagt till honom: )) Sätt dig 

sida», blev det jubel 

i himmelen. Och 
i himmelen, även 

när Guds Son kommer åter till vår 

Nu har en fråga, en en
kel att framställa. Många 
säkert den är 
gar i alla fall: Tror du, är 

att han har 
bevisats vara Guds Son, och att han 
är i himmelen i dag? Tror du det? 

Så ord till dem som svara: 
» Det är på den punkten det har 
fastnat för har svårt att tro, 
att jesus är » 

Då vill och 
till ä r l i g a tvivlare: Bruka 
stånd och all din kritik 
kommer att säga. Låt 
var det jesus såsom den 
först blev trodd? Och v i l k a var det 
som först att han skulle upp
stå? om den 

Jesus blev icke först förkunnat i Sveri
ge eller Norge och icke först trott av 

svenskar eller norrmän. budska
pet om hans uppståndelse förkunnades 
först i och först bland det 
judiska folket. I Apg. 2: 4I heter 
att vid pass tre tusen personer i 
salem komma till tron på en och 
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i kap. 4: 4 står det, att antalet av dem 
som trodde uppgick till vid pass fem 
tusen. I kap. 5: 14 heter det vidare: 
); Och ännu flera trodde och slöto sig 

till Herren, hela skaror av både män 

och kvinnor.» Nu hade man slutat räk

na. I 6: 7 heter det: » Och Guds 
ord hade framgång, och 
antal förökades mycket i 
och en stor av blevo ly-

och trodde.» Det var icke luterska 

utan judiska som kom
ma till tro. 

Och vad det var för en tro, 

av 5: 31, 32, där det heter: "Gud 
hand jesus 

och frälsare för att åt 
Israel förläna och 
förlåtelse. Om allt detta kunna v i 

vittna, så ock d e n H e I i g e 
A n d e, vilken Gud har givit åt dem 
som äro honom lydiga.» Och i v. 28 

i samma stå de av iivpr'~tf"nr 

ten uttalade härliga orden: »1 haven 
Jerusalem med eder undervis

- med läran om den 
ne Frälsaren. 

Hör, du tvivlande det tro
Hgt, att alla dessa i skulle 
ha omvänt sig och trott, om det icke 
hade funnits klara bevis för upp
ståndelse och himmelsfärd? Du måste 
svara nej. Vittnesskaran var så full
talig, och vittnesbörden voro så klara, 
att det icke var 
de. Man måste 

: Kristus 

i min Herres namn 
skrift 

och se vad där står skrivet! 
Då skall du lära varför Gud 
kräver av dig tro uppståndelse 
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och himmelsfärd: att din själs eviga 
väl är beroende av antingen du tror 
detta eller icke. 

Nu några ord om Jesus, för oss upp
stigen i himmelen. Tiden tillåter oss 
icke att närmare ingå härpå. Jag vill 
blott påpeka, vad Herren Jesus gör för 
oss i himmelen. Skriften säger, att han 
l e v e r f ö r a t t b e d j a f ö r o s s. 
Han b e d e r. För vilka beder han? 
Han beder för de sina, svarar du. Ja, 
det gör han. Men icke blott för dem. 
Han beder även för dem, som i c k e 
hava kommit till tro. Liksom han bad 
för sina fiender här nere, så beder han 
ännu i dag för sina fiender och mot
ståndare, lovat vare hans namn! Han 
beder för dig, som ännu icke har kom
mit till tro på honom, och han beder 
för dig och mig, som äro hans lärjung
ar. Han lever alltid för att vara i för
bön för oss. 

Och jag vill tillägga: Han är i him
melen vår representant. Vi hava en 
talesman, en förespråkare hos Fadern, 
Jesus Kristus, som är rättfärdig. Jag 
tillåter mig använda en bild. Sverige 
har, som vi veta, en minister i Eng
land. Vad har han att göra? J o, han 
skall tillvarataga Sveriges intressen i 
det brittiska riket. Han skall där re
presentera vårt land. Nu hava vi en 
representant i landet därovan, som är 

rättfärdig, Jesus Kristus,. Han för 
v å r talan, har där åtagit sig v å r sak. 

Och vidare: Fadern i himmelen har 
sin representant här nere på jorden. 
Det är d e n H e l i g e A n d e. Låt oss 
riktigt lägga märke till detta: ,Den He
lige Ande är på jorden och har åtagit 
sig att här föra himmelens talan. Han 
lever här nere för Gud, för himmelen, 
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för Kristus. Och vi, vi hava en repre
sentant däruppe, Jesus Kristus, som 
har åtagit sig vår sak och för vår 
talan. 

Får jag fråga dig, min vän: Känner 
du någon gång behov av denne re
presentant? Förefaller himmelen dig 
ibland mycket långt borta, och lägger 
sig därför oro över din själ, då är det 
gott att tänka på Människosonen, som 
är i himmelen för din och min räk· 
ning. 

Och är det någon som säger: »Jag 
står utanför denna förbön och denne 
representant" , så ber jag få upprepa, 
vad jag nyss sade: Han beder för sina 
fiender. 

N u säger en annan: »Jag är ickE 
hans fiende. Jag har varit en lärjunge, 
men har förnekat honom. Han kan 
icke bedja för mig. » Hör, han ba'd för 
Simon Petrus. Han beder också för 
d i g. 

Vad är det nu Jesus vill, att vi skola 
göra, vi som äro kvar här på jorden? 
Vad är hans vilja med avseende på 
oss? Alldeles den~amma som med av
seende på hans lärjungar, som kommo 
honom till mötes i Galili!en. Han sän· 
de bud efter sina b r ö d e r. Vad var 
det han ville? Han sade till dem: 
"G å n u t i h e l a v ä r l d e n o c h 
f ö r k u n n e n e van g e l i u m.» Det
samma är Guds vilja även med avseen
de på o ss. 

Så frågar jag åter: Vilka äro Jesu 
bröder? Härpå kan svaras med be
stämda ord. Det är de, om vilka det 
står skrivet i I Petr. I: 3: " Han har 
efter sin stora barmhärtighet genom 
Jesu Kristi uppståndelse från de döda 
fött oss på nytt till ett levande hopp. " 
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Jesu bröder äro de, som fått liv genom 
tron på Jesu Kristi uppståndelse, och 
om dessa står det: » Han blyges icke 
att kalla dem bröder. " 

Men skola alla dessa gå åstad som 
missionärer? Ja. Alla skola gå - icke 
alla till Kina eller Afrika eller Indien 
- men de skola dock alla gå ut med 
budskapet om Jesus. Det är vad han 
vill, att vi skola vara med om, så 
många av oss, som blivit födda på nytt 
till ett levande hopp. Amen. 

Missionärsavskiljning i Kina. 
l samband med missionärskonferensen. 

som nyligen avhålits i Yiincheng. ägde en 
enastående högtidlighet rum , i det att 
mis sionär och fru Robert Berglings andre 
son, Martin, då avskiljdes till det heliga 
missionärskallet. 

