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"Kommen till mi~, 

I alla, som arbeten 

och a.ren betun~a. 

de, så skall ja~ ~iva 

eder ro", 
Matt. 11: 28. 
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K O R S E T S A N D R A S I D A. 

I ett litet sjukrum, berättar en tro

ende moder, upplevde jag såsom ald

rig förr, att fröjd i Herren är vår 

starkhet. Jag fick se, hur min Herre och 

Mästare handlade med mitt älskade 

barns själ för att fullkomna sitt verk 

i och med honom, mnan Han tog 
honom hem till sig för evigt. 

Under sjutton veckor hade jag med 

bävan inväntat det ögonblick, då jag 
måste taga avsked av min älskade 

gosse. Hur ofta hade jag dock icke 

sagt: » Herre, ske din vilja Lv Och till 

en viss grad hade jag också menat 

det. Men Gud, som känner allt, prö
var våra ord, när vi giva Honom så

dana försäkringar. 
Utan att det blivit mig riktigt klart, 

hade jag i min sorg vänt mina ögon 
ifrån den Korsfäste, och när jag nu 
betraktade min döende gosse, där han 
låg framför mig, hur tyngde icke då 
sorgen mitt modershjärta ! Det var, 
som om varje livsgnista i mig måste 
släckas under denna pressande börda. 
Men just då inträffade något förun

derligt. Min älskling viskade, så att 
det hördes tydligt i det tysta rummet: 
:>Ack, mor, gå på andra sid~n om kor
set! » Jag hade aldrig talat med ho
nom om den kamp, som utkämpades 
i mitt hjärta, och för hans skull hade 
jag hållit tillbaka tårarna, som så 

många gånger hotat att välla fram. 
Och nu erfor jag genom min gosses 
ord, att Gud i sin kärlek var mig nära, 
och att Han visste, hur Han bäst skul
le lägga balsam på min sargade själ. 

I första ögonblicket förstod jag 
knappt hela betydelsen av det nåde
fulla budskap Gud sände mig genom 

min döende gosse, men jag böjde mig 
ned till honom, strök honom över 

pannan och sade: »0, säg mig ännu 

en gång, vad du har sett l »~ Men hans 
kraft var då nästan slut, och han vis

kade blott sakta: »M o r - d e n a n d

ra - sidan - av korset! » 
I denna stund började strålarna 

från Guds härlighet bryta fram 

min själ. Jag upptäckte, att jag stod 
på den orätta sidan av korset, och att 

det var därför mitt hjärta var så fullt 

av bekymmer. D e n a n d r a s i d a n 
a v k o r s e t v a r u p p s t å n d e I

s e s i d a n, där Jesus sitter på Fa
derns högra hand och beder för oss i 
nödens tider. 0, det var härligt att 
komma över på den andra sidan om 
korset. Det var Gud själv, som lyfte 
mig ditöver, och jag kände, att de 
eviga armarna omslöto mig och höllo 
mig uppe, när jag såg mitt älskade 
barn gå in i dödsskuggar;s dal. Jag 
följde honom vidare, till dess han 
gick in genom pärleportarna, och jag 
kunde länge höra återljudet av hans 
kära stämma: ,,-E j h ä I f t e n ä r m i g 
sagt - ej hälften är mig 
s a g t.» 

När morgondagen grydde och jag 
såg de första strålarna av dagsljuset 
falla på det älskade lilla ansiktet, 
som nu var så blekt och kallt, ville 

min tro åter vackla. Men min dyre 
J esus var vid min sida och uppfyllde 
rummet med sin härlighet. T y vad 
intet öga sett och intet 
ö r a h ö r t o c h i i n g e n m ä n
n i s k a. s h j ä r t a ä r u p p s t i
g e t, d e t h a r G u d b e r e t t f ör 
d e m s o m H o n o m ä l s k a. 

(Ur San n ing sv ittnet .) 
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De sista underrättelserna från Kina. 
Tisdagen den 12 april avsände missionär 

August Berg från Yuncheng följ ande tele
gram : »Allt väl här. Alla missionärerna 
beordrade att omedelbart resa till kusten. 
Vi ha beslutat fl'sa till Tientsin. Avresan 
hindrad av regn.» 

Enligt telegrafiskt meddelande fr:w 
Kina Inlandsmissionen i Shanghai ha de 
P~I begäran av olika länders Irgationer och 
ko nsulat tillrått alla sina miss ionärer i det 
inre av Kina att resa till kusten. Detta 
meddelande nådde troligen vrlra missio
närer strax eHer sedan de av svenska 
legationen i Peking allvarligt tillrå tts att 
resa till kusten och har ~kerljgen i icke 
ringa mån bidragit till att de faltat det i 
telegrammet från missionär Berg fattade 
beslutet. 

l\Hi vi i våra böner ih~gkomma v;,ra 
missionärer i Kina såväl som de infödda 
kristna där. 

Missionärer på hemresa. 
Enligt till Expeditionen ingånget medde

lande avreste missionärsfamiljerna Nils 
Svensson och Nalh. Engbäck den 13 mars 
från Shanghai på' väg mot Sverige. De 
resa sjövägen genom Suezkanal en och 
kunna allts~l vara att hemvänta. i början 
av maj m,'mad. 

Give Herren dem i sin n ~ld en vils am 
och välsignelserik hemresa. 

V:lra missionärer i Kina och d.e infödda 
kristna, s. 91. 

De missionärer som äro på hCIl1f(·sa. 
s. 91. 

Evangelisterna i Ishih , s. 92 . 

Skolorna i Ishih, s. 03. 

För julfriden i Yuneheng, s. 05. 

fo'ör de nydöpta i Lingpao, s. 9G. 


En tidsbild från Kina. 
En kri sten kines, som erhållit läkare

utbildning och som bedriver medicinsk 
verksamhet men även är pastor i Kina 
Inlandsmissionens församling i Chow
kiakow, Honan, tillfångatogs under förra 
hösten av rövare, och berä ttar i ett en
skilt brev till en av Kina Inlandsmissionens 
missionärer om sina erfarenJ1Cter från den
na tid av fångenskap och nöd. Eftersom 
hans brev ulgör en belysande tidsbild från 
Kina, införa vi härmed ett utdrag därur: 

Doktor Ho skriver: »Vid det tillfället, 
då jag fördes bort av rövarna, erfor jag 
en så s tor frid och glädje i mitt inre, att 
jag ej med bläek och penna kan beskriva 
den. Samma dag, som jag tillfångatogs, 
fick jag uthärda fyra hundra slag av bam 
burör. Därefter brändes jag på så sätt, 
alt tända rökelses tickor höllos intill arm
h ålan, så a tt brännsår upps todo. Sedan 
denna misshandel var överstånden, låstes 
jag in i ett litet rum. 

Till min stora överraskning fann jag där 
en del av den heliga sk rift. Jag tog hand 
om denna, som om den varit en dyrbar 
skatt, läste och bad, och fick oekså till
fälle a tt fr a mbära vittnesbördet om J esus 
Kristus och honom korsfäst för de 18 
fångar, som voro instängda i samma rum 
som jag. Jag somnade sedan och sov 
lugnt till påföljande dag. Trots det a tt 
min kropp var översållad av sär, kände 
jag inga smärtor, och det dröjde inte så 
lä nge, förrän man kom in oeh m eddelade, 
att jag skulle frigivas. 

Jag vagar naturligtvis ej jämföra min 
räddning från rövarna med aposteln Pet
rus' befrielse från fängelset, men faktum 
är dock, att åtskilliga omständigheter vi
sa en viss grad. av likhet. 

För närvarande hiirja rövarna väster 
och söder om Cho\\·kiakow. Folket, som 
bor där, föra ulldan unga och gamla släk
tingar, så att dct är en oavbruten ström av 
flyktingar undan olyckan. Höstskörden kan 
följaktligen ieke illbärgas; vetet har ej 
kunnat ~ rls; häslar och andra kreatul' fö
l'as bort av rövarna. Hemmen brännas, så. 
att folket blir utan hus att bo uti , utan 
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lllat alt äta och lIta n kläder alt kläda sig 
med. Den nöd, som i den närmaste fram
liden synes vara oundviklig är så slor, att 
man l,nappast orl,ar alt tänka på den.» 

S;'I(lan ,nöd, so m här sk ildras, r[lder f. n. 
]l:1 m:lnga plat se r därute i Kina. lVIånga 
iiro ocks,å de infödda kri s tnn, som nöd
gats och nöd gas genomgå liknande erfa
renheter, so m doktor Ho . Give (Et Gud oss 
niid alt Hink a pi" dem i \' ;Ira förböner och 
stödja dem P ~I uet sått. vi l;unna! 

M.L. 

Forts.), 
Från Ishih. 

Opicrökamlc kristna. \'ilkcn Iörshäd
lig sjiihmotsägel se l Kon Cll Ill ~inlliska ya
ra bl/ndcn i opielastell t)eh likyijl kalla s 
l,risten') Det iir SV[lI·t att döma i denna 
sa k. Faktulll iir dock , a lt flcra medlemmar 
:l\' församlingen [allit tillbaka i denna sna
ra, sedan de ell gång hefrials, och någon 
har som l;risten börj at a nvän da opium 
det är jl! uen i flera avseenden bästa me
uicinclI, ldnesen känner till, men den är 
försållig, innan man vet ordet av är mall 
en slav under dess yan a. SC" gUl' det ofta, 
och det gäller alt hj ä lpa dc $Vagn , Sel att 
dC' lösas l'rCIll banden. 

I enlighet men s torm ö te ts beslut i hös
ta s har evangelis te n Chang herett medi
cin rör sii dana, sO lil vilja ll<\\'yä nja s)) , och 

flera s lycl;en b,n1c ],ris[na och ,öl;a re ha 
kommit. Med dessa Hiser, t~tla r och lJedcr 
Ch8np: f1iligt , ty frt dc iel,l' andlig haft 
(her ,ig är det litet hopp 0111 befriel se. 
Det ~ir egenlligen m~innen . som Chang har 
h a nd om, l,vinnorna äro P:I bal;g,'lrde n un
der min hus trus y[1 rel . 

Det finns dock ~in fler, som JJorue ],Olll

Illa men ic\; e ];ommil: ett par män. vilka 
äro så J;]en:1, att de mena sig riskera li
vet", om de skulle upphiira med denna siu 
s timulans, och en kvinna, SOIl\ i hela 
grannskapet är känd som opieröl,are, lllen 
själv 11e];(1r fr~ickt därtill. Vad kan l\l 8 n 
ett s:ldant la ll göra? 

M 'belct Iltål - inre tillväx/. Evangelis
tcn Li har h ehl höslen följt tälte t, ~O l\l 

dett a ur varit i Puchowdistri1;tet. .J iimlc 
honom h al' Puchowförsamlingens ev a nge
lis ter deltagit i della arbete och Herren hnr 
riklig (,n välsignat verket, så att de kunna 
nämna personer susom dir!'k t frukt, perso
1\er, som h elt be~,111lat sig att följa Jesu s . 

Det va!' birt all unde!' samtal m ed Li 
efter hans Mer]wll1st linna alt h a ns aud
liga yäxt icke slfllt slilla under detta kvar
tal. Det ~r tydligt , att han yäl auviint den 
ledighet i tiilt a rbetet SOIll naturligtvis er 
hjuder sig. IIa n blev redan j somras, un
der V [\1 ' samva ro i 'Vanchuan, välsigll ~l cl 

till sin inre männi ska och det goda har 
ieke förflyl; ta t. u ta n han har tydligen mo:~ , 

nat i n:ldell. JJan har intrält som delLap;;t 
re j en korrespondens
kurs för bibelstudium, 
vilken är mycket god, 
Den är beräknad för tre 
års studier. 

Vår fjärde evangeli s t 
är ju egentligen ännu e tt 
oskrivet blad. Han är 
ung och ej så mycket 
utyecklad men har goda 
förutsättningar för en 
fruktbärande tjänst. Han 
skulle både studera och 
dellaga i arbetet. Huru 
det hlir med det förra 
är ännu svårt alt säga. 

Foto: ,1[, Ni ell " I ..,"" , Det senare inskränker 
Fröken , lck::ell på missionsresn. sig ännu till morgonbön 
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hill' då och då samt ett 
och annat besök i kret
sarna. Den unge man
nen behöver både myc
ken förbön och en för
bön och en förståndig 
handledning, och det se· 
nare är isynnethet svårt 
alt åstadkomma. 

Gllds nåd och skolorna. 
Gosskolans lärare blev 
i början på terminen sjuk 
och drogs med det onda 
ett par veckor, utan att 
något, som vi kunde göra 
däråt, hjälpte. Slutligen, Trras! linder resa [lå S. M. [{:s [äll. 

då febern envist höll i, 

föll det mig in att lägga på ett livomslag. 

Detta verkade genast nedsättning av febern 

och allmän förbättring. Jag upprepade 

detta ett par gånger och ansåg det sedan 

1I0g, men läraren hade fått smak på kuren 

och tog med gossarnas hjälp flera om

slag, och snart var han fullständigt frisk. 


Det var s~Hunda en kort sjukdoms lid, 
men den h ade docl, varit full av oro då 
Yl icke kunde förstå sjukdomvl1s karal:tär. 
Liraren var sj~ilv tydligen ej sa litet oro
lig, men allt delb hade gott med sig. Hans 
förlIt gudfrukliga Yäsen blev ;in m er:l lult 
rat. Detta märkles vid gudsljäns.ten, Yuri 
han gärna delLager med vittnesbörd, även 
om han icke själv är om.bedd alt predika. 
Alltid har hall nu haft njgot gott alt .';ii!~<l 
0111 Jesus, och han har burit fram uet 
Iwrmt. 

Under denna termin har h8n skött or
geln vid gudstjänsterna. förr gjorde ju 
fröken Gustafsson det; för kincserna är det 
nog siinldes kärt att finna, att en av deras 
egna l,an denna konst. 

Elevernas antal har varit 22. Alla ha va
rit ,nälla och flitiga , propra i sill uppfö
r;Jnde samt vi ,;at stor uppmärksamhet bå 
d e vid morgonbönerna och den allmänna 
gudstjiinslrn. Huru djupt det gålt della 
säde, kunna vi ju ich stiga. Bland gossa r
na iir en som redan varit gilt e l t ,r; ·han 
är nu 14 'lr. SlackH·s gosse ctL off r för 
den oly 'ksaliga bddslan att få barnbarn , 
som sammanhänger med hela vävnaden av 
vidsl<epelse, som hinder hedningen. 

I flicks];olan har allt st~dl väl lilL ;H .t! 
undan lag av sm;"l (illf~illiga kriimpor h:)l' 
hiilsotillst;,nclet bland flickorn.l, liksom 
bland gossarna, varit golt. Li.raren iii' 
dock icke stark men s],öter i alla fall sill 
kall lill full brbtr.nl1l'1. och lärarinnan, 
hans huslru, ~ir en ycrklig mor för ell'v~·
na . Flickornas antal har ocksa v['rit 2~, 

om dem lil;som om go,sarna ha vi inld 
annat iin gott alt siiga. 

Jul! D:t vi i hös l;·ls nj dgjorde med Hi
rare och försa mling~ledare om ~kolorn;ls 
avsllllnin.:.( framgick dct tämligen tydligt. 
alt allas önsl;[tn var, att skolorna sl;u\le 
hålla prt över juL Det var flin;L~ls barnens 
t:dan ledarna förde , ly kincsbal'nen såväl 
som sven,1;a barn iibka julen, om el näm
ligen lärt känlla den. 
Yl'rkligt god jul, med 
julottan. 

Redan flera dagar 

Det bkv ocl,sa n 
stor ansluLning Yld 

förut började · folk 
komma - man vd nu rätt allmänt, alt 
jlll är tre dagar efter vinkrslll sta nd et. 
(Della är vanligen hiir en d:1.g SCllare ~in 

i Europa). En kvinna hade bH IIppen
barelse om att nu riktigt hdt vitnd:J sig 
lill Herren, därför skyndade bon si g att 
komma och fira juli 

Familjen c.hang. 3 l,m. fr~n staden, in
fann sig n;·istcoll Illangrant. Eli gosse och 
tV :"1 flickor ga i vitra ~kolol' och med dem 
var det 8--~1 lI1edlelTlmar av familjen här. 
Sådant gör intryck på kil1l! erna. )lSe, när 
husfadern är varm för evangelium, huru 
han får allesammans med sig», s;", sadc's 
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det om dem. »Husfaderm) härvidlag 
äldste sonen. Fadern dog för eH par 
sedan som en han blev omvänd 

dödsbädden men »bjöd då sina barn 
att halla Herrens 

de. Tre söner äro 
nu döpta. modern kommer nog snart, och 
sonhustrurna synas varmt tillgivna tron. 

Gubben Pu backen var 
här. Hans bön vid julottan var en verk

till Jesus. Huru underbart! Sa 
kommen ur hedendomen och S~l 

upplyst! Somliga växa hastigt, för andra 
Denne 

Herrens särskilda 
han miste om? 

Ett särski! t momen t vid 
gjorde ju För 
de kanske största 
var söta kakor och nötter. Av 
dc sistnämnda hade det för 1 doHar 
dct hela gick nog liII en vacker summa. 
Men det var troende be
kostade det. Vi missionärer till 
med tva dollar, men efter be
fanns det vara just två dollar över, så att 
dessa lades undan föl' vid kine
siska 

Vi sluta året med 28(; 
lemmar, sålunda 1(; fler än vid förra års
skiftet. De antal är 22 men 6 
personer ha dött undel- året. Det är dock 
flera, som äro rör dopet, men tl 
andra sidan äro också andra för 

Inför delta sista tvekar man 
tänk, om man skulle skära aven 

gren, som Herren ännu ieke avskurit! Och 
det har visat synnerligen svårt att 
upprätta sadana, som uteslutits ur försam
lingen. 

0, at! Herren sände oss väckelse! 

Ishih den 31 dec. 1926. 


Axel Hahne. 

Från föreståndarens på fältet 
arbetsrum; 

Den 11 februari. 
I gär avslutades en veckas 

här i sladen, Ledaren var broder Henrik 
och till sin hjälp hade han flera 

L A N D. 20 april 1927 

evangelister, skolelever och av oss 
missionärer. Som alltid är förhållandet 
här i staden lyssnade stora skaror med 

till det förkunllade bud
sade sig Je

sus. Framtiden skall Il tvisa hurllvida de
ras och menat. 

Den s. k. 

nu. Kvinnorna äro ute 


och i hemmen 


len har utfär
dals. »)Deras fölter, som bebåda äro 

* 
morgonen lämnade våra sys

kOll Nils Svensson oss för att 
älnjuta en vila i hemlandet. 
Vid vår husandakt läste vi enligt 

vana den 91 
och sjöngo de dyrbara orden: 

)Tack, min för vad som varit, 
tack allt, vad du beskär, 
tack för tiderna, som farit, 
tack för stund, som inne är.» 
Kvällen förut hade 

meddelade oss att 

svårare olyckor 

* 
\'~rn skolor ha i dag sin 

AHa lärarna och de flesta av eleverna ha 
infunnit i lid, Allt är fridfullt, och en 

ande är rådande. Vi att vi 
må kunna f,l fortsätta med vårt arbet(' 
ännu en Icrmin i fred och lugn. 

* 
Den 18. 

Blom samt 
anlände i lyck-

Herren deras in
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Julen i Yuncheng. 

klina älskade vänner! 

"Et I nådens år frlin Herren!» 

Med de~sa ord vill jag önska eder en 
välsignad fortsättning på nya året! Blive 
det för oss alla »ett nådens årl» 

Trots all oro i landet ha vi i frid fått 
sluta ett års arbete bland vår ungdom. Nog 
agiteras det väldigt bland de studerande, 
men ännu har oron ej natt oss här. Det 
sel' ut ibland, som slwlle vi ej länge ra 
hålla på med vara kristna sIwIor, men 
Henen star vid slyret, och så länge han 
vill, få vi med frimodighet stå 
kvar. Terminen slutade den 
21 dec., meo, som i fjol, ha vi 
22 flickor kvar samt 3 kvin
nor, vilka ej kunnat resa hem. 
Visserligen ha de eget hushåll, 
men det är ändå åtskilligt all 
se till, jämte morgonbönerna. 
Böneveckan samlades vi var 
e. m. i kapellet. 

Vi hade en god julhögtid, 
givande möten och mycken 
julglädje. Visserligen komnlO 
ej våra jullådor fram i tid nu 
häller, men posten gick obe
hindrat och bringade så många 

Fröknarna F. Pl'ytz, E. Andersson och il;J, Ny lin.
kärleksfulla hälsningar från 

Fotot t~get i ett hörn p,\ missionsstationen i Yuncheng.hemlandet: brev, tidningar och 
böcker. 

Julaftons middag voro Frida Prytz och 
jag hos Bergs på »dopp i grytan», sen 
hade vi vår julafton hemma vid »gran» 
och klappar. Hade sparat alla hemlands
hälsningarna till dess, och vi hade båda 
blivit ihi\gkomna av manga kiira vän
ner. Vi bruka tala om »svensk» 
julmat, men denn<l gång var det san
ning. Tack vare en nyss återkom
men kamrat hade vi både lutfisk och 
Smålanc1sost på vårt julbord I Om ni kun
de tänka er, vad det smakade gott, och 
hur det paminde om hemma! Om vi fa 
stanna här och jullådor lwnna komma 
fram, kommer jag nog att önska mig litet 
lutfisk, ty den står sig utmärkt, ha vi fun
nit. - För övrigt ha vi det så gott, kunna 
ffi l,öpa allt vi verkligen behöva för oss 

och vår stora familj. Gud vare tack för 
all lekamlig nåd! Vi ha ej heller behövt 
hela på grund av något främlingshat. 

Före juloltan drucko vi »ottekaffe» hos 
Berglings, gingo sen till det vackert pryd
da kapellet, där vi vid granens sken bör
jade med: »Var hälsad» etc. liksom hem
ma. Det val' en hii.rlig gudstjänst, ledd av 
läraren Kao, som läste flera texter, om
växlande med sång. Han talade så enkelt 
och hj~irle\'armt men ock så manande. 
Det var endast de va/wnde herdarna, som 
hörde ~lnglas,1ngen, då de höl/o vakt över 
sin hjord! - På aftonen hölls en enkel 

fest, då bibelfrågol' gå \'os och belöningar 
utdelades för rätta svar. De unga togo liv
ligt del däri. 

Tisdagen efter jul hade vi en liten fest 
för våra kineser. Vi voro 44 personer, lä
rarefamiljen m. fl. Flickorna hade klätt 
en gran och vi hade en trevlig afton. Näs
ta dag hade vi »svensk aftOll) hos Berg
Iings, då alla hemmen bidrogo till kaffe 
och kväll. Vi bjödos ock på vacker orgel
musik, grammo[onmusil:, högläsning m. m. 
och hade en så l<är afton. Sen reste frö
ken Prytz till Ishih för några dars vila. 

Nyårsafton hade vi som vanligt natt
vardsgång hos Berg~. Då hade vi ock 
några engelska missionärer med, vilka ny
ligen sluppit ut ur belägring i Shensi. Då 
ett par av dem nästa dag forisa ttc, blevo 
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dc på Yä gen över berget rövade på över 
$ 200.-. l\agra män med revolvrar till 
lvingade si.t; pengarna men skadade ingen. 
Allts;'! synes v{ln l ugnC\ Shansi ej längre 
vara fullt siikert. 

Till Ir e llondedage n var Frida Pry tz 
hemma ige n, oc h vi firade hel g "Hmt länk 
le på <Illa mi ssions l' ·ter därh emma. Gud 
viilsigne alla , SOIll offra fö r he1i1S h e liga 
sak!· »Dill sa kell är, o, Jesus bir, Uli dill 
Ij ~insl \' i stii », hilde 11i ],iira diirlwmma och 
vi ule pfl fii II et. Därför UI vi OC]( tillS>llll
m~\ns »ghidj as i lLOppel )). 

Innerligt lack för a ll .Ul'll'kClh h'I~ ' 

1,0111s1, föl' lörJ.lön oc h Ilj illp! \'i i\ro Vid 
goll 1I10d, lryg .o'a i Jlerrens hand. Viil
sig-ne han oss 'Ill a de ll a nya :Ir, all vi likl 
)wf<1arna III fl vaka och ual;la, \'ar och I'n 
pa sin POsl, tills llerr en komllIeI' ! 

S~"t innerliga h iibnin g'.1!' till el', e ll och 
var, b' lde fr:1Il Fri(h\ Prytz och mig ! Del 
var aucrlolldl' ju kn vi [\" 1 firade lillsam
111 :1 n;;, odL de n fyrtiondl'. so m svenska mis 
s ion,her liia t jull.iu s i della land! 

Eder i '\[:! ~; l <l r ('n,; Iji\nsl l\'c'kliga 
,lJu/ 'in Ny/in. 

Rapport 	från Shanchow och Lingpao 
4:de kvartalet 1927. 

J Shallchow ha dc sed\"lL1lig:\ sö ndags 
Ill iill' na h ,l1l ils, I gii stl'lllllllleL ill' ganska 
JIl:lIl .'.; a ]JCsökar e, mest so lda ter. l si lltel 
:1\' Jlu\'('ll1ber oel1 fö r~la clelcll a\' deceIll
Ill'r \'oro Yi alla lre där Llllder 2 veckor. 
E j si\ L\ k\'innor sa ml ades under yeeko
clagal'lL<.I. ,Ltg var ibland 111 d boksiiljarn'l 
ull' isladen, Folkl'l :\ L' viinligt Illl'n cj in

ll' c,,:;cril clc <lY atl Ivssna lil! Ilet gl nda hud
skape t. 

[ Lingpao hade vi i november för s t J, urs 
fö r dopka ndidater, seda n s tormö te (hl råll 
ll1)'1'kd fo lk var samlal. :\Hlllga hindrad<' " 
dock av orolighelerna all lä mn a sina hem. 
Tre l.l o n !'ingo motlag'l dopet: 1) män 0('11 
::. J,virwor. Efter CY,\Il gl'l is ten Li-Tsing-sin, 
har Chi Pao-loh. blivit :\ns liil l(1. Förs~lm

}i ngsll1ecllel11 Jll:\l'lWS <11l1<l1 i Lingpao \'id 
<'Irets sl ul V<ll' 122, Gansl"l m :l nga söku r c 
finn as ock siirskilL omkring 1l1',latio)lcn 
Ch i'l ch-cho\\', 

J llicheng 	i j'Lllll:1ri lC)27, 
Os('u/ ' (;wNn, 

t'ilissionslidningen 
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J A G Ä R V Ä R L D E N S L J U S . 
.-1 

AvNath. Högman. 

A t e r t a l a d e J es u s t i l l d e m 

och sade: xJag är världens 
l j u s; d e n s o m f ö lj e r m i g, h a n 

skall förvisso icke vandra 

m ö r k i- e t, u t a n s k a Il h a v a 

iivcts ljus. Joh. 8: 1 2 . 

Det var vid den stora lövhyddohög

tiden, som Jesus uttalade dessa ord. 

Han befann sig vid detta tillfälle i 

kvinnornas förgård, där de tretton of

ferkistorna voro placerade. Det var 

på denna minnesrika plats Jesus en 

annan gång såg, hur kvinnorna bura 
fram sina offergåvor, såg bland andra 

änkan, som lade in sin lilla skärv, vil

ken var av större värde än alla de 

andras gåvor. 

Det var högtid i Israel vid det till
fälle vår text skildrar och under den

na högtid ägde den märkliga ceremoni 

rum, då vatten östes ur Siloa-källan. 

Och det var, när denna handling ut
fördes, som Jesus ropade: » Den som 
törstar, han komme till mig och 
dricke.» 

Men på denna tempelgård stodo 
också två jättelika ljusstakar, som 
kastade sitt sken så, att det sträckte 
sig långt ut över staden. Och varje 
dag vid aftonoffret tändes dessa ljus

stakar. Det var vid det tillfället en 
oändlig glädje bland folket Rabbiner

na brukade säga, att den som icke ha

de varit med vid denna högtid och 

sett de ceremonier, som då utfördes, 

visste icke, vad verklig glädje var. 

Mitt under denna jublande feststäm
ning, då Israels folk hängav sig åt 
glädjen och lät all sorg fara, ropade 

J esus u t detta väldiga, underbara ord: 

>'J a g ä r v ä r l d e n s l j u s . ~> Och 
det låg särskild tonvikt på ordet x j a g 

- j a g » . - Icke gtidstjänstformerna, 

icke ceremonierna, icke offertjänsten, 
utan j a g s j ä l v. Han stod där mitt 

ibland folket såsom löftenas uppfyllare 

och fullbordan, såsom den, mot vilken 

hela den gammaltestamentliga guds

tjänsten med sina förebilder pekat hän. 

Vi veta, huru sant det ordet är: 

" Ljuset kom, men mörkret fattade det 

icke,; ' Och vi veta också vad följden 
blev: Att det snart blev slut på hög
tidsstämningen i den israelitiska hu

vudstaden, att rätt snart tempeltjäns· 
ten och offren upphörde, och att detta 

folk, som icke ,,>känt sin tid», sJm icke 

mottagit sin Messias, fick gå bort i 
fångenskap, blev förskingrat bland 

alla länder och folk. Utan tempel, utan 
högtid blev det ett sorgens folk. 

Vi hava också mången gång firat 
högtid och i dag stå vi inför samma 
Jesu ord, riktade till oss:,>J ag är värl

dens ljus. >.> Skall det månne gå så även 
för oss, att vårt högtidsfirande skall 
upphöra, att vi såsom folk få uppleva, 
vad det judiska folket fick uppleva, 
sedan det stött ifrån sig Honom, som 

kommit bland dem? 

Herren Jesus hade ett särskilt bud

skap till sitt folk den dag, då Han ro

pade ut det ordet: »Jag är vä~ldens 
ljus.» Det var ett avgörande ögon

blick i det folkets liv. Från den stun
den gick utvecklingen i otro framåt 

för den stora mängden, under det att 
endast några få fattade trons hemlig
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het och i . gemenskap med Jesus Kris

tus gingo fram mot korsets lidande 
och mörker. 

Ordet för i · dag har ett särskilt bud
skap till oss, men är dock icke begrän

sat till några individer eller nationer. 
Nej, Jesus Kristus säger: ;>Jag är 
v ä r l d e n s ljus. >;· Härigenom ledas 

vi till m i s s i o n s t a n k e n. Det var 

den, Jesus Kristus velat väcka hos sitt 
folk. Han hade dock förutsett, hur det 

skulle gå. Han visste, att Israels folk 
skulle stöta bort Honom, men även att 

Guds rike skulle tagas ifrån dem och 
givas åt ett folk, som bar dess frukt. 

Det är underbart att se, hurusom just i 
de avgörande ögonblicken i Jesu liv, då 
Han uttalar sina mest bestämda och 
väldiga ord, hednamissionens tanke 
alltid är inrymd i vad Han säger. 
Bakom det avfälliga egendomsfolket 
ser Han andra folk som komma, ser 
Han fälten vitna till skörd, ser Han 
den oändliga skara, som skall vinnas 
för Guds rike genom Honom själv, 
världens ljus. Hur har icke också det
ta förverkligats hednamissionen! 
Hur har icke Jesus Kristus gått fram 
ute på de stora världsmissionsfälten 
och väckt icke blott behov av kunskap 
och upplysning, utan framför allt likt 
solen med sin värmande eld väckt liv 
i de döda, så att i dag en stor skara 
sjunger Hans lov! 

J esus Kristus är icke lik denna värl

dens ljus, som endast kunna visa vä

gen, utan ä r världens ljus. Genom 
sin egen pånyttfödande eld i våra 

hjärtan kan Han också göra oss till 
levande ljus, till vittnen, till ljusbära

re. Han föder fram l i v överall t, di t 

Han kommer och blir mottagen. 

Om något skulle kunna sägas vara 
ett utmärkande drag för hedendomen, 

är det m ö r k e r och h o p P l ö s h e t. 
Det är också märkligt att giva akt på, 
huru som det gamla julevangeliet hos 

profeten Jesaja skildrar det mörker, 
som kommer till stånd, där man går 
bort från Gud i magisk andedyrkan 
och hednisk vidskepelse. Det åttonde 

kapitlet slutar med dessa gripande 

ord: »De skola skåda ned på jorden, 

men se, där är nöd och mörker och 

natt av ångest. Ja, tjockt mörker är 
de fördrivnas liv.» Det är slutsumman 

aven utveckling utan Gud. Slutet blir 
mörker och hopplöshet. Så skildrar 
även Paulus det, när han i EL 2 ka
pitel säger, att hedningarna äro utan 
hopp i världen. H o p p l ö s h e t kan 
skrivas över det hedniska mörkret. 

Det är mot denna mörka bakgrund, 

som julens stora budskap bÖr läsas: 
Dock skall natt ej förbliva, där nu 

ångest råder. Det folk som vandrar i 
mörkret, skall se ett stort ljus, ja, över 
dem som bo i dödsskuggans land skall 
ett ljus skina klart.>/ 

0, att jag i någon mån kunde visa 
den hopplöshet, vari hedendomen be
finner sig! Det är många, det veta 
vi, som göra gällande, att även hed
ningarna i sina religioner finna vägen 
till Gud. Men vi som varit ute i hed
navärIden och talat med dessa san
ningssökare, veta, att så är det icke. 

Jag minns från ett besök på Blomster

berget i Shansi, ett av Kinas s. k. he
liga berg, dit årligen tusentals pilgri

mer vallfärda, att diir fanns en nitttio
årig man, som hela sitt liv hade be

mödat sig om att vinna gudarnas be

vågenhet. Han hade redan som liten 



100 S l N l M S L A N D. 5 mnj 192i 

gosse blivit skänkt av sina föräldrar 
till templet och under sin långa lev

nad aldrig förtärt kött eller något an
nat, som kunde var stridande mot den 

strängaste vegetarism. Han hade fö
retagit pilgrimsfärder till alla Kinas 

heliga orter och nått stor ryktbarhet 
såsom en helig man. Den mannen bru

kade gå upp kl. 3 om mornarna 
och ringa i den stora tempelklockan för 
att väcka gudarna. Sedan gick han, 
iklädd sin prästerliga kåpa, in i den 
stora tempelsalen och tände rökelse för 

gudarna samt förrättade sin bön. Un
der dagens lopp satt han flera tim

mar i meditation med korslagda ben 
och armar. Jag frågade honom en 
dag: » Säg mig, gamle lärare, ni som 
lever ett så heligt liv, som kan se 
tillbaka på så många goda gärningar, 
Ni har väl stor frid i ert hjärta? >-, Då 

såg han på mig med en drömmande 
blick. Det · dröjde med svaret, men 
slutligen sade han: »Frid, frid? 
Nej, frid har jag inte. >' J ag frågade 
honom, n ä r han hoppades att vinna 

frid, och hur han tänkte nå detta mål. 
~ J o» , blev svaret, x·när jag kommer 
till salighetens Nirvana.» - )~Var är 
då detta beläget? »Där uppe bakom 
molnen på den västra himmelen." 
Se; det är icke fridens ernående, bud

dismen lär, utan när den talar om upp

nående av salighetens Nirvana, menar 
den helt enkelt hela livets tillintetgö

relse. I en buddaistisk katekes kan 

man läsa dessa vemodiga ord: »Att 

bliva utsläckt som en låga, som slock

nar för vinden, eller att brinna ned 

som en eld, som slocknar av brist på 
bränsle, detta 'är salighetens Nirvana.» 

Det är så ledes icke mot ljus' och liv, 

kraft och glädje, som hedningen vand
rar fram, utan mot tillintetgörelse. 

Hedendomen betraktar själva tillvaron 

som ett ont, som man önskar komma 
ifrån. Vilken hopplöshet i allt detta! 

Och nu en annan upplevelse : Jag 
hade förmånen göra en resa i Shensis 

bergsbygd ett år efter min ankomst till 
Kina. Uppe i en trakt, där aldrig fötr 

någon missionär färdats, kom jag en 
afton, när solen sjönk i väster, till en 
by. Utanför denna gick en åttioårig, 
vithårig man och samlade bränsle. Jag 

hälsade och inledde ett samtal, och 
slutligen kommo vi in på den vikti
gaste av alla frågor. .,)Vördade åld
ring» , sade jag, »ni är nu nära åttio 
år. Snart är er levnad slut; snart kan 
kroppshyddan icke längre tjänstgöra, 
och så bäddas ni ned i graven. Men 
v a r t går er själ, när ni dör?» Den 
gamle stod en stund svarslös. Slutli
gen sade han: »Den går ned till hel

veteL~ - Jag har aldrig kunnat glöm
ma det svaret. Det finns många som 
göra gällande, att tanken på helvetet 
är en kristen dogm, såsom det kallas, 
något som de kristna uppfunnit. Men 
jag frågar: Vem hade sagt denne man 
denna sanning? Varifrån hade han 
fått den? Var det månne icke den 
samvetslag, om vilken Paulus talar, 
som sade honom, när han såg tillbaka 
p å sitt liv, att det var sådant, att han 
icke hade lytt sitt samvetes bud, att 

han stod brottslig och dömd, när han 

såg fram mot den dag, då han skulle 
lämna detta jordeliv? Ja, allt var 

hopplöshet och mörker utan ens en 
morgonrodnad, såsom profeten säger. 

Det är till dessa i mörker och döds

skuggans dal fångna, som Jesus Kris
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tus vill komma med sitt ljus, men 
Han vill komma genom oss, såsom 
små ljusbärare. Det är det underbara, 
att Han vill använda dig och mig så
som världens små ljus och såsom jor
dens salt. Men hur skall detta bliva 
möjligt? Jo, därigenom, att vi komma i 
innerlig gemenskap med Jesus Kristus, 
så att genom oss något av Hans eget 
liv får stråla fram. Jag glömmer icke 
en upplevelse på samma berg som nyss 
nämndes. Det var en köpman som ha
de kommit ditupp för att söka sig en 
tillflykt undan den brännande hettan 
nere på slätten. Denne man var djupt 
sjunken i olika hedendomens laster, 
men blev under vistelsen på berget 
påverkad. av Guds ord. När prästen i 
templet såg. detta, sökte han taga ifrån 
honom alla tankar som oroade honom, 
och såsom ett argument framhöll han, 
att den främmande läran vore en dålig 
lära, som han icke borde följa. Då 
säger denne okunnige, i synd sjunkne 
man: »Jag kan icke bedöma, om läran 
är god eller icke. Jag är ingen präst 
eller teolog som förstår sådant, men 
jag vet, att den man, som förkun
nat denna lära för mig, är en g o d 
man.» -.Han syftade på en av våra 
missionärer, en av de äldre banbrytar
ne i arbetet. Och jag tänker det är på 
det sättet evangelium går ' fram och 
banar sig väg såsom en makt bland 

. hedningarna. 

Men Jesus Kristus är världens ljus 
icke blott i den bemärkelsen, att han 
lyser in i människornas hjärtan och 
gör dem ljusa genom att skingra 
mörkret och låta det bliva glädje och 
hoppfullhet, utan Han är världens ljus 

även i den bemärkelsen, att Han en 

gång skall k o m m a å t e r. Och när 
Hans härlighet uppenbaras, då skall 
det bliva ljus över jorden på ett sätt, 
som vi nu blott dunkelt kunna ana. 
Det finns ett mål för världsUtveck
lingen, något fast, som vi gå fram 
emot. Vi gå icke, såsom somliga, tro, 
i en oändlig kretsgång, utan .. framåt 
mot allt större och härligare ting, mot 
en stor och väldig händelse: J e s u 
K r i s t i å t e r k o m s t i h ä r l i g
h e t o c h m a k t. Det är detta, som 
kastar sitt ljus över även de mörkaste 

skuggor, även över tidens avfall, la!?t 
och blodiga fejder. Jesus Kristus skall 
komma tillbaka, och när Han kommer 
åter, blir det l)ust. Bibelns sista bok, 
synernas bok, förtäljer, att siaren på 
Patmos såg den ena underbara, här
liga synen efter den andra, och att i 
alla dessa syner var Jesus Kristus me
delpunkten. I den första synen på 
Patmos ser Johannes Jesus Kristus i 
Hans härlighets gestalt strålande skön, 
såsom det omtalas i kap. 1. Han ser 
Honom sedan, såsom det berättas i 
kap. S, i Hans härlighet med lidandes
märkena, och Han hör den jublande 
lovsången, som sjunges till Jesu ära. 
Uppenbarelseboken är en bok, vari Je
sus Kristus är a och o, begynnelsen 
och änden. Det blir aldrig något verk
ligt ljus i ett , människohjärta, aldri~ 

något verkligt livsmod, om i~ke Jesus 
Kristus får komma däri!).. ~en det 
blir heller aldrig något verkligt ljus 

över världsproblemen och de natio

nella förhållandena, förrän den dag, då 

Jesus Kristus skall taga sin stora makt 

och regera. ' Det är detta, som är det 
stora slutmålet för världsu tveckling!!n 
och som vi också böra påminna oss. 
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Världshistorien kan, har någon sagt, 
sammanfattas i tre punkter: » H a n 
s k a Il k o m m a. Han h a r kommit, 
och Han k o m m e r i g e n. ,. Och de 
orden är så sanna. 

Nu vill jag också i detta samman
hang säga, att mellan dessa två stora 
händelser: » Han har kommit , och 
Han kommer igen» ligger m i s s i o
n e n s stora gärning. Det är just ge
nom missionen, som vi på det krafti
gaste sätt kunna påskynda Jesu till

komrrielses dag. När hedningarna i 
fulltalig skara kommit in, då är tiden 
inne för dessa underbara händelser, om 
vilka Skrifterna så samstämmigt tala. 
Det som blir ' en så oändlig inspiration 
i allt missionsliv, är icke blott - hur 
oändligt stort det än är' - betydelsen 
aven enda själs räddning från död och 
fördömelse, utan att vi för varje sten, 
som lägges in i den himmelska tem
pelbyggnaden, komma den stund när
mare, då Jesu Kristi härlighet skall 
uppenbaras över Hans folk, över det 
nya andliga tempel, som Han själv 
skapat genom sitt eget underbara, liv
givande ljus, sin egen pånyttfödande 
makt. 

x> Jag är världens ljus.» Detta är 
garantien för missionsarbetets fram
gång. . Vi gå icke ut med människo
tankar och mänskliga teorier, utan med 
den levande Gudens ord. Vi föra icke 
av människor uppgjorda system ut till 
hedningarna. Vi söka icke föra hed
ningarna till kyrkopolitiska samman
slutningar, utan till Jesus Kristus, den 
personlige Frälsaren, Guds egen Son, 

in i livsgemenskap med Honom. Och 
när Han kommet igen, när den stora, 
ljusa dagen inbryter, då skuggorna 

försvinna, då skall Han förhärligas 
sina heliga och beundras i alla Bern 
som tro. I varje troende hjärta skall 
då något av Jesu Kristi strålglans 
återspegla sig, och Han skall komma 
åtföljd av de himmelska härskarorna. 
Det skall bliva en ljus och härlig dag, 
då bruden får draga in i brudgemaket, 
då Lammets sång skall sjungas, då 
det aldrig mer skall bliva mörkt och 
vi icke mer behöva ljus av lampa eller 
av sol, utan Herren själv skall vara 
vårt ljus, när Han skall avtorka alla 
tårar från våra ögon och fröjd och 
glädje för evigt skola råda. 

Herren give oss nåd att under den
na missionstid få vandra i gemenskap 
med Honom på ett sådant sätt, att vi 
på den dagen äro rika inför Honom, 
som blev fattig för vår skull! Amen. 

Nordiskt student- och gymnasistmöte 
äger rum i Kad skoga den 30 juni-G juli 
1927. 

Som lalare medverka: från Danmarl; 
sogneprästerna Bang o.ch Nörfelt; I'r t\l1 
Finland pastor Muroma; fr~ n Norge pro
fesso r I-Iallesbv och reJ;torerna Ilöeg och 
Leere; från Sverige kyrl;oherde eT. Arb
man, missionsdirektor'e rna N. Dahlberg 
och E. Folke samt rektor K. Landgren. 

Bland ä mnen för föredrag märkas: Kor 
se ts förargelse, Drn tr ånga porten, Trons 
vågstycke, Varpa igenkännes e tt Guds 
barn, Vardagskris tendom, Nöd och ni,n, 
Bönen, Ilednavärldens nöd. 

Deltagaravgiften ä r 25 kr., varav:> '..:.r. 
inbetalas "id anmälan. Anmälningar om 
deltaga nde insändas före den 15 juni, a ll · 
sökningar om resebidrag före den 1 juni 
till med. kand. Lars \'itus; Banerga tan 19, 
Stockhol m . 
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iVär fag är trött. 
(Ebr. <I: 15.) 

X är mungell gång med trötta [jäl 


.Jag trampar törnig stig, 


I'cu l outsäglig tröst i deL: 


)) /1 n II gäll den före mig, 


Il (/ n, som på Faderns högrn hand 


SIL råder över nlto tand. )) 


/ hl}] lIel jämväl vad t r ij I I h e I är" 


/lan gålt sig tr ö tl f ö r mig; 


lJe törnell , som mig' slinga hör, 


IJem läl han slingn slg' 


Jlnn h:önner vägens Iyngd. och lä,ngd, 


Se'n själv han 9icl~ i dödens iingd, 


Och vill min ovän dag {rån dag 


.:ill bringa mig på {all 


,lIed frestelser av tusen slug , 


11 il n mig bevara. skall. 


]Jan vnriL frestad själv ' och kan 


I"orkunna sig som ingen ann'. 


]Jan känner mig, n'lin' iJän så. god, 


l-Jan uet vaLl verk jag är, 


. Ty ,i milL arma kött och blod 

Han har ,ock vandrat bär. ' 

Förslår ock ingen jordisk van 

.11iii hjärlas nöd -- handetar den' 

11an delar ~len ~ vad sku lle jag 

"\ 'äl mera önska då! 


Han bör mig hult, då jag är svaq 


Uch icke själ" kan gå, 


Til/s sist hall lika Imld' och gCid 


Ock bär mig över Jordons flQd. 


Ur "Sam lade Så nge r » ay L. S. 

'Efhel L. Blom 50 år. 

Ethel L. Btom. 

Den 8 'maj in'nevarande årfyfler S. ~r. 
K :s m'issionär, fru Ethel Lloyd BtoTD, född 
U~her, 50 r.r. Fru Rlol11 föddes nämlig'en 
den 8 maj 1877 i Lewisha m, Lon'don. Heri
nes föräldrar, som ännu leva, äro baptist
pastorn, med. d:r William Usher och hans 
hustru Emma Mary Usher, född \;\,Till ial11" 
,on. 

Efter att hava studer<lt vid Methodist 
College, B elfa's t, och vid Knightsville Col
lege, London, tjänstgjorde fru Blom sasom 
lärarinna först i England och sedan i 
Tyskland. Redan dessförillllarihacte }lOn 
vid major]). W. Whittie's l11öteni Bel
fast'vid 11 clrs åld'er personligen · avgior~ 
5.igför 'att bllva en Herrens tj änarinii ~~. 

Missionsinlresserad' ända frän' barndo
men till1,äimagav fru Blom redan VId 18 
ii "t:·s ålder i samband med ett missions: 
moll' vid Blackheath Convention sin' ön
skan att bli missionär. Då SedCl'l11era 
plats erbjöds henn e som lärarinna vid 
Thomas Hanbury School for girls i Shang
hai tog hon delta som' en kallelse fr n 
Gud' lill h('nne a tt inträda i l11issionsar
befet. Hon inträdde sålunda i arbete t vid 
denna skola ' fÖrst sasol11 första lärarinna 
och sedan i egenskap av föreslullc]<lriilna. 

Något senare leddes dock fru HlOlnS 
väg sa att hon änrlU mera fullt kom a tt 
1lI1räda i l11issionsarbelet i Kina: Ar 1905 
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ingick hon niimIigen äktenskap m ed mis
sionär C. F. Blom, och har alltså sedan 
detta år varit Svenska Mi ~s ionens i Kina 
missionär. 

Under fru Bloms tid som missionär 
har givetvis· hennes pedagogiska utbild
ning och h enll s förm[lga som lärarinna 
tagits i ansprå k. Bl. a. har hon d ltagi t i 
undervisui.ngen vid våra semitHlrier i 
Yuncheng. Drll'a har dock ej varit 1ru 
Bloms enda vc.rk~ a mhetsolllråd e . Hon 
har alltid villigt och glutt tråll in i ar
betsuppgifter, som givits henne, och dess;:) 
hava varit av mycket olika slag. I vårt 
kommissionssekreturiat i Yunchcng har 
hon n edlagt ett stort arbete. Bland kvinn
liga få ngar har hon verkat kärleksfullt 
od\ troget. Och de sjuka och nödlidande 
har hOll tjänat med villighet och stor 
sjålvu ppoffring. 

Vi känna därför behov av att pä hen
nes ' högtidsdag tacka Gud för allt som 
han givit oss genom fru Blom och vilja 
nedbedja . Guds välsignels·e och lycka övel' 
henne under dagar som stunda. 

M. L. 

S. M. K:s årsmöte. 
Svenska Missionens Kina ;)rsmöte 

k'1mmer v. · G. även inneva rande år. att 
hållas i Stockholm vid Kristi _.Himtnels
färdsdag, som i år infaller deIl 26·maj. 

I nästa nummer av Yilr tidning hoppas 
vi kunna införa fullständigt program för 
'll·smötet,. men redan nu vilja vi anbefalla 
detsamma åtmissionsvännernils h1\gkomst 

förböll : 

Hemkomna missionärer. 
Den 28 sistlidne april anlände mlSSlO

närsp:lrct Nils och. Olga Svensson samt 
deras tv~\ döttrar till Sverige. 

Vid sin förra semester blevo dessa v.ha 
vänner hindrade iIr:1ga om s in avsikt all 
besöka Sverige. och det år på grund hå ra v 
efter 22 års Qortayaro som df' nu återse 

fosterjorden. Vi hälsa dem varmt Yii l
komna till Sverige och tillönska dem allt 
gott frå n vilr Gud under vistelsen i .hcm
landet. 

Missionär och fru Engbiick med dotter 
m edföljde båten till Hamburg, varför de 
rörst om nagra dagar kunna väntas land
stiga i Sverige. 

Jullådorna. 
På grund av de uu rådande förhållan

dena i Kina kunna i år inga jullådor ut
säudas till vära miss ionärer där. Mil vi 
dock ej uraktlåta att med kärleksfullt in
tresse, förbön och offer s tödja och upp 
muntra v~lra missionä rer under deuna de
ras 5\' ;lra prövotid. 

Förhållandena i Kina. 
Beträffande förhållandena i Kina ha ya Vi 

ej sedan förra numret av Sinims Land ul
gavs mottagit några senare underrättelser. 
\"i vänta alt vara missionärer telegrafer;] 
S:I snart de anlänt till Tientsin, men ännu 
hava vi ej mottagit underrättelse dä rom. 
Gud sk ydde och ledsage alla v~ira missio
närer linder deras färd , som givetvis kan 
bliva nog S::I fylld av fai'or : 

Hemf~h:loyade missionsyä.nner. 
S. M. 1(:s ombud, fru Anna Holmgren , 

Köping, kallades av Gud a tt yil~ sig [din 
sitt arbete på jorden natten mellan påsk
dagen och annandagen. Hon var vid sin 
hemförlovning 71 år gammal. 

Dessutom h a två S. ~L 1(:s varma och 
trofasta vänner fått hembud. De äro frö
ken Stilla Svensk, Delsbo, och grosshallll
lare J. E. SundelI, Malmö. 

Dessa vänner hava varit värdefulla . g:l
vor skänkta vår mission av Gud. Därför 
fyllas våra hjärtan av ·tacksamhet tili G;Jd 
vid tanken. på .vad de -v.arit och vad Gud 
givit oss genom dem. . i'då vi ihågkomma 
de sörjande i vara förböner och även 
bedja Gud Tylla de tornrum, som uppståtl, 
då dessa våra vänners platser Ull s ta 
lomma. 
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Svenska Missionens i Kina Bibel- och ungdomsvecka . på 
Stenninge den 3-8 augusti 1927. 

Kursledare: Missionsförcstånclarc E . Folke. 

Syftemålet 

är att bered a särski lt S. M. 1\: :s ' mi ssiollS
vänner, i främs ta rumme t d e unga, till 
fälle till att så s tud era Guds ord och Sr\ 

göras förtrogu a med Gudsrikets väsen och 
utbredning, att vi so m en miss ion m å för
djupas i Guds sanning, förnyas av Kristi 
;\nde och alltmer dugliggöras för den del 
i Guds verk, so m anför trot ts oss. Förutom 
vad bÖll , bibel- och mi ss ionsstunder åro 
~lgnade alt giva i d essa s tyckell vänta vi , 
att Herren. i stor n åd skall i å r som i 
fjol uppmuntra, stärl,a och vederkvicka 
oss genom samvaron med varandra i dc 
lyckliga förh ~ ll a nden , som erbjud as ,\ 
Steninge. 

Programmet 

kommer att bl. a . dagligen upptaga : Före 
frukost: Gemensam, s till a bönestund. 

På förmiddagen: Dels bibels tudium och 
dels någo t kor tare orientera nde fördrag. 

P å a itonen: Skildringar av hemm ava
rande missionä rer. 

1!4edve/'kande. 

Tala re förutom kursledaren bliva: 
Övers te Il. Dillner, rektor Joh. Rinm a n, 
missionärerna Rich ard Anderson, Th. 
Sandberg, Nils Svensson, Nalh. Engbäck 
m . fl. 

Som deltagare 

inbjudas i första rumme t de unga, vilk a 
önsk a begagna sig av della tillfälle till att 
stllnerCl Guds .ord och till att bättre lära 
känna Kina sa mt S. M. K:s arbete där. 
Dessutom äro även. äldre deltagare väl
komna sa lang l utrymmet m·edgiver. 

q v/'iga meddelanden. 

Steninge gaml a, 5lil lJiga "Iolt vid CIl vik 
a v Mälaren äges numer a ',W våra trogna 
Yä.nner direkt;;r och fru Lindrna rj;, som 

där god h e tsfullt lovat att . även i år taga 
emo t oss. Med järnväg kan m a n resa till 
Märsta s ta tion, ungefär mitt em ellan 
Stockholm och Uppsala, och därifrån 
hämtas man i så fall m ed bil eller annat 
fordo n den cirka en halv mil lunga vägen 
mellan iVlä rsta och Steninge. Resan dit 
kan ocks~ lä mpligen föret agas frå n Stock
holm med a ngbå t. De, som h a cyklar, 
gör a vä l i a ll llIed röm de:;$u. Priset blir 
e tt rör allt kr. 20: - eller <I kr. per dygn . 

Dr. vi g~i rlla se, all delta m ö te å tmin
s tOll C delvis rar k ar aktären av e tt »lägen), 
få dc ungdomar, vilka kunna finn a sig 
däri, bereda sig p~ att ligga p: vä l s top
pade halmmadrasser, och böra de själ va 
.lledföra siinglinne och filt . I »läge rsalar
ll a» komm er iiven ett a nt al sängar med 
h almmad r a$sc r odt filtar att stiillas till 
förfoga nde för dem som s;i ö nska, dock 
m ed en till äggsavgift av 5 kro no r. Dess
utom h oppas vi l,unna mottaga å tmin
stone några deltagare silsom gäste r i p en
siona tet. Priset för dessa platser kommer 
a lt m eddelas sena re. H andd uk och säng
linne medföras . av all a. 

Härliga bad och en underba rt vacker 
p a rk m ed i övrigt n a turskön omgivning. 

Anmäla n om deltaga nde torde Sllaras t 
och h els t före den 1 . juli , se nas t den 15 
juli , göras till Sve nska J'li ssio nen s i Kin a 
exp., Drottn.inggatan 55, Stockholm . Det 
vore önskligt a tt sam tidigt m ed a nmälan 
erh <.i Ila uppgif t om vilk a som nöja sig m ed 
»läge ra nordninga rn a» (och . om siing ön
skas), och vilka som önska pla ts i pensio
na te t. Fö r placeringe ns sk ull ·bör ii \'en 
~ldcr uppg ivas. 

11 , • . 

Bedjen för missionltrerna! 

. ' . 
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"Genom ära och smälek." 
På grund a\" a ll den friimlingsfienLliga 

agi talio nen he1J" det upp s lii tt en s tark mol
vilja mot alla »u tlä nnin gar» i detta land. 
Denna h ar P ~l många Mil tagit sig ultryck 

\"iildsdåd och förfölje lser mot missionä
rerna. Yi här uppe i norra Kina ha hit
lills 'sluppit siidana y tt e rligheter, men att 
\"i ä nd å ej gå tt fria från inflytandet av 
d essa agilationer har visat sig mera ii n 

Foto Es ter Ber;.:. 

Två nygi ft a kinesei'. 

Uir!. är isoldalernas »ry lande» mot oss 
vid fråga vart \"i sko la gå, vilket ärende 
vi h a o. s. v. vid våra besök i 'stade n e ller 
d~l vi gå genom "S tadspor len , där vakten 
ibland varit riI\lig t ohö l'lig mot oss. Mångn 
gånger h a sold ater också kommit lilt mis
sionsstat ionen och begä rt alt Iå bo häl'. 
\"i blevo o<: ks.\ nödgade att låta en gen e
ral bo' i våra manliga medhjälpares rum. 
De fingo fl ytta in på den inre gården. 
som är avsedd för k\"innor. 

Nu sy nes a llt detta rörändrat! Ty vi 
lvä mi ss ionärer iiro nu ej Jällgre rörakta
<.le . utlänningar, utan »I'åra utländska \"än
ner», som genera lelI Liang fler a gånger 
kallat oss. Hör och märl; , hur lä tt a llt 
l;an förändra s ig! 

Geileralen skulle fira bröllop m ed en 
d3Iil' fdl11 Pel,ill'g, li11"al' inlla I"ill en mis
s ionsskolc1, tiU s hon för nagra månadei' 
sedan reste till pro\"inse n KanSli, där h Oll 

ble\" lärarinna för sjiilva g lll" crnöre ns fru! 
·Så kom hon hit för a lt fira bröllop, men 
denna s tad har ej rrIiJnga »sa lan>, d~ir 

~fldan t kan gå av s tape ln , utan \"i ringo 
törfrflga Jl, om de fingo ",ua i vårt kapell. 
Naturligivis ha dessa höga herrar myndig
het <ltt göra som dc vilj a, så vi kunde 
bara säga ja till deras begäran . 

Soldater och' deras bcIiil k omm o för' 
a lt ordna det h e la, med ~irepor t utanför 
och blommor och flaggor bäde inne oc h 
lite. Fr~1l1 ga tan hela vägel1 innc på går
den till kapellet utbreddes vilt tyg a ll g,'I 
P ~I, hela tygrull ar. 

Nä r tiden n alkades, h adc I'i hela gården 
Iu H 1l11' rl soldater, men vakten s lod \"id 
dörren ,'1 1 gatan för a lt hindra . obeh öriga 
a tt komma in. S:I lwm ~rudgurnmen i 
enldn soldatkhider, men efter to ale lt i eli 
rum, so m han fålt Eln<1, l,om han in i 
kapeI le i i sl[lllig gene ra lsuniform , gult! 
broderad , och med plym i mö ssan och 
sporrar prl sJ,orna. 

Brudcn kom åka nde i bil, behängd med 
rött s ilk e. Hon \"ar klädd i ljusgr ön kine
sisl; ~i<.lc ndrä ki . tju sblä s ilkess trumpor , 
h ögröda vantar sam l vit brudslöja med 
orangeblo mmor och - en s lor buke lt 
röda pappersblommol"!!!IIon var Iör~jll

san<.lc söt. Hennes llUirnon> \"oro un gn 
fruar ldädda i \"ackra s idendriik ler med 
pappersblommor, vilket vi för ö\Tigt alla 
s lå tad e med: en sto r röd pappersb lomma 
på bröste!, sa mt ell · par gröna si lkesband 
p;jsa ll a , där det s lod, a lt vi voro »gäs ter». 

Uncle r det solda lerna bildade häck, 
gi ngo brud och brudgum ge nom . olik a 
dörrar in i kapellet, där dc möltes fram
för »al lare l,) . En general var \"igseHör
rätlare. och ropade ut dc 2S o lika ceremo
nierna, \"jlka mes t bestodo a l' bugningar: 
Brudparet skulle buga m o t \"arandra, mot 
vitln ena . mot vigselförrällaren. mot kvinn
li ga gäs ter , mot a lla nä narande. Varje 
g~lIl g r opades lit: Tre bugni ngar ! Och srl 
kommenderades: eli - 11' [' - tre ! S ~I 
nog ringo dc buga!!! 

Själ\"a vigseln bestod i a tt en av s ty res
llIällnen staden l il~ le upfJ bJ"lId~ och 
brudgums födelseår och plal s samt lid 
oeh dag. d~l dc vigdes. lIan I ~is t e ock upp 
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dc -;a o mtal ad e »F oJke ts tre principen). 
\ 'a rcl'ter de fin go s tä mpl a var sil t v igse l
k ontra kt. 

Under h ela ti rJen skr a Lt ades och ld ap
pades h ä nd e r, Sa elen stillh e t, sOln ma n 
önskar vid e tt s;ld a n t tiJJfä Il e, förnams e j. 
Fle ra av dc h öga h e rra rna h ölJ o t<.ll för 
brudpa r e t, och bå de fö re och efter tal en 
hiiisades dc m ed h a ndkl a ppninga r. 

E fter vi gseln v a r det fo togra fering av 
brndpa ret och denIS uppva ktand e, va r 
efte r de nygifta till sa mm ans res te i b il en 
(nya Kin a !!!), dä r ocks{l de r as )) tä rn of)) 
åkte. Någ r a minute r se na r e J, om bil en 
tillb a ka för a tt h ä mta oss, och d är fin go 
vi s illa inne i den fin a bil en, m eda ll sol
da te r och offi ce rare s todo p å lo ts tege t 
m ed handen P<I revo lvern , l ä rdiga a tt för
sva r a oss! Sna bbt s usa de de l iväg de ll lilla 
bilen till gene r a lens h em , d ~ir vi und
Iägna r]es med en fin bröll opsmiddag. De 
högsla h erra rn a bilde bl a nd militä r och 
civila trä ngdes med va r a ndra - och där 
sutto vi tv fl mi ss ionärer och nilg ra av 
V ,'1 1' <1 k ri s tna kvinn or såso m hcder sgiis le r , 
tro ts de t, a tt de t endas l va r en v ecka se
d a ll s la de n h a de s to r a agita ti onsm ölen , 
d.t utl ä nningarn as sy nder kungjordes för 
a lla ! Men de t va r p o li tik oc h vä nd e sig 
Ino t Eng la nd oc h J a pa n. 

Bröllopet fira des i lö rd ags, me ll l, a la 
sa ndet fortsa tte på söndag och m å ndag 
också,. P fl sö nda gen \' 0 1'0 v i ej bjudna , ot:h 
vii i va r del, ty då ha de vi e j kunna t g:l, 
me ll i g. r voro vi å ter dä r p fl fin midd ag. 
D <1 bjödos \' i lv å mi ss ionärer a lt till sam
1ll ,1I1 S m ed »fru ge ne r a lskall)) och någ ra 
h öga officera r e s i tta vid ) h eder sbo rde bl, 
och seda n sulto offi cerare vid fyr a bord 
p å s idorna 0 111 vår t. Ave n Ptl a ndra pl a t
ser lit e t lä ngre if rå n funn os bord för gäs 
le r. Ga ml a seder i K in a bjuder att mä n 
och k vinnor skol a ä ta vid skild a bord, inte 
en s maka r ii ta vid samm a bord . }'vlen n y a 
Kill a ändrar p å de t , och vi ringo h ör a , al [ 
nu gä ller ») jii mlikh e t), dä rfö r sk ulle vi äla 
vid samm a bore!. 

Efte r a tt lä nge h a ä Lit både god och 
lilycl,cn m a t fin go vi gå upp fr ån bocdc t 
och ' bl e\'o inbjudna 1ill brude ns rum, där 
vi skulle d r icka le. inn an vi g ingo hem. 
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Ge nera le n ko m då in till oss, s log sig n ed 
bredvid si n fru ( nya Kina igen Il!) och 
ta la de lä n ge m ed oss 0 111 p o litik och an ~ 

na t. De t var fö rv å na nsvä rt, hur öppe t 
han la lade m ed oss om fö rh å ll a nd ena. 
Ha n vi lle ri k tigt 1 ~ll a oss ve ta, a tl dc ut
lä nningar, so m e j k omm a för a tt dra ny t
ta av la nd e t ())och beh a ndl a oss, S[ISOIll 

rö\'a re beh a ndla fol k !))) ula n fö r a lt hj ä lpa 
k inese rna, dc utl ä nllingar na äro vä lko mna . 

, Förnäm ung dam från ]Gn a. 

På min direk ta fr ilga , o m de t va r h ans 
parti s me nin g a tt utl ä nninga rn a bord e lä m 
n a la nd e t, svarade h a n, a t t de t önsk a dc 
e j , ut om vad som gä ller lJ de iml)(' ri a 
lis Li sl;a»). Och nalurlig tvi s önska r myndig
h e te rn a a tt missionäre rna skola lä lllll<l 
för tillfä ll e t, då den pl a ts där de bo , är i 
k ri gs till s tå nd , ly de I,unna e j a nsva r a fö r 
mi ss io nä re rn as li v och säkC' rh et. då kri 
get I'asa r på en plats. De l fö r s ta vi ju a ll a . 

Bla nd de högre officer arna göres skill 
n ad mell a n p olitik och l<ris te nd orn . De 
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kunna ,a nse e tt la nd so m fi ende till s itt 
land , undc.\" det de kunna värder a enskilda 
persone r sa~om vä nner, fastän de ä ro från 
fiendeland. F a ran ä r dock, att folk e t i 
<111m~inhet och sold a terna ej göra denna 
;ltskilluad. En (' Id tä nd es, SO In ingen k a n 
sliicl'a . 

För oss perso nligen har detta bröllop 
blivit en vä ndpunkt, så långt vi förstå , i 
[råga om arbet e t här i staden och trakten. 
De hundrat a ls solda ter, som dessa dagar 
sett oss s:\som gäs ter hos »de n store m a n
n en». kunna ej läng re ställa till obehaglig
heter för oss. Oeh eftersom den unga 
frull är kristen h a vi hopp om, att h on 
skall göra sin insa ts i arbett't för kvinn01' 
och barn här i staden. Hon har uttryel<t 
sin stora förv å ning ö\Tr hur litet som är 
gjort f(')r kvinnor i denna provinsen . Och 
det är ju SOIll \'i miss ionärer 5:1 ofta iakt
tagit: Dc unga , modernt fo s tr:1de kvin 
norna i Kin as storstäder ha i regel pj a Ils 
reda p å kvinnans ställning i provinserna 
i det inre laudt!!. De t är svårt för delJl att 
först:,. förr ä n dc se det med egna ögon . 
Nu hoppas vi att det sk all bli bättre med 
kvinnoarbetet, t~- den unga intelligenta 
kri stn a kvin nan kommer säkert att sätta 
in sin kraft p å a tt hj älpa sina medsystra r. 

Att deras nä rmas te »tärna och mar 
skalk» vid bröllopet VaJ' vå r un ge lärare 
lang och h a ns hustru, bå da l,ristna, visar 
ju att generalen och h a ns fru värdera 
kristna, och det ger oss också hopp fö r 
arbetet här. 

Innan vi skildes, uttryckte generalen s in 
önskan a tt ' v i skulle um gås med hans brud . 
ty hon är ju så ensa m här, långt skild 
från släkt och vä nn er. 

I allt de tt a se vi H er rens ledning oeh 
ha nu gott hopp om att fa s tan na och ar
beta i denna st'ad, fas tän det ett slag , s~'g 
ganska .mörkt ut för oss. 

Tungkw a n , She, N. ChiIla vi a Siberia 
den 8 m a r s 1927. 

l ngebol'g .'lch:zell. 

L A N D. {) Dl~j ) ~27 

Farväl till Kina. 
Kä r a vä nner. Frid! 
Vi h a nu sagt farv ä l till v ~jra kiira ki

nessyskon i Tungkwa n, så vä l so m till 
frökn a rn a AckzeJl och Nicholso n. Röran
de var d e t att se kin ese rn as I,ärlek och 
tillg iv enhet, som tog sig uttryck p å m ä nga 
sä tt. Avskedsrniddagar bJevo vi hjudna 
på fem dagar å ,-a d . Dess utom var 'd e t 
måuga hjudningar, som vi m ås te avböja, 
emeda n vi ej hade tid där för. Vå r avresa 
hle\' ju ,tidiga re äu ' vi först tänkt, pa g rund 
av d e oroliga förh åll a n den, so m rada. 

Yi heslöto a lt passa p å och reS <l under 
d e första daga rn a av det nya ki nt:s<t rct, 
emedan det d å va r mera hopp om ett 
s tilles tå nd i kriget, ty litet festli g t vill man 
h a vid nyå rstid i Kina, även om d e t kri 
gas. Nu äro vi red a n p å nionde dagen 
av det ny a a r e t. Vi h oppas resa h ä rifrån 
Yuncheng i morgon. 

P ;i kvä llen den 3 febr. h ade våra kin es 
vänner s tällt till med ett avsked srnöte för 
oss. Kvinnor hade kommit en h ah- sv ensk 
mil lör att säga oss fa rvä l. Mötet p~, kväl
le n var mycket gott, int e emedan det sa
des sa m å nga »goda», a llt för berömman
de ord, utan medan Gud fick pris och ära 
för allt, och det märktes,· a lt en sann 
hjärtlighet präglade det h ela. 

FÖl'sa mlingsälds ten överlämnade en 
s umma penningar å t oss från de kristna, 
för vilken de ville vi skola köp a oss en 
f in kinessak so m minn e fr å n dem. Dc 
h ade sjä lva tä nkt sk a ffa en, men emedan 
avr esa n blev sil tidigt, ha de d e ej hunnit 
m ed del. 

Den 4 skulle vi resa, m en s tark storm 
och snöfall gjorde, a tt vi ej kund e komma 
iväg, ty hå tar gingo ej över iloden. Lör
dagen den 5 var d e t härligt so lsken och 
s tilla lugnt väder. Sii m å nga, m å nga a,' 
bröderna följde oss ·till flod s tra nden . Kvin

norna so m samlats på s ta ti one n togo vi 
farväl av där, ty vägarna V O I' O dålig~, och 
de kund e ej följa med till fl ode n, ehuru 
de så gärna ville gö r a , det. 
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D~ Lålen lade ut sjöngos Hera S ~1l1gt'r, 

bland andra: »Gud vare med eder, tills vi 
at er mötas». Jag ~ir sa ledsen, att jag ej 
hade nagon film i min kamera, så att jag 
kunde taga ett kort av vilra kära vänner: 
systrarna och kinesbröderna, där dc stodo 

en lång rad p~ s tranden och viftade far
väl. Morgonen var sa klar och stilla och 
snön lyste så vackert i solen på höjderna. 
och stadsmuren. Förundrade stodo en 
stor sl<ara hedningar i närheten och sågo 
och hörde. Vad som rördes i deras hjär
tan vet endast Gud, men då fröknarna 
Aekzell och Nicholson sedan gingo hem, 
hade de blivit bjudna än här än där, att 
komma och sitta ned och dricka te. Tyd
ligen ville kineserna visa sin medkänsla 
med dem. 

Länge, länge stod älds te Ya ng och nera 
andra pa stranden och vinkade åt oss, ja, 
ända tills vi kommit över till andra stran
den och de ej längre kunde urskilja vår 
b{lt. Vi sågo dem seda n med dröjande 
steg åt!Tvända mot s taden. Avskedstärar 
hade fällts dessa dagar, bade av oss och 
dcm vi Hinmat. Det är förunderligt, hur 
man växer fast med delta folk, särskilt 
med dem som äro ens sysko n i Herren. 

De sista dagarna i TungInvan voro litet 
) oroliga ». Mandarinen oeh en generalens 
rådgivare kommo en vecka innan vi reste 
och lad!' beslag på v'tra boningsrum för 
general Feng Y-hsiang, som väntades 
komma till Tungkwan. Yi m~lste göra oss 
beredda pä att flytta ut lir våra rllm, till 
och med vflr sängkammare, emedan han 
sklllle komma paföljallde dag, sade dc. 
Emellertid gåvo de ()SS löfte om att låta 
oss veta bestämt, då Feng himnade Sianfu, 
s~\ att vi il1te skulle behöva flyIla ut i för
tid. Vi »stodo i packningen» just då och 
önskade i våra hjärtan, att h a n målte dröja 
n ågra dagar, ehuru vi gärna ville se och 
träffa honom, om vilken så många olika 
rykten gå, för att ycrlJigen f~1 se hurudan 
han jr. Han kom emellertid ej medan vi 
voro kvar, så nu få väl sys trarna »la emot 
honom)) . På stationens huvudingång s tår 
skrivct: ))!'cng Y-hsiangs rcsercsidens)). 