Hösten 1922 r es te unge Martin Bergling 
ut till Kina i sina för äldrars sällskap för 
alt vara dem behjälplig i det mångsidiga 
arbetet p[t Hoyangs missionsstation. Född 
i Kina var det jämförelsev is ganska lä tl 
för honom a tt ånyo lära sig det språ k han 
en gång som barn behä rska t. Samtidigt 
som han fortsatte sina studier, kunde h an 
vara sina föräldrar till stor hjälp i indu
striskolan, gosskolan och i andra verk
samhetsgrenar. Hans hjärtas högsta åstun
dan var att a ntagas av missionen som 
missionär. Det var åldern som fattades! 

Slutligen kom den dag, då han kund e 
inlämna sin ansökan och efter nogsam 
prövning och sedan alla, formaliteter voro 
överstökade ankom till missionskommitten 
pil fältet uppdrag från hemkommitten alt 
il densammas vägnar, i' samband med mis 
sionärskonferensen, avskilja vår unge bro
der lill missionär. 

Det var en söndagseftermiddag. Den 
stora sam lingssalen var festligt prydd med 
blommor. Framför det lill a provisorisk" 
altaret låg en stor, vacker matta utbredd, 
tillverkad på den industriskola där vår 
broder, tillika med sin fader , ned lagt så 

mycket a rbete för att andligen och lekam 
ligen hjälpa så många av Kinas unga 
gossa r. 

På båda sidor om förest ån daren på Hiltet 
togo missionskommittens medlemmar sin 
plats, Framför dem satt missionärskandi
da ten . 

Sed an tonerna av den finsk a psalmen 
»Herren vår Gud är en konung i makt 
och i ärm) Iörklingat och akten inletts 
med bön, upplästes Luk. 9: 51-lO: 20. Med 
an ledning av dessa ord p[tpekades fem be
tin gelser, nödvändiga för en missionär, 
nämligen: Jesu sinne (Luk. 9: 55), Jesu kal
lelse (ej känslans), som gör honom uthål
lig i sin uppgift. »Ingen som ser sig till
baka, sedan han har satt sin hand till 
plogen, är tjä nlig för Guds rike», Je su öga 
(Joh. 4: 35), som ser var skörden finnes, 

Martin B ergling. 

och so m alltid är på spaning efter den
samma, Jesu budskap (Luk. 10: 5), frid till 
de fridlösa. »Huru ljuvliga äro p å bergen 
budbärarnas fötter, som förkunna frid» 
och sist Jesu glädje (Lule 10: 20), ej gläd 
jen över att kunna »tala med människor~ 
och änglars tungor» eller göra lcral'tverk
ningar i J esu namn, utan över det allra 
viktigaste, alt vara känd i himmelen som 
en cless medborgare. 

Sedan [r'l.gan om han ville ställ a sig mis 
sionens sladgar och grundsatser till efter
rättelse jakande besvarats, Jäs te alla de 
församlade den apos toliska trosbekänncl
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sen och vår broder mottog knäböjande be
kräftelsen på siLt antagande till missionär, 
därigenom att missio nskommiLtens med
lemmar lade si na händer \'älsignande på 
hans huvud under det aLt Herrens bön 
lästes och välsignelsen uttalades. 

Därefter gavs tillfälle för alla, missions
kommiLte s~l\'äl som övriga, att giva min
ncsspr~k ur Guds ol·d. Sedan en kör sjun
git en tilltalande S~\llg , avsjöngs gemen
samt pS<.llmen 129, »Jesus, gör mig så till 
sinnes , S;lsom du till sinnes vanl, och den 
enk la , men högtidliga alnen var tillända . 

Missionär Bergling berättade sedermera 
något ur si tt livs historia. Detta visade, 
att han från barndomen i hemmet pil 
miss ionsstationen i Hancheng mottagit 
djupa och varaktiga intryck som seder
mera under årens lopp fördjupats, tills 
han nu omsider stod färdig a tt träda in i 
arbetct såsom missionär. 

För föräldrarna är det helt visst en stor 
glädje a tt ha lvpnne söner i missionsarbe
tet i Kina, och såsom mission glädjas vi 
och tacka Gud för den gava \'i erhållit till 
"år<1 glesa lcuf>rs förstärkning. 

En dellagare. 

Yiinchengs Manliga semina
rium 1925. 

Knapvast någo nsin förut har den krist
lla skolYerksa mheten i Kina genomg~lLt en 
sådan kris , som år 192;) har att uppvisa. 
Hedan vid i'lrets början utvecldade den 
anti-l;ristliga rörel sen e;-: stor aktivitet rik
t ad särsk ilt mot missionsskolorna, vilka 
~ tämplades såsom ett imperi alistiskt in
tdng i Kinas llndervisningsv~iseJlde, oeh 
man l(rävd e, att regeringen skulle åter
taga de rättigheter att upprätta skolor, 
som den kristna miss ionen hade. 

Efter Shanghaioroligheterna växte mot
st,! ndet med oerhörd fart, och man sökte 
nu att även väc1,a skolungdomens strejk
lystnad till alt vända sig mot alla mis
sionsskolor, så att dessa av brist på ele

, yer ej skulle kunna öppna si n verksamh et. 
Tyvärr har denna propaganda ej varit 
utan resultat, ehuru detta blivit långt 
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mindre än man skulle kunnat vänta. Så
lunda har i Peking och p~\ ett par andra 
platser mellanskolor upprättade av engel
ska missioner mås t stä ngas. 

Undel' sådana förhållanden h a vi inom 
vår mission att vara så mycke t mera tack
samma, som vi icke blott ha kunnat fort
sä tta vår skolverksamhet utan också IMt 
göra så utan några större störningar. 

Elevantalet har varit över 110 h ela ti
den. Visserligen har en del sluta t, men 
ingen, savitt jag vet, av an ti-kristlig eller 
iråmlingsfien L1iga orsaker. Andra ha till
kommit, och vi ha i mellanskolan och se
minariet kunnat anteckna en liten tillök
ning av elevantalet. Att andan inom elev
Ulren rönt inflytande av agitationen utan
för, ha vi nog förmärkt, i synnerhet i 
krav på större fri- och rättigheter, som 
gång eHer annan framställts. Emellertid 
ha dessa ,krav, sedan de av lärarel;olJegiet 
noga behandlats, delvis tagits tillbaka eller 
också har en tillfredss tällande lösning 
kunnat uppnås. Jag är glad över att kun
Ila meddela, att lårarna i dessa prö,;ande 
tider visat sig våga stå pä missionens och 
skolans sida. Utan dem hade säkert svå
righeterna varit långt större. 

Ehuru vi ej bevittnat någon större and
lig livaktighet inom skolan har dock Guds 
ande flera gånger fått tala väckande ord 
tm oss alla. Särskilt fingo vi vid en ung 
lovande elevs fr ~lI1fälle. som ägde rum un
der hös tterminen, erfara, att många av de 
unga j,ände sig djupt gripna inför dödens 
allvar. Säkerligen fattade nog då mer än 
en beslut om a lt »verka medan dag ån: 
och söka Gud medan det är tid, så att 
de må \'ara redo då Gud kallar. 

Elevernas predikogrupp fortsätter sin 
verksamhet som föru!. Likaså fortsätter 
sönuagsskolearbetet, och detta har man 
~iven sökt utsträda till platser utom 
skolan. 

Inom lärarekåren har inga större för
ä ndringar ägt rum. Lärarna Ma och Chou 
ha aygått, den förre Jör att fortsätta sina 
studier. den a ndre för a n na n verk"" m 11 et. 
I deras ställe ha lärarna Yuan och Cheng 
inträl t i arbetet vid folk- och lägre mellan
skolan samt läraren Liu vid högre mellan
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skolest adie t och seminariet. Läraren Chang 
har överflyttat s till Ishih för att för es tå 
flicl< sko l an därstädes. 

Vid vårterminens slut avg ick endast tv å 
elever. bägge från lära reseminar iet. De ha 
nu redan e tt halvt [I r verka t som lä rare 
vid missionsskolor. 

F rån a ndra missioner kommer sUindigt 
bön om hjälp a lt skaffa lärare, och det ä r 
givetvis en glädje att få bistå om vi kun

sk ilt krävande, men vi vilja med Her rens 
hj ä lp »Mlll a fäst et tills Han komme)'». 
Kr aven pil missions\'ännerna ä r o iiven 
s tora, ly ä nnu sy nes den kinesiska för
sa mlingen ej ha bärkraft a tt utan under
stöd bedriva denna gren av verksamheten. 
Vi tro, att uppgiften a tt för församlingen 
fostra goda ledare ä r alltför värdefull, för 
att uppgiHs. Den bör i slä llet bed rivas 
med all kraft. 

frIiss ionär D. Landin samt elever 

Ila..\ venså har ansökan om pla ts rör ele
ver fr~1l1 andra missioner i läraresemi na
riet inl;ommit, och vi ha sök t bereda plats 
för dessa. P. n. ha vi elever [['[In tre olika 
missioner för fo stran till lärarel;allet. 

S~dund a sy nes behovet av "årt semina
rium förefinn as, och vi kunna med tack
samhet till Gud blicka lillbal<a P~l det 
gå ngna å r ets verksamhe t. De stora krav 
d e tlrl rlrbete ~ tii Her p,i oss som lärare, b1n
na vi stundom överväldiga nde, h els t som 
våra krafter äro små och tid släge t sär

vid manliga seminariet i Yiinchen.g. 

Vi anbefall a därför våra skolor, de hög
re såväl som de lägre å t våra hemvän
ners varma hågkomst i förbön. Kinas 
ungdom står i s tor fara att ryckas m ed i 
bolsjevismens och den anti-kris tli ga rö
relse ns virvehind ar. Skola vi låta dem gå 
ulan att räcka dem en rädd ancle och stöd
jande h and? ShIa vi kunna hjälpa be
höves en snar och haftig hjälp. Här har 
m3n 311 3nlcdning alt söga : "Sl,örc!c n ör 
mycken men arbe tarna ä ro få.» 

David LandiJ/. 
Seminariets föreståndare. 
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Hemkomna missionärer. 

NIissionärsparet [(arin och David LQll
din samt deras lille Daniel anlände till 
Stockholm med båten från Finland mån
dagen den 19 juli. Resan från Kina hade 
i stort sett gått bra. Väl hade resan va
rit varm och tröttande och i Moskva hade 
yära resenärer haft en del svårigheter 
ifråga om biljetter, men i stort hade re
san giHt mycket hl·a , och vi ha rik an
lcdning tacka och prisa Herren för n5de
ruU hjiilp våra vänncr fått mottaga under 
resan. 

Missionär D. Landin har denna nu av
slllta.Ue arbetsperiod vistats i Kina sedan 
i j an. -1918 och fru Karin Landin sedan i 
jan. 1920. De ha vaJ·it stationerade i 
Yiincheng Sha, Missionär Landin har, 
som bekant, v:YriL manliga seminariets 
föreståndare. Han .h:.!.!" ock tjänstgjort sa
sam inspektör för våra missionsskolor och 
bada hava de tagit verksam del i försam
lingsarhetet i Yfmcheng. 

Yi hiUsa familjen Landin varmt välkom
men till hemlandet och anbefalla den il t 
missionsvännernas kärlel<sfulJa h flgkomst 
i förbön och tacksiigeJse. 

Bibel- och Ungdomsveckan på Steninge 
Den förut annonserade Bibel- och ·Ung

domsveckan på Steninge hoppas vi vara 
i full gång då detta nummer av Sinims 
La n d når sin läsekrets. Deltagarnas a n
tal synes bliva omkring ett 50-tal, och vi 
ville gärna ännu en gå ng betona vikten 
av att vänner, som ej kunna deltaga per
sonligen, komma ihåg »veckan» i förbön, 
på det att Guds avsikter med den må bli
va förverkligade. 

Hemförlovat umbud. 
Enl ig t i tidnin ga rn e synligt meddelande 

har ännu ett av våra ombud lösts frän 
vakttjänsten här nere p5 jorden, kon
traktsprosten O. A. Ollander. 

Detta vördade namn b-ringar i tacksam 
erinran en av vara uthiHliga , trogna vän
ner, som under en lång följd av år gjort 
sig påm ind på vår expedition genom att 
insända gåvor till Herrens verk. f\n val· 
det sparbössemedel, än medel insamlade 
, 'id en begravnin g eJler något annat till
fälle, som kommo och buro vittne om det 
levande intresse för missio nen, som fanns 
hos vårt ombud , prosten Oltander. 

Nu har han upphört att giva sådana P;l
minneiser. M:.i minnet av hans trogna 
kärlek mana oss til! trohet och till att 
»köpa tidcfi)l. Det vore säl<ert ett det bästa 
tack för gott föredöme. Frid över h ans 
minne! 

Må Herren välsigna och trösta hans 
kiira i salmadens smärta. l\la Gud ocksJ 
uppväcka nya ytinner, so m träda i der fl s 
ställe, som fullbordat loppet härnere. 

G. O. 

Missionär .Martin Bergling, sid. 173. 

Skolorna på fältet, de högre såväl som 

de lägre, sid. 175. 

:\1issionäsfa miljen Landin, sid. 176. 

Bibel- och Ungdomsveckan på Steninge, 

sid . 176. 

Kapellet i lshih . sid. 177. 

Pastor Ching. sid. 178. 

De nydöpta, sid. 17~181. 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera;} densamma I 

http:slllta.Ue
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På rundresa. 
Jag 1\.terkom i går frän ett besök i Hoy

ang, Sbensi , och därmed äro mina resor 
för den första delen av året avslutade. 
Föru tom milt Honanbesök, som jag förut 
meddela t om, har jag besökt alla statio
nerna i denna provins och Hoyang i 
Shensi. Jag hade önskat att kunna besöka 
de övriga pla tserna i Shensi, men krig och 
oro ha lagt hinder i vägen. 