Vi reste på motorcykeln till Yuncheng 
från flodstranden. Vägarna voro dåliga, 

men det gick ändå bra, ehuru vi pa en 
del sIälIen måste skjuta fram cykl'ln. Vag
narna med våra saker "kommo efter. \ ii 
hade Paulus Li med oss för alt hjälpa ' oss 
ett stycke på väg. 

* 

Fredagen den 11 februari lämnade vi 
luncheng på två kärror. Vi hade vackert 
väder och allt gick väl, ehuru vägarna, 
särskilt backarna, till följd av det stora 
snöfallet, voro ganska svåra. Lördag kl. 
2 voro vi i Hueihsingehen, och sft var det 
slut med vär färd på kineskärra, för denna 
period i Kina, om intet oförutsett inträf
far. Kv~illen innan vi lämnade Yuneheng 
ringo vi genom telegram till Aug. Berg 
veta, att Kikungss kolan var i Hanko,," pa 
väg till Shanghai. 

Shanghai den 20 febr. - I IIueihsing
ehen var tåget flera timmar försenat. \ i 
sutto på stationen och väntade och fröso. 
ty det var omöjligt att få plats, men ell 
utländsk ingenjör hjälpte oss till sist alt 
komma in i en finka, som de själva an
vänt som expedition. Solda tern a hade 
förut hindrat oss att komma in där, llIen 
nu hade vi hjälp, och de kunde ej hindra 
längre. Till I-Ionanru kommo vi vid sjLi
tiden oeh en a v evangeli s terna var oss 
till mötes. Vi funno Engbäeks nästa n f(',

färdiga. De tänkte lämna Hon8nfu 'P:I 
onsdagen. Vi reste på måndagen och fillgo 
god plats i en bagagevagn. 

Tåget gick cloek ej i rätt tid och under 
resan stannade det fl er a timmar p rl ell 
del stationer. Komna två mil fran Cheng
chow blevo vi siltande på tåge t i åtta 
timmar. Det var må nljus t och lugnt, sa 
vi behövde ej frysa där vi su tto hopkrup
na på våra saker i ctt hörn av vagnen. 
Soldater lågo utsträckta på golvet runt 
omkring oss, och det var alldeles mörkt i 
vagnen utom månskenet, som lyste så vac
kert. Intressanl Yar det all hUJ <l :sulda
terna diskutera \Vu Pei-fu. ]Vrånga tittra 
ord fälldes om honom. 
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Kl. 11 p[l k vii Ile Il sattes t~get i gång 
igen, och kl. 12 voro vi framme i Chcng
chow, där vi fingo stiga av i m kolgflrd. 
Det v;)r fullt med milil3rtåg pa stationen. 
)Jäsla morgon gingo Yi pil t[lget eftcr alt 
ha sovit ett par timmar på värds hus e I. 
Vi hngo polettera vara saker till Il s ij
rhowIu. Träffade på Lindbeck, Lindell 
och fr. IL Person från I-Ionanfu. De hade 
legat tre dagar i Chengchow och viinlat 
på Wg. Vi ringo nu sällskap och hade 
det trevligt tillsammans. 

I Kaifeng kommo Dr. Odl :\Irs. Gibso n 
med tre barn på låget, så vi ble"o elt 
stort sällskap. I Kaifeng yoro manga mis
sionärer nere vid tåget, bland andra Dr. 
och :VIrs. Gui ness. De talade om a t t slallrl<l 
kvar i Honan, men !lIr. Joice kom pet låge t 
i Chcngehow och gick av i Kaifeng. Han 
var ule i provinse n [ör alt f<\ ut mi ss ionii
I'crna. De Yånta krig och sV[lrighcter i 
IlolIan. Vi mötte också flera truppt:J g . 
l II s uchow stod ctt pansartåg bemannat 
med ryssar Iiirdigt alt ge, och sed an s .Jgo 
vi lvå till mellan IIsi"lchow oeh Nanking. 

T :lget var Iullt a v resande, och "i s utto 
som packade och hade en lröttsam no. tt, 
Irettiosex limmar mellan Chengehow oeh 
IIs uchow. Vi kommo dit vid halv U-tiden 
p'\ förmiddagen och gingo li!l K. F. l.". M. 
Där s:'g det rysligt smutsigt och os liidat 
ut. niktigt 1,ineslikt. Fdn lIslichow [ll,le 
vi p[\ »The Blue Express» till Nanking. 
Det var mycket folk P~l l;igC't bl. a. nalur
liglvis en massa mililär, S ~l alt 2:dra klass 
vagllar \' oro fulls a tla. Yi ringo silla i mat
salen hela r esan. D ä r var det S{l helt, att 
man svelUldes. lile sm ~lregnadc det och 
var ruskigt, och d~l vi kommo lill Pul,ow 
hällregnad e det, S~\ vi bleyo vflla, då vi 
gingo över på färjan. En ryslig trän gs el 
var det ocksfl. 

Av n ~l go n för oss obekant orsa k kunde 
vi ej fri över vårt polletterade gods den 
kYållen, och det dröjde länge och V,lr 
mycl,et kr~lllgel innan allt kom nästa dag. 
Vi Iingo vårt på förmiddagen, men en
dast en del ay Auguslanamiss ionärernas 
lwm den dagen. Resten hade blivit eHer 
i lIsuchow. Det kom nästa dag, så de 
ringo det först p;'! lördagsmorgonen och 

blcvo Iördröjda i Nanking t\"<~ dagar. De 
resle till Hankow på söndagen där aH a 
deras miss ionärer vo ro samlade på Lulhe
ran Home. 

I Nanking gingo vi till det hotell, d ä r 
vi bodde i h.östas. I Kinkiang kOlllmo iS 
(lamer fr ull s pr:'\kskolan i Yangcho\\" p;'t 
med Mr. OIcSOll som eskort. \[r. Gla lld\"ille 
yar med till tOget och hjälpte d em på . 
s in iver oeh bn'ldska alt ta emot S<lkcrna 
och s~it!a upp dem P~l hyllorna i kupen, 
höll han pi" a lt s l{\ huvudet av en milit~ir, 

en högre officcr tyclligen , med ett frynlligt 
oc.h godmodigt ulseende. En av dc stÖrre 
kappsäckarna föll nåmlige n ncd, innan 
\[r. G. hade fått upp den rikligt P ~\ hyl
lan och föl! milt p{l huvudet al' sagd a 
man, Yarefter dC'll föll ned P,! golYC't. lIan 
tog del helt g('!11ytlig t, och sad e bl o tt till 
:\[r. G.: )) Rli inle sa iyrig, bli inte S,t ivrig'» 
B å de \[r. G. och \Ir. Olesen h a de · slagit 
ikull yar Sillel glas le P;l r espektive bor d, i 
br~\clskan all 1'1 emot sakerna gf'l1om fön
s lrct". Alla nickorna skola r esa tr,in Y:lng
ch ow. l':i m[llldag, d. Y. S. i morgon, kOIll
ma fröknarna Flodberg och Söclerberg. 

I nall lingo vi sova litet hur som helst , 
ly Yi hade ej Hitt Yllra sängkläder. Eme
dan vi s kol a r esa hem Ul vi om ett par 
dagar flytt :! öyer ·till det rikliga Kina In
landsmissionens hem, som de I"örsöka att 
re senera S<t mycket som möjliQt tör de 
hemresande . Yi bo nu i ett a y de hITda 
husell och ?lIrs och ?lIr. Tull skö ta hus
h rdlct. V;jr b[1I g~lr elen 11, och Yi äro 
glada där8t. 

Den 25 fcbr. Yi bo nu p:\ det stora 
hemmet och hiir iir fullt hus. Engbiicks 
kommo i m a ncl ags och vi äro glada, alt 
de lyckligt äro h är. Viyan är ej riktigt 
kry. Vår Paulus Li och Chang Iråll Ho
nanfu res le hem den 23 fe br. J-loppas de 
k lln na komma lyc k I ig t h em. 

Kära häls ningar Iran 
N. och O. Svensson. 
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,J. ,I., Hiidillp' lO: 7~O. ).LI'g- i 'l'ihl'u, l'!"'hl'hidrng 20: 
H, ~ .. .L!1ll .1. X., ](!"([l"lIrOI· ..... .j: ':!l. Lllgd.-Iörcnillge n i ~kövc1c, l'r'~I'bi
.J. W. ]0'., glll el:o drag- 2;): 
A. K., l.!lIlt·a )[1'1' i Sten,tol'j), t1:0 ;): 
]l. ']I J(ul1. i RHg'.I.nlll.. l 9: 
A. (", 	Slhlm n:o i Fl'id0'l" 41: 
)) ..Tocl :!: ~l»). till H. A\l ll(cnWJl,') 1111- H. R .. F,·idrn~. resehidrag lO: 

ueri,. ~(lil: Koll. i i\[ndiillg- ;10: 65 
F. S., Kl(llllu. ' I'" ,l. ]I ;L :..'1.1: 1.'llgd.-föreu. i - Macläng- 'JO: 
»Oniillllld , rtt lib~t 1,1Ckuffcl' » ~ .-): - A. L , Madi"lllg- 10: 
] L h::" Lu lid..... h 1'11 ltll. » (·tt tacl,o('f('J'>" Koll. vid s)·rören. i SkoLLek, Uriec

gill I"' , G. JJ, 	 ilanul l!ll: 
K. F. 	 l ' M: s lllcllcl'. tn disl..-i!;\. lill A . och E. B .. j\[ndi·i TlJ.:"sholm 10: 

11. HillJ!"l,erg;, '"ldr-rh. ;,')0: ;;. OllHlllUd ~) •.t{lll F. l\L, ~thlnl 'JO' 
(i60. »Tackorfpl' }) :,0: - ~Ididstil s yiiircning (il: 65 
(i63. Fdlll llHgl'il I\: i II il\" ä II IIC'I' J, ].,1 mar;.:;. Fru F., .'::lll F. B .. Sollr[[e'l 2: 2" 

!!'IH A. L. Gn'ho I ' : :,0 Ål':..d,lirJl'::tg' fniIl "?\[amr(,lund. gm P. 
liG~. H. ll.. g;1I1 U. H. , J:iik :.!. IJ: .\ .•J., Ah,hcda 50: 
G6:'. K. S., Flisby :!:,:  7:1G. Slellgöl-Spj ulsby.::ds fil issi OllSSY rÖl'C
666. l:. )I. , Sthl", 	 ,.,1): - lIill~. nuktionsl!ledt.~l 3J 50 
667. 	 '-paru.-lI1Pdcl f,'. L. (I . . ,,'1" )[. O.. 7:17. D:o, sYll1lH es-tioiiril1g-ar " 50 

IlIllen'ik 'ÖÖ. Engelhollll' Bv. Llllh. :\rissiollskl'els 1:, 

http:F�I'p.1l
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739. K . S .• sparl>.- Ulcdl'l, gill G. H., LlI- 681. Gåva t'nl~l' DVl. Ida Xnlh. LarssoIl, 
der~akel" ö:\ till 13al'llll. i SinaD, lpn S..J., ](ill 

'~O . E. E., d:o. g'1lI d:o 2 newalrna :;0: 
741. K. B.-T,,, )Jnlmij. " t.ionde " l:' li:-iS. S. ::i., Btblm, fö r lärare i "'Iienchih ~;;: _. 
742. E . v. 1'., JiirpCII 	 ~ :'0 G~!). Ev. Luth. nlfg i Figeholm, koll. all 
743. 	 ») Sparl,össepe Ilgar i }-fc noens .Jesn nUlIdag Tlii~k till Ma"ia Pcltersson 

v;ibiguade namn » nv O. (leh li. [Öl' B a rHh. ; Sina II. nit an v . eH . 
K ., Lund 7: 6:. gottf . 2,"): 

7~4. n. H., i':Il1 A. ,V. , Gbg 200: - , 31. K . . \ ., oI'eb ro , rör bibelkv, Lin-la-
7~G . F. N., Sthlm, sparb .-mcdcl ·16: ;;0 sa" i lshih 22;':
747. 	 J . A. V. r ., Mönstorås . bidrag til! Söndng-sskolbal'oen i Klinlellliila, till 

resekostn. f öl' V. Wcs te l' 2;;: - Barnh . i Rinan, g-nl L. K. rIO: 
748. " Onämnd", gm F. (l., I:IcL'rl j unp:a l~: G~ 7:.0. G..J., Mari" , tad, födel" 'dngsblom
74~. N,' N., Oregrund :" - 1Il0r", till Carlens att HIIV. eft. 
7,,1. NI. N ., Si h lln 40: - got tL 27: 
7;,2. M. N ., H ".ide 3'2: - I. A . :H., fil l' c, nngeh,tcIlla We' 
,'>4. SldlIing"ryds Kri s t\. l:ngd .'[örening, Tong-se ng oeh Keng Sh,h-hsia ng- 200 

till H. J, inders under". 100: .- /.)(i. Till dp hlinda barnen i Ki" a , 1'''' L:n 
7"". G. ' K .. BjöL'kiil>y 15: - - S\'ellsl<a B nl'ntidn:s exp.. , ,Jkpi': 4: S:. 
7~8. " Fil. 4: Gl> , till R. And cl'sons unde r b. 200: 
,~.9. E, H., Sthlm, " Ps. 103 : 2» 100 : - Kr. 2,5~.k 8:; 

Allmänna nJissionsmcdel 9,301: 89
K r. 9 ,~U7: ~n S, M, K:s Pensionsfond 130: _ . 

S. 111, 	 le" Pensionsfond, Säl'skild ,\ iindamål 2,:;91: S'
G;IG. Mal. :J:;j ;-)0: 
';G1. C. 111 .. Ystnd ;JO:  Summ6 under april man, 1927 Kr. 12,029: U 
~',7. »Ma l. 3: 3" , till Pens ionsfonden ;'0: 

J.Jed uarml lack till uw".ie givare!Kr. 130: 

Särsidida ändamål. 
 ·,Ocll må de som känna ditt uamn förtrusta 

ln di~· . ly dit i)vel'g'iver ic ke d em som söl, ;) di g . 
Grebo Illfg. föl' e~· ang· . ?\fa. Tei-ven HetTe ». Ps . 9: 11.Hnderh. '10 : 
Frun tilllä miss ions\"dnner vid Um e <.'i 


Elenwntul'lijl'overl, för flicko, till 

fru Sekine Sandberg, ntt anv. enl. MIssionstidningen
uverenskommt'l sl' 200: 

GO:!. P. E. W., Djursholm, tör evang. 
SUlIg- H~ i -Hcn 00: S l N l M S L A N D. 

60~. Skiirsklds N. Ungd.-fören. föl' evang. 
»Hillll "lgåvans) underh. 3U(I; utkommer 1927 i sin 32.:d':" argi'tog.

r,0:;. E . K., Ohl!. till Iludcrh. Wr e vang:. 
Li i I s llih 200: Organ [ör S venska Mi ss ionen i Killa.60G. )}Trc SITIU syskons sPål'hU::o.sc pengar :.), 
lill Bcll'nh. i Sinan, ~rn A . A. t A s- n.nsvnrig utgi"arl': Erik F'olke. Red'igernd 
lu 'kiirr 20:  und e r medverkan av Ma'rl'in Li"d,:n m. fl.

ö12. L. ::i., AIg-arås, till d:o ~[), 
Utkommer med 20 nummer om aret, samtöl:l. A . K ., ),förJllnda. till Carola Beri': ' 

ting, att "n,' . .,fl. i':otU'. . 1:,,-· inneMJlel' uppbyggel seartiklar, bihpl ~tti
(;1 ~l. A. G., Vi sby, för arb. bland un l'''' dier, brev fr. I<.in:1 1 ~amt lniss io(jsnoti~(jr

oc h k\'iuuor i MieneJJih ;,0': 
frän nUr och fjcirran. 


Son, ::iina n, att an\'. eft. i':ott. f. ](1:
B. S. , Figuholm, till Uoria I'ett l' l' ; 

Tidningen kosbr: helt år kl'. 2: 25, 3
ö21. R. och M., till d:o. d:o 1If kvartal kr.1: 75 , halvår kr. 1: 25, 1 kvar(;29. S. F., l-Iel'rl,iunga. till Bal'uh. i Si

na u . 1~ tal kr. O: 90, 1 månad kr. O: 6 :3, 
G:10. K . och J . D., Trrmils, till undcl'h. Sind till lItla ndet kosblf t-idniugen kr. 

av c vong. l'~pn Cien-hsian g . 

r hi ehcho\\' ~OO : 
 2: 75 pr år. 


»F'ran RHttruviinn e l", till Barnh. i 
 Prenumerant>amlare, som verkst ,H],l 
Sin n th) 	 SO: 

prenumeration ,; närmaste postkontor , erL., Ed~byn, till d :0. gm E. O. n. :;0: 
K. 	S" lfus kvarna, till Aug. Berg- a tt hålla, mot insändande till expo av pos tens 

nov. ert. gottJ'. :,0: kv ittenser, kr. 2. :.25 för varje 5-tal ex. menq:l. 	 Södprak r " k)'rkl. mrg, till M. Ring-
r"'rg' "tt: an\'. dl. g·oltl'. 100: då intet friexemplar. 


.T. ::;. och A . W., Mall\l ö , till Bundl. 
 Ni-i.r ;) ex. eller därutöver rek vireras fd·ni 	 Siuan 100 : 
"iinnPr i Uppsala; till undpr}>. a v exp., erhi'dles V:1ft 6:te e x . gratis. 


e vnug. i }loyan~. ~m G. G. 40tf: 
 Provex emplar erh:lllas gra ti s från ex-M. 	 och .J. S. , SiiL0l', till M. Rin;::-
berg , att an\'. i "rb. 20: 
 peditionen. Redaktionen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.A 

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL 
m, - Jag är världens ljus. - När jag är trött. - Ethel L. Blom 50 år. - Fl'{\I1 Red. 
och Exp. - S. !'Il. K:s Bibel- och Ungdomsvecka. - Genom ~ira och smälek. - Från 

missionärerna, - Redovisning, 

Stoekbolm, Sveuska Tryckerial<tiebolaget . 1927. 
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s Ä G, A T E SKOLA VÄNDA OM. 


"Sii.q till Israels burn, nit 11",/;0
/" vänd" om och lå'lrn sig 
Pid hlluc/'" 2 'los, 11, 

Guds vägar med de sina överens
stämma ej alltid med våra tankar. Och 
i Guds rike i stort låter han ofta ut

taga en sådan att 
vi stå med undran och : Vad me
nar Herren med detta, I stället för 

leder han genom om
eller genom direkt in

gripande tillbaka. 
En sådan erfarenhet fick Moses och 

Israel strax efter ur 
träldomslandet. De hade under jubel 
och med frimodighet vandrat åstad. 
De behövde ej vara ovissa om vart de 
skulle ty moln- och eldstoden 

före dem. Så kom helt oväntat 
ordern till Moses ifrån Herren: 
till Israels barn, att de skola vända 
om.» Och Moses fick av Herren veta, 
att de skulle att möta Farao och 
hans starka här. De skulle föras in i 

dödens gap. 
ej frestelsen nära för dem att 

tänka; Var då deras förra ej 
från Gud eller var denna befallning ett 
rent missförstånd? Vi kunna lätt tän
ka oss, vilken svår det skulle 
bli för Moses, då han 
bar: då han Faraos 
han hörde folkets knorr. Ej under då, 
att det blev ett rop ur hans 
hjärtedjup, ett rop, som Herren hörde 
och förstod. 

nas och vi 
i vilka vi 

o. m. frestas att frå

ga: Är Herren detta? Ja, vi kunna 

frestas att i som 
räka i dylika uttala en dom. 

Herren hjälpe oss att vara 
sa att vi i sådana stunder behålla tron. 

Att låta händelser och 
heter utgöra ett kriterium om det 
som möter är från Herren eller från 
människor är vanskligt. Vi behöva or-

Herrens att vår viss
het på, och Herren skall förvisso möta 
oss med sitt ord. 

De närvarande händelserna i Kina 
och missionens och missionärernas lä
ge där mycket om vad som 
vi erinrats om skedde vid Röda havet. 

Våra missionärer ha fått order att 
vända om. De ha fått denna order i en 

då utsikterna till ett 
rikt fullföljande av deras verksamhet 
syntes så viss. Och de finna sig 

ställda inför en hotande makt, som 
de ej ha 
sett 

Vi kunna nog delvis åtminstone 
sätta oss in uti, huru smärtsamt det 
skall vara för dem att lämna allt och 
resa ifrån som är dem kärare än 
deras liv. Och dock synes de ej ha 
haft annat val. Det ser lit, som 
skulle därmed stormen bli 
för de infödda kristna och orsakerna 
till oro, och våld i all
mänhet minskas. Men kan man väl se 
det hela annat som ett vändande om, 
en 

Och det hot, som nu sådana 
fruktansvärda hotet fdm hed

det framstår ju som 
en allt förintande makt. 



---
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Missionärerna ha nödgats vända 

sina fält, sitt arbete ryggen. Fiender

na få driva sitt spel utan att någon 

makt synes kunna hejda dem. Är då 

allt förlorat i Kina för missionen nu? 

F örvisso ej! 

Till en sådan utgång brukar Herren 

aldrig låta det gå. Och göra vi som 

Moses: behålla tron på vår Gud, ropa 
till honom i vårt hjärta, hålla löftes
staven fast i vår hand ; äro stilla och 

bida hans stund, förvissade därom, att 

han ej skall svika, skall det för oss 

också bli en segerdag med jubelsång, 

då detta vårt Röda hav är genom

gånget. 

Herrens ängel skall i rätta stunden 

flytta sig och intaga platsen emellan 

oss och våra fiender. Denna vår mör

kaste prövningsdag i Kinamissionen 

skall bliva en härlig segerdag. Herren 
har ännu ej sagt sitt sista ord. »Till 
baka>., skall följas av ett » framåt;;.>. Må 

vi vara beredda att tåga framåt, då 
Herren bjuder oss. 

E. Folke. 

S. M. K:s årsberättelse för dess 40:e verksamhetsår. 

Under det sist födlulna verksamhet s 

[tre t hava vi so m miss ion Lltl fira 40-års 

d8gen av vilr förs ta missionärs a nkomst 

till Kina, Med onledning därav blevo da 

v,lra vänner i Stockholm, och sedan gt>no m 

lidningcn ~iVl'n övriga vänner, cr'inrad e 

om 5 :\[os, S: 2 L: )) DII skall komma ihåg 

,tllt vad som h~lr skett på d t>n väg, Iler

r ell , din Gud, IlU i fyrtio å r har L't til di g 

vandra. .. Så skall du 

hjärLa, a tt lIen'cn, din 

sasom CH man fo s trar 

skall hi\lla IIerrens, din 

d ,'t först å i di tt 

Gud, fostrar dig, 

s in son; oeh dn 

Guds, bud , S~t a tl 

du vandrar på h ans väg8r och fruktar 

honom )), Om det ordet vilja vi erinra 

ävcn nu i viir årsberätt clsc. Den är ju 

avscdd a Lt hjälpa oss kom111a ihåg vad 

som har skctt p å dcn väg Hcrren, våJ' 

Gud, låtit oss v;'Indra . M,'t den också lära 

oss i v ~tra hFirtan förSlå, att H erre n, ",Ir 

Gud, fostrar oss, sflsom en man fos lrar 

sin son; ja, m~1 dcn hjälpa oss all h f>11a 

vår Guds blid, vandra på h a ns vägar och 

frukta honom! 

Föreståndaren 	på fältet årsrapport 
1926. 

,,[ all deras nöd uw' ing (,/1 
uerklig nöd, IU hans ansildes 
ängel fräl sl e dem. Därför all han 
älskade dem därför förlos sade han 
""m. [-[0/1 lylt e dem upp och bol' 
(/1.'11 1 (ll/ljömt i forntidens dagar,,, 

Jes. 63: D. 

Atlval'stidel' l{ina. Det är undrr särde 
les allvarlig;! tid er. 

som Svenska Missioncn i Kina tillrygga
lagt s itt fyrtionde verksa lllhets ~u- . Ja, )) dct 
~ir nöd och m örker och natt av ,jngest. )) 
Jes, tl. 

Förföljelsc mot kristna och missionärer, 
s tängda 51;010 1' och s jukhus, kringkastndc 
Biblar och sångböcker m, m., allt detta 
ty dc r prl <l lt laglöshctcns andc ä r i verk
samhet. Norr Olll YangLsefloden rådcr 
doc]; ä nnu rela livt lugn . Det är ju ocksa 
möjligt, a lt dctt a svåra har en övcrgå ng. 
Om or~i ttvisor, som i så många fall veder
hHits Kin8, rältas, kan man jll hopp ns, 
aL t den södra armens härförar'es ord: ))Vi 
~iro inga fiender till lcri s tendomel1l) , kunn a 
Ila ll ~l gu ll lJ e lydebe, 

Undcr Liden höves det oss aLL ihågko m
ma, att vi s~som Herrens tj äna re äro kal
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.J 7r~ 
'f.-p-.RT4, 

orvcr 

m:: re ~J A 
\..L t Vl '~" 

'lade att »efterfölja Hans fotsp;"\f». Lär
jlIngen är icke Jörmer än mästaren, ej 
hell er är tjänaren förmer än sin herre. 
De t må vara lärjungen nog, onl det grlr 
honom såsom han s herre,» 

Nöd och trångmål ha v~lra kristna så- ' 
väl som missionärerna pa flera sätt fått 
utstå under det flydda året, men dock 
ingen »verklig nöd ». »H ans ansil,tes ängel 
fräl ste dem,» Han älskade dem, skonade 

dem, Iörlossade delll och lyHe dell' upp, 
Så skoll han ock göra i fortsäLtningen, Jo
va t vare hans nallln' 

Under dessa tider och rörhaJl a ndClI I~l 

vi lä ra oss hemlighe ten av att leva en 
dag, ell ögonblick j sä nder , tacksamma 
för den n ~ld, som då beskäres oss, och rör 
de tillfällen, som förl ä na s oss att få tj ä na 
vå J' i\Jästare. 
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»Ej jag, men Gud förm år, min levnads
. vandring leda, 

'Och mig för var je dag. till heli g tjänst 
bereda . 

När modet sviker mig, all egen kraft för
går, 

Du griper, Gud , min hand. Jag viskar: 'du 
förm år'. » 

T illståndet inom vå"a Tills tåndet inom för
rörsamlingar. samlingarna har på 

det hela taget varit 
tillfredsställande. Ett gott förh å llande mel
lan de kristna och missionärerna äger allt
lort rum . Om de antikristliga och anti
utländska rörelserna h a r vå rt folk noga 
kännedom. Tidningspressen lämnar upp
lysninga r om a llt, och dessutom sändes 
.genom postverket till skolor och enslilda 
en ma ssa »röd litt eratur». Trots detta h a 
vi ej kunn a t förmärka någon förändring 
gentemot ·oss frfll1 de kristnas sida. De så 
vii 150m andra h a ju sina politiska åsikter 
·och i de fle sta fall gå väl dessa i den mo
derna riktningen, ehuru kristendomen, för 

<.1tl tala med na tionalisterna, »hindrar dess 
bekä nn a re fr an att bliva riktiga revolu
tionären). 

;\[ed smärla måste antecknas, att några 
~IV våra ledare inom fö rsamlingarna under 
~lrets lopp fallit i synd. Opium, osedlighet 
{Ich girighet har bringat dem på fall. Vi 
s örja djupt över att så är fall et, allr a 
hel st då sådan a falla, so m under a rens 
lopp varit " öra ledande kralter i evangelii 
förkunnel se. 

'\Iissionens skolverk- Väldiga ansträ ngning
sam het. ar har under året 

gjorts för a tt få mis
sionens skolor inregistrerade, vilke t inne
bä r, a tt religionsund ervisningen m:lste ute 
-lutas, ell er, i bästa fall , bliva ett v8lfritt 
ämne. ,:':'nna har ej denna fraga fMt Sill 

lösning, men det ser ut, som vore den da
gen ej avlägsen , då de maktägand e kom
ma att fordr8 a tt få missionens skolor un
der sin kon troll sasom skett i Amerika, 
H olland och J a pa n. Nya problem föreligga 
häl' för oss a tt lö sa. 

Att i dessa tider bedriva skolverksam

het i Kina är förenat med stora vansk
ligheter. Regeringens skolor äro s tändi.gt 
utsatta för oerIarna och övermodiga, vil 
seledd a ungdomars övergrepp. Därtill kom
mer ofta brist på medel med den p åföljd , 
a lt dessa skolor måste s tängas för en tid. 
Oavsett detta utdelas avgångsbetyg till 
dem, som bevista t undervisni gen det fast
ställda ant alet å r, oberoende av de luckor, 
som uppst:Ht genom de månader, elever
na va rit frånvarande. V åra skolor å ter 
ha slilla oeh lugnt kunnat fullfölja sin 
uppgift och läsa den föresl agna tiden och 
det stadgade pensum, a llt till de stude ran
des fromm a . 

Det m anliga semina riet ha r från sin be
gynnelse undcrhaUits av först donationer, 
sedan, då dessa togo slut, a v enskild per
son. l och med dennes inträfI8de död 
kommer driftkostnaden , som uppgå r till 
sex tusen kr. per å r, a tt från oeh med den 
1 januari 1927 utgå ur a llmänna missions
kassan och med förm ansrätt, d. v. s. mis 
sionärerna s und erh åll kommer i andra 
rummet. i'i.nnu är det oss ej bekant a tt 
någon I,änt sig manad a lt å taga sig un
derhå llet av seminariet. 

Missionärer, som in- Hälsotillstandet h ar 
trätt i arbetet, och under å r et varit gott. 
missionärer vilka rest Med glädje ha Yi få tt 

till hemlandet. h älsa syskonen Estricl 
Sjöström, Mari a Pet

ter'son, Judith Hultqvist och Verner W es
ter å ler till oss igen. Syskonen Theodor 
och Sekinc Sandberg r este hem p å vå 
r en, efter a lt denn a per iod h ava va rit ute 
i nära tretton år. Efter konferensens slut 
avres te syskonen Landins samt vid å rets 
slut E lna LenelI till hemlandet. 

Vid å rskonferensen h ade vi glädjen att 
till det heliga missionskallet få avskilja 
Marlin Bergling. Denna högtidliga 8 kt, då 
syskonen Dagny och Robert Berglings 
andre son trädde i sina föräldrar s fot
sp år, skall sent glömmas av dem, so m när
voro . 

Evangelium predikat I kapell och på marl<
för stora skaro)'. nader, i hem och p il 

ga tor har evangelium 
under tlret predika ts för slora skaror. De 

http:st�ndi.gt
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osäkra förlI;1]]andena Shensi och Honan 
ha stora hinder i men det är 
underbart, att Sk! tillfällen dock gi
vits oss att utså ordet. Att under dessa 
tider dop alls kunnat rum är 
ju Dock kunna vi anteckna 
ett antal av 306, varav 09 lwmma 
Shansi, 118 Shensi och 119 Honan, 

Uttryck för missio till 
närernas tacksamhet. för verk

samheten i de sär
skilda ma det tillåtas att 

uttryck för de ],änslor al' tack
samhet, som behärska oss alla vid tanl,en 

att vi ännu ett är fätt vara förem[!1 fÖl' 
så Herrens och missionens hän

vänners varma kärlek. Densamma 
sätt, 

genom cnsldlda brev, dds genom de 
<111 tid så efterlängtade men 
framför:1l1t genom den atmosfär av för
bön som oss. Vart varmaste tack 
till en och var~ 

»Vi hava tidens ände inpå OSSbl 1 Kor. 
10:11. 

)lSOm trös],eln till :fräIsa re 
lät mig t 

Som med handen himmelsportens 
lene dörrvred liH stå, 

Ynkande, väntande, att din ankomst, gri
per tankarna varje 

.\lt m~l le\'a för allena, Herre, med 
varje mitt hjärtas 

SHANSI. 
YUllcheng. 

Tvenne stormöten, 
fC,el15 och 
tlret h{lIlils hilL Landin 
reste hem för vila eflcr iJrskonfcrensen, 
Detl;} medförde en av arbetet 

att 

det alt förestandaren 
deras sida som stöd och rltdgivare. 
tills har detta utfallit lill belalenheL 

Bl'rg iiI' rör dcn 
verj,samheten och hal' vit!· sin 
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sida tvenne och nitiska bibelkYin
nor. Fru Carola Bergling en del al' 
sin tid at då bland 
de unga. Under första halvåret 
den dugliga hustrun till lära ren Chi HWQ

Yl/an i ],vinnoarbcteL 
På trenne utstalioncr förekomma sön

i\ro i regel 
dock visar större delen al' 

likt stadsbefolkning i allmänhet, fast
än alllid slor likgiltighet för and
liga Eleverna i statens slwlor och 
militären äro av allt alt döma ej till~dlla 

n tt bevista I denna stad 
kanske mer än äro 
renheterna sa vaxlande. ~ran far taga- den 

dagen med den onda, T\'~l aftnar i 
veckan hälles i tvenne affärs
lokaler, Dessa små andaktsstunder iiro 
mycket uppmuntrande. Då samlas 

biträden och ofta även andnl 
Guds ord, bön och 

Veckomöten för kvinnor förel;omma 
husbesök nästan varje 

e. m_ besökas de ]zyjnn
och manliga i Fö

restandarinnan för ln'innofängelset är ka
tolik och lär ju sina alt läsa bö
ner till Maria men låter oss på 
samma fritt tå meddela Tår undcr-

Utstationerna s:t 
ofla tilIrälle av Brittiska och Ut
ländsIw underhallen ))0];

försäljnre är verksamhet. 
Efter Landins hemresa har 

broder Johannes undervisat i 
minariet. 

Ishih. 

det ta stora distrikt har en 
Staden wr

kar AHärsverl;samhe
Len är ej u 19öres till 
sLor del av v}Hsiluerade lantbrukare. }\m
belsmän ulom de allra 
nas. l della fall 
lriin Yuncheng, 

Till Ishihdistriklet hör ock 
domsagor, varför är stort. 
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20 personer ha under arel upptagils i för
samljngen. Troget arbele har utförts av 
flera medhjälpare, dels genom bybesök, 
dels i tältet och dels genom husbesök av 
missioniirerna med de inföddas tillhjälp. 
Stationsföreståndaren omtalar mcd glädje 
att i rörs,lmlingen i byn Peichuang en för
ändring lill det bättre intrält, i det alt 
ovänskap r ~ltt giva vika för inbördes kär
lek och rörtroende. 

Att några kristna börjat använda opium, 
troligen för nagon sjukdom, är ju clt be
klagligt faktum, som måste beivras. Gamle 
evangelisten Ch<lng, »l-!imlagåvaml kallad, 
har Hltl sig uppdraget alt hjälpa dem av 
des~a, som önska hjälp, och till detta är 
han nog rätte mannen. 

V~lr gamla bibel kvinna Chang h,lr un
der sommaren Lllt hembud. 

Kapellbygget upptager f. n. livligt allas 
inlresse. Gamla och unga samla bidrag 
lill detsamma. \'irke är inköpt, men i 
byggnadskassan fallas iinnu 2,000 kronor. 
Församlingsmedlemmarnas anlal Ilppg::lr 
till i det närmaste 300, och en rymligare 
lokal är av behovet synnerligen p[lkallad. 

l båda skolorna har verksamhelen på
g~tlt som vanligt. Personalen vid Ishih 
slalion har liksom förut ulgjorl s av Axel 
och 1\ nna Hahne och Lisa Gll s lafs~on. Då 
budskapet om vår kära syster .\gnes 
Forssbergs hemförlovning nådde oss, kän
des det, att en medlem av syskonkretsen 
i Ishih galt biidan, låt vara att hon ej 
på hinge haft sitt arbele där. Hennes livs
gärning i Kina nr dock förbunden vid 
denna station. ViiI signelse Ö,CT hennes 
gärning' 

Chiehcbow. 

Arbetet p;l denna gamla missionss tation 
har försiggrtlt under gansl;a sV~lra förhål
landen. Kanske har medhjälparefrågan 
gjort oss det största bekymret. Försam
lingens diakon, missionens mångtlrige tjä
nare, Yuan Yuin-hsianq, har ej visat sig 
äga den andliga kraft, som är S fl nödvän
dig för alt med framgång kunna utföra 
en eyangelii förkunnares verk. Han har 
fallit i sådana frestelser som nödvändig
gjort hans avskil.i <lllde från sin befalt

ning. Den andre evangelisten 'har ock 
sakllat nödvändiga betingelser till att röra 
verket framåt och har rn~ s l 'utbylas 'mot 
~lnnan, lämpligare person. Länge har den
na börda vilat på v~lra syskons hjäI'lan. 
Vi gå dock fr<lmåt och bida efter en lju
sare och framgångsrikare tid. 