Mitt första besök detta år gällde Jui
cheng. Där hölls inget »stormöte» vid det
ta tillfälle, men det är nyttigt 
a tt komma och träffa sysko
nen så a tt säga »i vardags» 
och med dem rådgöra om ett 
och annat. På kvinnogården 
dål' har ett litet nytt hus 
uppförts, som bereder mera 
utrymme för verksamheten 
och fyller et t synnerligt stort 
behov. 

Verksamheten i Juicheng 
givel' tillräckligt arbete för 
ett pal' missionärer, men un
der dessa tider av brist på 
utländska arbetare måste 
ä ven verksamheten i släder

livet, bevara det som är dig anför trott, 
lå t ingen förakta din ungdom, bliv elt fö· 
redöme för de troende, p;-edika ordet 
tid och otid, blygs icke för vår Herres 
vittnesb6rd, ej heller för mig, hans fån ge, 
m. m. Och så utropar h a n: ».Jag h81' fu\l · 
bordat loppet!» 

Den stora skyn av vittnen omger oss och 
skådar efter huru vi skola fullborda vårt 
lopp. 

Nästa plats jag besökte var 1shih, där 
det var stormöte. Vår unge mcdhjii!pare 

Vy f'rl1n Jtficheng·distriktef. I bakgrttnden bergskedjan överna Ling-pao och Slwn-chow i 
Honan, P~l andra sidan Gula 
noden, uppehållas därifrån. 

Då man reser till Juicheng från Chieh
chow, har man att passera över en hög 
bergskedja. Under ritten kom jag alt tän
ka på en text, som jag sedan vid ett pär 
tillfällen använde mig av. Jag syftar på 
Pauli ord till Timoteus: »Jag h ar kämpat 
den goda kampen, jag har fullbordat lop
pet, jag har bevarat tron.» - Jag tyckte 
mig se Paulus likasom stå på tOJlP~1l ~lV 

ett berg och skåda ned på den väg han 
befari t. På densamma ser han en stor 
skara, bland dem Timotells, alla med sa m
ma mål. Han tillropar då Timoteus: 
Kämpa trons goda kamp, falta det eviga 

vilken vägen till Jllicheng gl1r. 

Kao var milt sällskap. I d"lgarna lvå \oro 
vi tillsammans med en ej liten skara från 
bela det stora distriktet. 14 personer upp
togos genom dopet i församlingen. Tack 
vare det vackra vädret kuude de som cj 
fingo rum i kapellet silt~. ute på gården. 
I tankarna säg jag ett ellkelt men ända· 
målsenligt kapell resa sig. Medel till det
samma hålla nu pa att ir:flyta hemifrän 
och fr ån fältet, och det ser ut som skulle 
»de lama taga bytet», ty våra vänner i 
Isbih ha mycken glädje a\' Jet intresse 
kvinnorna visa i fråga om aU insamla mc
del till kapellet. Det är ju dock tydligl', 
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att skall man komma någon Vcul med in
samlingen så måste man även här minnas 
den apostoliska maningen: »Biträd dessa 
kvinnor!» 

Vi ha i denna församling en evangelist, 
Chang, vanligen av oss l,allad »Himh>gå
vam oeh en bibell(vinna, äveil. hon med 
namnet Chang. De ha tjänat troget i 
många år, men nu är det tydligt lör alla, 
att det är »på upphällningen» för dem. 
De äro gamla och kroppsligt svaga. De 
ha erfarit mycken nåd av Gud, men de ha 
ock prövats j livets skola. De se!laste 
prövningarna ha varit, alt bibelkvinnans 
ende och käre son som fått en god upp
fostran }wmmit på avvägar, och att gamle 
evangelisten, vars dotter är gift med en 
mycket god och s!(ieldig läkare, som ock
så är Cn varm kristen, nyligen förlorat 
tvenne små barnbarn i den hemska sjuk
domen difteri. 

r denna församling finnes ock det gamla 

"Svärjar> och "sviinnor. i I~hih. 

aktningsvärda paret, diakonen Yoh med 
hustru, vanligen l<allade »svärfar och 
svärmor». De voro ock med, men det ser 
ut som om de båda snart skulle »[örsvin
na», så krypa de ihop av ålder. De ha 
varit med nästan sedan vår missions bör
jan. Min hustru och jag besökte dem 
våras i deras hem, och det satte de tyd
ligen stort värde på. 

»Förvaltarl'll», gamle P'e!, förut under 
loppet av m~tnga år vårt faktotum på den
na station, var ock tills lä des, nu grå och 
med långt hakskägg. Aldern gör sig för
nimbar på var och en. Men så komma 
de unga och tillföra församlingshoppen 
ny kraft, och det är vårt stora glädjeämne. 

* r Puchow sammanträffade jag åter med 
syskonen Axel och Anna Hahne. Vi ha 
goda medarbetare där. r flick- och goss
sIwIan är elevantalet gansl(a stort, så 
många som lärarna kunna sköta. Sju per
soner döptes och evangelisten Kuoh Ying
k'ao avskiljdes som diakon för Peh-shu
Is'uen-kretsen. Under broder '"Ves ters 
vistelse i hemlandet har vårdhavande mis
sionären i rshih uppsikt även över denna 
station. 

På vägen hem passerade jag Chieh
chow och fann, alt vår gamle paslor 
Ching elt par dagar förut fallit och brutit 
sitt högra lårben. Eftersom han är upp
nådda sjuttio år kommer det nog att taga 
lång tid innan han blir återställd. 

* 
r köpingen Ch'ing-te'o-chen var jag se

dan med på ett stormöte. En person däri
från hade döpts vid stormötet i Chieh
chow. Ett fyrtiotal församlingsmedlem
mar finnas där, och de flesta voro till
städeskomna. Ett nyligen fallet regn nöd
vändiggjorde sådd av bomull just då och 
hindrade somliga från att närvara. 

r denna församling har fienden fått vin
na insteg i någras hjärtan. Detta visade 
sig ock under mötet, särskilt under ett 
bönemöte, ledsamt att säga, då hela för
samlingen brast ut i ett rent av demoniskt 
skrän det ohyggligas le jag -yarlL lueu om. 
Det höll på en ganska god stund tills den 
kinesis!(a broder, som ledde mötet, befall
de dem att tystna! 
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Jag erinrar mig, att jag en gång under 
en vistelse i hemlandet sa mmanträffade 
med en av Sv. Missionsförbundets di
striktsföreståndare den numera a vlidne 
g lIdsmannen C. ?II. Johansson. Han var prt 
väg till en församling där split och oenig
het r ådde . lIan sade d~l till mig, att hans 
m etod vid dylil;a tilHälJen var , att ej så 
mye];et gräva i orsa\;erna till misshällig
heterna , ut an att giva dem det allra bästa 
</I) evangelium. mi de bara varma och 
lyckliga i Gud, stt försvinner allt annat av 
s ig självt. Jag har må nga gånger Länkt på 
detta , och nu bad jag Gud hjälpa mig all 
»ge deL bäs ta». Huruvida jag lyckades, vet 
jag ej , men jag vet , att vi skiljdes åt i 
frid. Gud ska ll utföra sitt ver!;, om vi äro 
s i ill a . 