Förmedelst tältpredikoverksamhet har 
evangelium förkunnats vida omkring. För
utom i själva staden under den sedvan
Uga vårmarknaden, dä tältet var upps tiillt 
inom sjäha krigsg udens väldiga tempel
område, har dets8mma iiven varit upp
ställt i tvenne större byar. Uppmuntran
de erf8renheter av denna verksamhet 
"ela vära predikande bröder att förtälja. 
I en by blev en 68-årig man troende' och 
i en annan påträffades en 55-ärig man, 
som för tio år sed:m hört evangelium i 
Sianfu och sedan dess ej tillbett avgudar. 
Han köpte nu en helbibel oeh forskar 
med allvar i skrifterna. 

Ililma Tjäder har under hös [en öppnal 
en bibelskola för kvinnor med vår gamla 
))Klarw) (Ni Y-ching) lill hjiiJp. l gossko
I::m piigicJ; verb;amheten under varterJlli
!H' [) med 16 ell'ver, men m :'lste densamma 
beklagligt nog nedläggas pa höslen, pä 
gru nd avalt barnens m~tlsmä n 'ej bidrogo 
med tiIJr~iekligt !'ör deras undeI'llåll. 

Ulslalionen y -hsiang ledes av pastor 
Ching och utgör en självständig och själv
underh~dlande församling. Vid sin sida 
har Jlaslor Ching en äldste, som har för
samlingens fulla förtroende, och från 
Chiehchow mr församlingen lillfälliga be
söl;. Vå r gamle vän pastor Ching r~tkade 
i v[lI'as ut för missödet alt ralla och bryta 
sitt höftben. Han kan nll reda sig med 
blott en krycka efter att förut hava varit 
hänvisad till tv;j. 

»Alla ting iiro dina tj~inare.» »Tala Her
re, din tjänare lyssnar till')) 

Puchowf\l. 

,\rbelet i della distrikt lIar under året 
iive]'\'akals fr[,n 15hi". I november åter
\'ände broder Verner \Vcsl('r från hpm
landet och över log stal ion;;förest [ll1dare
befallningen därstädes. ,Usle j-lsieh Pao
ehen har Iroget och flilig!' utfört sitt kall, 
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och med honom har dessutom trenne 
andra burit ansvarshördan. 

TäJtverksamhet har bedrivits hela året 
och även här varit av uppmuntran
de beskaffenhet. I de brlda skolorna ha 
tillsammans 34 elever atnjutit undervis
ning av nitiska och lärare. Den
na station, som är i saknad av 
missionärer, filr dock ofta besök av så
dana från andra beroende att 
Puchow en tilHlyklsort under oro
ligheter i Shensi. Så var ock förhållandet 
i slutet ay della ~Ir, i det att våra systrar 
Ingeborg Aekzcll och MInnie NIcholson, 
"om voro till ej kunde 
komma dit grund av den pagacnde 
beEigringen, slutet a\' äre! hölls en lio 

bibelkurs för ett antal av femlon 
kvinnor. ha l re

varit väl besökta, och ett anlal for
skare finnas, som Yi skola 
framlIt och tillväxa i tro, kärlek och kun

,Juicheng. 

Denna består av medlem
mar, av vilka sju tillkommit under {\rels 

Bibelförsäljare ha sålt sex
tusen Biheldelar och tället har varit an
vänt under en manads tid. Dessemellan 
ha de troende besökt och slörre 

tser och by- och husbesök ul
lörts av fru Carlen, [röken Hullqvist och 
hibelkvinllan, Bibelkurser för män har ock 
hållits, och den sedvanliga kursen för 

medhjälpare hölls denna som
mar i staden alldenstund den 
lokal i Shui-iu, som under de 
åren använts, ej kunde erh~tllas. 

Tvenne ha varit i verksam
het med ett antal av 40 ele\'er. Försam

till verl,samheten 
till kr. 550: --o 

SHENSL 

Under de femton Yen Hsi
shan varit i Shansi, har med 
Hlldanlag av ett tillfälligt krig i norra de
len av under sommaren 1926, 

o':h frid varit rådande, Baka mol

s[,lscn kan 
det i den Shensi, 
Under en av är har densamma varit 
lummelplatsen för och 
strider de olika n\ililärledarna nnellan, 
Kulmen d~1 huvudstaden Sian[u 

sju månaders tid, Oerhörda 
de slackars människorna 

Sa-
så stor, all 

kronor) belalades för 
elt åsnehuvud och fem siklar silver (10 
kronor) för en kab liter) 
duvolräck !ivsförnödenhe
terna i Sianfu voro iinnu och ,1u
selllals människor omkommo av umbii 
randen och svält. 

Vad våra egna missionsstationer beträf
far, ha [lila de slädel' där dc be-

under kortare eller 
rl t utsalla för 
Jusl nu äro 
Hancheng av nationalarmens 
trupper. 
l;on iir ju 
Herren har dock bevarat dem och uppc
hi'lllit dem, 

Hllncbeng och HOYllng. 

Från och 
ej ännu inga underrä!!elser om arbetet. 
Den oordnade 

våra 
alt nå massorna med och att 

de hjälp de 
kUlll1aL En del slormöten ha mast in
ställas grund av osäkerheten yä
garna och alt färdas [ram, 

ha därför måst 
lillfälle, Bibelklasser röl' 

män och kvinnor ha 
na, och Martin 
:c,ök j staden l-chuan, 
resor norr om Hancheng och i en öde 
trakt, uppmuntrat och den lilla 
skarall ay kristna där. Ester och 
Estrid Sjöström ha kunnat besöka 

och hälla bihelkurs. De återkom-
mo till strax före jul för alt finna 
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staden men lyckades komma in 
dt\ en av portarna för till

öppen. 
har bedrivits i 
som flickskolorna ha 

Pucbeug. 

I Puchengdislriklet har va
rit i brulc I slutet av året bedrevo 
de studerandena en 
propaganda i staden och ej sina 

för alt nedsv~irla kristen
domen, :\lyndigheterna grepo dock in, 
och då de unga befallde han
delskammaren atl avsiilla sin ordförande 
och ersäfla honom med ett d!d, grepo 
siad ens DHärsmän till 
och drevo medelst 
kar'na ut ur staden. Si\dan bir 
;.;om nu alltmer griper 
allt har dock verksamheten kunnat 

normalt. Skolor och bibelkur
ser ha varit i verksamhet, stormöten och 
husbesök ha och Guds verk har 
gått framåt och ej tillbaka. Men det är 
dock gru vligt a II vara 
utsatt för motstånd och misstro, och våra 

s<lviil som i sin hel
het är i slort behov av Guds rolks för
böner. 

'fungebow och TUlIgkwall. 

och lilan 
kan bör

under 

Hade staden ulan 
om vad som förestod. De förelo

go cn resa till 
att finna vilken fara dc 

elen 
cn av 

t, och synes det, som skulle denna 
komrrHl II bliv<l Allt 

della har helt 
betet. Skolorna ha men CIl

dast åtta personer ha försam
!ingen, beroende pe\ <lIt all-
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ordna . Flera som van
la p~ att bliva Tällvcrksamheten 
har obehindrat kunna 

ett 
ulstationen Chao-i 

har ordnat med evan-
Sianfu upphörde, 

trupperna 
ende genom '.'åra foro 
di! över noden till puchowru j Shansi. Del
la fÖl" alt undvika den värsta villervallan. 
EUcr 'tre veekor kunde de &tervända. Sla
den hade denna 
De flyende hade ej tid och na lionalarmen, 
"om ersatte dem, 

Fröken Ackzell tillika 
chol50n, befinna f. n. j 

vaktande tillfället att f~ ålervända 

II ONAN'. 
HonanrIl. 

Dc första mimadel'l1a a\' året kiAnneteck-
Ilades av stor oro, med den 

alt utiH till 
del hindrades. Härtill kom ock ej S~\ 

och kristendoms-

Den senare delen av aret visade en rör
lindring till det bättre, Marskalk Wu Pel
ru valln en ny seger med den att 
rövarna ej varit så akliva och folkstäm
ningen . Trots allt har dock tiiltverk
samheten kunnat bedrivas. 

Under varen ,'ar tältet uppsatt en 
plats kallad Chaa-poo. Stor hätskhet råd
de där. Folket hindrades från att bevista 
mölena, stenar k"stades pa tältet och e\'<HI~ 

smädades. Gud pehöll dock 
dem, och seger vanns 

110m, att en ung man, ökänd genom sitt 
blev frälst. Detla gjorde 

ell djupare intryck än 
och nu finnes fl",[ nf'gr"l torskn

re 
En av Brittiska Bibelsällskapets 

rer hAr arbetat j 
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På 24 plat se r i dis li'i k te t h å llas regel
bundna söndagsguds tj ä ns ter, och tre nya 
predikopla tser h a under åre t öp pna ts. 

Församlingens bidrag uppgå r till kronor 
1,050. 78 nya medlemmar h a intagits i för
samlingen, vars anta l nu uppgår till GO.) . 
Några h a p[\ gr und av dålig vandel mfls l 
utesluta s. En uy utst ation h a r öppnats p[] 
en plats kall ad Han-wa. Därigenom att en 
kvinna, som en längre tid varit sjuk, ge
nom trons bön återfå tt sin hälsa, bl evo 
flera intresserade i evai1geli um, och dessa 
ha nu själva anskaffa t en liten pred iko
lok a l, där r egelbundna m öten h å ll as. 

I stad en Sunghsien h a de troende själva 
insamlat omkring 200 kronor till e tt ka
pell . Huset är bygg t a v jord tege l och för
se tt med halmtal< , men det är i full bemär 
kelse d eras eget. 

Stormöten ha h ållit s i staden och på ut
stationerna Ming-kao och Y-iang. Bibel 
klasser ha äve n h å llits, dels i Hancheng
distril,tet, dels i Honanfu. Dessa kurser 
ha varit avsedda, dels för dopkandidater, 
dels för arbeta re i eva ngelium, med sy fl e 
att hjäl pa dem fram å t i bibelkännedom och 
tex tförklaring. Dessa kurser h a mycket 
uppskatta ts och ha få tt vara hll gagn. 

Hjälpverksamhet mot i k r igel sår ade 
och av rövare plundrade har bed rivit s av 
medel, som genom »Th e lnternational He
lief Society» ställt s till värt förfogand e. 
Det beräk ~as a tt i s tadens närhet och in
uti densamma 422 personer dödats och 
omkring 200 svår t så rats. Till de fl es ta 
av dessa senare kunde hjälp lämnas, oc h 
dä det inträffade efter den hä ftig a kristen
don'!srientliga agi tationen var de t e tt gott 
tillfälle a tt få visa kris tli g kärlek oeh 
barmhä.·tighet mot dessa vå ra »fiend ef» . 

Skol verksa mh eten i de båda skolorna 
har pågå tt som vanligt, men elevantalet 
i gosskolan har var i t något mindre. I byn 
Shih-chia-Isuen har en liten skola startats. 
Funnes blolt krafter och m edel skulle fle
ra sådana skolor kunna inrättas p il utst a 
tionerna. 

Flickskolan h a r h a ft gläd jen a tt få nya . 
dugliga lärarinnekrafter. Verksamheten i 
Bibel~];o l a n för k vinnor h ~lr p fl!!:dl SI)JU 

va nlig t". 

Nlienchih och Sinanhsien. 

j\ ven i dessa distrikt h a r verksamh eten 
kunnat pägå tämligen os tört, tro ts inbör
des kr ig mångenstädes ra sa t, och den bol
sjevi stiska propagandan varit häTlig. 

Flickskolan i Mienchih har p ågå tt i van
li g ordning, likaså gosskolorna i Mien
chih, Sinan, Shihtsuen och Lonin g. 

I staden Lusih dä r det i regel är oroligt, 
ha {y r a evangelister predikat, till s fö rdriv
na so ldater uppträdde som r övare och 
g jorde vidare verksamhet omöjlig. Stor
m öten h a 11 '::Jl il, p {\ tre platser med tIll 
sa mmans 28 dop. I Sinanh sien h a r hå llits 
å tta daga rs bibelkurs. Barnhemsverksam 
h elen därs tädes har p ågå tt so m va nli gt. 
Då fr öken Maria Pettcr sson å tervände, sa t
tes Ingeborg Aekzell fri att å te rvända till 
Shensi m ed Minnie Nicholsen som kam
rat. 

Shanchow och Lingpao. 

I Shanchow hållas regelbundna söndags
gudslj ä ns ter. Några dop därs täd es ha än
nu ej ägt rum. Gudstjänstern a i Lingpao 
ä l'O vä l besökta. Tretton h a döpts und er 
å ret och uppg~\r antalet döpta nu till 180. 
Församlingens bidrag till verksamheten, 
jämte vad den g ivit till skolbarns under 
hull, up pgå r till 765 kronor. 

Bibelskola för män och kvinnor h ölls 
uncler " år en i Lingpao. Densamma var 
besök l av omkring 50 personer. Tvenne 
stormöten ha kunnat hållas. 20 km. fr ån 
s taden i köpingen Chiieh-liao , h a r verk
sa mhe t börjats, som ter s ig ga nska lo\'an
de. Befolknin~en i distri k tet h a r få tt ut
s t:1 s våra lidand en av kriget och av r öva
re. Fler a av de k ri stna ha ber öva ts allt 
vad de äga och ha måst fly fd\n sina hem, 
so mliga h a r tag its till fånga och en dödats. 

* * .;-:. 
Våra ekon omiska behov h ar Gud i tro

fas th e t fy llt. Det gäller ju att noga be
rä kna utg ifterna, och nog kan de t synas, 
som vore ett och annal av hehovet pIIbd
la t men vi h a .mast lä ra oss a tt uppdela 
vå~a ut'<1 ifte r i »nödvöndiga», »behövliga» 

b . 

och »änskvärda», och de »nödvö lldlga» 
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och de »behäuliga» har vår trofaste Fader 

Så ha vi da fått sluta ännu ett arbetsår 
i relativt och med i arbe
teL Framtiden ler för oss, 
men trons ser i allt, som 
möter Därför vi förtrösta och 
icke bäva. 

)Du lät människor fara fram över vårt 
huvud, vi måste genom eld och vatten; 
men du har fört oss ut och vederkvickt 
oss.» Ps. 66: 12. 

februari 1927. 
Allglls1 

Verksamheten i hemlandet. 
Kommitten. I kommiUen för Svenska Mis
sionen i Kina har under året följande 

skett. Marinintendenten O. 
v. l'vla/mborg, som redan vid liden för 
förra årsmötet vistades i Amerika, har, 

grund av att vistelsen där 
avgått ur Kommitten.. Vi känna d~irför 
behov av alt till Marinintendenten von 

få ultala ett varmt tack för den 
förmanen räkna hOllom såsom 

ledamot av Kommitten. 
Såsom nya ordinarie ledamöter i Kom

mitten hava, sedan förra årsberättelsen 
skrevs, rektor Joh. Rinman samt tand
läkare J. von lvIalmborg inträtt. Dessutom 
hava komminister Joh. dispo
nent V. Wisborg och A. 

iilValts sasom suppleanter i 
Kommi"{:n för Svenska Missionen i Kina. 
Namnen Kommittens leda
möter aterfinnas annat ställe i årsbe
rä ttelseu. 

Kommittens funktionärer äro f. n.: 
Overste H. Dillner, missions
föreståndare E. v. ordförande, och 
direktör H. kassaförvaltare. 
J\Essionär M. LimlCn har under året för
~rdnats till missionssekrelerare. 

Kommittens arbetslltskott bestilr av 
personer: Oversie H. Dillner, 

missions!örest:mdare E. Folke, rektor .Joh. 
Rinman, doktor Karl Fries o·ch direktör 
11. Hallencreuh sasom ordinarie ledamö-
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ter med musikdirektör H. och 
komminister Joh. Lindberg såsom supp
leanter. 

Beträffande S. M. K:s Californiakom
mitle hänvisas til! i detta nummer införd 
av deras sekreterare utarbetad årsberät
telse. 

Från S. M. l(;s iUirmesolakommitte ha 
vi ej ännu haft mottaga 
il rsberä Helse. 

Kvlnnokommitten. Inom S. M. K:s Kvinno
kommitte har under verksamhetsåret 
förändring ägt rum. 

'\-IissionäJ'skalldidateJ'. De i förra årsberät
telsen omn·ämnda missionärskandidaterna 
fröknarna Berla och Ida Säde/,

hava under året utrest som missio
närel' till Kina. 

Några andra ungdomar hava också till
kännagivit sin önskan om alt fa som 
S. M. K:$ missionärer och hava också 

sin förberedelse rör missionärskal
let. Under de som nu 
måste dessa avvaktan på hän
delsernas vidare vänta och bida 
Herrens om utresa till 
Kina. 

Utresta missionärer. Den 15 avrest 
missionär G. V. Wesler från Genua väg 
mot Kina och fröknarna Judith Hllllqvisl, 
Berla Flodberg och Ida Söderberg från 
Trelleborg till Genua för att därifrån ut
resa till Kina. Missionärsparet Blom läm
nade den 16 för att 
resa till och avreste sedan där
ifrån, att de framkommo till Shanghai 
den 5 

Hemkomna Den 8 juni hade 
missionärer. välkomna 
Teodor och Sekine Sandberg till Stock
holm. De hade då ända sedan 
1913 haft sin verksamhet 

Den 19 juli återkommo 
David och Karin Lalldin samt deras lille 
Daniel till Stockholm. Missionär Landin 
hade då verkat i Kina sedan i 1918 
och fru Landinsedan jan. 1920. 
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Den 19 jan, återvände fröken Elna Le· 
nell till hemlandet efter alt sedan i 
1920 hava vistats i Kina, 

Nu senast hava Nils 
och Olga Svensson samt deras tva döttrar 
Edna och Linnea samt Na/hanae/ och Elsa 

och deras dotter Vivan hem
kommit till Sverige, Vi hoppas atl vid 
årsmötet få hälsa dessa sistnämnda mis
sionärer välkomna till hemlandet. 

Missionäl'savskilj- En stor högtid bar un

nlng i Kina. der aret fått firas i Ki

lla i det att Martin Bergling, 

1922 i sina föräldrars 

Kina, i samband med den 

närskonferensen fället 

Svenska i\Iissionens i Kina missionär. 


Hemfill'lovad Den 20 sept. 1926 berriades 
missionär. missionär [röken 

1r1\n det svåra som uno 
der de sista åren henne. Da löstes 
nämligen hennes ande från det jordiska 
lälthusl'l, och hon fick bryta upp rör att 
vara mcd Herren. 

Den 20 okt. 1890 ankom hon första 
till Kina och hade sedan där sitt 

huvudsakliga arbete lills hon den 10 okt. 
1920 avreste till hemlandet, där hon sE'dan 
kvarhallits pa grund av sjukdom. Vi tac· 
ka Gud för hennes insats vid uppförandet 
nv Guds stora 

henne förbliva i 

)löten. De möten, som i bruka an
ordnas i Stockholm, hava även under del-
la år h~dlits, De ha även i ~lr oss 

till av den 
l,ärlek och det intresse, som fr[ll1 mis
sionsvännernas sida därunder, kommit 
missionen till del s.häl som grund av 

, som Gud därvid Htlit oss få 

va pagatt som vanligt, 

mölen rör höu hala anordnats av vanner 


olika i landet. Under den för 
l,ritiska tid, som nu är 

radande, tänka vj med särskild och 
tacksamhet på bönemöten, som anoront1ls 
och vara förebedjande vänner. Givc
Herren oss alla nåd till 
för Kina under denna 
ute iir sa fruktansvärd! 

ningen i 
i stadens vackra 
sionär, et! framstående rum. Fröken Flod

Iörrältades i samband 
med arsmöte! den 1:3 maj sistlidna h. 

Under det verksamhetsåret haJ~ 

Svenska Missionen i Kina anordll'at en Bi
bel~ oell Ungdomsuecka Drn~ 

na avhölls 3-8 och gav oss myc· 
ken och stor uppmuntran. De flesta, rör att 
icke alla, av dem, som i denna 
veckas möten, med slor tacksam~ 
hel vad Herren då gav dem 
På av del intresse, som 
förefinnes för en sådan »veeki))), har Kom· 
mitten beslutat alt även i fIl' anordna en 
sådan. Give oss Gud därunder kraft och 
visdom till alt hans avsiklC'r. 

Resevlll'ksamheten. del ~1 ret 
har en rätt omfattande reseverksamhd 
iigt rllm, i "ihl land hanl 
därvid besökts a v missiol1sföreslåndarcn, 
sekl'eleraren, missionens reseombud eller 
de hemmavarande 
om erfarenheterna under 
_Illtid i\ro lika 
i stort sett mycken uppmuntran 
dem, som sålunda fåll tillfälle besöka Iler· 
rens och missionens v~mner i olik<1 dehll
av lalldet. bevis ha va vi 
därvid set t missionärs\'ännernas kärl<:k 
och trofasta Vi hava "ålunda 
ofla haft rik lacka Gud dc 
vänner han t oss. Nu ville vi OCkS~l 

lill dem allrt utlala elI varmt tack 
för allt, vad dc varit rÖ I' oss under det {II', 

som ej minst för den och 
kiirlek de ]iUit :\lissioHcns sändehud fil 
röna. 

Missiollsexpeditionen, På ha· 
ya personer IwH sill permanenta 
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arbete: fröken Lisa Blom, kassör, fröken 
Svea Fors,berg, skrivbiträde, fröken Ker
stin Skulande/', stenograf. Dessutom hava 
missionsföreståndaren och sekreteraren, 
då de ej varit upptagna av annat arbele, 
Ijänslgjort på expedilionen. 

Aven i arbetet på denna plats r,i ,'i ofla 
ja, dagligen, se prov pil missionsvänner
nas kärlek och offervillighet. Till alla dem, 
so m berett uppmuntran och glädje gelIOm 
gåvor och brev, som kommit till expedi
lionen eller genom personliga besök där
städes bedja vi alt också f~l Ilttala elI 
varmt tacle 

J\fissionshemmet. Verksamhelen pil :'Iris
sionshemmet har ~iven under detta verk
samhetsår fortgått i ungefär sallJma ul
sträckning som föreg~lende år. Hemmels 
husmoder, fru Inez ,Bölling, har under sisla 
liden varit tjänstledig P~I grund av sjuk
dom, Under denna tid har miss ionären 
fröken Emma Andersson ljänat silsom t. r. 
husmoder. 

,'\,ven under det gångna :'tret ha mis
sions vännerna i stor kärlek på olika säll 
ihiigkommit missionshemmel, och Eom
mitten ber därför all lill dem, som på e ll 
eller annat sält visat sitt kärleksfull a in
lresse fÖl' hemmet få ullala ett varmt och 
innerligt lack. I della sammanhang bel ' 
Kommitten att särsldlt HI framföra s ill 
hjärl'liga tack lill doklor Henril, Berg, som 
kostnadsfritt biträtt med läkar\' ~Il'd vid 
Missionshemmel. 

Missionens :'IIissionells lidning har 
publikationer. under del förflulna 'UT t 
utkommit P~I samma s~ilt som föreg~lcncle 

tIr. Julkalendern >,J-fans Stjärna i Ös lerl1>i 
har också utgivits som vanligt. Dessulom 
hal' ny upplaga av »Framlidsut, ikter» av 
Nathanael IIögman ull,ommit, varjämte 
»Gamla Förbnnclels Sista Profelbudskap» 
a v samme författare utgivits i broschyr. 
Ny upplaga av »Sändebucl lill Sinim" 
Land» håller r. n. P;'I alt utarbrtas, och 
hoppas Yi HIt snart l,unna meddela, nit 
denna bok utkoDImit i bokhandeln. 

S. M. 1(:s ombud. Under verksamhel·så ret 
har Herren hcmkallat följande ombud: 

Cirosshandlaren Rud. ilndersson, Gävle, 
kyrkoherde J. A. Eds/röm, Piteå, folkskol
lära'ren E. Ny/ander, Luleå, Iwntrakls
prosten O. A. Ol/ander, Ostervåla, samt 
fru Ilnna Holmgren, Köping, och gods
ägare A. E. Dickson, AJingsås. 

Till nya ombud hava följande personer 
kalIaIs: La ntbrukaren Gus/. .1ndersson, 
lIagshult, Klevshult, läroverksadjunkten 
F . G. Blom, W äs tbroga, Ah'sjö, kyrkohercle 
E. G. Boman, Ilammerdal, prosten O. 
Hansson, Sollentuna, Norrviken, gross
handlaren Alfr. Jansson , Salt sjö-Stor
~ingel1, prosten I<.. Leiionlwfvud, Söder
tälje, lanIbrukaren A. Rudolphi, Johan
nesberg, Delsbo, direk'tör J.::dm .- Skoglund, 
Stockholm, handlanden Mar/in Steen, 0,
lersund, sekreteraren GOl/fr. Svensson, 
Gävle, fröken Elsa ]-ledenslröm, Stock
holm, lärarinnan fru ·Kerstin Larsson, Are, 
fru Maria Lundholm, Kumla, fröken Dago 
,Hal/on, Stockholm, saml fru ](/ara Slod.-, 
Uok. 

-:<. ;1: 

CaJiforniakommittens årsberättelse 
1926. 

» ~[an skall ulbreda ryktet om din slora 
godhel och jubla över din rätlfä rdighet.» 
Ps, H5: 7. 

Del är i sanning gOll, att vill' brödrakrets 
iilll1U ett år fåll vara lill sammans så,oll1 
kom mill e och göra nilgol rör utbredande 
av kunskapen om Guds slora godhet och 
nåd -emot en i 'synd ' failen värld. 

Ar 1926 har varit ett av de m es t oroliga 
som vrlr miss ionär uppleva t i Eina, men 
genom Guds s tora nåd har del gMt väl, 
S ~I all missionsverksamhelen har fålt forl
sätla med endast korla avbrott, medan 
j;riget rasal i traklen omkring Tungkwan. 

J>~I grund ay oroligheterna hava endas t 
~Illa kineser genom dopet inlagits i försam
linge/1. Della är dock icke bevis rör ringa 
I'ramgtIng, ly andra h ava begärt dop och 
I'örsamling.s,grm.e nskap m en hava på grund 
av orolighelerna ej iinnu kunnat inlagas 

irörsamlingen. \'i ~il'o taek;amma till Gud, 
som siUunda visat, att han kan giva fram
gång ~ "en under dc sV>lrastc förh ållanden. 
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Tällverksamheten har varit i full gång 
under hela året, och många hava därige
nom fått höra evangelium. 

Hemarbetet har ej gått så bra, som Yi 
sk ulfe önskat. \'i nödgas rapportera en 
minskning av gåvorna för missionen med 
$ 311,50. vi" hoppas dock kunna rappor
tera ändring till det bättre under kom· 
mande år. 

Kommitten har hållit väl besökt::t lio 
möten, och en god ande ,har varit råd::tndc 

brödrakrelsen. Kommitten önskar alt 
var::t ihågkommen i Guds barns förböner , 
så att den kan fortsäIIa verksamheten ån
nu i månget <lL 

Broderligen Ole iilen. 
Sel;r. 

* 

Då vi nu samlas till årsmöte ger blicken 
tillbaka sålunda rik anledning till tack
samhet. Blicka vi framåt ter sig framti
den, på grund av de senaste underrältel· 
serna fran fältet, mörk, ja, allvarligt oro
väckande. Då vi nu gemensamt fira hög
tid pågår en fruktansvärd kamp om sjä
larna därute p å vårt missionsfält. Ja, 
kampen om själarna, som vät alltid är 
hård, synes nu oändligt mycket mera 
fruktansvärd än då vi sist voro samlade 
till årsmöle. Därtill kommer, att de in
födda kristna nu ha att kämpa den kam
pen utan ' missionäreTnas hjäip och stöd, 
emedan . de flesta, om icke alla, våra mis
sionärer nödgats resa till kusten. 

Framtiden ter sig som sag t mycket 
mörk. ' Hurudan den kommer att bliva 
kunna vi ej nu förutse. Det nuvarande lä· 
get kommer emellertid till oss med stora 
krav. Det kräver uthilllig bönekamp om 
seger skall kunna vinnas . Det kräver 
osjälvisk, trosviss offervillighet, som sår 
och offrar på en förhoppning även nu. 
Ja, det kräver ett vilande vid Gud och vid 
att han är densamme nu, som han varit 
under de gångna 40 åren; det'kräver en 
hjärtats för"belse . av all .Gud även nu 
fostrar, såsom en man Iostl'ar sin son, och 
vill leda oss P~l r ä tta vägar. 

Vända VI så blicken från framtidens 
mörker till Guds ljus, då kunna vi ej an· 
nat än tacka och prisa vår eud, att han 
är stor nog all föra sill verk l iII seger 
också i den framtid, som 11U ter sig så 
mörk. »I-IelTen har ställt sin tron i him
melen, och hans konungavälde omfattar 
allt, Loven Herren!» Ps. 103: 19, 20. 

Upp Idl bergen. 

"Jag lyfter mina ögon upp till bergen, 
vill'ifrån min hjälp kommer.» Ps. 121: 1. 

Jag (yfler mill öga allena lilt bergen, 
Från vilka min hjälp ock skall konllTlCl 

dag, 
Och, H e/Te, ju mera di! uppU! jag slaldar, 
Dess mer blir jag nöjd m ed dill goda be

hag. 

Dl!, du är min klippa. dell elldn jag käll
ner, 

D en enda, som håller all bygga uppå, 
Som aldrig skall falla, förginges än jorden 
Och solen med mdne och stfäl'TIOI' också. 

Du, du är min ktippa, [rån dig kommer 
hjälpen, 

Min eviga frälsning [rån ofärd och död, 
Men också den hjälp jag för dagen be

höver, 
l {aror och {resteIsel', mörker och nöd. 

Så giv all jag stadigt l iII bergen må lyfla 
Mill öga, o Herre, med iiI/il och hopp, 
Tills nallen på. jorden är över, och solen 
l strålande ösler för mig rinner opp. 

Ur »Samlade Sånger av L. S, 

Bedjen för missionllrerna! 


Skriven till missionllrerna! 
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Statistiska uppgifter rörande Svenska Missionen i Kina rör år 1926. 

<> Elever i ~ Elever i . . 
Missio- l nf. med · .... ~ ~ Semina- c vardAgs- Bldr8~ 
närer arbetaTe o~] ~ 'L; J ierna .::: skol , frAn 
__ ".,. c.. ~ 

.~ -:= I<i ~ - : ,--=- infödda __ _ ~ a § kris fn. 
en ~ .~ « '" .

a ~ :> E ~ K ...l lll fi ~fl 
I I l I l I l I I 

Ynncheng . .. .. ... 4 5 3 2 3 fl 184 21 - 300 1,55010 310 4 14 9 6117 77 8,732 
Isbi ..... ... .. ... l 2 4 2 - 8 286 20 - 352 14,035 - - - - - 2 22 22 530 f 
Cbiebcbow ...... l l 6 2 2 l 138 8 - 160 845 3 50 - - - . 2 16 7 6941 
.Jnicbengbsien ... l 2 4 2 l 2 78 7 - 130 - 4 90 - - - 2 38 - 5501 
Pncbowfn ......... l - 4 l - 3 116 13 - - - .. .. - - - - 2 25 15 1,450 
TnngcbowTnngk. l 3 13 6 8 3 273 8 - - 62 2 185 - - - 5 H7 23 1'3,500 
Pncbeng ....... l 2 13 8 4 15 286 11 - -- - 3 84 - - - 5 36 28 1,320, 
Hoyang Hancbeng 2 3 '26 8 13 27 924. 99 - 1,700 2,1.'1836 1,260 - - - 9 168 85 9.316 
Honanfu ... ...... l 3 12 5 5 19 60'\ 78 - - - l - - - - Ö 90 69 2,83l 
Sinanhsien .. .... - 1 2 l - 4 116 11 - 200 2,025 - - - - - 3 :39 32 3701 
1'l1iencbib . . .. ..... - - 6 - 3 8 405 17 - 600 6,050 - - - - - 5 86 43 2,296 
Sbanchow Lingp. - - l 4 2 1 Il 122 VI - 1801 4,033 -I - - - I - - - - 768 

Anm.: Ovanstående statistik upptager endast det antal missionärer, som under arbetsåret varit 
i verksamhet på stationerna. Hela antaltt missionärer utgör 58. Missionen har ock ett barnhem i 
Sinan med 37 gosssr och 35 flickor. 

Revisionsberättelse. 

Undertecknade, utsedda vid Svenska ~lis Transport 281,513: 62 
sionens i Kina senaste årsmöte alt granska b) Dttvbo Fastighetskonto: 
denna missions räkensl; aper för år 1926, Hyror il, missi()nsbem
få efter a It ha va fullgjort delta uppdrag, met ... 2,116: 66 

däröver avgiva följande berättelse. Utdeln. på i.\'lissions· 

Missionens inkomster och utgifter under bemsfonden .... .... ... 1,065: 00 

det gångna året samt den ekonomiska Hemmet återburet nt· 
lä.gg för korkmatta. 2RO: 00 3,461: 66 ställningen vid årets slut framgår av föl

jande redogör~lse. e) Inliomst av tidn. ·0. hokjörla.Q: 
Pren.·med. för tidningen 4,631 : 79

Behållning från 1925: 
Pä bank innestående 

Sålda böcker o. kalendrar 3.440: ()7 8,Oi2: 76 

(därav S. M. K:s Pen, d) Räntemedel: 
sronsf.·kr. 1"2,841: 03 14;886: 89 U·tdeln. på obligationer

Kontant i Kassan ..... . 404: 98 och aktier ............. 2,069: 62 
Obliga·tioner och a.klier 
Missionshemsfond.(obl.) 

4J ,012: 73 
20,000: - '/6 ,804: 60 Ban k rK·n to r ........ .. .. .... =;;:6:;;6;;:7;;::;;:1;;:1_--=-2!.:,7:...:2:.::6~:.:.:R:.::~ 

Inkomster: 
Kronor 295,774: 6'/ 

a) G(lvomedel: Utgifter: 
Allm. missionswedeJ... 152,907 : 3.1, a) l}[issions'tttgijter: 
Div. missionsändamål Utsänt till Kina 

(inI. a.rh., skolverks. , av Allm. missions ' 
manI. o. kvinnl. semi
narierna m. m. ...... 

S. M. K:8 Pensionsf'lon. 
40,776: 57 
,IA06: 01 198,2 (!{3: 92 

medel ................ 
av d:o till Svenska 

Skolan .. ........ ; ..... . 

62,688: 05 

9,923 : 90 
D:n fr. försii.ljn. av tomter 6,470:  6,470: av Di v. ä;ndamåJ .... 41,460: 57 

Transport 281.513: 52 Transport 114,061: 62 
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Transport 114,061: 62 
Missiousresor .. . ....... . . 2,122: 40 

Hemar-beiar.es ,up.derbåll.. 22,120~ 00 
Hemrnav. missionärers 

och barns underhåll 33,619: 90 

Missiouärskand. utbild
ning och underhåll 2,161: 8D 

Missioniirers \I trustning 
och utresor..... . ..... . 10,768: 72 

Hyra och omkostn. för 

ex p., postporto, tele

fon o. telegraf, skriv· 
mater., annonsering 

m. m.... . ......... .. ... . 8,50 I: 20 
lnventar·ier å exp.... . . . 186:00 
Omkost,n. för missioLs

hemmet ............... . 1,:393: H 
Utbo till missionshem

met, rän temedel .... " 150: 00 195,085: 14 

b) J(ostn. föt· Dnvbo fastighet: 
Underh . och reparatio

ner å Duvbo 1.48!l: 74 1,489: H 

e) Kosin. lö,' tidn. och bokjöt'lag: 

Tryckning och expo av 
tidn. Sinims Land... 7,H3: 84 

Tryckn, för bokförlaget 2,720: 28 10, 164: 12 

d) S. M. K:8 Pensionsfond: 

Uthetaln , enl. sMsk. be ' 
stämmelser ........... . 700: 00 700:00 

Behållning till 1927: 
På bank innestående 

'(däi'av S. M. Ks Pensi· 
onsfond kr. 18,885: 77) 20,668: 67 

Kont.ant i kassan ....... 154 : 17 
Obliga.tioner och aktier 47,612: 7:3 
D:o, missionsbemsfonden 20,000: - 88,336: 6i 

Kronor 295,774: 57 

Tillgångar den 31 dec. 1926. 
I hemlandet. 