EfLer en dags v ila i hemmet gällde det 
för mig att fara över in i Shensi, till H oy
ana· Flodövergå ngen är f. t. stängd på 
g rund. a v oroligheter i Shensi, men vår 
alltid tillmötesgående general Feng (ej 
Feng Y-hsiang!) telefonera de till vakten vid 
flodsLranden, och då jag på andra dagen 
kom elit, sände en k a pten tre soldaler alt 
uppbåda en extra båt för mig. En fjärde 
soldat sändes att följa med mig över till 
andra stranden. Där möttes jag av sl<juts 
från missionstationen och , "ad som var 
nästa n lika välkommet, en termosflaska 
m ed kaffe. Jag var så gränslös t törstig. 

Eft er fyra timmars färd överraskade jag 
(le "åra i Hoyang, De trodde ej att jag 
skulle komma den da gen, men den so m 
känner mig vet, aLt jag aldrig försummar 
mig, då det gäller att komma i tid till tåg 
eller a nna t dylikt! Klocka n fem på mor
go nen satt jag i vagnen utanför stadspor
ten i staden Lin-shin, trettio kilometer 
(rån flodöverg ä ngen , och »purrade» port
vakte n! 

I Hoya ng finnes en av våra största för
samlingar, och helt na turligt sa mlades 
mycke t folk till h ög tiden . Första mötesda
gen döptes 19 kvinnor och a ndra dagen 
28 män oeh 1 kvinna, sammanlagt ·IS per
~o ner. Bland dessa befunno sig b{lde gam
la och unga , bl. a. några elever i »Daggry
ningens» sI<ola. 

"t!!!!;!!!~"""'~~~~ 
Kärra)' tagas ombord pd färjan lör att tagas 

över GHla floden. 

Under god stä mning fortgick mötet i 
daga rn a tre , men jag måste vända åter 
den sis ta dagen, då mera priva ta saker 
skulle avhandlas, såsom val, predikoturers 
uppsättande m. m. Det sista mötet jag var 
med om var nattvardsmötet på sö ndags
aftonen, et t synnerligen hög tidligt sädant. 
Kapellet strålade i full belys ning, oeh 
blomma nde rosenträd Idädde estraden. 
Där l<ommo de fram, den ena skaran efter 
den andra, föl' att bliva delaktiga av det 
dyrbaraste Kristu s har a tt giva sina lär
jungar, och jag tänkte ofrivilligt p å apos
telns ord: »1, som förut 'ick e voren ett folk ', 
men nu ä ren 'ett Guds folk'.» Lovat vare 
Herrens namn, som J,a n på delta ~ätt gö
ra sig »e tt l<ä rl till heden). 'Mitt s ista ord 
till dem va r ett uppmunLringsord från Je
saja, som sä rsl;ilt gäller provinsen Shcn
si: »Några skola komma fr å n Sineernas 
land.» »Sc nu» sade jag, »a lt detta ord gftr 

bokstavlig uppfyllelse!» 

Så reste jag då på må ndagen. »Skjut 
av tre raketer då ni l;ommer till flod en, 
så förstå vi alt ni kommit», sade den vän
lige kaptenen till mig, då jag for över, och 
tre ral; e ter sköt jag a v, fä rjan kom, jag 
och mjn kärra rördes omborn ,oc.h vi l ::t rle 
ut från strand . Komn a ett stycke började 
åskan mullra, och snart börja de ett häftigt 
regn. Flera blevo alld eles genomvåta, 
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men togo det helt godmodigt. Jag satt 
inne i vagnen och led ingenting av reg
net, men var så tacksam a tt regnet ej föll 
förrän vi lagt ut från land. I annat fall 
vet ingen om båtkarlarna hade velat ha 
besvälOmed att segla I 

Så kommo vi lyckligt över och upp till 
ett litet enkelt härbärge, där Yi övernat
tade. På aftoncn dagcn dillopa kommo vi 
till Ishih, där pilföljandc dag dubbelhög
tid, tvenne födelsedagar, skulle firas, och 
jag ju behövdes med i kören på morgo
nen. Atminstone trodde jag alt tYa var 
bättre än en, som det annars skulle ha bli
vit. På e. m. denna dag var jag ännu ~ 
gång hemma i mitt kära hem. Här håller 
man nu på att rusla i tre hem för att ta 
emot konferensgästerna, och i de båda sko
lorna ha de brått med examina före avslut
ningen. Värmen börjar nu komma riktigt 
på allvar. Järnvägen fungerar åter, och på 

et hela taget är det ganska lugnt i lan
et, fast vi ej ännu fått någon llregering». 
I alla brev vi erhålla hemifrån uttrycka 

våra vänner sitt deltagande med oss i des
sa allvarsfyllda tider. Vi ](unna försäkra 
Eder, kära vänner, att vi på det allra 
högsta värdera Edra sym.patier och Edra 
förböner. Varmt tack för desamma! Vi 
tro på de »heligas gemenskap» och vi tro 
på förbönens makt. Guds rikas te välsig
nelse vile så över Eder och give Han 
Eder en god och lycklig sommar i den fag
ra norden! 

Efter konferensen skingras vi. Somliga 
åt ervända till sina hem, andra resa till 
Shui-iu, andra till Kikungshan. Bland des
sa sista ·befinna vi två oss och vår brors
dotter, som anmodats att under juli och 
augusti förestå sommarhemmet vir! Sven
ska skolan. 

Yiincheng den 20 maj 1926. 
Eder tillgivne 
August Berg. 

Från Tungkwan, She. 

Henen vare pris! Vi ha kunnat ha vårt 
st )Tmöte här såväl som de extra möten vi 
h"de planerat för våren. Det har varit så 
ovisst hela våren hur det skulle g~l, och 
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det är inLe mer än elt par veckor se'n 
Paulus Li, vår evangelist här, skrev till 
oss i Tungchow, att det var omöjligt tän
ka på något sLormöte i vår, till följd av 
orolighetcrna. 

Så till vida ha vi blivit hindrade, alt 
våra bröder och systrar från landsbygden 
ej kunna komma. Flera väntade på att bE 
döpta i vår, men vi ha inte haft tillfälle 
ha dopklass med dem. De ha ej heller 
Icunn at komma hit dessa dagar, till följd 
av oron och den rådande osäkerheten. Vi 
ha blott haft ett par tre troende från lall
det med på mötet. I lördags började mö
tena och i dag är sista dagen. 

Mycket folk har kommit till mötena. 
trots de svåra förMlllanden, som fortfaran
de råda här. I tisdags döptes fem soldatel'. 
Tre av dem ha löjtnantsgrad, en är sek
reterare och en a lllian vanlig soldat. Det 
förefaller nästan otroligt, då man tänker 
på dessa usla soldater, på vad de gjorde, 
då de kommo in i staden, och då mall 
tänker på huru de fortfarande, dagligen 
förtrycka, plåga och plundra folket alt 
bland dem verkligen kan finnas någon, 
som frågar efter Gud, och som vill tjäna 
och följa honom! 