Obligationer ocb akt.ier 
Missionsbernsfonden, 

nom. 21,000: 00 20,000: 00 20,000: 00 
A. Koskulls fond nom. 2,000: 00 

S. S. f on d n_..:o..:m=....:..:,.....:. ":" _ ..;.3.:..,0..:0..:0_:..;.0_0 

Transport 5,000: 00 

Transport 6,000: 00 
S. M. KB Pensions

fond nom......... .. 29,560: 00 

Roberts barnhemsfond 

nom. 11,500: 00 ..... 10,152: 73 
Allm. missiousmedel, 

bokfört värde ...... 2,800; 00 47,612: 73 

På bank inneståend e 
(därav för S. M. l{:s 

Peusionsfond kronor 

18,885: 77) ......... 20,668: 67 
Kontant i kassan ... .' .. 164: 17 20,822: 84 

Fastigheter iDuvbo... 48,000: 00 
Inventarier iDuvbo... 3,2H: 81 
D:o på ' missiousexp. 2,'283 : 08 ;33,536: 8') 

I Kina. 

Fastigbeter 86 ,803: 20 
Audeiar Ande l ~för-

eningen Svenska Sko· 

lan i Kina u. p, :1.... 31,800: 00 lI8,GOS: 20 

Kronor 260,4i 3: G6 

Skulder. 
Inga 

Till missioniirerna privat bar nn 
del' ,het \I tsän ts .... .. . .. ,,184: Oö 

Till missionsviinnernas kännedom och tack
sa·m hågkomst [tV donatorerna fr.. revisorerna 
meddela , att genom testameuta.riska dispositio
ner ~1V följ a.nde a·vlidna personer nedanstående 
belopp influtit node r räkenskapsaret, nämligen: 

Del av fröken Emma F redrikssons 
test·amente jämte räuta .. ö,*2: 75 

En gå,'a :'w a.vlidne godsägaren 
C. J. Gnstavsson. Nässjö .. . ...... 3,772: 15 

Del av fröken Emma Fl'eclrikssons 

testamente jämte l'änbL ....... .. . ii:), : 5ö 

Karl Jollans sista gha till mis' 

sionen 200: 
En!. avlidna fru Helga, Rosens, 

Tranås, uttalade ..öoskan ... " .. .. 1,500: 
S lutredovisning av fröken Emma 

Fredl'ikssons testa,meule jämte 
ränta. .. .. .. . 2,51:3 : 47 


Transport 9,065: 93 
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Transport 9,065: ()3 

Testamentsmedel erter avlidna frn 
Ellen Jobansson, Skövde ." ..... . 600:-

Erter avI. fra Louise Lindholm, 
Stockao.l Al, - en!. gä.\'obrev ........ . 6,OuO: .00_ 

'E. H:s ~pa.rbanksl.Jok) ............ . 1,:306: 92 

Testamenlsweoel efter avlidna fru 
Isabell Faxe, Stockholm .. . ..... . 5.000: 

::;nmrna kronor 20,8i J : 80 

Hevisorerna hava tagit del av komrnit 
tens protokoll, varjämte revisorern a bli
vit företedda ovannämnda obligationer, 
aktier och inteckningar jämte insä tt
nin gsbevis å missionens kontant innestå
ende medel ävensom åtkomsthandlingar
na lill missionens egendom i Duvbo till
lika med brandförsäkringsbrev å följande 
helopp: 

För missionens fasta egendomar: 

Kr. 70,000 : - för Missionshemmet jämte 
flygelbyggnad och kr. 80,000: - för Bar
nens hem. 

För lösegendomen: 

Kr. 14,000: - vid hemmen och kr. 
5,000 : - vid kontoret, allt i Brandförsäk
l'ingsaktiebolaget Norrland. 

Vid allt delta har intet varit a tt erinra. 
Besök hal' avlagts fl lIlissionshemmen 

och iakttogs därvid a lt byggnade rna be
funnos i gott skick. 

Räkenskaper na med tillhörande veri fi
kationer jämte värdehandlingar hava be
funnits uti utmärkt god ordning, och då 
linder revisionen ingen anledning till an
märkning förekommit, få vi tillstyrka att 
full oeh tacham ansvarsfrihet för förvalt 
ningen av missionens medel under år 1926 
varder Kommitlen för nämnda mission 
beviljad. 

Stockholm den 9 maj 1927. 

F. T. Gissar!. Carl Boberg. 

Tycho G. Edw. Dahlin . 

Kommitten för Sv. Missionen i Kina . . 
a) ord'inarie ledam öter: 

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

Erik Fol ke, miss ions föres tändare (1907). 

Karl Fries. fil. d : r , Sa ltsjö:Storäng~' ll (fr. 
1897, o. 1'908 r. 1921, o. 1925). 

J. Rinman, rektor, östertelje (o. 1897, r. 1921 , 
s. 	 1926, o. 1927). 

H. Hallenereutz, direktör, kassaförvaltare, 
Djursholms·ösby (1921). 

Sven Johnson, grossbandlare, örebro (1921). 
K. Nilenius, apotekar e, Göteborg (1921). 

Anna Peterson, fru, Göteborg (1921). 

Anna Gauffin, fröken, Kristianstad (1921). 

G. Arbman, kyrkoherde, Järpen (1922). 

Gust. Törnqvist, disponent, Norrköping (1924). 

J. von Malmborg, dokter , Stockhol m (r. 192'!. 

o. 1927). 

l.J) s'ltp-pleanter: 
Knut Bergh , med. d:r, Tranås (r. 1897, s. 

1926) . 
H. Gillgren, musikdirektör, Stockholm (r. 1922, 

s. 	 1926). 
Joh. 	 Lindberg, komminister, Stockno'm (;;. 

1926) . 
V. \Visborg; disponent, Jönköping (,,- 1927). 
A. Hemberg, disjlonlO'nt, Jönköping (s. 1(27). 

Miss';ollssekre tcrarc: 
Martin Liuden. 

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

Elin Holmgren, fru (1902). 

Louise Sehön, fröken (1902). 

Emma Beskow, fröken (1904). 

Sigrid Storekenfeldt, fröken (1908). 

Inez Bölling, fru (1910). 

LouisR Tottie, översti nna (1921). 

Karin Wennerström, fru (1922). 


S. M. K:s Californiakommitte. 
A. Danielsson, mr., ordf. 
O. Pearson, mr., kassör. 
Ole Alen, mr., sekr. 
A. T. Lindgren, mr. 
L. J. Olson, mr. 
John LO\'CIl, mr. 
K. G. Lindkvist , mr. 
Carl Fahlen, mr. 

S. M. K:s Minnesotakommitte. 
Södergren , C. J., pastor, teol. d :r, ordf. 
Johan"Oon, AIl.Jert M .. pastor, sekr. 
Miller, Samuel M., pastor. 
Dahlhielm, Erik, redaktör. 
'Williams, J osef G., mr. 

S. M. K:s missionärer 
samt året för deras fÖrsta ankomst till Kina. 
Carl Henrik Tjäder ... .... ... .. . ..... 1880 
Hilma Tjäder (f. Blomberg) ..... . . ... 1892 

• Artalen angiva året för inval i . kOU1mitt~n . 
Tecknen o. = ordinarie; r. = rådgivande ; ~ = 
suppleant. 
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*Freurika Hallin .. . ................ . 1889 

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

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

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

Anna Habne (i. Watz) .... . ..... . .... . 1893 

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

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

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

Ebt2l Blom (f. Usber) .... . ... . .. . . 1901 

~Tbeo.dor Sandberg .. . ............... . 1892 

". rkine Sandberg (f. Storballg) 1891 

Uobert Bergling .. .. ............... . . . 1892 

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

• Anna Eriksson , , ... , . . .......... . 1,892 

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

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

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

"Emma Andersson ............ .. .. ', . . 1895 

Maria Pettersson ... , ....... . . . ... .. . 1895 

'Ossian Beinboff ... , ... , .... . . . . . , . . 1002 

*Edith Beinhoff (f. RO\\"e) ... . .. . .... , 1902 

Oscar Cm'IEn . . . . " .... . . , ... , .. ... . . 1902 

Gerda CUI'len (f. Wetterstrand) .. ,., .. . 1904 

(:. V. VI/ester ., ...... ,... . ... .. ... , 1903 

Maria NyliG .... .. ....... . 1904 

*Richard Anderson .... ', .... .... . '., 1905 

*Hildur Anderson (f. Engström) .. "" 1908 

' Judit Högman (L Gustafsson) " . .... , 1905 

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

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

"David Landin 1908 

· Karin Laodin (f. Otterdabl) ...... , .. 1919 

Malte Ringberg .... , .............. . . . 1908 

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

· ~ils Svenson ............... .. ..... .. 1909 

~ Olg;l SI'enson (f. Ahlman) ........... . 1905 

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

**Jobunne Olsson (f. Voss Rasmussen) .. 1910 

Ester Berg .. ....................... . 1912 

Ingeborg Ackzell . . .. , .. " ......... . .. . 1912 

Estrid Sjöström ... . .......... . , . . ... . 1915 

,JUllit·.h Hllltqvi 'l t ... , ...... , .. .. . , .. . 1916 

"( '. J, Bergqllist ... " . . .... ". 1916 

*Nath. En:::biiek , . . ... .. .... . , . . .... . 1919 

· El sa En" bäck. (f. Engström) ...... . ,. 1921 

"'E lna LenelI ... , .. , , .. , ..... .. . lD19 

Hanna Wang .... " . ............... . . 1021 

"Elna Gunoardo " .... , , , .. .... . , , , , 1921 

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

Morris BergIing ............ , .. . ... ,. 1922 

Ca rola Bergling ( f. Hlldvall) ., .. , " "" 1922 

i\Iinoie Nicholson ....... .. ....... , .. . 1923 

Lisa Gustafsson ... , .... ' ... .. . .. .... , 1923 

Marti n Bergling ......... . .......... .. 1925 

Bert:l Flodbel'O' .. , .. , .... '" . " ..... . 1926 

Ida Biiderberg" .. , .. .. . , ..... .. , .. . ... ' 1(l26 


I hemarbetet anställda: 

Erik Folke, mi ssionsföreståndare 1887 

Mimmi Folke (f. Beskow). 


• Vistas f. n. i bemlan det. 
*., "'I:listns f. D. i Amerika. 

Inez Böllinc: (f. Berzelills), husmoder ... 1902 

Martin Li;den, sekr-:terare " .. , .. .... 191B 

Gustaf Adolf österberg, reseombud. 

Lisa Blom, fröken, kassör. 

Svea Forsberg, fröken , skrivbiträde. 

Kerstin Skulander, fröken, ~tenograi. 


s. M. K:s ombud. 
a) Manl'iga om.b'u.d. 

Andersson, Elis, lantbrukare, Fröberga gård, 
Norrköping. 

Anderson, S., lantbruka re, Brodderud, Mu
riestad. 

Ander"son, G" lantbrukare, Svamperyd, Flisby. 
Anders".on, Gust., lantbrukare, Hn!;"6bult , 

Klev shult. 
Andersoon, Valfr ., predikant, Hvetlanda. 
Aren . Emanuel , överlärare, Norrköping. 
Arvidsson, Sigfrid, mekaniker, Höganäs (övre). 
Berggren. Karl, kyrkoherde, Torsas. 
Beskow, Nils, kyrkoherde, Resele. 
Bjursten, K. K , riksbanbkassör, Göteborg. 
Blixt, Simon, handlande, Göteborg. 
Blom, F, G. , li.ircverksadjllukt, Wästbroga, Alv

sjö, 
Bohlin, .\" folkskoUiirare , Källunge. 
Boman , .1-:, G., kyrkoherde, Hammerdal. 
Bredin, J. A., kyrkoh erde, Byarum. 
CaTlbom, A. E., kyrkoberde, Backe. 
Carl sson, C. W., predikant; Lel<sberg. 
Carlsson, S. A" herr, Hvetlanda. 
Carlsted t, C. A ., kyrkoberde, Vena. 
Dahlberg, F. G" f. d. folkskollärare, Lunds · 

brunn. 
Dablgren, J , F., folkskolIiirare , Ange. 
Dabl in, Tycho, missionssekr., Stockholm. 
Dahlman , J .. grosshand!., Kristinehamn. 
Dahlström, O., predikant, ~1almbäck. 
Dillner , J., trädgårdsmästare, Bureå. 
Elmers, O" kontraktsprost, Vänga, 
Eriksson, K, förste lärare. Falun. 
Eriksson, C. Th., herr, Berga Stenbuggeri, 

Rumla. 
Erik;:~o n, Erik S., lantbruka re, Vad, Ving

uker. 
Eriksson , K, mjölnare, Ullungsfors, Edsbyn. 
Falk. J ., komminister, Högsjö. 
Feldt, Oscar, redak tör, Vithjö. 
Flodin, Hj ., hand!., Motala. 
ForsbelJ, J., Plym., kyrkoherde, Hvetlnnda, 
FOl'Ssander, Carl, Ila nd!., Herrljunga. 
Forsell, Ruben, herr, Lobonäs. 
Forsgren, Fred., herr, Sundsvall. 
Friden, Joh., herr, Ulricehamn. 
Gerner, A" överingenjör, Malmö. 
Gustafsson, K ., lantbrukare, Sunnerlinga,Flisby, 
Gustafsson, P. J., lantbrukare, Tenhult. 
Gustafsson, Vilh., fabrikör, Tibro. 
Gustafsson, O" predikant, Espebråna, Ekenäs· 

sj ön. 
GylJensköld, A., kommendörkapten, Djurs· 

holm. 
Hagberg, S. E., kyrkoherde, Tenhult. 

http:Anders".on
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Hall, G.. hemmansägare, Rök. 

Halvarsson, O., herr, Strömsdals bruk. 

Hanson, Carl , inspektor, Göteborg. 

Hansson, A., kamrer" Holsby brunn. 

Hansson , O. , prost, Sollentuna, Norn·jken. 

HelIgren, Knut E., folkskoJlärare. Malåträsk. 

Hoflund, K. J., di sponent, Trehörna. 

Holmiund, Albin, hand!., BastuträsIe 

HuJtberg, N., folkskoJlärare, HörJe. 

Hylander, A. , kyrkoherde, Fjärdhundra. 

Häger, Nils , kontraktsprost, Ryggsten, Motala. 

Isacsson, Efr., hand!., Mariestad. 

Isaksson, H. , herr, Fridhem, Algarås. 

.Jansson, Alfr., grosshandlare, Saltsjö·Stor . 


iingen. 
Johansson, A. P., lantbrukare, S. Lindkulla, 

Hamfal!. 
Johansson , F., herr, Tyskag~rden , Kinne· 

malma. 
Johansson , J. Georg, folkskollärare, Bölåsen, 

Oviken. 
Johansson, J., lantbrukare, Rude, Gisebo. 
Johansson, M., lantbrukare, Storegården, Kin· 

nemalma. 
.Johansson, J. , lantbrukare, Essgärde, Husaby. 
Johansson, S., handlande, Eksjö. 
Johansson, S., grosshandlare, Luleå. 
Johan s,_on, Vikter mi,;,-ionsförestiindare, ,Jön· 

köping. ' 
Johnsson , J. F., folkskollärare, Sandseryd , 

Jönköping, 
Jonsson, A., fabrikör, Rosenfors. 
,Jon~son, J. A" lantbrukare, VHt'llC, MejaIby, 
Kalling, il., gymnastikdirektör, Lund. 
Karlsson, Albin , folkskollärare. Göteborg. 
Karlsson , Aron, kontraktsprost. Grebo. 
Karlsson , David, lantbrukare, Tjunnaryd, Eke· 

uiissjön. 
Karl :'son, E, gro""handJ. , Fjug,'sLl. 
l\:arl s.' on. Gott!r., lantbrukare, Öst"n~.orp, Bo· 

hult. 
KarIsson, J oha n , svarvare, Bodafors . 
Karlsson, Karl , lantbrukare, Järv Ö. 

Kjellberg, K , brukspatron, VallIsen. 
Klingner, G., kyrkoherde, Göteborg. 
Kristoffersson, J. F" folkskolliir:ue, Sandn, 
J\:uller, C. J., folkskolbr a re, Anten. 
Lagerberg, Dror, folkskollärare, Brånstn, 

rumla. 
Lagergren. A" kakelugnsmakare. Remse. 
L a rsson, Joh. , lantbrukare, Hemmungs, Hal>· 

lingbo. 
Larsson, Lars, kommllnalordf., Alsta, Nor· 

derön . 
Larsson, Oscar, lantbrukare, Anaryd. Brötje· 

IDark. 
T.:wrell, E. , komminister, Stockholm. 
l..,' ijonhllfvud , K .. prost. SÖdrrtälje. 
Lindelöw, .Jo' 'l, folkskolliirare, Ammeberg. 
Lindel'. Jose f; lärare, Högnnäs (nedre). 
Li ndgren, G., kyrkoherde, Burg, KucippbaLien. 
Lindholm, J. P .. skriiddarmiistare, Vjrserum. 
Lingström, A., folkskollärare, Klintehamn. 
Ljungqvist, C., direl<tör. )Iullsjö. 

Ljungkvist, Otto, järnhandlare, Skövde. 
Löfgren, Aug., godsägare, Borås. 
Markgren, Albert, kyrkoherde, Bygdeå. 
Magnusson, O., lantbrukare, Orrviken. 
i\Iogensen, F .. handlande, Mörby. 
Mårtensson, M., lantbrukare, Orrviken. 
Nilsson, A., folkskollärare, örebro. 
Nilsson, Ax., nämndeman, Gropen. 
Nilssen, Ernst, kantor , Kristdilla. 
N orbeck, O., kyrkoherde, i\fo, Helsingmo. 
Nordling, J., revisor, Kramfors. 
Nylander, J. A., kommunalordf., Björköby 
Nylin, C., f. d. folkskollärare, örebro. 
Oclhner, C., rådman. Mariestad . 
Ohlsson, N. A. , fOlkskolHirare, Grötlingbo. 
Olenius, P., kyrkoherde, Nysätra. 
Olsson, Anders, nämndeman, Norderön. 
Olsson, Carl, kyrkoherde, Fryele. 
Olsson, Ivar, hovrättsnotarie, Lidhult. 
Ottosson, N. P., herr. Solshester, Skede. 
Oxelqvist, N., verkmi1stare, Huskvarna. 
Palm, . J., polismästare, Hälsingborg. 
Persson, G., lantbrukare, Halifara, SvanebNg. 
Persson, Storakers Erik, lnntbrukare , V. Björ· 

ken, Siljansnäs. 
Peterson, Fritz, pastor, Stockholm. 
Petersson, J. A. V., folkskollärare, Mönsterå,s. 
Petersson, N. Aug. , fabrikör, Värnamo. 
Pettersson, Edvin, trädgårdsmästare, Nysund, 

Mölnbo. 
Pettersson, C. F., folkskollilrare , Skattungbyn. 
Pettersson, G., godsägare, Göt"bro, Kuml'l. 
Pettersson, Joh. , bagarmiistare, Ovanmyra. 
Pettersson, p. E., handlande, Hvetlanda. 
Pettersson, J. A., herr. Götene. 
Påhlma n, Axel, kyrkoherde, Rök. 
RedelI, J. K, kamrer , Stockholm. 
Rosel!, A. A., lantbrukare, Brötj'iroa, Mack, 

fjärd. 
Hosen, N. , di sponent. Ystad. 
Rydqvist. K, kyrkoherde, Gistad. 
Samuelsson, A., lantbrukare, Sandåkra, Bäck, 

seda. 
Samzelius, E., banktjänsteman, Kumla. 
SaaJeliuo. ,J. S., kyrk c. iter.l0, Ljungby. 
Sanden, Joh., kyrkoherde, Askersund. 
SiselI, M., folkskollärare, Mora. 
Skoglund, Edm., direktör, Stockholm. 
:-l!r,en, Martiu, handlande, östersund. 
Stenbeck, C., kyrkoherde, örebro. 
Stenqvist, J. D., fabrikör, Kvidinge. 
Suodby, Gustaf, kamrer, Finspil.ng 
Sunden, C. V., fabrikör, Lindesberg. 
Svanberg, J., maskinist, Ka,r1skrona. 
Swartz, A., överlärare, Norrköping. 
Svensson, G., kamrer, Lidköping. 
Swen son, J. , postmästare, ~'iter. 
Svensson, N. B., kantor, ÄJghult,by. 
;'i " cnsson, Gottfr. , sekreterare, Giivle. 
Tbavenius, G., apotekare, Ulricehamn. 
Thörnqvist, S .. godsäga re, Maspelö'>L 
Tideström, Hj., kyrkoherde, Bjursiis. 
TooreJl, C. K, lantbrukare, Ettarp, Hok. 
Tottie, M.. Ph., be,rr, Linköping. 

http:Finspil.ng
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Törnblom, H., stationsinspektor , ·Söräng. 

Unosson, C., förvaltare, Skebobruk. 

Wferneman, A., komminister , Händene, Skara. 

'Vennersten, IC, kassör, Borås. 

Windahl, B., grosshandl., Figeholm. 

Werner, L .. lantbrukare, Rörås, Mariestad. 

W estman , /;...,0 direktör, Korsnäs. 

Westling, V., kyrkoherde. Aspeboda. 

Wi ttencrona, A., kon traktsprost, Adelöf. 

Zellner , A . V" komminister, Hagalund. 

Akesson , O., folkskollärare, Spjlltsbygd. 

Aström, J., kronojägare, Hålland . 

Öberg, F., teol. dr, kyrkoherde, Appell'iken. 


bl Kv·innliga ombud: 

Abrahamsson , Ida . fru, Norrköping. 
Andersson, Ch. , fröken , Vadstena. 
Andersson, Edit, fru, Lerberget, Höganäs . 
Andersson , Hilda, fru, AppleI'Yc\ ' 3, Brömseuro. 
Andersso n, H., fröken, Hareryd, Flisby . 
A nd ren. Hedvig, fröken, KarlRkrona. 
Anjou, F., fru , Trolleuo . Herrljunga. 
Berg. M., fröken, Hälsingborg. 
Bergh, Olga, lärarinna, fröken, Västerås. 
Boberg, K, fru, Sthlm. 
Bondesson, Lydia , lärarinna, fröken , Naglarp, 

Björköby. 
Billing, K, fröken, Fli sby. 
Brandin , Jenny, lärarinna, fröken, Stockholm. 
Brunskog, Eva, fröken, Falköping-Ranten. 
Brusewitz, R ., fröken. HOI·a. 
Burman, Maria, seminarieföreståndarinn a, 

Lycksele. 
Bäiirnbielm, Aina , fru , Skellefteå. 
Carlsson, 'Ester, lä rarinna, fru, Sjöagård, 

Osterkorsberga . 
Cedervall, H a nna, lärarinna, fröken, Osbac

ken , Sand hem. 
Dalholm, Anna, lärarinna, fröken, Kristdala . 
Da nie lsson, Brita, fröken , YHerglirde, Oviken. 
Didoff, K ., fröken, Väx jö. 
Edin, Alice, fru, Piteå. 
Ek, Maria, fröken , Wri gos tad. 
Ekberg, Elsa, fru , Mar;es tad. 
Ekström, lIanna, fru, Katrineholm. 
Eriks on. Anna, fru, Laxå. 
Eriks;:on, Helena, [röken , Eilafors. 
Fall. Lydia, lärar. , fröken, Arteryd, Häger

stad. 
Gallander, G., fröken, Uppsala. 
Granluod , E ., lärarinna, fru , Sollefteå. 
Haube, H " lärarinn a, fröken , V irser uHl. 
Hedengren, Elin, fru , Lanna, Hidingebro. 
Hed enst röm, Elsa, fröken , Tollare, Stock

holm 1. 
Holmqv is t, Jenny, lärarinn a , fröken , Tenhult. 
Hultkrantz, M., fru, Björnö, Heljebol. 
Johansson, A. , fröken, Alingsitii. 
Johansson , EIllY, lärar., fröken, B oden. 
Johansson, Hilma, fröken, Forssa Bruk, K<).~ri . 

neholm. 
J on~son , A., fro , ö s teräng. 

K.arlsson, Linnea., fri,iken, Morjek. 

Karlsson, M., fru, V'itilervik .· 

L andgren , S., fröken, Ys tad. 

L a rsson, Kerstin, fru , Are. 

Liljesson, Anna, lärarinna, fröken, Grebo. 

Lindberg, E., fru, I\:öpenhamn. 

Lindberg, Gertrud, Hirarinna, fru, Bj;lrmelund , 


Fåker. 
Lindberge r , M., lärarinna, fröken , Äng. 
Luck, Hildur, fröken , Stockholm. 
Lundgren, Maria, lärarinna, fröken, V,irna, 

Linköping. 
Luudholm, Maria, fru, Kumla. 
Lundqvis t , Karin, prostinua , Hemhult. 

Stjärnhov. 
Matton , Daga, fröken. Stockholm. 
Meukow, G., fröken , Visby. 
Nil sson, Hanna ; fru, Sävsjö. 
Nilsson, Lisa, fröken, Sjövik, Edsbyn . 
Nyblad, S. , fröken , Skellefteå. 
Olofssou, Hilda, fru , öhrvikeo. 
Olsson, Klara, fr o, Borgl'ik, Oviken. 
Pe tersson Alma, fröken , Bärsta, Hackva. 
Petersson : Fredrika, fröken , Björklinge. 
Peterson, Hanna, fröken, Sjömarken. 
Pettersson, Ida, fröken, Skillingaryd. 
Runnbäck, Hilma, fröken, U ppsala. 
Samuelsson, E ., lärarinna , fröken, Ljungby . 
Sandberg, .olg a , fru, Miste rhult. 
af Sandeberg, J .. fru, Vtinersborg-. 

Steen, Helene, frök en , Hvetland a . 

" t.urk, Klara, fru , Hok . 

Sundell, J., fru, Malmö. 

Svensso n, Olga, fru, Sandarne. 

Sven~son, .'3 ., fröken, Lycko'ts gård. 

Svensson , ~I., fröken , Visby. 

Ubrbom, L, fru, Värnarno. 

Ulf! , Louise, fröken, Stockholm. 

Wahlberg, Ellen, sjuksköte rska, Dals-Bostock. 

Weinberg. E ., fru, Karlstad. 

,Vennerberg, Elin , lärarinna, fröken , Söder

hamn. 
\Ves terström, Em elia, fru , Djursholm. 
Widmark , E., fru, Hälsingborg. 
Viklund , Barbro, Jä.rarinn a, fröken , Ronö

bol m, Hargshamn. 

))Den som sår i Andens åker, han skall 

av ilnden skörda evigt liv . Och låtom oss 

icke [ör/röl/as all göra, vad gall är; ty 
om vi icke uppgivas, så skola vi, när li

den är inn e, få inbärga vår skörd. l"lå vi 

alllså, m edan vi hava tillfälle, göra vad 

gott är mot var man, och fö rs t och främst 

mol dem, som äro våra m edbröder i tron. )) 

Gal. 6: 8-10. 
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PROGRAM 
vid 

s. K:s 40:e ARSMOTE 
dcn 25-28 maj 1(J27. 

Qnsdayell ({CII 2.5 I1lUj . 

Kl. 	 11 f. 111.: Kommit.tl'n s eIIs),ilda sa mm a nträde. 

K/:isli ]-f imll1els[ärdsdug den 2G /lw1. 

Kl. Il i. 111.: l lleleu (aJ.:yrkan, Flol'ago lan ö. 

llIi edning av överste Il. Dillnrr . 

Föredrag av mission s fö resl. 1::. Volke uch 

miss ion,ir Nils Svensson 

1\1. t l r. m.: l Bctlch cmskyrkan , Sergelgalan G. 

P as tor J. Hugner, miss ionär ;Valh. EngbäcJ;. 

1\1. 3 C. Ill. : GC'mcnsalll middag pi't K. F . l '. ~L 

Kl. 6 t'. HI.: l RelesdoJ.:yrkan. 

Inledning av miss ioIl S[Ör CS!. E. Folke. 

l.' tdra g u r arsberättc lse II. 

Kurta a nföranden av miss ionärerna tI·. 

Svensson och )\'u lh. Engbäck. 

Fredogen den' 27 /Haj. 

,!fö ll" för Missionens ombud och uänner. 

Loka l, SIadsmiss ionen , S lor/orgel .1 . 

Kl. 10,30 f. lll.: Bib cls tudiulIl av reJdor Juh. 

ninman. 

1\1. 11 f. m.: Has t mcd bffesen-ering 

Ji.1. 12 r. lTI.: F öredrag av missionsförest . L'. 

Folke ön'r ä mn e t: " V'H1 Gud har gjort 

under de flydda 40 åren, citerföljt :lY 

)<orta vittnesbörd ,)\" mi ssionärerna J. Th. 

Sandberg och R. ,Inclerson m. fl. 

1\1. 	 5,30 c. · m.: Ombud smöte. 

Inledning. 

Yal av ordf. och sekr. 

Rev isionsberä t telse. 

Frågan om ansvarsfrihet. 

hl. 	7 e. m.: j\[ötc för upphyggebe oeh mission s 

intressets stärkande. 

Korta anföranden av nyligen heml<Olllna 

missionärer m . il. 


Bönestund. 


Gemensam leS Upe. 


Lördagen den 28 maj. 

Samling vi d Duvbo kl. 11 ,30 f. m. Avresa 

[rån Stockh olm sker: me{} låg frän Centralsta

tionen kl. 11 f. m. ell er me·d ol1wibus elle r 

spårvagn fr~1l Norra Ban torge t. 

Anmälan om deltagande i supen o<:h III icirl a

gen sker till expeditionen. Tel. <I-15Q ell e r Norr 

224 73. 

Från föreståndarens på fället ar
betsrum. 

Den 11 m ars, llll SSlO ncns »födelscdag» 
och i ar den sa rnnws fyrt ionde årsdag, 
l,u nd e Yi ju ej lå la grl förbi uta n a tt sa m
las, S:l 11l <lnga vi här yoro, lill e lt l ack
s~igelse I11 Ötc. 

Niirvarande voro: Augu st oc h August" 
Berg, Ca rl oc h Ethel Blom , Ma lle Ring
berg, Moni , och Carola Bergling, Frid,l 
Prylz, Maria NyJin, J oha nnes Aspberg och 
Dagny Edla Bergling. 

Vi erinra de oss mi ssioncl1 s tju guremårs~ 

jubileum pa K. F. U. M: s lokal j Stock
holm, då så ngen : »Förtrö ttas ej , du lilJ a 
kämpaska r a. Som \Iti s trid mo t mörkrets 
makter s tår», s jöngs för oss, och dä rför 
började Yi drt möte mecl denna s~l n g, icke 
m ins t lämplig i dessa tide r. Belysande ' för 
n'ra erfarenheter under dessa 'fyrtio ~lr 

\"01'0 fö lja nde bibelställe n, som vi ock läs te 
och begrundade. 5 Mos. 2: 1- 7, .les. 48: 2 1, 
1 Kor. 10: 4, Luk. 22: 35 och Ps. 23: l. 

* 
Frå n en ringa begynnelse har arbetet ut

vec kla ts. l\-lissionens grundUggare, hade 
blott en s lav i s in hand då han P~l Guds 
befallning lä mnade sin Caders h ll s och sill 
land, och nu ha vi blivit lill »Ire li:iger>J , 
e tt i varderA. av de Ir e provinserna Shansi, 
Shens i och Honan. 

) Svenska J'vIi ssione n i Kina h ä nger i luf
ten», y ttrade engållg e n ledande m a n 
hemma j Sverige. Några {I l' sena r e sade 
samme man: ») Svenska Missionen i Kina 
har vunnit burskap». Gud har anvisat 
oss den väg vi h a ft a tt g{I, och det är 
trosstärkande att veta , a lt under a lla dessa 
<i l' . h ar inget fattats oss. 
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Andliga skördar ha vi ock fåLt inbärga. 
Anlalet av de döpta ökas ~Irligell. I dessa 
tider av oro, då s~\ många m~lst lämna 
sina sLationer, kunna vi i lugn och ro 
Iorlsiilta V~lrt arbete.* Dödlighelen inom 
vår mission har varit förvånansvärt 
ringa. \"i ha ej haft mer än 9 dödsfall 
bland v~lra missionärer under alla dessa 
~Ir. Det roade oss ock att sammanräkna 
unt,11et av de rlr d, som voro samlade, 
hade vari t u te P~I fältet och vi funno <L't 
att det uppgick till 250 ilr! 

\"i tänkte S~\ prl de \·Ma d~ir hemma, 
[1;\ andra sidan haven, som P,t denna dag 
helt visst voro samlade och våra hjärtan 
fylldes av tacksamhet för all deras kär
lek och allt deras arbete. Yår missions 
grundl~iggare har Ett t vara med hela ti
den. och vilr vördade ordförande har ock 
varit med all t sedan missionens grund
läggning, en inspira tion för oss alla. 

Det saknades d~irför icke ämnen till 
lacl;sägeJse, då vi i skymningen böjde vära 
knän. Med tacksi1gelserna blandades även 
bön om alt kunna vara vår kallelse och 
v~lr uppgift trogna sa att Gud i fortsätt
ningen m~\ kunna använda oss. Och SCI 

avslutade vi vårt givande jubileumsmöte 
med aLt ur minnet sjunga den odödliga 
s[tngcn: »)1'ack min Gud, för vad som 
varit; tack för allt vad du beskiil'll. 

Den sista versen lwmmo vi ej riktigt 
ih~lg, men vi kunde dock alla av fullaste 
hjärta sjunga de sista orden: ){fack rör 
allt i evighet!" 

August lJerg 

Sedan des., har, som förut mcrldeJnts, 
D1i,sioniirerna beordrats att rp. il tilL kU!';ten. 

Red:s a.Ii1l1. 

Senaste nytt irån KIna. 

Fr~1l1 Kina har följande telegrarn, date

rat den 11 dennes, ankommit till S. ?II. K:s 

Exp.: ))AlIa med unclanLag av Axel och 

:\nna Hahne sämt :'IIaJte Ringberg hav~1 

lycldigt anlänt till Tientsin. 

ftUg. Berg.!! 

Inbjudan till 
Nordisk Kvinnokonferens för YUre Missiull 

[1 Holsbybrunn, Sm~t1and, 

11-15 augusti 1927. 

Ur det rika programmet göres följande 
utdrag: Bibelstudium: ))Kristus och vår 
egen själ,» Fröken Ernsy Collet, Danmark. 
- ))13önen det verksammaste medlet i mis
sionens tjäns!.)) Fröken Elli Hertz, Fin
land. Föredrag: ))Detydelsen av det kär
leksfulla samförståndet mellan missions
folket i de nordiska länderna. »).\rkebis·· 
kopinnan Söderblom. ))I-I uru kunna 
kra ven på den kvinnliga missionärens Il t
bildning och fostran bäst tillgodoses?» 
Fröken Tora HelIgren, fröken Lydia E.ivi
vaara, rinland och ev. fröken Villa Yins
nes, Norge. - "Kvinnumissionens fram
gång under de sista 20 åren oeh vad hava 
vi aLt vänta av framtiden.)) Fru Elin Silen. 
Föredrag med samtal: "Hednamissionens 
välsignelse för församlingslivet i hemlan
del.)) InI. fröken Henny Dons, Norge. 
»IIuru under nuvarande tidsHige väcka och 
vidmakthålla hänförelse [ör missionen?" 
Ev. inI. fröken Ulla Fugl, Danmark. 
En allmän överblick av missionsläget i 
Afrika och Asien samt missionsföredrag 
a v missionsledare och hemmavarande 
missionärer if'ån olika sällskap. - P~l 

söndagen missionsgudstF1nst av kyrko
herde Gunnar Dahlqvisl. Avslutning prl 
kvällen. Varje dag börjar med gemensam 
morgonbön och avslutas med samkväm. 

Inskrivningsavgift kr. 3. Inackordering 
under l;onferensen kr. lG. Anmälan om 
dellagande sändes scnast 30 juni till Nor
dis/..: Kvinnokonferens, Drunnsgatan 3, 
Stockholm, och torde anmälan ske snarast 
möjligt d~l ett begränsat antal deltagare 
kan mottagas. 

D:I Svensl;a ?llissionsrådets Kvinnokom
mille uts~indcr denna inbjudan, är det med 
en förhoppning om aLt den må hör
sammas av många missionsintresserade 
kvinnor. 
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Rapport från Mienchih och Sinan
hsien för fjärde kvartalet 1926. 

I sitt storslagna skaldeverk »In[erno» 
skildrar Dante de människors fruktans
\~,rda kval, som efter dödelI kommit lill 
helvetet. I sitt förlorade tillslånd vela de, 
att det finnes eH namn, som kan befri a 
och frälsa dem, och ett namn allenast. 
;\Ien det namnet kunna de ej mera erinra 
sig. De fäste ej nog uppmärksamhet vid 
det, nä r dc ell g;mg hörde det, och n u 
har det fallit i glöms],a, namnet Ö\,('f alla 
namn - JeslJs. 

*

l fjärran östern sä tta ännu dc allra f1 e
sia sitt hopp skiftesvi s än till del ena nam
net, ;ln till det andra. An är det en s tats
ll\an eller ell fältmarskalk, so m s vin ga t sig 
upp högre iin mä ngden i övrigt och som 
väntas bli i ständ att befria alla och en 
var från den börda , under vilken de digna, 
))tillvarons hela ödestyngd». An är det en 
framslående intellektuell ledare, infödd 
eller utländsk, som man hoppas ska ll räd
ela landet med ett nytt sys tem av politik , 
civilisation, filosofi, filantropi eller socio 
logi. Sun Yat-sen, president Wilson, Wu 
P'd-fu, Bertrand Russe l, Feng Y-hsiang 
iiro m",gra av de namn, som olika grujl[ler 
i landel salt sitt hopp till. Men de 510{:1;11<1 

<lessa stjiirnor, den ena efter den andra, 
och mörkret förefaller blott tjo cka re il n 
förut. 

Under det gångna kvartalet ha vi, lik
so m förut, söl,l alt genom några för sl,r ift
s[lridning oeh predikan anställda m edar
betare såväl som genom församlingen i 
stort, dess sö ndags- och s tOrmöten sa mt 
skolverksamhet, göra Jesu nam n känt ocl1 
iiiskat. Det är ett l,änt faktum , a tt m å nga 
ha stor kunskap om västerländsk civilisa
tion och iÖJ'\'äxla den med ],ristendom, 
mcn veta myel,et litet om J esus Kristus. 
IIuru önska vi icl,e , a lt m ånga skulle göra 
samma erfarenhet so m den ge no m sin bok 
»IIlIfu jag blev ],riste l1ll allmänt l,ände ja
pan('n 1\:81\SO 11tchimur8. Oc);s ;', han hade 
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ju en tid hoppats på en mänsklig räddare, 
men lärde s ig sl utligen att sätla allt sitt 
hopp på J eSLlS Kristus. Det säges, att han 
för fyra år sedan yttrade till prot'essor 
Karl I-Ieim und er en timmes samtal pi, 
ty ska legationen i Tokio: 

»Sedan jag blivit besviken på Wilson, 
hal' jag rör alltid förlorat tron pf, att 
världen kan frälsas genom egna resurser. 
Sedan dess yäntar jag på Kristi rike, upp
rällat genom intet mindre iin ett Guds 
underverk») 

* 
Ett s tort ~i mne till lacksamhet iir att y j 

fåll h{dla på med v;ir verksamhet tämligelI 
ostörda ay elet i närheten p~,gåefl(le inlJiir
deshiget oeh elen mil ngelJstiidcs mycket 
~ tarl,a bolsje\'istiska propagandan. Flick
skolan i Miellchih har fortgalt i vanlig 
ordning, likaså gosskolorna i Sinanhsicn, 
yfienchih , Shih-ts'uen och Loning. Fyra 
eyangelister begagnade s ig av lillfället och 
begho s ig lill Lusih stad, diir det i rege l 
ä r oroligt och alla lägliga tillfällen m ,ls te 
utnyttjas, och predikade där, tills solda
tema i en besegrad arme togo sin tillfly];[ 
dit och blevo rövare samt småningom 
omöjliggjorde eyangeliskt arbete i trakten. 

Stormöten ha vi ork kUllnal h ,l l1a i Lo
nillg, Siuanhsien oeh :\Iienchih med re
spektive tolv, elva och fern dop. I Sinan 
hsien hölls en [dta dagars bibeJkul's dtel' 
stormötet. Där hade en liten grupp Iroen
de begivit sig iyäg från sina hem trellio
fem l,ilometer från staden i god tid för alt 
hinna fram till mötenas början på lorsd8 gs 
afton, men 8V regn ble\'o de uppeh~'\llna p ~ 

vägen, så 8tt de kommo fram först sent pr, 
lördags l(väll. Det var nästa morgon en 
glädje a! t höra, huru väl de bland dem, 
som rekommenderats till dop , i hemmel\ 
inlärt sin dophrs. Då de hac!c tillhille alt 
s tanna yllerligare en vecka , Y81' det jn 
skada att låta dem gå hem , och andra för 
enade sig med delll , så at t en bibell,urs 
kunde h å lla s . 

I Loning l,ommo bl a nd m5nga a ndra elt 
duss in personer fr[,n en If,ngt bort bland 
bergen belä gen plats i hopp om att bli 
<löpla , ('niir de S'·I I ii ngt man förstod ve rk
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ligen yoro vunna för Gud. U\ng erfaren
het har emeller tid visat, a lt bäsla resultal 
-vinnas och s törsta tjänst göras individen , 
om dessa nya få visa si tt ni t och sin upp
riktighet genom att inlära e tt bestämt kun
skapsmi\tt före dop et. Skulle de härutin
nan ha varit försumliga , upskjutE's frågan 
om deras dop till nä sta stormöte. Och sil 
blev fallet med dessa avlägsna bergsbor. 
Det sl,all bliva en glädje att taga emot Mm 
lä ngre fnuTI. 

Det lill a kapellet i Loning fyllde nu ej 
Hingre behovet för en sa mlin gslokal, och 
därför sammanskötos medel, så att elt till
uygge kunde göras omedelbart efter stor 
mötets slllt. 

Opium odlas här 1111mera all mänt, och 
vi ha åte r a tt r~il<na med odlandet eller 
rökning därav såso m en sna ra för de tro
ende. I järnvä gskupeerna ligga solda terna 
IIppl<rupna på bagagehyllorna och röka 
va r för sig. l go dsfinkorn a breda officc
rarna ut sina täcken på golvet och röka 
gruppvis. I butikerna finnas opielamporna 
till salu igen lika allmänt som för ett antal 
;Otr seda n, och or dförand en i antiopieför
eningen i prcfekturstaden s~iges med be
'bestämdhet röka. Trodde h an m[lnne , a tt 
op ie:t kunde utrotas genom kon sumtion ? 
Det a vslmddande av opieoket, som man 
~lllv[\rligt Log itu med för några år sedan 
och som loyade myeket gott , har Lill synes 
fullständigt mi sslyck ats, en~i r det ej upp
bars aven stark folkopinion , som kände 
Lill namne! vilket ensam t kan frä lsa . Helt 

säkert ~i r det numera en slor sl(ara foster
landsvänner, som med so r g se på händel
se rn as ulveclding och i likhet med den 
nyss nämnde Kanso Utchimura . förlora 
tron på att världen I(a n frälsas genom 
egna resurser. 

Mån ne desa nu vilja fä sta no g uppmärk
samhet vid nam net , som ensamt är j stånd 
at t fräl sa - JE'Sll sn amnel - S~t a lt det ej 
faller j glömska? 

Yllnc:h eng i februari 1927. 

M. Hillgber(! . 

MIssionstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 1927 i s in 32 ,d r,] årgång. 

Organ för Svenöka Missionen i Kioa, ' 
ansva rig utg ivare , E"ik Folk e. R edigerad 
under medv erkan [lV Mart'in Linden m. i l. 
Utkommer med 20 nummer om .1ret, ,amt 
inneb .111 er uppbyggelseartiklar, bibelst u· 
dier, brev fr. Kina, ,amt mi ss ion sllotisH 
från när och fjär ran. 

Tidninge n kosta r, helt år kr. ' 2, 25, 3 
kvart»l kl'.l: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar· 
tal kr. O: 90, 1 månad kr . O,: 65 . . 

Sänd till utlandet 'kostar tidnin ge o kr. 
2 : 75 	 pr år. 
Prenumerant ~a mlar e, som verkställa 

prenume ration å närmaste pos tkontor , er· 
hålla, mot insändande till expo av pnstens 
kvittenser, kr. 2: 25 för var je 5·tal ex. men 
då intet friexemplar. 

När ö ex. eller rl ä rnt öve r rek vireras f l"i'w 
exp., erhilles vart 6:te ex . g ratis. 

Provexemplar erhållas gratis frän ex· 
ped itio nen. Reäalct'ionen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •.,,~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
Karta. - S~ig, ;1lt de skola v~ll1da om. - S. ?IL .K ;s ilrsberätlclsc för tless 40;dr ' 
verl<samhels;\r. - P oem . - Stalis tiska uppgifler. - Hevisionsberällelse. -- S. M. K;s 
lwmmillccr, missionilrCl uch om!Juu. - Program. - Fr<'tn för es tilnd ar ens pi( fä l
le t arbetsrum. InLjudan ' lill Nordisk KYinnokonferens. - Rapporl ir[\n :\[i en('hih 

och Sinanhsien. - ]\-fissionstidn. Sinims Land . 

Stock holm. Svenska 'l'l'yckerial;tiebolaget. 1927, 
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VAD GUD HAR GJORT UNDER DE FLYDDA 40 ÅREN.* 
I EL 2 : 10 läsa vi ett ord, som jag 

ber att · nu få erinra om: »Hans verk 

äro vi, skapade i Kristus Jesus till go

da gärningar, vilka Gud förut har be

rett, för att vi skola vandra i dem») . 

Vi komma nog ingen väg utan att 

Gud gör i ordning för oss, vad vi 
skola göra, och jag har tänkt på, att 

det är en obeskrivligt stor förmån 
att få leva på sådana villkor, att all
tid kunna få räkna med att Gud är 
beredd att göra i ordning å.t oss, 
vad vi skola göra. Vi veta, att 
en husmor om morgonen tänker ut 
för dagen för allt husfolket vad de 
skola göra. Hon tänker också på, att 
hon, vad på henne ankommer, är an
svarig för, att de skola kunna utföra 
arbetet. Så tänker jag att Gud också 
gör. Så har han gjort ifråga om vårt 

arbete under årens lopp. Han har 
gjort i ordning för oss, givit såsom 
en gåva, att han förberett allting. 

När jag tänkt tillbaka på de 40 

gångna åren, har jag många gånger 

tackat Gud för de spår av hans 
eget verk, som jag kunnat se däri. 
Det allra första, som jag tackat Gud 
för har varit, att vi i S . M. K. sluppo 
att gö,a i ordning vår egen missions

gärning. Vi behövde inte komma med 
några av oss själva födda tankar och 
planer, utan jag är övertygad om, att 
S. M. K. är ett svar på bön, ja, svar 

på bön ifrån Kina. Detta har för mig 

under de år som gått varit till en obe

skrivligt stor hjälp. 

Många av oss vet, vem det var, som 

* Anteclmin gnr fr å n ett föred r ag av mi s
s ionsföres tä nda r e E. Folke, h å ll e t den 27 ma j 
i samband m ed S. i\!. K :s 40:e å rshögtid . 

kämpade i bön för att S. M. K. skulle 
komma till stånd. Bönen var visser

ligen icke så där medveten och klar 

som jag uttryckte den, men det var i 
alla fall bön. Det var gamla mor 

Chang, som hade blivit förd till myc

ket primitiv kunskap om Jesus Kris

tus därute i Taiyuanfu ett par år in
nan S. M. K. började. Så vandrade 

hon tillbaka till sin hemby alldeles i 
närheten av Yuncheng, där vi ha vår 
huvudstation, och där bad hon i för

tvivlan att Gud skulle hjälpa henne. 
Hon kunde bara en sångvers och ett 
bibelspråk och ingenting mer. Inte 
v isste hon, hur hon skulle tacka. Hon 
frestades att gå på teater och fresta
des att spinna bomull på en söndag, 
och det blev så illa, så att hon blev 
sjuk därav. Då började hon i sin för

tvivlan på allvar bedja om en missio

när. Hon fick hålla ut med att bedja 
i två år, och så kom S. M. K. till stånd. 
Det var ett fattigt hjärta därute, som 
törstade och längtade och bad och ro
pade. Dä,av förstår jag, att det var 
beredda gärningar. 

Vi veta också, att här hemma i 
Sverige fanns en kyrkoherde, Ström
berg i Mönsterås, som på ett särskilt 
sätt kämpade för Kina. På ett eller 
annat sätt fick han reda på, att jag 
hade någon tanke på missionen. Ge~ 

nast anföll han mig med brev på brev; 
-,,>Min unge vän, du . får inte lämna 

tanken på Kina.» I Uppsala tyckte de 
ej att det var lämplig tid att tänka på 

Kina, men han, den gamle gudsman
nen, arbetade i bön och med försök 
och med tankar och planer, tills han 
alldeles förtvivlade. Det sista brevet 
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han skrev innehöll bl. a.: ser 

en utväg i Det är 

det 

det var dessa två, vår 
Kina och kyrkoherde 

som kämpa

sitt hålL Om 
andra namn, så 

Kerfstedt, fröken Eb
fröken Ru

till, 

gen en stor nåd av 
kom till stånd på grund av att det 

som bådo, att 

att det skulle 
bli mission i Kina. 

Vi också vårt missionsfält 
såsom svar bön. Det har också 
tackat Gud för Och 
inte bara missionsfältet i sin helhet 
utan man kan det i alla distrik
ten vårt tänker Han

och Hoyang, där var det en 
fånge först och som bad om 
att det skulle bli mission 

Chao. Det var uppmuntrande 
att träffa honom var gång vi komma 
dit. liknande var fallet i Tung
chowfu och även i Shansi, fastän det 
ej var fullt så framträdande där. 

Från Honanfu kom en 
till 

Carl Blom 
;,Vi kunna inte uthärda vi mas-

te med honom."", Det var myc
ket Vi höllo att 
stupa bägge två. En söndag fick 
en stark feber. Carl Blom sa
de: »Det blir nog resa vidare, 

och vi få nog vända..» - sk!ill 
aldrig glömma, då den gamle Honan
mannen kom in och tittade på mig. 

Han kastade rak jordgolvet 
och talade med Gud: ;"Skall Satan i 
alla fall få och vi inte få 

eller hur skall det bli 
Han låg där i sin 

och mitt under allt somna

och 
hela natten och på morgonen var fe

bern borta. Så det till när arbe
tet i Honan. 

Vidare tänker jag på alla dessa 
män, som vi med. Bland 
våra kinesiska bröder funnas flera rik

Gamle Kao i 

Tungchow, det var en 
har sällan träffat en man lik honom. 
Han hade de kännetecken som en 
gudsman skall ha på sitt liv. Då han 
kom till Tungchowfu kom han klädd 
i sin ty han var en lärd 
man. Men så fort han kom in, såg 
han om det fanns 
att Hos honom fanns 
utav Kristi kärlek. Och så fich: han 
en underbar när himmelen 

för honom och han fick 

I Shansi hade vi var vän bar
beraren Joh-han i Haichow. I Honan 
hade vi också sådana personer. Ja, 
om skulle som Gud 
har gjort i Kina, så är 
oss sådana och kvinnor. 

Så skulle jag vilja att Gud har 

hjälpt oss undan faror. Redan 

av vår mission kom det ju in 
sådana människor, som voro riktigt 
rustade ifrån fiendehåll för att förstö
!"a o..:h fördärva. Det var ti
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digt m1SS1onens arbete, som sådana 
där målmedvetna män kom
ma in liksom Simon De ho

tade t. o. m. våra liv, och de försökte 

att målmedvetet få in missionen 

De skulle kunnat bränn
märka vårt arbete hos myndigheterna 

ett sådant att vi kanske aldrig 
hade kunnat bota skadan. 

Sedan skola vi erinra oss om vad 

Gud år 1900, hur han räddade 
alla våra när faran för 
deras liv var lika stor som för dem i 

norra Shansi. Vi hade ju samma gu
vernör. Och inte bara att missio
närerna blevo utan också 

att våra infödda kristna i så stort 
antal visade bestå Det är 
Gud allenast som kunde verka det. De 
voro nyfödda, de voro så svaga och 
ofullkomliga och så litet grundade uti 

men Gud bevarade 
tiem. 

Så ett par saker till. Det är en out
nåd att Gud har gett oss såda

na missionsarbetare som han har gjort. 
Vi veta nog, vad som rör unga 
människors hjärtan här i och 

det har nog kommit till uttryck 
både fran dem själva och från 

deras närmaste : )i>Är det sä
kert att in i Svenska 

Missionen i Kina? Ha de något att 
lita till, sa att vi kunna anförtro våra 
liv åt den missionen 7;" Räknar man 

blir det inte så lätt att komma till 
en sådan som då man vet, 

att det är människor som garantera. 

Och trots det, att det från mänsk
synpunkt sett, inte lämnats 

ha vi fått se som 
varit beredda att gå ut..När man tän

ker på så måste man väl 
att det är som 
kärlek i vara 

Vi ha rätt att tacka för våra missio

närer. Vi ha rätt att tacka för 
emedan vi se dem som en 

från Gud såsom ett verk utav honom. 
Vi ha ju fått en stor skara av dem, och 
vi tro, att deras ännu inte är 
slut. 

Och våra missionsvänner hem!:1a se
dan. Dem få vi inte ej 
heller vad Gud har 

Vi som få resa landet runt och lära 
känna dem och få brev ifrån vi 
känna vad de betyda. Vi oss i till

inför det Guds verk vi se, det 
kärleksarbete de utföra. Vi ha i san
ning fått stå och se, hur Gud har haft 
kärlek över för S. M. K. det är ett 
underverk. Det måste ha kommit en
dast från Gud själv för att kunna äga 
bestånd. Att det bestånd, att det 
finns det bevisar, att det är ett 
verk av Gud och det ger stor 

för framtiden. skulle i 
detta vilja giva ett sär
skilt uttryck för tacksamhet inför den 

som S~ M. K. får röna från de 
olika och missions
vännerna i vårt land. 

Ja, och så skulle väl ett 
par ord om våra missionsmedel. Gud 
har för oss sitt underbara 
sätt. Väl har han kanske inte gett oss 

förhand. Det har ibland 

varit för oss som det var för 
att när vi ha försökt att samla för två 

dagar, då har det på tok. Vi ha fått 
oss med att samla för en i 

och fastän vi ha så erfa
renhet som 40 så skola ni inte tro, 
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att vi äro troshjältar. Men vi ut med oss, hållit ut i vår och 
stå inför det stora undret, att Gud och i vår brist. Vilket tålamod! 

håller ut, och skulle vilja att så har Gud i sin kärlek handlat med 

vad Gud har är, att han hållit oss. E. F o l k e. 

Årshögtiden. 
firades med 

säregna förhållanden. 
~Ijssionsläget därute ler ju nu synner

oroväckande, Och docklror att 
ho ppfullhel och 
än något annat var H/märkande 
vaJ'on under 

Yid Kommillens ellskilda sammanträde 
var läget i Kina föremal för 
Flera vid SBm

oroväckande den är, 
men man sag ockst\ Hpp till honom, som 
har framliden i sin hand, och som även 
IlU utför sitt verk i Kina och fullbordar 
sinB planer'. 

Under de 

alt Herren Jesus efter 
himmelsIär'den är represell
tant i den himmelska ,'arIden. och våra 

jublade vid tanken vad della 
innebar, Ja, uncler dessa h~ill-

der, som aldrig 1iIlbaka, och Iriin 
"ilk[l välsigl}elsen alltjämt nödar. där 
SliJl'kles vårt hopp och vflr frimodighet 

Missiollärernas trosfriska viLlncsbörd 
stärkte ocks~o\ v rH' t mod Mde Krisli him
melsfärdsdag och den 27 
cl~1 vi voro samlade lill mölen i Sladsmis
sionens lokaler vid 

Vid ett av mölena d~ir mISSlO-
Rich. Anderson. att det syntes honom, 

alt bouppteck
för cH bokslut. Den 

lJiJd"n grep oss s{lsom el! trätlande ut
för vad vi alla kände. Alla voro vi 

ocksa sEl glada att få vara med P<\ »)inven
och ty 

triumfera med honom. 

uppmuntran beredde oss ocksa 
ombud och vänner, som kommit Iör alt 
taga del i Från olika delar av 
landet hade de kommit, a. Iran Luleå 

norr och Malmö i Vid den ge
mensamma middagen Kristi himmelsfärds

och vid till DuvIJo den 28 
ringo vi förmånen 'lill deras 

viltnesbörd och mottaga hälsningar frän 
vänner, vilka ej kunde närvara. Vi tacka 
Gud för dem [lila. 

och 
Irfm vänner, som ej 

oss rik 
de vänner 

Aven från infödda kristna 
ankom dagarna före årsmötet ett 

som finnes 
detta nummer av vår 
St, är då även S. M. K:s 40:e ursmöte 

ett minne blott, men ett minne för vilket 
v; ha rik att Gud. 
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»Uir oss, H erre, alla, alla 
här i tron dilt namn åkalla, 
tills vår t lov skall härligt ska lla 
för Din äras tron en gång! 
Pr is ske Dig för Dina under, 
pris för livets sabbatsstunder! 
L ä r oss mer och mer däru nder 
evighe tens jubelsång.» 

M L. 

Brev från våra infödda 
kristna i Kina. 

Vid Svenska i\Iiss ionens i Kina 40:e ars
högtid föreläs tes följande brev från in
födda kri s tn a i Kina, vilket, på grund av 
nuvarande förhi'lllanden där, torde glädja 
vara läsares hjärtan. 

Brevet lyde r : Vi, som ~iro medlemmar 
av d e luistna församlingarna i Hanche n g~ 

och Hoyangs distrikt i provinsen Shensi, 
och so m efter Guds vilja blivit hans barn 
och Edra bröder och sys trar, Yi sända 
härmed Va r frid shiilsningtill alla vördade 
'vänner i Svenska Miss ionen i Kina . 

Under de förflutna 40 åre n har Jes u 
frälsande n å d genom Eder förkunnat s i 
Kina, förs t i Yuncheng, Shansi, och sedan 
i provinserna Shensi och Honan. Först 
korn missionär folke, sedan missionärer
na Berg och Bergling m. fl. Genom dem 
har evangelium kommit till allt flera 
platser. 

I många dis trik t har därigenom förny
elsens ande börjat verka hos oss, så a tt 
flera tu sen människo r fålt nytt l iv, skolor 
öppna ts för gossar och flickor, fattighjälp 
utdel a ts, indus triskolor, å lderdomsh em, 
barnhem m . m . inrätta ts. För allt delta 
ha vi a tt t acka Svens ka Missionen i Kin a. 

Dä nu i är minneshögtid firas kunna vi 
d ä r för ej anna t än a tt till Eder giva ut
tryck för vår tacksamhet. Vi tacka vår 
himmelsh Fader för h a ns nåd och kär
lek, vår Herre J esus för hans frälsning 
och Den Helige Ande för hans väckande 
nåd, men vi tacka också Svenska Missio
nen i Kina, ty allt d e tt a har kommit till 
oss genom denn a mission. 

Vi bedja den allsmäk tige Guden, som 

lå tit oss en främmand e n a li on, komma in 
i Guds familj, att vi, som va rit lemma r 
en främmande kropp, m å kunn a bliva ett 
till s innes med Eder och tillsammans med 
Eder: i himmelen m å få å tnjut a evig lycka. 

Ehuru vi f. n. lida und er krig och hung 
ersnöd, få vi dock på mång fa ldigt sä tt å t
njuta Guds nåd . Må våra vördade brö
der i Svenska Missionen i Kina bedja de n 
treenige Guden a lltid vara med oss. 

Sinims Land. 
utkommer även i år under som01armilna
derna juni-sept. med endas t ett nummer 
i m~ naden. 

På grund av olika samverkande orsa
k e r har d e t ej blivit oss möjligt alt J;'I 

detta nummer av vår tidning färdigt till 
den 5 juni. P 'l grund härav bedja vi h år 
med dra läsare om benäget önrsee nde. 

Missionärernas adresser. 
Så lå ngt vi veta befinna sig nu a lla vå ra 

miss ionärer med undanlag av Axel och 
Ann a Hahne i Tientsin. Brev till dem kun
na a lltså ad resseras: China Inlan d Mi s
s ion, T i e n t s i n C h i. China. Via Sibe
ria. Till missionärsparet Hahne torde de t 
vara bäs t al t alltfort adresse ra breven: 
Swedish Mi ss ion, 1 s h i h S h a. China . 
Via Siberiu.. 

Hemförlovat ombud. 
Redan i Sinims Land för den 5 m aj m ed

dela de vi , a lt S. M. K:s mångåriga och 
trog na ombud, fru i\nna Holmgren, Kö-' 
ping, lå tt bryta upp för att vara hos Kri s
tus. Då vi nu blivit satta i tiJ][älle införa 
hennes fotografi, göra vi det, samtidigt 
som vi und er tacksamhet till Gud något 
erinra om vad h a n gi vit genom denna sin 
trogna tj änarinna. 

I en t id ning utgiven i Köping erinras 
om, att hOll , i likhe t med s in ett hal v t år 
tidigare h emförlovade make, ut s trålade en 
hjärtlighet, som var lik e tt värmande sol
sken. D:'\ nu h emme t läm na ts tomt, fort
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sätter tidningen, »kännes förlusten stor 
rör de många, som - kanske under mång
~Irig vänskap - lärt sig värdera allt det 
av gammaldags anda oeh personlig stil, 
som hörde till det nu upplösta hemmet. 

Fru Anna Holmgren. 

Musiken aktades där högt och utövades 
med kärlek i flrtionde efter årtionde. Fru 
Anna Holmgren har i Köpings kyrl;okör 
utfört en vacker gärning genom sitt mång
~lriga, högt skattade deltagande i dess 
verksamhet. De, som kommo i beröring 
med den nu bortgångna, måste få ett in
tr'yck av hennes slarkt ulpräglade person
lighet. IIon hade ett val;et sinne för män
niskor och rörelser i tiden. Aren min
skade icke det La, snarare tvärtom. En 
stor vänkrets vann hon och ägde förmå
gan att under ~Irens lopp binda den ge
nom blidheten och innerligheten i sin 
personlighet. Var och en av dem rönte 
intryck av hennes starka deltagande i 
med- och motgång men ock av den akt
ningsfulla [öl'synthelen i hennes utpräg
lade personlighet. 

Allt, som mötte henne, händelser nära 
och fjärran, männisl;ors och verksamhe
ters öder!, aW ville h')n taga del av, och 
hon tog del därav såsom en bönens män
nisk3. Var all religiös verksamhet före
mål för hennes inLresse, hade hon dock 
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särskilt sin uppmärksamhet och nitälsl;an 
för Svenska Missionen i Kina. Dagligen 
tänkte hon på den. Med dess missionärer 
stod hon i rapport. De gäst3de ofta det 
IIolmgrenska hemmet på sina resor i 
hemlandet. 

Som ett solsken har hon lyst in i sina 
vänners stora krets - ett blitt och försynt 
solsken likt vårsolen, som lyste över hen
nes sista dag, årets påskhögtid.» 

Enligt fru Holmgrens uttalade önskan 
har till Svenska Missionen i Kina insänts 
en summa penningar i stället för blom
mor vid hennes bår. 

För allt vad Gud givit oss genom henne 
frambära vi till honom vart lov och tack
sägelse. 

\"åra missionsvänner i olika delar av 
landet. 

Tacksägelse för 311t vad Gud har gjort. 
Tack för vad Gud gav under ~Irshögtiden, 

s. 141. 
Tacksägelse SOl väl som förbön för vi'tra i n-

födda kristna i Kina, s. 142. 
Missionstidningen Sinims Land. 
Missionärerna i Ki[!a. 
Bibe!- och Ungdomsveckan P~\ Stcninge, 

s. 144. 
Arbetet i Puchengdistriktct, s. 145. 
KinrsC'rna, som sta såsom ledare för

samlingen, s. 148 m. fl. 
Arbetet i Yuncheng och Juichcllg, s. 149, 

ISO. 
S. i\L K:s el;onomiska ställning. 

Visa, tidningen jfJr edJ'a, viln

nM' och beka,nta, och upplna,na, 

dem a,tt prenumerera, å den

'Sa,1nrna,! 
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Svenska Missionens i Kina Bibel- och Ungdomsvecka 
på Stening-e. 

Kursledare: \liss ionsföres t[\nda re E. Folke. 

S:'lsom förut meddelats I,ommer S, ~,I. 

K:s 2:dra Stcl1ingemöle Y. G, :Jtt anordn as 
den 3-7 l1Jstkomm<\nde :Jugusti. Följ:Jn
de pl a n har uppgjor ts för mötena und er 
dessa dagar, oeh vi yä nta all Gud i s in 
n[ld därtill skall giva s in rika välsignelse. 

Syft em ålel 
iiI' att bereda si.\rskilt S. \I. 1\::s miss ions 
viinner, i främsta rummet de ung:J, till
fälle till att su s tudera Guds ord och s:\ 
göras förtrugna med Gudsrikets väsen och 
uturedning, aLt vi som ('Il mission mil för
djupas i Gu(ls sa nning, förnyas ay KrisLi 
Ande och a1l!mer dugliggöras för den del 
i Guds verk, so m anför Lro tt s oss. Förutom 
vad bön, bibel- och m issionsslunder äro 
ägnade alt g iva i d0ssa s tycken vänta vi , 
att Herren i s tor nad skall i år so m i 
fjol uppmuntra, s tä rk >! oc h vederkvicka 
oss genom samyaro n med varandra i dc 
lyck liga förhållanden, so m erbjudas ~\ 

Steninge. 
Som dellagare 

inbjudas i första rummet dc unga, vilka 
önska begagna sig av detta tillfälle till att 
studera Guds ord och 'till att bättre bra 
känna Kina salllt S. M. K:5 arbete där. 
Dessutom äro ä ven iildre deltagare viil
komna så Hlngt utrymm e t m edgiver. 

p I a n f ö r 2 :d r a S t e n i n g e m ö l e l. 

Onsdagen den 3 aug.: 
Samlingsdag. 
Kl. 8 e. m . Mötet öppnas av ordföranden, 

överste Il. DilJner. 

Torsda gen elen /, aug.: 
Kl. 8 f. m. Stilla bönestund. 
» 10 f. m. Bibels tudium. Bettor Joh. 

Hinman. 
» 12 m. Föredrag över ämnet: :Missions

kallelsen oeh i\Ii ssionstjänsten. l\Jis
sionär Bieh. And erso n. 

» 5 e. m. Missio nss tund med berä ltande 
föredrag om S. M. ]( :5 begy nnelse. 
\Iissionsför es l. E . Folke. 

» 8.~~0 e. m . Aftonbön. 

Fredagen den 5 aug.: 
K l. 8 f. m. Stilla bönes tund . 

» 10 f. m. Bibelstudium. BeUor .loh, 
Hinman. 

» 12 m. Föredrag över ii mn e t: :VlissiollS
m fllet. Missionsförest. E . Folke. 

» ;) 	 c. m. iVli ssionsstund med ber[ittande 
föredrag om S. M. K: s uLv eck lin g. 
\'liss ioniir J. Th. Sandberg . 

» 8.:30 e. m. Aflonbön. 

Lörelagen den G aug.: 
1~1. 8 r. m. Stilla böneslund . 
» 10 1. m. Bibelstudium. Missioll s fö;'e

st::i nd are E. Folkt,. 
» 12 m. Föredrag ' över senare <l ngivet 

ä mn e. 
» ,) 	 e. m , iVlissionsstund med berättande 

före drag om S. M. l\:s nuvarande 
s tällning p{l fJllel. \Iission ärerna 
Nil s Svensson och Nalh. Engbäe];. 

» 8.30 e. m. Aftonbön. 

Söndagen den 7 aug.: 
El. 11 f. m, Offentligt möte med pred ik an. 

» ·l c. m. ?vlissionsmötc med kor la fö· 
redrag. 

» 8 c. m. Avslutningsmöte. Ledare: Oyer
s te JI. Dillner. 

uuriga m eddelanden . 

Steninge ga ml a, s tå tliga sloLt vid en vik 
av ?lHi lar en äges numera av våra trogna 
vänn er direktör och Iru Lindmark, som 
där godh e tsfull t loyat att även i år tag a 
emot oss. i'd ec! järnvJg kan man resa LiJI 
MärsLa s ta tion, ungefär milt emell an 
Stockholm och l'ppsa la, och c!ärifran 
hämtas man i s.:l rall m ed bil eller annal 
fordon (len c irb en ha lv millii nga vägen 
mellan Mä rs ta och Sleninge. Hesan dit 
kan oekså lä mpligen före tagas från Stock
holm m ed å ngbå t. De. so m ha cyklar, 
göra väl i att medföra dessa. Priset blir 
ett för allt kr. 20: - eller 4 h. per dygn. 

Da vi gärna se, at tdetLa möte tllmin
slone d elvi s Hir l,araktärcn av elt »läge)'», 
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Slening e s/oll . Foto: O/ga R inman . 

få de un gdoma r, vilka kunn a finna sig 
dä ri, bereda sig P~I att li gga på väl s top 
pade h almmadrasse r, och böra de sjä lva 
m ed fö r a sä nglinne och filt. I »läger sala r 
na» kommer även e tt anlal sän ga r med 
h almmadrasse r och filtar a tt s tä ll as till 
förfogande för de m som S;I önska, dock 
med en till äggsavgi f t av 5 kronor. Dess
ulom h oppas vi kunna mottaga åtmin
s tone någ r a deltagare såsom g~ister i peTJ
siorw te l. Priset för dessa plat ser kommer 
att m eddela s senare. Handduk och sä ng
linn e medföras av a lla. 

Härliga bad och en und erbart vacker 
pa rk med i öv ri g t naturskön omgivning. 

Anmälan om deltaga nde torde sn a ras t 
och he ls t före den 1 juli, senast den 15 
juli, gör as till Svensk a i.\Jissionens i Kina 
ex p., Dro ttnin gga tan 55, Stockh olm. Det 
vor e önsklig t a lt samtidigt m ed a nmälan 
erh ålla uppgift om vilka som nöja sig med 
»lägeranordn ingarna» (och om säng ön
skas), och vilka som önska pla Is i p en
siona te t. För placeringelI s s kull bör ä \' en 
~dd e r uppgivas. 

Något om Herrens verk Pucheog
distriktet. 

Efte r s tud ent fö r eningens våldsamm a 
a nfall på vå r tällmissionsverksamhet vid 
jultiden - de t blev, inom p ar entes sag t, 
mera till gagn än till s l( ada för vå rt an 
seend e i s taden - fin go vi en skön ve
derk vickelse för vå r a hj ärtan såv i'J\ so m 
re kre a ti on för v;;'ra nerver und er en tju
go daga rs bibelskola med eva ngelis ter pil 
k inesiska nY ~l re t s sista m ånad . 

Huru sant säger ej Sk r in en : »Nä r di.na 
ord upp lå tas , g iva de ljus.» Herren kom 
mig till hj ~ilp, så a tt jag dagligen k unde 
g iva tv ,\ fl Ire timmar s undenisning. Kur
sen omfattad e bibelkunskap, för eläs nings
k ons t, textbeha ndling, hom ile tik, prediko
övningar (med kritik), bibliska s tudier an
g;;'end e själav inn andel, de ldamaLion av 
bibli s ka berä ttelser på ver s, viilskri\'ning 
samt bibels tudier rör upphyggeIse. 
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Under det Sl'U<1re trängde det sig på oss 
med makt, alt orsaken till kallsinnigheten 
i församlingen och till det jämförelsevis 
ringa resultatet av evangeliseringsarbetct 
är, alt Herrens tjänare nu sakna det, som 
utgjorde styrkan i apostlarnas och de 
för s ta kristnas liv och verk, personlig er
farenhet av det. som Herren Jesus uilova
de åt sina lärjungar under benämningen 
ilFaderns löftl'» (Lule 24: 49), då han re
dan förut givit Den Helige Ande (Joh. 
20: 22)..\ ck, att de intryck, som Herrens 
Ande gav oss då, må kunna fördjupas och 
väcka till förökad tro. nönell1ötet, som vi 
med manliga och kvinnliga arbetare höllo 
cn afton efter ett samtal ung; ende huru 
vi nu häst skulle bdr~imja Herrens verk 
ibland oss, var o\lts~igligl dyrbart. 