Dessa h a hört evangelium förut, som 
nog så mänga av dem ha. Fyra av dem 
VOlOO med på pastor Lis möten i Hoyang 
i jan., innan de kommo hit, och blevo d~\ 

påyerkade'. P~stor Li hade också talat 
med ett par av dem personligen. Sen de 
kommo hit, ha de alltid kommit på mö
tena. 

Nu ville de bli döpta, medan de ha till
fälle. De vela ju ej vilken dag de åter bli 
kallade att gå med i kriget. (Staden Sianfu, 
som länge varit omringad., är ännu ej 
intagen, och näs tan dagligen gå soldater 
härigenom ditåt.) Vi tyckte nog, att del 
var väl tidigt a tt döpa dem, men då dc 
så innerligt gärna önskade det, och då vi 
betänkte deras ställning, kunde vi ej neka 
dem dopet. Må Herren välsigna dem och 
hjälpa dem a tt lysa i sin ovanligt mörka 
och ogudaktiga omgivning. Ben myckC't 
för dem. 

Sekreteraren är . en varm kristen och 
har fått go tt namn om sig. Honom känna 
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vi ,äl. Han har varit med oss över elt år. 
Han hade nämligen plats inationalarmen 
då den var här. 

Så ,ilie jag bedja om förbön för en liten 
liijtnant5fru, som jag träffade häromda
gen. lIon är troende, döpt i Sianfu i 
Beckmans församling, men blev av sina 
föräldrar bortgift till en hedning. Stackars 
liten! Hennes man gör bara spe av hen
11e. Han hånar henne för hennes tro och 

så svåra. Aspbergs frimodighet under de 
kritiska daga rna var nog ett skydd för 
sta Lionen. Inga blevo dödade på stationen. 
De som flytt dit voro därför alla tacksam
ma för a tt de dä r få Lt sina liv räddade. 

I Lingpao har ju s triden varit mera 
långvarig. De troende ha under en längre 
Lid varit hindrade a tt komma in i staden, 
men ha samlats på el! utstation 40 Ii 
söderut. 

Utsikt fran stads-muren 

försmädar Jesu namn, sägande alla möj
liga profanerande saker om Herren Jesus. 
lIon blir så ledsen på honom och gråter 
ofta. Ibland blir hon också ond på ho
nom, och så vågar hon inte gå hit. Inte 
kan hon läsa mycket heller, men bibel
kvinnan kan nog få besöka henne. Bed
jen för henne, att hon få r tå lamod och 
nåd att förhärliga Jesu namnl 

Olga Svensson. 

Rapport 	 från Schanchow & Lingpao 
1:s1a kvartalet 1926. 

Härifrån har jag ej mycket att berätta. 
ty krig har P<l g" lt hela denna tid. Broder 
Aspberg har haft svåra dagar i Shancho\", 
,arom han väl själv skriver. Stationen i 
Shanehow har fått n~lgra revor, dock ej 

öve1' sladen Tunqkwan, She, 

Något evangelisationsarbete ute i di
striktet har ej kunnat utföras, men evan
gelisten har under belägringstiden sålt ut 
hela boldörrådet inne på stationen, bib
lar, Lestamenten och sångböcker för om
kring $ 40.-. I januari månad besökte jag 
Lingpao en söndag. Ett par dagar därefter 
stängdes flodövergången. Aspberg bar se
dan dess ,arit där en söndag, men mås te 
gå därifrån redan på söndagsmiddagen, 
emedan staden den dagen intogs av de be
lägrande trupperna. 

Bibelkvinnorna i Lingpao och Shanchow 
reste i jan. till Sinan för att deltaga i en 
bibelkurs där. De kunde ej sedan komma 
åter. Först nu i april har bibelkvinnan i 
Shanchow kommit hem. 
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Evangelisten Iu i Shanchow har lika
ledes varit borta från arbetet en längre 
tid. Han gjorde flera försök att komma 
åter från sitt hem, men det var omöjligt. 

Vi bedja och hoppas på lugnare tider 
även i Honan, dock är hoppet ofta så gott 
som intet, ej allenast för Honanprovinsen 
utan för hela detta land . 

Arma Kinas folk. 
Juicheng i april. 

Oscar ear/en. 

Inför inträdet i arbetet. 
»Din nåd är slor öllrr mig.» 

Ps. 86: 13. 

Sinan elen 15 juni 1926. 
Vad jag känner i denna stund är .iust 

vad som står i ovan anförda ord av Da
vid. »Min naderike Gud» har låtit mig 
åter få komma till denna plats, dit jag tror 
Gud kallat mig. j\Iycket är förändrat un
der det år jag varit borta , men mycket 
är sig likt. Allt är nåd! Omkring 30 styc
ken av de troende och barn tillhörande 
hemmet 'ha fått gå in i evigheten. Samme 
Gud regerar ock i den världen, och vi veta, 
a tt de äro biirgade. Om än salmaden 
kännes nog sil stor, så kan man därför 
likväl tada Gud. lIan vrt bä ttre än vi vad 
som är bäst och handlar i trofasthet och 
nåd. 

När jag i g~lr var över och såg gran
nens gård, som blivit påtänd under kriget 
och som nu var nedbrunnen under det alt 
vår gard var oskadad, då Sflg jag ett nytt 
bevis för a lt Guds goda hand varit över 
oss. 

Jag hann upp till fältet i tid att närvara 
vid missionärskonferensen i Yuncheng. Det 
var en synnerlig glädje alt få träffa alla 
syslwnen samlade där. Alla utom sex av 
sys trarna voro närvarande. 

För mig kännes det mer än någonsin 
mak tpåliggande att inträda i arbetet. De 
som skött det under min bortovaro ha bå
de större krafter och större förmågor än 
jag, men Herren skall hjälpa mig. Med 
tanke på de hemmavarandes intresse och 
kärlek vill jag gripa verket an. Herren 
skall icke svika i trofasthet. 

Vår evangelist Chang är på sjukhuse t i 
Honanfu med sin hustru, som lär vara 
svärt sjuk »Lotusbladet»), en av våra flic
kor, är ock där. Prövningar ha inte ute
blivit, men Herrens n~ld skall icke vika 
ifr~lI1 oss, och hans fridsförbund skall ieke 
förfalla. 

Med innerlig häbning till kOlOmilten . 
vänner i hemlandet och kamrater från 
Hiltet förbliver jag Eder tillgivna 

iV!aria Pett ersson . 

Svanska .Ifiss'ions ·Förb~lJndl'f.~ å"sbCi"iittelse 
är ett synnel'ligeu int r> sant och omfattande 
arbete på 221 s idor. ,d.lltid fl'arn&t , aldrig 
tillbakn ", skriver missionsfijrcsL:l udare Nyren 
i denna årsberättelse om mi,,, ionen i allmiin· 
het, och vi taga nog ej fel, om vi s'iga. att 
S, M. F. under äret kunnat glädja sig åt mer 
än en framgång. 