.,. * 
* 

Det är stort, att vi få komma med den 
lilla tro, vi ~iga och söka gripa om de 
himml'lska verkligheterna . Herren har 
under den sista tiden viel mina miss ion5
resor till predikopla lser över söndag<lflHl 
lälit mig f~l se sina verk, och härom vill 
jag nu i korthet berätta nag·ot. Jag blir 
mer och mer övertygad om, att det är 
endast (L't Herren Kristus verkal- med oss 
»med ord och gärning med teckens och 
unders kraft)) genom Guds Ande, so m elet 
blir möjligt att hedningarna kunna göras 
»tron lydaktiga)), se Horn. 15: 18, 19. 

På vägen till bistationen Hsing ·she-chen 
besökte jag den sjuke portvakten. Han 
hade filtt medicin för sitt dåliga hjärta. 
Denna hade borttagit hans svura plågor, 
men nu låg han där, oförmögen att röra 
sig, tala eller ens öppna ögonen. Då det 
sades mig, a tt hans sinne ännu var klart, 
försökte jag dock m ed några Skriftens 
ord slärka honom till tro på Jesu fullbor
dade verk, som förvärvat honom rum i 
de himmelska boningarna rör blodets 
sk ull. Efter bön i Jesu välsignade namn 
maste jag fortsätta min resa . 

Da jag på åIPrvägl'n besökte hans hem, 
Ilade Ch a ng redan [~Itt hembud. På min 
Iråga hur slutet varit, svarade släktingar
lIa: Acl" missionär Linder. Ni hade ej gfltl 

långt förrän bror började tala. Full av 
fröjd sadl? han: »Nu ser jag hilllmdens 
port, dell är öppen för mig. Jag hade 
förut för en lid förlorat den ur sikte. Nu 
ser jag in i himme)Pn.» Bror, sade då svä
gerskan, då du nu är bättre, skall du iita 
den mat, som missionären hade med sig. 
Nej, nu ätrr elll'r dricker jag ej mera, nu 
skall jag ga till min himmelska boning. 
Se porlen är öppen rör mig. - Bror, vad 
ler du åt? frägade om en stund sväger
skan. »Jo, jag ser himmelens härlighet 
)lorten st:lr öppen rör mig, jag skall nu 
ing,'l genom porlen.» - Sedan han mr(\ 
klar röst bedit till Gud och tackat honom 
rör hans n{ld, insomnade han Iiir alt ej 
me,a vakna i dl'nna syndens och lidan
dets viirl<l. IIans saliga död hade gjort 
ett djupt inll-Fk p;'l hyfolkl't, som sedan 
vid begravningen g;iv V,1r vän Chang de 
bästa vitsord som kristen . Herren skall 
nog göra något för sitt na mn i denna lilla 
by. Mig har denna lilla händl'lsl' gjort 
obesl;.rivligt gott. 

* 
Söndagen därpå predikade jag i »)grotl

kyrl;alll) hos våra viinner, emigranterna 
i östra dis triktet. Såsom främlingar, utan 
by med mur omkring, ha de ej lätt att 
skydda sin g~,rd och måste stä ndigt "ara 
på sin vakt mot röv,ne, sa s nart 51;ym
ningen faller pil. N,igra troende samlades 
i f. d. buddis tgrottan, som nu blivit om
ändrad till kapell med nya bänkar, bord 
o. s. v. 

Det är roligt komma till dessa vänner, 
som i all enkelhet föra riktigt försam
lingsliv med kyrkbok , husförhörsbok, kol
lekter och församlingska ssa . En exlra 
grotta inne i grottlabyrinten med dörr, 
som leder till en djupt ner e i åkern in
sä nkt g~lrdsplan, höllo de på att iordning
göra åt v~\ra kvinnliga arbetare, att an
vändas vid deras besök. 

Av ledaren, unge Li, fick jag höra en 
berä ttelse om erhållen uncl erbar Herrens 
hjälp, da uncler sommaren »)soldater» 
J;ommit till hemmet, bakbundit Lis hän
der och ob,1flnhiirtigt slagit honom, på
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stående att han hade ett gevär i sin ägo. 
Detta är en vanlig förevändning för att 
plundra civila. Och ej nog därmed. Li 
släpades bort till vaktposten och blev där 
Mer våldsamt slagen med ett långt spad
skaft; han fick åtminstone trettio slag. 
»Huru kunde du uthärda? Blev du inte 
a.lldeles fördärvad?» frågade jag. Då lyfte 
Li handen och sade med hänförelse: »Jag 
kände ingen smärta; jag såg Jesus, och 
när de slogo mig som värst, fyllde han 
mitt hjärta med en outsäglig frid och 

däl' jag hoppas, att Herren fått ett nytt 
inträde, Det är ett idealiskt kineshem. 
Tre högväxta, intelligenta karlar bo här 
med sina hustrur och barn, sköta egen
domen gemensamt och ha gemensamt 
hushåll. Allting hålles i möns tergill ord
ning, och välstånd råder. 

Äldste brodern förestod för några år 
sedan, då han var apotekare i Suen-chia
chuang, vår bistation därstädes; han och 
hans hustru äro döpta. Vi hade under 
sommaren såsom vårt böneämne, att Her-

Kinesiska lan/män, 

glädje. Jag gav intet ljud ifrt,n mig, och 
de höJlo P ~l :.ltt slå mig, till dess deras 
löjtnant förbjöd dem att fortsätta. Så 
hjälpte mig Herren ifr~ll1 det hela genom 
en ringa utbetalning av tre dollars .» Nu 
förstod jag orsaken till v~irmen Lis upp
oHringar och nitälskan för Guds sak: han 
har f~,tl uppleva Guds hjälp. Prisad vare 
Herren, hans nåd flödar iin! 

* 
Efter middagen fortsa tte jag till ett 

lllöte hos en välb~irgad lantbrukarefamilj, 

som in/a sin mål/id. 

ren också skulle påverk a brodern, 35 är 
gammal. Då studentoroligheterna som 
bäst pågingo här i Pucheng, och jag kände 
mig ganska nedstämd, korn denne man 
och berättade till min stora uppmuntran 
under rörelse följande: 

»En afton besöktes plötsligt vårt hem 
av ett band väl beväpnade rövare. Tre av 
oss bundos vid husets pelare, och Yi\ra 
åsnor leddes ut. Dtl jag gick i borgen för 
pengarna, de sl,ulle ha, blevo de andra 
frigivna..Jag fördes på natten med bak
bundna händer långt bort in bland raviner
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]Ja till en grotta, där bandet log in. Där 
bundos även mina ben. En beväpnad vakt 
sattes på vardera sidan om mig, och jag 
Hck siLta pet golvet, lutad mot en vägg. 

På vägen hade jag gätt och mumlat på 
en bön, som min bror lärt mig, till dess 
en av rövarne snäste a v mig med beskedet, 
alt de voro storrövare, som inte fruktade 
församlingen eller missionen. 

Där satt jag nu och led vid tanken på 
det öde, som nästa dag väntade mig: obe
skrivlig misshandel för att av mig u t
pressa mera pengar. Det syntes mig, som 
skulle jag inte kunna gå igenom med livet. 

Tungt syntes det mig också alt dö, och 
jag försökte få loss mina händer, men re
pen snoddes därvid så mycket hårdare om
kring handlederna. Jag suckade till Gud 
i min nöd, och han gav mig ett tecken 
alt han ville låta mig leva. I ett nu, på elt 
underbart sätt, kommo mina händer lösa. 
Fölterna voro snart fria, och Herren lät 
en så tung sömn falla över mina vaktare, 
att dc inte ens vaknade, då jag vid groLt
öppningen i mörkret kullslog det uppstap
lade giller, som de utsatt föl' att hindra 
min flykt. Ulkommen sprang jag för li
vet. Tvenne g . nger störtade jag i mörk
ret utför trettio fot höga branter, men 
Gud bevarade mig, så att jag kunde 
springa ända lill dagningen. Då n[tdde 
jag människoboningar och kunde gömma 
mig hos välvilligt folk samt skicka bud 
till de mina, alt de under natten skulle 
ligga gömda ute p rt åharna och ej vara 
hemma.» 

Så lydde beriitlclsen. Nu var Chang gri
pen av Guds nåd, han gav Gud all äran. 
Vilken uppmuntran för mig i de hjärtsli
tande erfarenht'ler, som vi själva då ha
de alt genomga! »Ar Gud för oss, vem 
l(an dit vara emot oss! » ljöd det med makt 
i min själ. - Även vi ringo ju ocl(så se 
huru Herren hjälper. 

Jag reste som sagt till denna familj för 
att leda elt möte där. Det blev en skön 
söndagsafl·on. Tre av gossarna äro ele
ver i V[tf skola i Pucheng, och nu upp
stego bönt'suckar om att Herren skall vin
na detta hem helt för sin räkning. På 
morgonen, då jag sl<ulle resa, kom den 
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riiddade brodern in till mig och böjde 
knä och överlämnade sig i en rättfram 
bön om förlMelse till honom, som rädda t 
honom ur nöden. Nyligen har jag haft 
besök av iildste brodern, som tror, att del 
är ett verk av Gud i hans själ. Vilken 
n[td att m vara med om sijdant i ett hed
niskt land! 

En påföljande söndag vnr jag i llu3
ch" w, vårt södra distrikt, för att h[t1ln etL 
månadsmöte. P,l grund av krigstillst{ln
det har det förut icke på el t helt år va
rit möjligt besöka dem. Vid mitt inträde 
på stationen syntes ett vemodigt drag viI,) 
över vår unge evangelists ansikte. »Jag 
hade ämnat sända pastorn bud att inle 
komma», sade han. Staden var nämligen 
åter full av genomtågande soldater, som 
ständigt krävde inkvartering i husen och 
oroade folket. Hua-chow är en stor och 
folkrik domsaga, oeh med sina tvenne 
stora mellanskolor har platsen blivit en 
vildig agiiationshärd för »det nya Kina»_ 
Officerare uppträda bland folket och hål
la tal i syfte att avvärja missnöjet P~l 

grund av de ständiga skattepålagorna till 
militärl'ns underhåll. »Ar inte Vlu Pei-fu 
en enw'lsmännens slavhund ?» ropa de till 
folkmassorna. »Det är han», skränas det 
t il! baka. »Ar ha n en va rg eller är h a Il 
ett lamm?» - »En varg är han!» - »\'ad 
sknll man göra med en varg? SmeJ,a ho
nom eller slå honom?» - »Slå honom, sl~l. 

honom!» - »Vi äro nu på väg att sl~t ho
nom, vilja ni hjälpa oss?» - »Vi vilja 
hjälpa!» o. s. v. Så låter det där. Agi
tationsmöten, skrän och applåder äro ut
märkande drag för »det unga Kina». Vid 
deras demonstrationståg genom gatorna i 
Hua-chow skreko de, så alt det lär ha 
varit hemskt att höra. 

r en sådan miljö lever vår unge evan
gelist, Li Ch'eng-i med sin familj. Vilken 
visdom kräves ej för att kunna kvarhålla 
vad som h~ir under gi'lngna i'trs arbete 
vunnits i Herrens verk! Lycldiglvis fin
nes i denna stad flera respektabla stacls
iullmäUige, som sedan flera år samarbe
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ta t med oss i nödhjälpsuLdelning o. s. V., 

och dessutom ha vi haft rörs~inkningar även 
i skolan. Det har därför ännu inte kom 
mit Lill någon agitalion emot kristendo
men eller miss ionen, utan Li ~Itnjlller ett 
goLt a nseende. 

Yi hade ett golt må nadsmöte dä r. För
samlingen valde enhälligt Li till försam
lingsäldste, va rp ä han p å g rund av de 
närvarande sV{lrigheterna, d ,l det gäller 
alt kunna hålla sammanLriiden och mis
sionsmöt en, av mig omedelbart avskildes 
för sitt kall. Det känns för mig som en 
stor lättnad, att vå rt södra di sLrikls för
samlingar nu äro betjiinade av honom, i 
h iindelse vi skulle nödgas lämna provin
s en. I domsaga n Peishui finnes redan e n 
tillförordnad infödd pa s tor. 

* 
Ju s t som vi kommo ut från middags

mötet i kapellet, kom milil ä rens ombud 
fiir att lägga beslag P ~I rllm <'i t nyss a n
lända trupper. »Se sjiilv vad rum hiir 
Jinns», sa de Li . Genast vä nde ma nn en om, 
vi Iingo h[dla ö\Tiga möten i fred, och 
Li slapp komm a i oro för sin un ga hus tru 
oc h s ina små barn. Under na tt en anlän
de en ny Iruppkonlingent. Vi väck Les milt 
i nallen av a tt finna en soldat inn e p å 
g ~lrden. Han hade g[tlt över muren. Till 
vår stora liitlnad n öjde han sig m ed aLt 
Una va ttenämbar. 

Att sflsom ovan uti allt få se, huru lIer
ren uträcker s in hand för a tt hjälpa dc 
s ina iir i sa nning upplyft a nde och ger 
kra fl ~l t vit tnes bördet. »Dc gingo u t och 
predikade alleslädes, och Herren v rk ade 
med dem och stadfäs te ordet med ,dföl
jande tecken» (Mark. 16: 20) - detta är 
miss ionens rätta väg. Bedjen vänner, att 
vi, Herrens vittnen, hemma och ute alllid 
må kunna s tå i en s[ldan s tällning a lt 
Herren kan verka med oss. I synnerhe t 
kräver s itualionen h ä rute nya uppenba
relser av Herrens kr a ft till att motverka 
inför hedningarna de sataniska företag, 
som nu hota att uppriva församlingen 
och missione n. L. Hugo Linder. 

Från Yuncheng Sha. 

.Kärleken förgår aldrig>, 1 Kor. 13: 8. 

Detta ord kom till mig, då vi i arton 
inbjödos av församlingen till en avskeds
fest före uppbrotte t härifrån. Turen har 
nämligen även kommit till oss att lämna 
det inre' av landet, och det första säll
skapet skall resa i dagarna. Vi hoppades 
i det längs ta att få stanna, men då tel e
gram kommit från legationen i Peking, 
måste vi lyda. Det är sI(ärtorsdagskvälJ, 
men vi äro mitt i p ackning för resan Och 
få ej , påsklov , på vanligt säll. Kanske 
få vi starta påskaftonsmorgon för vår 
minst 7 dagars färd i rickshaws till järn· 
vägen norrut. Södra vägen är nämligen 
stängd. 

Vi hade stormöte i söndags, då två per
soner döptes, och en äldsLe invigdes. 
Nog hade vi resa i tankarna , men intet 
sades Lill kineserna förrän måndag mor
gOIl, då församlingsrådet sa mlades. Det 
blev beslörtning bland dem, och många 
lårar fälld es. Vi äro djupt gripna över 
alla prov på kinesernas kärlek under 

'dessa Lunga dagar. 
Det beslöts alt genast upplösa semina

rier Odl skol o r med undantag av folk
uch småskolor fö r gossar. Så hölls ome
delbart gemensamt kollegium, varefter 
skolorna underrättades. Gossama blevo 
djupt gripna, och rektor Swen bl'ast i 
gråt, MI han skulle bedja till Gud. f3land 
våra nickor blev det högljudd gråt, och 
vi kunde med möda trösta dem. Allt kom 
ju så plötsligt. Det var nu måndag mid
dag. På tisdag afton hölls gemellsam av
slutning j kapellet, då gossal'l1a bjödo på 
te och kakor. De hade pengar kvar i sin 
kassa. Det var en sådan hjärtlig stäm
Jling trots sorgen ö ver det h asliga av
broIlet pil var lugna t('rmin. Så kom för
samlingens fest i afton . Allt vittnar om 
den kärlek och det samförstånd, som rå
der mellan de infödda och oss, för vilket 
vi äro så tacksamma till Gud. Nog ha vi 
länge önskat, att kineserna själva skulle 
kunna taga vid, men det kändes dock un
derligt, alt den dagen nu är inne. För
samlingsrådet valde läraren Kao till pas
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tor, ooh ban skall avskiljas "påskdagen. 
Vi få uppleva eLt stycke missionshistoria 
i dessa dagar; vi svenskar få draga oss 
tillbaka efter de fylld a 40 årens arbete, 
och kineserna övertaga arbetet, om ocl{ 
under bävan . Nu få vi likt Mose med 
ly ftade händer ned bedja seger över den 
kämpande skaran härute, som pastor Kao 
bad om i sitt tal, på samma gång han 
tackade för allt vi utstålt för alt komma 
hit. I Herrens egen hand få vi lämna 
hans plantering härute. 

Maria Ny/in. 

Rapport från Juicheng Sba 4:de 
kvartalet 1926. 

I okt. hade Yi vårt sedvanliga höstmöte, 
d~l mycket folk var samlat. Fyra personer 
fingo moltaga dopet. Vid söndagarnas 
predikningar har det samlats så många 
att kapell et varit nästan fullt varje sön dag. 

IGnesbrödern a h a varit ute pi\ m ark
nader och i större byar med tältet under 
en m anads 1id. P a en del platser ha de 
varit villiga a tt samlas och stma lyssnat. 

På andra platser har befolkningen Yarit 
mera hård och oemoltaglig. 

I gosskolorna ayslutades höstterminen 
sll'ax före jul. En del av gossarna kunde 
ej gå hem till si na hem på grund av oro
lighelerna där, utan måste stanna kvar. 

En avlönad boksäljare och flera frivil
lig;) ha sålt flera tus en bibeldelar under 
året , 6,000 eller n~got däröver. Gatukapcl
let har und er delta l,vartal ej kunnat öpp
nas, ty skolelever ha nödgats använda det 
lill sovrum under hela terminen. 

fröken Judith HultqYist kom tillbaka lill 
Juicheng i dec. efter sin hcmvistelse. 

Tre församlingsmedlemmar h ar under 
1926 fålt sluta sin vandring härnere. Bland 
dem är " ör skoll ärare Uang Teh -she ug. 
som i sina unga ar fått hembud. Han var 
cndas t 28 år . Trc församlingsmedlemmar 
ha under året uteslutits. Församlingsmed
lemmarnas anlal vid ;lre ls slut är 78 per
soner. Kinesiska församlingens bidrag lill 
de olika verksamhetsgrenarna under aret 
är omkring 550 l,ronor. 

Juicheng i jan. 1927. 
Oscar ear/en" 

REDOVISNING 
(ör medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1927. 

Allmänlla missionsmedel. 	 i~9 . Fyllnad gill u:o 1: ' " 
i!IO. ;' _:\" n Ilil' ~} 10: 

760. »):!njblommR från Dalecn rlian " 13 i~l. ))()Hiilll Ud )) , spHrb.-lllpd c l G3: 50 
76lo Ilvc tl81ld a Fl iek rören ing 3:'0 79:!. »1 st. r. b lommor till fru Anna Holm· 
762. O. A . •T., Norrl;öpin~ . 2.'. gre n s bel .. » , gom L E., IG,plllg' ,J: 
763. E. L .. K öpe nhamn 1,Ono 7! ~ :l. ~.[. L., Viirllil J ))H Cl'l'CflS tionde » 18: 
764. }) Ur Gnds rika rörri"l» 10 7~J ..L » Matt. 28: ~O " 10: 
jG~). H . nch L J., Göteborg- :Jo 'i!}ll. H. G., Sth lm 30: 
766. ,,1 st. f. blommor till frll Anna i~) 7 . F. 1-1., >, t ionrl c )~ 	 12: 

Holm:grens, Köping , bal' V) . gm LE. 304 70S. K. och B. J;',. Snlt,jö·Storiill,:;-cn BOO: 
7GB. " ,"linner som Herren oirekt sänt-> 30 j!)9. }[o lmeslarls sy krp, ~ 100: 
769. ),Olliilnnd») 	 :.W ~U2. E. och .\L P. T .. : lite respenga .. fr å n 
770. »Sc napskornd " . Liciköping- 100 ICina li1l Rvrrig-c ) 20: 
77"2. E ..J. . Boo en, till J. Aspbei'gs underh. 100 80:l. Vännt'r i Ht'm~n och .Ah'a . till H . 
773. )}OlJäIllIH.b> 	 20 Lin dt'rs llJldL'l'h .• gm A. L. 27: 
774 . Srföroning-cn och skördeI"e, tmcuel fr. 804. .J. S .. Huskvarno. » ta r·kurrer på GO· 

Kiillungfl . gom A. B. 80 arsdngen. »Gurl Öl' t l'ofash 20: 
7i.). D:o fr ä lJ Vall ,ta ll a , gm d:o 60 803. Tcstnnlenlsrnodd eH f' l' avI. l n l'u l'innan 
776. Koll. i l\orr llmda , gm cl:o 5 fröken Alma Dunder, Karlsborg.
7Ti . D:o Kräkling bo. gll1 el:o 3 (;7 gm A. IL :iOO : 
771'. D:o Ljugarn. ~lll d:o 03 R07. Od f' ,.. hög's syföl'cn ing 200: 
779. D:o Gårda. gm 0:0 14 808. Vänner i H OVD . till .t\nna. Janzons 

78U. D:o ~T~ir. gm d:o 2-1 underh., gill H . n. 

7&1. D:o Lye. I'(IlL el:o ;) 809. )Ell onämnd \7än) 

782. Do i A ng'a , '::rm d:o fl ~7 810. H. P., p;m r. A ., Norrköpinoc 

7RH. D:o Ala. I':ll\ c1 :0 G 07 812. 1(. G., Sthlm 

'Hj. D :0' .\ lskog, ~ln u:o 7 10 81:3. Ener av!. grosshandl. C. l;. Lind· 

7S;). n:o Lan..C-lU cl:o 8 30 holm, Sthltn. cnl. p;åvoh re v :;,000 

7S~. V:o Rlung-a , grn d: o ii 81-1. Spiirh.·medel fr. Flisby. gm E. B. 13.; 

'j .~ 7. D:o El e1h"lll, gm d:o 8 7.; 81.;. D:o fr. <1:0, I':IH c!:o l :, 

788. D:o Bu (tie, gm d:o 2 43 816. Koll. i Flisby 8 /:' 	 Gj 
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81i. E. H ., l.J PI''!>!'' 10 : - 89;;. O. O., g"1ll d :o 	 15 : - 
818. }I'am. T., g ill }.{. E., Vl'ig!; l au Ii: - 8%. Okänd pa S l fl d :": lIli ,c,:-; i olle ll lO : 
819. S. J .. g m c1:o 	 3: - 80i. Från nlJgriJ J<itla\' ~ lIll e r, gill S. St. ~~: 
820. M. .J., gill el:o 3: - S~8 . B . ..I: .T. 100 : 
82!. M. E., Vrigstad 15: - H9!l. B. S ., SthlJll ;j : 
824. " On ämnd , taekorrer pa fÖd cloctl"gc lI » 100: ~I)l. K. F . U. K, Krislia r"tad, till Ida 
R2~). El .T.. Vroto KJo,ter 100 : - SÖdl'l'b; ~ r~s lIllderh. 4:'0 : __ 
82r. . ·Svellsk I,vinna :; ~O: - ~U2. A. E. , l · pplnllds-Vii,by. "et t li tct strå 
~~i . »"En blonllllfL [la ?\.Jilll a C:s n~lr » :1 : till stack "Il » 10: - 
R:!R. H. A ., K a rlskrona :1: 2.-, n. R, Bol''' " 
K2~. E . P .. ~[ öl ll ho :1 : 7."" G. K., Björk,iby 
H:IO. . S. J ., ö rebr" JOO: - »1 ~t . J. I.JIOIllIllOl'». J~.irnll at 11å. Duvbo 
831. " IGna vu n, V~I' larrda, 8/:, ,, , l iII G. ocb -;'8;:, 	 10: - 

E. Blolll s !'I 'SO I' 	 ~OO: - 90(). E . I': B . G .. Sollefteå ~:l: 75 
8:12. 	 O. A .. Sp:jlllsby~d, t.ill lllissioJliir c l'll [ls 907. E. S. B ., ICatrillehollll , » ti ont..le » 2:!: Gr) 

r esor oc h und er b . JO: - nos. Galt ,,, mf:; 4U: 
833. 	 Stl ' II~'iil- S pj II tsbygods 111 i~sionss y rö 1'- !)09. A. L .. S I,c l le fl eiL till Estrid SjösIröm" 

t::: Il i ng'. t e ... ! eran ue n II t k iOIlS IIlCdc l, tllldcrh .. g'1ll S. ~. 10:
Ull d :o 11 : niO . »Sem cs b:'rJH'lIgtll" » ti ll d :0 . g'11l d :o 1,;"): 

P34. "Ett lit e t tnck"r fe r från H. L .» IDO: - !111. K ol l. v id hÖ 'H'mö te i Motala 2i /:, ~3: 09 
8:1.; . Ränl~' på e n i lllecknin:r GO:" .- ~lZ. H . E., V u ng n, Hen blOlllllla pu. H101' 
SRo. Tackoffcr. Job l: 21» 2:,: - III g- ; , ~ J,.:'rav. lIpp. 7: 9-10» 2:,: 
~:li. E . L .. Sthlm 10: - ~13. A. G., :Ilulmö JO : 
83). Öslra och Vii s iTa Arbcl,rö r c ning'urna , 91;' . Koll. i B e les<lakyrkull, Kl'islihirn

.T l, p:;, UJ av för ,äl.in. d. ]~ /.;, gill mels fli rclsd ng-	 5:)": 12 
A. r.. 	 l/.-J: - 91fi. " Genolll Gud , nihL· spu'· b.-,nedl'\ 10: 15 

840. ) ElinQ oc h !V ,lf» 40: - ~ l i. K. F. U:s ec nlra l (örell. {(il' j\J,It'ia 
84l. B. S., Hödjcniis :): - lUlIds IllHl e rh. 100: 
8-12. l. j\f:s s pal'bössa, gill G. H .. Ullll crs- De l IlV kol l. i B ell enemsl,yrl,all . Sthlm, 

äh!' Kri sl i h illl ll, e lsl' iird sda g" G9: J:l 
8-1 3. If H .. S t hlrn 2: i j Till iig-;: till ko ll. i lJ tOlldlL knkan 2" ,'., ~O:
M14. »Till Ini."si,oJlnl'f"rnas 1IIul ."ät lningo » !OO: - O. H. K. U-d. T "eku(r,' l' d. 1<1 mar,. 
"4 ;" n. P. l<'~~ ö llrr".,t arl, sl<ö l'd efestmcdcl l:,U: - fr. Ulrik sda l :n: ,0, <1 :0 fr . Kors
846. H ..J., .I\ntrin e holm, »li ll h jiilp rör be r).': " Gli: ;,0. el:o tilliiA'A' fr. Hvct

vänllc.>l'nn l3el'~ ling-s T' c~a )· :'0 :- landx J:) : - . s[larb():-os( ~ Ill('d e: l fr. 
RIR. N. S .. t ill E .-Iri,l SjöströIII ., undel'h. Nä~hy 15 .. : - , till nli ~s i Oll H. t'f' rnas 

gill S. N .. Sl;c ll o rt e' ID : - 1I1Hl~r håll fr . Boda JOQ: . d:n fr. 
'4n. A. R - n. vceknslan ln r . Hll d: o gm rl :o ;:  Ny e 200: - , d:o fr . ;\[ arnrelund 
S:,O. .Mcde l in da rnl. i en sko lkl ass, gm K . HI : -. till C. &. F.. BI "rn~ und ern. 

A .. Eksjii S: 7·1 fr. ~l [l1 l1rchIlHl ;-llJ: -. :-:.;k('.le :)0:-, 
S:Il. Syl'iil' c rritll,:CJl Siby lleg-at. :,2, gli) F. D. 2.:': - H .iiilllll'ycl :,0: . Eck"rda m r!!' 
8:,2. L . . 1 .. g,lI ( ' . •T., .JärnblItl' 10 : - :' 11 : -. till j\r. Lindens lInd erh. fl'. 
s:,a. C. ,T. g-tll d:o 11 : ~O Holsby t :1: -, Holsby v id u,'sök 
s:; I. 1-(. H .. Sthlm 100 : - 22 : :,0. till ;Judith Hnllqvists nn
~:);) . Ryfiil'cninQ:en »Hoppeh), Hi·il s ing l'ors :JOO: nnti cr h . f r . l!lriksdal :lO: - , )[(irle
(i:)h. K S. H. 100 : - Tyd ~II(J: - ] ,09R: il) 
8.;9. E. ö, Slh llll , , ·f f litel tacko l' f,'!' 1:,,  ne l ' n g'a s syföI·cn. i Kroxhult 101): 
8lill. n. n., HlIskvH l'1 l<.1 å:  S . . 1., 0,."b '·0 4110: 
8(i1- A . n , d :o ~: 
 »Dell 2G ,' :" Ps. U7 " 1,01111: 
8fi:!. N. O .. d:n l:  P s. :ll : 4, t lll H. And ers"n. lInderh. 101) : 
81i4. Koll. i Siilrr ~O: -
 Ncbclllia 4: 14 400 : -

Rn;) , D:o i Rri;tjärna 14: :'0 
 »lIe rrcns tiolIde» "O: -
Slin. n:o l Daln · .);"irna 9 : -
HtH. O. O .. Vnnshro :" - , L I., ]0: - J:, : - Kr. 19 ,27~: a4 
8G8 . Ko II. i Ho dii fl ge 42 : 
8G!J. D:o i H()~in ]0 : - S. M. K:s Penslons folld . 
8iO. V Hnller i Bjnf!-Oå s 7: :.0 
811. Sy rö r en. i ~l l nsta 	 2:): ROI. Fran PH hc m:;itngeH nl i ss j on~vU n. Ull 
872. Fr e n sn:>rhö ,n . d:o :l: (j,', P,·n,iousf.. !('lll A . J .. K ö pin:; 60 : 
R'~. Koll. i Sl",ttnn g byn 1.-,: nu Syl'ören. N : r 2 till <1 :0 107: :n 
874 . P. M., tI:lI 10: - J>:o ;-I : l' ~ lill u:o .,0: 
fri;, . Koll. i T,oboniis 24: - ) ~ ~[os. ;jj: :h> :jO: -
RiC;. n:o i Södin a: 
~j7. O. 13 ., Ovallitl~f>r 2;): - Kl'. 26i: 31 
Ri S. Koll. i EJe 6: -, i Skållho G: :,n 12: :,0 
8 i~. n: o i ~r o 	 :, : - Säl's[dlda ändamill . 
880. O. N. , Mo 	 10 
RR !. »On ;jmn(} :, ] .ono : - 7(i 7. S . S .. Sthlm , fU l' inWdd l iil'lll'C i 
h~·~. Flickorna~ sy fiire n. i B o dn. ]"0 : - Mi p. nch ih 1:17: .iO 
··Q:l . E 1) .. Jo'l' e, lsbc r g 10: - r. 1:. W., Djllr.ltoJ,u. fö l' ev ang. Sung

" J. 
H~4. »Gl1n nHf .) 	 20 : - H.,l- li e n 30: 
RR;;. H. .J. , 1\ j·i tt ra by 2: 'j j Oniilllnd. till ;\raria Pettcrsson , att 
~~I;. Kinescrn ..l .... ViiIIller . V ä rll i:l lllO 200: - . allV, e rt. ,t:r ottl". 2,"): 
Ht\7. }' .% M. Ph . T , I, inkiilling-, ' »l i te rc' - 800. J kl'gs I( risfl. YngI. ·förenings Mi s

pell~ (l r fr. ICill a t. Sver ige, 1 K Oll. )'j iolll'lk l'ets, till Hugo Lindpl' a tt 
:'0: - a nv . till s,irsldlda ändam å l gm17: 13 " 

889. »THckoffer }) 20: - N. P. 	 2'20: 
,~U. K oll . i Hos jö 10: -  SOli. S. A . J .. L ul r , . b idrag till evang e
8!l1. »EIl viin )) :,00 : - l ists und"rh II 100: 
892. Nyc Ungu. fÖl' e n .. "t ill våra missio- Sll. 1. A .. N orrköping, till )[lLria Pet

,,·!·s . ..;on utt ;'J n v älHJ n~ cf'l c r goLtrJ~ire n.: 	 II n d e l'lt. n 100 :
['inn8u(\ c 	 ]0: 893. Koll. i Nonkiipings bunckl'c t s, gm

G. T. Gi: 4G H. S., till fru Aug'ust a Bcr~, a tt an V. 

89-1. I. &: G. T ., g,n d:o JOO :  eft. goltL. gill )r. E., Vrigstad 10:

Sy förcn i ngen N:o l . S thlm. spa rb.
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mede ' . för lInJerh. av bibelkv. i 
Huua ulu l:;.): 40 

Blasi"holmskyrkons Bal"lIl\1fg för sko l-
g-OSSC II ':Psa.i En-in undt'rh. 100: 

sn. H . L, Mari es lad, fö,lcl s"llagsblommor, 
till Gerda Carlen ~l: 

»En KiJlIlViill », lill .~xel Hahn r. att 
nnv. en . g-oHf., ::r!1l S . L .. Ysta d 10: -

Skijrstnds Norra Frifi; .·samling, för 
cva llg'. »Gyll eustjiirna::i ;) uncforh. 200: 

flOO, A. r., Sthlm, till Augu,1 Berg- 10: 
~ [-I. A . G., ?IlaImö. rör evangelisterna

IIsi;'!o H s i och Wei 1'i"n·cbell 2;'0: 
918. Dag-g- ryniu;<"un i K. Jl. A. rör Je 

~.illll ick skolorn8, Honan[u, Jl.oy ang, 
Ishill, MkllChih, Pucbellg, PuelloW, 
Hallc lt en.tr 1,1,,0: 

D:o dyrlidstiIliigg rör d:o 'i00:
Il:" för lärarekm['tol' Honanru 200:-, 

Hoyang- H10: , Ishih lUO : - , 
?lIie llchich 100: -, Puch~ng 100:-, 
HUlwhoug" 100: -, Puchow 7J:- 7iJ : 

~26, S, .J" Öre bro, för Li Pao-los uuderh. 400: 
~12'. »:0 rör bibelk\', ICao's !lnde l'h. 20U : 
9~S, FrAn av lidn a rru ?lIulbilda Anders

SOll , Hart ·I'rd. Pli sl)~"' . till barll 
hemmet i Sinan 1110: 

}([. .),203: !)U 

Alhuänna missionsIlIcdel 19,278: 94 
S. M. K:s Pcnsion s fond 267: 31 
Särskilda ändalll å l 5,203: 99 

Summa under maj måuad 1927 kr. 24,750: 15 
iHed 	 varml lack till varje givare! 

):.8a lac-ka vi dig- llLl, vflr Gull. och lova ditt 
härJ ig'~ JHlllIrl. » l ~Kl'ön. 2~): J;). 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 1927 i sin 32:dra årgån g. 

O:ga!l för Sve nska Mi ss io nen i Kina, 
ansva rig utgi vare: Erik Folke. Red igerad 
under medverkan av Ma'rl'in Lind ,,-n m. ii. 
Utkommer med 20 Dummer om ret, samt 
innehåller uppbyggelseartiklar, bibelst u
dier, brev fr. Kiua, samt miss·ionsnotiser 
frun när och fjtirran. 

Tidningen kostar: belt år kr. 2: 25 , 3 
kv artal kr.1: 75, halvår kr. 1 : 25, 1 kvar
tal kr. O: 90, 1 må llad kl'. O: 65. 

Sä nd till ut landet kostar tidnin gen k r, 
2: 75 pr år. 

Prenumerunbamlare, som verkställa 
prenumeration a nCirmnste postkontor, er 
hålla, mot insändande till exp, av posten ~ 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 5-tal ex, men 
då intet friexemp lar. 

När ö ex. eller rlii,rutöver rekvireras fni,n 
exp" erh iill cs vart 6:te ex. gratis . 

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen. Redaktionen, 

M I S S lON S L I T T E R A T U R. 
Från Svenska Missionens i [(ina Förlag kunna följande böcker rekvireras: . 

Hudson Taylor, Missio nskallelsen. 
jl[a.nnen som vågade, T redje u ppL En Av J, Hudwll Taylor. Pris 25 öre, 5 ex . 
skildr ing för ungdom av Marshall 25 % rabatt. 
Broornhall. lIIed talrika illustrationer. Nya 	Begynnelser på den Gamla Grunden.
Pris 	kr, 1: -. 5 e~. 25 % rabatt. Av Joh, Hinrn :lll, Pris 50 öre, 5 ex, 25 

% raba tt . 

Ädelstenar i Mästarens krona, 

Livsbilder från 1l'viss'ionsarbetet i Kina a v "Om I bedjen. » 


fru IL Gofortb. Pris k r , 2: 25, På denna 3 :dj e upp!. Av James II, M:lc Co n key, 
bok lämnas nu 50 % rabatt. Pris 	25 öre, 10 ex, 25 % raha tt. 