Frå n hemlandet ha budskap kommit om 
andlig förnyelse i verk 'amheten på olika plat· 
ser. Från yttre missioneJls arbet.sblt Il" också 
uppwuntrande underriHtrlser kommit. Sty· 
relsens sammanträ.den &ägll8 hava varit präg· 
lade av varm och hängiven nitäl.skan och of · 
ft'rvilligheten från missionsvänneruas sida har 
varit god. 

Inkomsterna under aret uppgå till en sum
ma av kronor 1,547,519 : 95 och överstiga ut · 
gifterna med en summa av 4,892: 34 kr. P:1 
missionsfälten i Kongo, Kina och ö stturke.<;t:ln 
funnos vid årets slut 18,995 församlingsmed
lemmar och i hemlandet äro medlemmarnas 
antal 1.1:4,391, fö rdelade p:1 1.517 församI ingaL 
Predikanternas antal äro 679 ordinarie och 
1,388 biträdande. 

Bedjen för missionärerna! 

Skriven till missionärerna! 
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REDOVISNING 

för medel influtna liJJ "Svenska Missionen i Kina" under juli 1926. 

Allmänna missionsIUcdcI. 
Särskilda ändamål. 

1131; c. »An ni e" ]0: 
1137. A. C\., Kint.,tnrJ 2.:1:- ]]j:). ,J. S., ::;iiler, till ?{, Ringberg- n ll 
11::8. D. S., Tr ,idcl 7: 90 nov , clter g-uttL :2j: 
ll:J~. A. E .. Kryll", 50:  ]U4. Kung-sl:! ollllsbyd,la ns Barn tOrg, fur 
1140. »A. G-Il, 1\:url'kÖlling » ~;;: - skolgossen \V ang- En ~seug ,jO: 
1141. J. D., Rt hiln . ·10: - ILi8. l;..M., till ,['amh. i Sillan ;',11: 
114~. J. S ., S ii le r :!.;: - l!liJ. M. )1., L.iu ng uy , li ll LAchelIs 
]14;). K M .. Söu crhamn 1.000: - v('rks. hl. k villllQl' och bl t rn :,W: 
1141i. A. '" A. N., Örebro, Ull O. & G. llGG. ~r. S., SI hlm , t i ll '?IL nillgurr~, fiir 

Carlens unuer l\. !jO: - urh"J et uJ. kviuJ\or oull ba rn i 
1147. K. ,\L A .. Ull A. }'oT'>iberg-s lIlllI er h. .,0 : '- . Mic ll ub ih .',0: 
1148. K. ~I. A:, pensionsJ',,"d, till fl:o 75 : - 1167. A. G.. d:o. ti ll d:o :,0: 
114U. B. P., Stcn,jön. en miunesbJoillOla på 117:>. S . M. oeh O. L., tili Carl,"n s, alt an\'. 

~Tath. Hög- Inans grav l: - efter g-ol[ finu;i11de 100: 
11:,0. H ..1., Ni'itlrnby 7: 7~ 11~:i, Sijnd:lJ:~';~ kolbartt och vänller L II\'e
lL-..1. r. H., Duvbo. }) tiond u ~) U: na, till M. Hin.dlcrg- Iör en s kol · 
11;'2. E. J., Umeå, lill J. ASl'bergs g'1l.......,C S ulluerh ., gm L. R. 100: -

llnJerh. 100 : lISG. K. B. L., N ii ssjCi , till husköpet i 
n53. L. ~I. F., till Frid a Prytz' och "laria Pllchcll~ .J: 

:-ly ii" " 1IIldel·h. 900 : - 1187. D. )' ., ROlII "'\»)'. lill 1. Ackzells verk· 
1l.'4. »} ;tt lö[[" a" onämnch, g'm K. J. , sa lllh et l:" 

Siring-e - 10: - llD2. »Luk. 14: 23 , f ör Herre ns verk i 
Il .),j, ») Oni.i 111Ilu», gIn .\. D .. Ys i;ul 2:): 7:1 IC'!ltlHIl » 100:
11 ~I G. .A ll k tioD s ll1cdel fran I(ina,krel sen i 1193. Y. L .. till Li P ao -lo·.s unuerh. "O :--

LUlIU, gm O. K .. »i HerrelI s ,Jes u 1194 . .; ~lol' Karin ' . till .J. Asp berg-. alt 
viilsignade ll<l III II ) H;;: _ . [1 11\' . i nrb l' lv ! efte[' g-oUr. ~: 

11:,7. 1. T. B ., uUerkll\' ert 10: - 1195. J. L .. Malmö, 1il! evan .!!. Y Ya ng-[u 
ni9. C. n., Södel" ä J.ic 10:  j Cbi n ~dow :)0:-
11(;0. G. T. 10 : 11!J9. D;' [örcll. i UlI ung-s[ors, lil l barll 
1162. )[. G. , Vi l'ilbrul, 10: - ve rk sa rnh(' fp.n i Kirw 1::2:): 
1163 . B. E. D .. gom K G., Soll efteå 28: O:' 1203. Bön eringen i Duvbo, sparbössa, rör 
llG4. .r. A. H, Jiirlä<n ~:): - flick an Ching feng 's underh. hos 
llGj , C . . J....Ti.lrnboa:-. ti: 30 1lalllla \V Lln~ i Tuftc-cho w 32: O:~ 
1108. K. S ., BOl'Ohol m, d nnska kr. 100:  !)R: - ltlO. A. G.. Mn lmö: till eva n /,(. W ei Dien 
n09. "Ps. n: l, 1. A., NOJ'l'köping» 30: _.. cbeng och Sao Hsi I'ao, underJl. 2.,0: 
1170. MissionslUcde l fr,i n M. l:; : - 1211 a. Viinner i Tålebo, ti ll eVROg'. 

1171. Vännerna. C. & A . ,r. , gm H. B., l1uJcrh., gm F. F , 2~: lk 
Hova 4: 

1172. G. L ., offerkuverl, .~m d:o G:  Kl' . l,n;,: 21 
IIIH. )) 1 J"S II dyra namll» ,lO: 

Allmänna miss ionsmed eI 6,624: 61 
]177. ))Elina & 1var » 40: 
]1"/6. Vi'irna mi g :)0: 

S . M. K:s Pens ionsfond 55: 
11IS. K N., Myresjö, till C. 8: E. Bloms Säl'skilda ändamål 1,115: 21 

lluclcrh. 30: 
11 79. »1'ackoffer till Herren » l:;: - SUllIma under juli må nad 1926 Kr. 7,784: 82 
ll80. K. l". U. i\(:s mell ers ta uistrikt till 

,l\[ . Riug'lH~rgs unu erlt. 750:  lI:1ed vann t ta ck t.IIl varje givare! 
)]S1. L. F .. Jlijgerstad jO: - " H an Jyfte dem upp och bar dem alltj ämt» , 
1182. Del av koll. i Onpeby kyrk a 10/7 1;1: - Jes. 03 : ~. 
HB:]. »H. S-i;, Fil. 4: 19 » ~O: 

;j: ~l1S4. D. "1. W., Huskvarua Gåvor till Hemmet på Duvbo. 
1188. O. A., Spjutsbygu 20 :  1 jan. - ClO juni 192G.1189 . Sparb.-m~de l ~: Iii 

1190. )) Ooiimnu " ]0: - L. S., Sthlm, ](r . 25 : - . L. I,., Sthlm, kl'. 10: ' -. 

1191. H. &:, L .J., Gbg GO : - I. A., Norrköping, kr. ]0: - . M. J., Ki nnemalllw. 

11%. 1. L., ;\Ia lrnö 20 : - kr. 2 : 2;. A. J~., Duvbo, J(1'. 5: -. E. A., Hve' · 

1197. " Ps. 46: 5)) 10: - landa, kr. 25: - . A. H., Köning-, kr. 10: -. If. 

1198. Daggryningen i K. M. A., till Ester Hiä rtberg, kr. 5 : -. L. T. , Storäogell, kr. 20:-. 


B Ngs ulluerh. 900 : - K. E. B., Götcborg, kr. 10: -. F. P .. Bjö rkli nge, 
1200. H. N ., Orebro 10 : - kl'. 5: -. A. P., Sk illinga ryd, h . 50 : - . K. A., 
1201. G. K., B jöl'l(eby 1;-): - Bruu['lo, kl'. 20: -. L. oc h R . H ., S. A .. 
]202. Snarb.-medeJ fr. H. A.. SUide 10: - kl'. 10: - . Summa kl'. 207: 25. 
1204. » Urunosgi-is t i Ho(sbybruun », gm C. O. M ., Dllvbo: :1 duss. frukttaJlrikar. A. L .. 

l" . B. 20: - Bj örken'd: smör. H. Ö., Sundbyberg: kaffe. 
120;.. Stora Bötö A.rbetsfören. 75: - H. G., Espcbrån a: smör. Li ll tomtaväoner ua: 
120G. S. N ., i\[al mö 3,''' .- strömming, Jliiskkol'v. Bj örkeryds-, Bodasjög-Ie· 
1207. H. R., Borås 5: SO och Näs byvii nner: 9 tjog- påskägg, potatismjöl. 
120S. )) Två vänuer i Djursii tra», g-m M. H. 5: - A . C., Sthlm: te. F.)L, Sthlm: 25 tjog- ägg
1209. " H errc ns deL, 1,400: - till inläggning-. F. P., Björ1<1iuge : l v irJ,au duk. 
1211 b. Ps. 10]: 6, till R. Andersons " nd c rh. 200 : - L. L., Sala: l yllemal:ta. E. G., Asaka : ägg. 

Kr. G,GU: tl l. S .. Duvbo: honung. 1. A .. Norrköping- : kaffe. 
korintkaka. H. H., Djursholms-Oshy: kafCe.S. M. K: s PensIonsfond. äp plen, c hoklad och kara meller. Lil ltomtavän· 

1174. »E~. 45:11» 5:- nerna: köttf~irs oc h s ruörgåsmat 'lwrje vecka. 
1211 c. ,, 2 Mos. 35: 5" 50: - Med v armt tuck för a llt! 

Kr. 5;;:- lnez Böl/in g. 
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Fram ti dsutsikter 

Studier Uppenbarelseboken 

av 

Nafh. Högman 

ha.r utkommit i en 4:de ltpplaga. 

Innehåller förutom bi belst udierna författarens 

fotografi, en kort levnadsteckning samt förord 
av rektor Job. Rinman, missionsdirektor E. 
Folke ocb författaren. 

Pris per ex. kr. 1: 50. 25 % rabatt, då 

minst 5 ex. köpas från 

Sr. lIIissionens i Kina Förlag, 

Dl'ottninggat::m 55, Stock holm C. 


Böcker till nedsatt pris. 
Under j-uli, attgusti och septembel' månader 

försä,ljes en S. M. Ks bokserie tiJl nedsatt pris. 
I serien ingå följande böcker: 

Ädelstena.r i Mästarens Krona.. 

Genom Lidaude till Seger. 

Hndson 1'aJ'lor, lUannen som vågade. 

NJ'1l Begynnelser på den Ga.mla Gru.nden. 

Missionärskallelsen sam t 

Svenska Missionen i Kina, dess uppkomst, 


utveckling och nänarande ställning. 

Vanliga priset är kr. 5: 50, men hela serien 
säljes under dessa mdnadel' föl' kr. 2: 50. 

Begagna tillfället! Rekvirera bos 

Sv. 	Missionens i Kina Förlag, 
Drottningg:ttan 65, Stockholm C. 

~~~~~~~~~~~~~~~-V~

Gamla förbundets Sista Profetbudskap 

Ett bibelstudium 

av Nath. Höyman. 

Om denna broschyr skrives i 'Bilaga till 
Sanningsvi ttnet. : 

.Detta, posthnroa. arbete av den hemförlovade 
missionssekreteraren Natb. Högman utgör ett 
bibelstudium anderikt, välformat och lda,rtänkt 
över ' Gam la Förbundets sista profetbudskap». 
- Först behandlas profeten såsom Guds sä·nne· 
bud, Redan Den historiska bakgrnnden, s.t Det 
andUga förfallet, Den stora anklagelsen , Den 
renand e elden o. 8. v. 

Detta bi belstnd i u ro över pro felen Malak i är 
synnerligen värdefullt, och vi äro förvissade 
om, att Nath. Högroans m,lnga ,änner med 
glädje skola taga del av detta bibelstud inm. 
Helt ~'isst skall det så verka till välsignelse, 
ocb Vå'l' av]i,lne broder Skall tala, ä.nnu, faRtä.n 
Lao är död. Vi rekommendera, broschy",n på 
det varmaste. Au,q. B. ' 

47 sidor. Pris kr. O: 60. 

Rekvireras från 
Sv. ~lissionens i Kina Förlag, 

Drottninl!~atan 65, 8tonk holm C. 


Missionstidningen 
S I N I M S L A N D, 

utkommer 1926 i sin 31:ta årgäng. 
Organ för Svenska Missionen i Kina, 

an svarig utgivare: Er,ik Folke. Redigerad 
under medverkan av Martin Linden m. fl. 
Utkommer med 20 nummer om året, 
samt innehåller uppbyggelseartiklar, bibel
studier, brev fr. Kina, samt mi,ssionsnoti· 
ser från när och fjärran. 

Tidningen kostar: belt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kva r
tal. kr. O: 90, 1 mänad kr. O: 65. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 
2: 75 pr år. 

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

}oTär mindre än 5 ex. tagas bör prenu
meration ske pi posten. 

Provexemplar erhållas gratis från ex · 
peditionen . Redaktionen. 

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

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
P~alm. - Kristi Himmelsfärd, II. - Mis sionä rsa \'skiljning i Kina. - Yilnch engs 
:Ylan!. Semmarium 1925. - Från Red. och Exp. - Tacksagl'!se- och nöneämnen. 

Friln missionärerna. - Friln När och Fjärran. -- Redovisning. 

Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm, 1926. 