Svenska Miss ionen i Kina, dess uppkomst, u,t
Genom lidande till segel'. ~'eck li'rl g och nih'varande ställning a v 

. 	 En kineskv'innas l-ivskamp av Ingeborg Nath, Högman, Ny omarbet ad och rikt 
Ackze lL Rikt illustr. Pris kr. 1: -, 5 illustrerad u pp laga. Pri s 50 öre. ;) ex. 
ex, 25 % rabatt , 25 % rabatt. 

A.~~~~~~~.A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.N~~~~~~~~~~~~ 

Expedi tion : Drottnjng~atan 55. Telegra madress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon : 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
\'ad Gud har gjort under de flydda 40 å ren. - Ärshögtiden. - Brev' från våra 
infödda kri slna i Kina. - Från Red. och Exp. - Tacksägelse - och böneämnen.  o 

Svens),a Miss ionens i Kin a i BilJeJ- och U ngd omsyccI,a på Steninge. - Frä n missio
närerna. - Hedovisning. - Missionstidninge n Sinims Land. 

Stockholm, Svenska Tryck eriaktiebolaget, Ini, 
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ANSVA.RIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

F R A M Å T! J 

Er. 1: 15-23. 

Efeserförsamlingen var en högt be

nådad församling. Det heter bl. a. att 
Gud hade välsignat den med alla den 

himmelska världens andliga välsig

nelser. Och om vi läsa detta brev, så 
finna vi, att Paulus, driven av den He
lige Ande, talar om stora ting. Han 

talar till denna församling om större 
ting än till någon annan församling, 

som han skriver till. Han talar om 
vad de komma ifrån, han talar också 
om, varthän de gå. De voro en gång 
döda genom överträdelse och synd, 
utan Gud och utan hopp i världen. 

De hade nu fått arvslott bland de he

liga, de voro Guds barn och voro satta 

med Kristus i det himmelska. 

Fastän det är så, att de fått dessa 

stora förmåner, så finna vi, att Paulus 

alltjämt beder för denna högt benåda

.. Anteckningar från ett fvrcu rag !I\' nli ~"'i. 

s ion ;.ir ,Vils ST C".'S01/. dt] S . M. K: s ,r,högtill 
1927. 
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de församling. Han beder, att de skola 

få syn på dessa härliga ting på ett 
fullare och rikare sätt. 

Först beder han, att Gud skall upp
lysa deras hjärtas ögon, så att de må 
förstå, vilket hopp det är, vartill Gud 
har kallat dem. Man kan tala om det
ta hopp eller denna ställning, till vil 
ken de blivit kallade såsom Guds barn. 
Såsom Guds barn voro de ju Guds 

arvingar och medarvingar med Kris

tus. Det är stort och härligt. Sedan 
kan man också taga detta i en annan 
mening, d. v. s. man kan tala om det 
hopp, den förmån, som de fått med 

hänsyn till sin uppgift på jorden. De 

hade blivit omvända från sina egna vä

gar, från de avgudar, de förut tjänat, 

till levande Gud för att tjäna honom. 

Det är ock en oerhört stor sak att ha 

fått förmånen att få tjäna den levande 
Guden och få vara till välsignelse och 

ära för hans namn. 

Vidare beder han, att de må få för
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huru rikt på hans arv 
är bland de heliga. Gud hade ett arv, 
en rikedom bland de Detta 

för min egen del är så stort, 
att Gud ser 

som värdefullt. var en 
död genom överträdelse och synd, men 
nu ser Gud i och i varje individ, 
som blivit införlivad med Kristus, en 
dyrbar rikedom, ett arv rikt 
het. Detta får ej mig övermodig 
och komma att tycka, att är 

men det skall att 
alltid komma ihåg min ställning, så 
att inte behöver misströsta. 

Det tredje böneämnet är 
något, som vi så väl behöva. Vi 
ofta: Huru skall kunna leva vär

den kallat till 
Pau

lus, det finns en kraft och 
det är en stor kraft. Det är den kraft, 
som Gud då han uppväckte 

Kristus från de döda. 

ha säkert lagt märke till i Gam
huru Herren alltid 

huru stark och han, 
deras var. efter annan sä
ger han: Han som förde eder ut ur 
Egypten; Han som förde eder över 
Röda . Han som ledde eder ge
nom öknen. I Nya Testamentet näm
nes en annan kraft: Jesu Kristi upp
ståndelse från de döda. 

Jag är övertygad om, att det behöv
des kraft vid Jesu Sä

ondskans ande
de voro, alla sina 

resurser för att behålla i gra
ven, då de fått honom dit. De visste, 
att om han så vara de för

men om han inte då 

voro människorna i Satans våld. Men 
alla mörkrets makter och härskaror 

kunde inte hålla Kristus i graven utan 
han. Nu sä

ger Paulus: Denna kraft står eder till
buds. Pris ske Gud! Den står 
tillbuds den kraft, som Gud an
vände, då han Kristus från 
de döda. 

Vi behöva denna kraft för oss 
va, och vi behöva den med till 
det arbete, som vi skola utföra åt Gud. 
Vi behöva den för att kunna övervin
na frestelser och i våra eg
na liv, och vi behöva den inte minst 
för att övervinna ondskans andernak
ter i himlarymderna, i synnerhet i hed
naland. Må Gud vara ögon, att 
vi må kunna se storheten i detta! Där
igenom kunna vi få 

Vi ha sett i vilket till
stånd som råder i Kina. Vi frestas 
ibland att tänka: »Nu ruineras hela 
det verk, som vi under lo-tals år hål
lit med. Nu är det bäst att vi sluta 
upp.:> Vi behöva därför uppmunt
ran och Men det 
är märkvärdigt, att de som se det på 
nära håll, de äro ofta I 

träffade vi hundratals mis
som hade kommit ner till 

kusten, hade att ge 
utan att få med sig. 

Men det syntes hopplöshet hos 
dem. De sade: »Det är bara den on

som försöker att göra oss missmo
- De hade mod, och de hade 

hopp. se vi det från rätta syn
punkten, så bli vi ty vi se 
då, att det är icke utan det 
är 

Vi tänka vad som hände ar 1900. 
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Många fingo då släppa tili sina liv. 

Men det är allmänt erkänt, att utsädet 
sedan dess burit härliga skördar. Det 

blod, som flöt, vattnade det evangeiii 

utsäde, som var sått. Så gav Gud 
växten. Och så kommer det förvisso 
att gå även nu. Gud har en plantering 

i Kina. Där finnas nu hundratusen
tals, som höra honom till. Då svårig
heter nu möta, komma väl en hel del 

att förneka sin tro, d. v. s. sådana 
som inte ha den rätta tron, utan ha 
kommit med av orätta bevekelsegrun

der. Men dem Herren verkligen har 
fått vinna i Kina, de bli kvar. De er
farenheter , som vi i vårt distrikt fått 
göra, visa, att Gud utfört ett verk i ki
nesernas hjäran. Och vad Gud gör är 
bestående och går inte tillbaka. Men 
Gud har givit oss här hemma en stor 
uppgift. Vid kritiska tillfällen tog 

Herren under sitt jordeliv dem med 
sig, vilka stodo honom närmast. Så 
vill han också ha oss med vid sådana 
tillfällen och för oss uppenbara sin 
härlighet. 

Då Herren Jesus var i Getsemane, 
då människornas hela syndabörda låg 
på honom, då hade han tre lärjungar 
med sig och sade till dem: Vaken med 
mig! Det synes, som om han behöv
de deras hjälp och stöd. Han tog dem 
med. Men de somnade. Gud måste 
skicka en ängel för att stärka Herren 
Jesus. D e s o m n a d e. - Må Gud 
hjälpa oss, att vi inte somna! Det är 

en sömnaktighetens tid på många om

råden. Fienden viI! göra oss sömniga 
och få oss att släppa efter i denna kri-

L A N D. löö 

tiska tid. Det gäller ej minst ifråga 

om våra kinesiska syskon. 
Det var natt, det var på visst sätt 

tid att sova, då Herren Jesus kämpa

de i Getsemane, men det var dock icke 
rätta tillfället därför, ty det var vik

tigare saker å färde. Må Gud i sin 
nåd hjälpa oss att inte tröttna eller 
giva upp nu, då så stora saker äro i gör
ningen i Kina! Vi få vila i sinom tid, 

då Herren inte längre behöver oss här

nere. Men nu tror jag han vill, att vi 
på ett särskilt sätt skola vaka och 
bedja och göra våra ansträngningar i 
samma mån, som han ger kraft. Det 
finns tillfällen, och det finns möjlig
heter. Är det icke Guds ärkefiende, 
som söker få sömnaktighet att nu gri
pa oss? Om vi ej gå ut att tjäna Her
ren också i detta kritiska ögonblick, 
då är det vår ärkefiende och Herrens 
J esu fiende, som gör den största vin
sten . Må Gud hjälpa oss, att vi inte 
somna eller tröttna, utan hålla på att 
strida! 

Tro aldrig, att Gud upphör med sitt 
verk i Kina nu. Denna oro är i stäl
let livstecken. Hade det inte varit liv 
i Kina, så hade inte dessa svårigheter 
uppstått. Det är ett l i v s t e c k e n 
detta väldiga motstånd, som möter oss 
nu. Skulle vi då ge upp? N ej, låt oss 
bedja Gud, att han hjälper oss att gå 
framåt. Ja, framåt. Framåt nu mera 
än någonsin förut. Må vi vaka, må vi 

bedja, må vi hålla ut! Gud välsigne 

oss alla därtill! 

N i l s S ven s s o n. 
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E N H Ä R L I 

)J [ allt della vinna vi en här
lig seger geno m honom som 
har älskat oss.» Rom. 8: 37. 

Om jag skulle försöka att i ett par 

korta ord sammanfatta mina erfaren

heter ifrån arbetet i Kina under den 
gångna arbetsperioden, så vet jag 
knappast något ord, som passar bättre 
än just det nyss lästa. Det är ett ord, 
som talar om s e g e r. Det kan ju sy
nas underligt att i en tid som denna 
tala om seger i missionsarbetet. Mis

sionen i Kina har ju kommit in i ett 
läge, mera kritiskt än någonsin. Och 
ändå tror jag, att både med avseende 
på det gångna arbetet och det, som 
ligger framför, kunna vi med full till
försikt säga: » I allt detta vinna vi en 
härlig seger. >.' 

S. M. K. firar just nu sin 40-års
högtid. Om vi blicka tillbaka på dess 
historia, kunna vi säga med tanke på 
tider som gått: I allt detta ha vi vun
nit en härlig seger. Många segrar ha 
kanske för tillfället synts såsom ne
derlag, men de ha dock i längden visat 
sig vara segrar. Det har varit tider i 
vår missions historia, som ha synts 
vara mycket mörka. Vi ha stått inför 
svårigheter, som synts oss oövervin
neliga. Då ha vi emellertid många 
gånger fått stå stilla och se, att det vi 
inte kunde göra, det kunde Gud, då 

han kom med sin hjälp. Så ha vi fått 

gå framåt förtröstansfullt och i tro. 
Vi vinna seger genom honom som har 
älskat oss. 

* AnteC'knillgar fran e tt föredrag a" mi;;, 
s ion tir :,,'a lh, l,: ".r;I,iicJ.- " id S, ]II , K:, ill ~ h vg
tiel. 19~I , 
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~,G s E G E R '.

J ag sa tt j ust nyss och tänkte på, 
att liksom S. M. K. nu firar sitt 40
årsjubileum, så skulle vårt distrikt i 
Honan, det område, som jag har för

månen att här representera, kunna fira 
sitt 25-årsjubileum. Det är nämligen 
i år 25 år, sedan vårt arbete började 
eller rättare sedan missionen fick fast 
fot i vårt Honandistrikt. Det var år 
1902, Det skulle säkert vara mycket 
trosstärkande att återgiva en del erfa

renheter från den tiden, men andra 
skulle kunna göra det bättre än jag, 
och tiden tillåter det inte nu. Så myc
ket måste jag dock säga, att vi åter 
och åter fått se, hur Herren har gått 
före och banat väg. 

Man kan i allmänhet säga om Ho
nanfolket, att de äro hårda och oåt
komliga, svåra att inverka på i någon 
riktning, men man kan också säga, att 
d å en Honanman blivit omvänd till 
Gud, så får han något av järnets fast
het i sin tro, De erfarenheter, som jag 
har gjcrt därute i arbetet, stämma 
överens med detta omdöme. 

Vi ha fått se många uppmuntrande 
prov på vå ra kristnas ståndaktighet 
och deras frimodighet under svåra för
hållanden. Särskilt under de sista åren 
ha oroligheter och svårigheter av 
många slag ingripit störande i arbetet 

därute. Under allt har dock Herren 

gått segrande fram och uttagit ett 
folk för sitt namn. Just under dessa 
prövsamma tider har den ena nya 
platsen efter den andra kunnat öppnas 
för evangeiii budskap. 

Vi hade, som bekant, redan för 
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år sedan en såd3.n tid, 
då en svår hemsökte våra 
trakter. Denna gav 

oss missionärer rika tillfällen att 
ett sätt det kär
lekens budskap, som VI kommit att 
förkunna, och vi ha sett bevis 

att det som då utfördes för 
att lindra nöden och har bu
rit rika frukter. 

erinrar en 
stor under 

många år sökt att få Folket 
visade dock mycket 
Vid ett tillfälle, då en missionär reste 
där sökte han samla folket 
och förkunna Herrens ord för 
men resultatet att en annan ska
ra samlades och överföll missionären 
med stenkastning, sa att han måste 
fara därifrån. 

år senare, och efter det 
ersnöden över trakten, besökte en 
annan missionär samma Då han 
kom mötte han gatan en gam
mal man, som gick fram till honom 
och : »Är ni fran missionssta
tionen? >, Då han fått ett 
bad han missionären så att 
han skulle stanna kvar och predika 
evangelium för dem. Missionären be
sökte den mannens 

te, och fick tillfälle att samtala med 
honom om de 
av detta samtal att en kinesisk 
evangelist sändes dit. Denne har se
dan verkat där med stor fram-

N u finnes en kristen 
såsom frukt av arbetet. 

;;1 allt detta vinna vi en se

ger genom honom som har älskat oss.» 
Då vi se Herrens nåd och trofasthet 

mot oss under tider, stärkas vi 
så att vi med trons 

blick kunna se framåt. Det har många 
gånger i missionens historia sett ut, 
som om vi inte skulle komma 
men så har Herren se
geL När vi betrakta läget på missions
fäi tet just nu, så synes det kanske näs
tan hopplöst. Det skulle också i san

vara om vi endast hade att 
räkna med männi SkOL När vi se 
förhållandena oss, vilja vi så 

räkna blott med det 
med människor. Det är gott att bliva 
påmint om, att sådan är fel

och att d e t ä r G u d, s o m 
leder verket till sitt namns 
f ö r h ä r l i g a n d e o c h t i l l s e
g e r f ö r s i t t r i k e. Fastän det ser 

nu, så kunna vi därför 
med även med avseende 
på framtiden säga: I allt detta skola 
vi vinna en härlig seger. Det 
ibland Herren att pröva sina 

rent av ställa dem åsido för en tid, 
och detta för att han skall bli så 
mycket mer uppenbar. det har 
Herren nu med de utländska mis
sionärerna. Han har ställt dem 
och tror, att han har gjort för 
att har! skall få te så mycket 
större för oss. Kanske skola vi få se, 
att Herren går fram i våra försam
lingar ett rikare och sätt 
än han 

Kanske synes det för under
att i en tid som denna, då förföl

jelse hotar som 
i stället för att stå 

bi, lämna stationerna. 
Det är dock förhållanden, över vilka 
missonärerna ej som där
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till, och vi tro, att Herren även genom 
detta vill sitt namn. Det får 
ej vara att de segrar, som vunnits, 
ha vunnits därför att missionärerna 
voro så trogna och skickliga, utan där
för att Herren verkade och 
de sin 

och och 
Gud är mäktig över 

allt han skall föra sin 

sak framåt till seger. »1 allt detta 
vinna vi en härlig seger genom honom 
som har älskat oss.» 

N a t h. E n g b ä c k. 

Förföljelse och väckelse i Kina. 
l större delen 

en svår kris
förenad med en 
mot de kristna. 

Metoderna, som nu användas, äro mera 
listiga men mindre än boxar
rörelsens 1900. 

vad den första 

kineserna hava blivit 

om 
Je

andra hava under hän drivits genom ga
torna; åter andra ha blivit miss
handlade och bötfällda, På vissa 
hava blivit och 
lade, åtminstone för lid; i andra 

hava alla inventarier söndersJa
oeh förstörts eller bortrövats, Denna 

rörelses mål är bl. a,: >lBort med kristen
domen! Bort med de kristna! Bort med 
bibeln!)) 

I 
arna 
fall 

rar 

vissa fall hava 
till synes men andra 

grund av 
ett par församlingsmedlemmar av

föllo, förökades församlingen dock i an
tal sa, att den blev dubbelt sä slor som 
den var förut. I en annan stad hava, un
der H'.Husen personer 

LAND, 	 {. juli 927 

konunit till tro Jesus, S~l a t t kyrka II 

måste 

En kinesisk affärsman i 
mölen, Flera 

hopar av studenter och andra 

holl 

störa mötena, men han tiU 
dem och omtalade vad Herren hade 
med och för honom samt 
dem att bliva kristna och sade till dem, 
att han ville bedja med och dem 
där 

när en 

Kristus 
en och 

för dem det resultat, 

galan, För icke sedan ställ 
de han 
ter komrno, 
kade 
alt pöbeln 
len blev 
åhörare. 

Den triumf, som genom tron 
vunnits i 

har 

staden Kanchow 
är ett nutidens 

Under ett helt 
pågålt trots 

Dousfield från Sun-Wu 

nådens yerk i Kanchow, 

väckelse 
C. 	 E, 

gav 
ta 
200,000 invånare. Han sade: 

»För ett år sedan började mis
sionär Charles A. J amiesoll, tillhörande 
Kina Inlandmissioncn i Kanchow, att ha
va bönemöte varje morgon i 
ningen, frf!n dessa bönemölen ledde 
väckelsen sitt ursprung. Små grupper vo

De hade gemensam bön, 
därefter ut lvå och 

tor, i byar och hem rör alt 
tala med människorna om deras själs 
frälsning, 

två 

De lllan åt
bJevo botade genom trons 
andal' utdrivna. Detta ar-

bele spred även ibland Sr! 

all av dem kommo till tron 
Kristus. Det sista hörde därifrfm var, 
att b{ltusen personer bekänt sig 
hava kommit till tron. Mötesbesökarna 
blevo Srl många, alt kapellet måste till

onda 

vilket 	de luistna kineserna 
Det var mycket svårt, ty eld 

var stort motständ, men så blcvo en dd 
motståndarna frälsta. 
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Yi sände några män fran Sun-\\"u för 
atl undersöka delta verk. En av dem som 
kom tillbaka var mycket uppvärmd och 
hörjade predika evangelium oeh har utan 
])etalning hållit prl därmed allt sedan. En 
av de I<inesiska ledarna av denna rörelse 

Kanchow, vars namn är »Himmclrikets 
Tan», är en underbar bedjare och en god 
och begåvad talare. 

r Kanchow har bitter agitation och för
följelse emot l\ristendomen varit rådande, 
men genom vänligt bemötande och uthål
lighet i bön hava de kristna vunnit seger. 
Ett par g{mger hava soldaterna tagit l,a
pellet i besittning, men de kristna predi
kade så mycket e\"angelillln för dem, att 
de lämnade kapellet i fred, och väckelsen 
pågick under hela tiden de södra trup
perna krigade med de norra där. Myc
ken andlig slapphet och disharmoni har 
Iörekommit i församlingen under' flera 
är, men sedan v~lckelsen började, har till
ståndet fullständigt förändrats. 

Vid ett tillfälle, då de kristlla visste att 
det sl,ulle bliva ett anfall mot dem, an
ordnade de i förväg ett särskilt bönemöte. 
En del studenter och en pöbelhop sam
lades, som hade med sig käppar och ste
nar och ämnade förstöra hela missions
stationen. Alla portar voro öppna och 
herr Tan gick ut och talade med dem en 
s tund, varefter orostiftarna lämnade sta
tionen och gingo till sina hem. 

Vid ett annat tillfälle, efter ett besök ay 
den ryske »kamraten» Borodin, korn en 
pöbelhop pä omkring tV ~ltusen personer 
för att förgöra de kristna och kristen
domen. De gingo först till en missions
station och funno kyrl,an stängel. De brö
to då upp dörren, gingo in och förstörde 
alla invenlarierna. Så gingo de över lill 
Kina Inlandsmissiollens kapell. Här voro 
dörrarna vidöppna, och de kristna \"oro 
där inne och bädo till Herren. Da pöbel
hopen kom till porten, hade det uppstått 
oenighet mellan dem själva, varför de 
.åter skingrade sig och gingo till sina hem. 

Vid elt tillfälle hade en Kristusfientlig 
ledare samlat en pöbe]l\op, räknande om
kring fyra tusen män. Därpå körde han 
bort borgmästaren och gjorde sig själ\" 

till borgmästare. Sedan började han en 
svår förföljelse emot de kristna. Han salte 
en del av dem i fängdse och andra döm
de han utan orsak till att böla stora sum
mor. Han gick Sel långt i s itt raseri, att en 
general tillhörande den nationella armen 
tillsade honom atl vara mera moderat. 
De ]; ristna höllo under liden på med a Il 

Poliskonstapel j Shanghai hållande :Yya 
Testamentet i handen. 

bedja. Då allt syntes hopplöst, hände det, 
att pöbelhopen vände sig emot s in ledare 
oc]) körde' bort honom. Så fingo de krist
na lugn för en tid.» 

Senare underrättelser om härliga seg
rar såsom svar pä bön ha givits mig av 
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mr William Taylor, s uperintendent över 
l"ina Inlanclsmissionens arbete i provin
sen Kiangsi. :\lr Taylor säger: 

))Ett kompani tillhörande de söd ra sol
daterna fordrade att Ut begagna sig ay 
byggnaderna för gosskolan i h a nchow . 
\[r J amieson nekade dem det, men de 
togo dem i alla [all. De troende började 
bedja och arbeta bland soldaterna och 
den s is ta underrälll'lsen meddelar, a tt alla 
officerarna och en del soldater ha kom

"mi[ till tron på Herren Jesus och besöka 
regelbundet mötena. 

För kort tid scdan kommo två office
rare, vilb hade med sig en del ohövl iga 
soldater, till mr Jamieson och fordrade 
att I~J begagna kyrkan . ?I[r Jamieson s~lde 

då, att de lJehövdl' elen sj~llva för m utens 
lI [dlande, men officerarna p;lstodo, att de 
1l1;J s te h ,1\'a den . Slutligl'n sade mr Ja
micson, att kyrkbygglladl'1l är inte min '. 
])e fr~:gade: 'Vems iiI' dC'1l då?' JIan sva
rade: '\)('n är r;uds.' Då sade dc: 'Du 
kan rapportera de t till Gud, vi äro redo 
att kämpa mot honom.' Jamieso n sade 
med ('ns: '.Ja, vi sk all göra de t jus t nu. 
Låt oss bedja.' I1 a n slut sina ögon och 
började bedja mill [ramrör dem. När han 
[der öppnade sina ögon. stodo krigsmän
Ilell där liksom IruklallClP. Så g'lvO offi
cerarna order till soldaterna att lämna 
platsen, varefter kd arna bugad e sig för 
missionären och lJeg;lvo sig bort. 

Detta hände på löruagen. Nästa dag 
kommo de lill kyrkan vid morgonmötet 
oeh stannade U\l' r detsamma. Efter mö
let kommo de fram och bfld o om ursäkt 
[ör att de ieKe kommit i tid för bönemö
Iel, so m hölls före predikan. 

Ett se nare brev från missionär Jamie
son har skildrat hum soldaterna sök te 
laga kyrkobyggnaden i besittning, men i 
stället för att intaga kyrkan, veko de 
hundra soldaterna med Iruklan tillbaka. 
Guds Ande sy n tes verka på c1enls hjär
"tan, och de sände bud till miss ionären, 
meddelande att de funnil eIl annan bo
s tad. )) 

Vid samtal om Herrens nåddulla verk 
Kanchow, sade mr Taylor: )Sjäha driv-
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kraflen till väckel se n äro bönemötena i 
den tidiga morgons lunden, vilka började 
för över ett ,\r sedan och allt sedan fort
gått. Bönemötena började vanligtvis kloe
kan 4,30 på morgonen och någo t senare 
vintertiden . Yarken hetta, regn eller 
s torm kan hindra folk e t att komma.l) 
~lissionär Jamieson förklarar, att dessa 
tidiga bönestunder »)ha varit g"unden för 
all den himmlska kraft, som gjort att s it 
m ;'Ulga sj ä lar bliyit frälsta»). De synliga 
redskapen vid denna v~i c kelse äro bönen, 
personligt arbete och friluftsmöten. 

Det är en Guds skickelse att just nu, 
under den antikris tliga rörelse n, ))The 
Million Tes tamenls for China Campaign)) 
är i sta nd att utdela Nya Tes tamenten 
över hela landet. Omkring tvåhundra
lusen exemplar ha redan blivit utsända . 
Arbetet g>lr framåt, trols all oro och s trid 
s ,lin t hinder vid uts tindandet. En missio
när från södra Kin a skrive,·: ))Om Kina 
någon g~\IIg har behövt att fa Guds ord, 
så ä r det nu.» 

E n missionär fr~l/l Anhwei-provinsen 
omtalar följande: »Det ':a r nyligen tjugu 
unge män, som voro mycket p< verkade 
av den antikristliga ngitalionen; de kom
mo ä\en oeh störde mötena . ?I'l en S8 
skiinktes Nva TestamC'ntet till var och en 
av dem. Della lä sa de nu r egelbundet 
samt besöka bibelklassen oeh hjälpa till 
vid de evangeliska mötena.») En välkänd 
missionär Iran Mandschuriet yttrade ny
ligen: )Jag önskade, att tvil. miljoner Nya 
T es tamenten - i stället rör en miljon 
nu bleve utdelade oeh sa tta i h ~i nderlIa p''t 
denna Srl rörli ga nation under denna kri
tis ka tid i Kin as hi s toria.») 

D:r J. E. Shoemaker fr tll1 Yu Yao, Che
ki a IIg, mi ss ionär i Kina uncler 30 ttr, sade 
nylige n till mig: 

)De t är i saIIning en Guds skickelse, ail 
utdelningen av Nya Tes tamenten är i 
gång just nu, när så många platser i Kina 
ha blivit s tän gda för offentligt predibmde 
nv Guds ord och kyrkor tagna. Den gi ver 
svsselsiittning ~lt eva ngelister oeh kyrko
medlemmar. Del är hälsosamt Jör deras 
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eget ilndJigil liv och bidrager till andril 
sj51ilrs frälsning.» 

Det glildde mig att hör., från en av 
vbra utst.,tioners evangelister, a tt de lolv 
tes tamenten jag givit honom blivit ut
delade och rnollagna med Yillighet och 
gHidje. Var mottagare hade tecknat sitt 
namn med lörte att dagligen lii sa och 
biira dessa tt 'stamenten i sina fickor. 

Det iir en andlig strid, som i dessa da
g:H p;lg~lr i I~ina. Därför är den bästa 
tFinst vi kunna göra kineserna, att vi 
bedja s{lv51 i den enskilda kammaren ~()m 
i bönegrupper, ej Iormell bön , utan \'('rk
lig förbön. l förenad bön ligger m å ng
dubbel styrka och ge nom den vinnas seg
rar trots dc för ögonen oöverstigliga 
hindren, 

Det viieker allt större intr~~ s e att bedja 
om väckel se i Kina. Della växande in
tresse glYtT vid handen, all det snart sk a ll 
s !;(' clt uppvaknande här. En mi ssionär 
skriv er: »Hedan innan de Nya Testamenten 
oen bönckortcn kommit, hade dc kristna 
led~ll"na pil de tt a fält organiserat sig i bö
Ilegrupper rör att bcdja om viickelse; dc 
mötas tidigt varje morgon för bön.» 

l';'t vi ssa platser h a r redan elen him
melska elden fallil och härlig vöcke]se 
p;lg ~lr, ~[r L. C. Osborn från Cbao-Chellg 
i provinsen Shantung skriver: »;\1issionä
rerna p,'1 vå ra sta tioner lillbringa dagligen 
Ilcra timma r i bön till Gud om väckelse 
i Kina. Herren har väckt och uppYiirmt 
y;"tra eg na hjärtan, och vi vänta därige nom 
dc härligaste resulta t. Folk ha i silla Jlem 
fillt bekymmer över s ina synder och blivit 
frigjorda genom trons bön och fått för
Yissning om förlåtelse, Hela för samlingen 
iiI' hell annorlunda nu mot förr. ?Iiin
niskor komma dagligen och begära för
bön. Yiickc1sen spricl<' I' sig. Pris ske Gud, 
all iira tillkommer honom,» 

.~:-

l;ti Tamingfu i provinsen Chihli hal' 
nu i tV:J månader ett härligt n ~ldens verk 
p~gåll. En missionär A. J. Smith skriver 
Jölj<lmlc: »! glädjens säkert med oss. att 
Gud sänt en väckelse, vilken fortgått i t\'~ 

1ll ~1I1 ader. Den började i männens bibel
~kola och spred sig sn<lrl till l,,' illnornas 

t 

Anna Roos. 

I Stockhotm avled den 28 juni fröken A n

n a R o o S i en ålder av 72 al'. 

Fröken Roos hal' under 25 är varit OJ'di'. 
K. F. U. K:s förbundsstyrelse och har inom 

denna organisation ned lagt ett stort oeh väl
signelserikt arbete. Hon har varit en av de 
ledande i förenin~en Kvinnliga i\ns,ionsarbe

tare samt i Sv. Mongolmissionen, Aven S. M. 

K, har haH förmånen räkna henne som sin 

vän och rörebedjare oeh hal' nu rik antedning 
prisa He''I'en föl' vad ban utfört genom denna 

sin tjänarinna. 

bibelskola och kom sedan till goss- och 
flickskolorna samt ~ Iullige n till de för
nämsta av utst:ttiollerna.» 

;\·li ssionärcr [rån Kuangpingru skriva: 
»Urt synrs ycrkligen som om Gud gjort 
elt underverk inom elen l;incsislw försam
lingen hiil'. Mrlngen har utan någon som 
helst yttre påtryckning under djup sorg 
bekänt synder och fel. Nll äro de glada 
över a tt ha blivit av m ed det som tryckte 
deras hjärtan. Scdml de hava bedit sig 
igenom, gå de ut och föra hit andra samt 
bedja med dem. 

Väckel sens eld ~ir tänd i Kina. Ni kan 
hjälpa till att sprida den genom upprik
tig tr o och ihärdig bön. Vill du ej av
skilja elI stund varje dag j stillhet och 
bön, all en verklig- a ndlig väckelse m~l 

s prida sig ö\'er he la Kina? Därigenom 
st ä rkas cle kristnas tro och skaror ledas 
till livets ljus. 

Bed också för de m~lng<l missionärer, 
som nu äro samlade i Shanghai och på 
andra platser i olika delar av landet. 

I3edjen ~iverr a tt stor trosfrimodighet 
och s tåndaktighet må givas de kinesiska 
pastorerna, eva ngelisterna , lära rn<l, bibel
kvinnorn<l och alla sanna kris tna, av vil
k<l mrJng~ nll ;ir() ()ch hliv~ lIls~tta för 
SY[lra förföljelser. Becljen att de mi:! bes t[l 
eld provet. 

Geor.cJe T. B. Davies. 
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Maria Nylin 50 år. 

Den 11 sistlidne juni fyllde missionär 
l'röken Maria Ny/in 50 år, och eftersom vi 
ledsamt nog förbisågo detta, då förra 
numret av Missionstidningen Sinims Land 
trycktes, införa vi nu hennes bild och 
bedja, fastän sent, att fil framföra våra 
\'armaste lyckönskningar. 

Fröken Nylin föddes 1877 i Kumla för
samling av örebro län. Hennes föräldrar, 
Iolkskolläraren Carl Nylin och hans hus t
ru i\lbertina Nylin, född Andersson, voro 
nä mligen då bosatta där. Hon ägde för
må nen att ra växa upp i ett gudfruktigt 
hem och kä nde sig redan som liten dragen 
till Herren. Under konfirmalionstiden 
kom det för henne till förblivande a\'gö
relse rör Herren, och snart nog blev d et 
också för henne en ständig önskan att så
som Herrens tj ä narinna iå utgå till Kina. 

Ar 180.t genomgick fröken Nyliu örebro 
Småskollärarinnesemina ri um och tjäns t
gjorde såsom lärarinna i Kil under fem 
år. Under denna tid var Herrens ord »bo 
til/svidare i detta la ndet» hennes vilopl a ts, 
och då Herren sedan gjorde henne viss 
om, att tiden var inne, för att hon skulle 
inlämna sin ansökan om alt få utga som 
Svenska Missionens i Kina missIonår, 
gjorde hon så och blev antagen till mis
s ionär den 1 juni 1000. 

På grund av boxarupproret blev hon 
dock ej avskild och utsänd till Kina förrä n 

år 1004. Sedan dps, har hon haft sin hu
vudsakliga verksamhet i delta la nd. Till 
störs ta delen ha r hennes arbete i Kina 
utgjorts av arbete, liknande det åt vilket 
hOll ägnade sig redan i hemlandet, näm
ligen skolarbetet. Först tjänstgjorde hon 
någon tid såsom larnrinna för missionars
barn . Men snart nog öppnades för henne 
vägen alt ägna sig å t uppfostran av Kinas 
kvinnliga ungdom på S. M. K:s fält. I 
vårt kvinnliga seminarium h ar frök en Ny
lin nedlagt ett omfatlaude och gediget a r
bete. För detta seminarium har hon också 
arbe<at under sina semestertider i hem 
landet, och säkerligt' n kommer hennes 
arbete där a tt bära rika frukter för evig
heten. 

Yi tacka Gud för vad han givit oss 
genom denna sin tjänarinna och bedja ho
nom alltfort välsigna henne och göra hen
ne till väl signelse. !\lå missionens "änner 
alltfort följa h enne och de unga, bland 
vitka hon arbetat, med kärlel,en s intresse 
och förbön er! M. L. 

Robert · Bergling 60 år. 

Den 20 innevarande juli fira s därute i 
Kina ännu en högtidsdag. i\Iissionär Ro
bert Berglin9 fyller nämligen då 60 är. 
Han föddes den 20 juli 1867 i F orssa bruk 
i Ostra Vingåke rs socken av Nyköpings 
lä n. 
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I den levnadsteckning, som bifogats an
sökan om att Hl utgå som S. :'II. K:s mis
sionär, berättar han, all det var i slu tet 
av februari 1885, som han tick frid med 
Gud, sedan han förstått, att det ej var i 
Urar, [llIger och bön, utan i Jesu Kristi 
dna blod, han hade att söka försoning. 
Han vistades dfl i Norrköping, och där 
korn han snart nog in i arbetet för Her
ren. 

ender denna tid kände han OCks~1 en 
kraftig maning att utgå på missionsl'ältet. 
Det blev el{( oekså tör honom ett böne
ämne, att Gud m[ttte göra honom viss om 
sin vilja i detta avseende. D;'l han seder
mera kom att tänka P~l, alt denna bön 
möjligen kunde nära och vidmakthålla en 
önskan, som kanske icke var väckt av 
Gud, upphörde han att bedja härom, men 
lovade doc];: först Herren att gå, när helst 
Gud tydligt kallade till detta arbete. S[l 
småningom kom också denna kallelse, oeh 
~lr 11)9~ avskildes missioniiI' Bergling till 
S. 	 M. E:s missionär och utreste till Kina. 

r I(illa har missionär Bergling h,lH sitt 
.huvudsakliga arbete i vårt Shensidistrikts 
norra område med städerna HanchelJg 
och Hoyang som centralpunkter. Del ar
bete, som missionär Bergling där nedlagt, 
låter sig ej beskrivas med nllgra f~l ord. 
Outtröttlig har missionär Bergling i san
ning varit, då det gällt atl sälla sig in i 
kinesernas svårigheter och hjälpa dem till 
rätta. Undertecknad, som en följd av {Il' 
hade förmånen att få samarbeta med ho
nom, glömmer ej, huru nattens timmar 
oHa togos i anspd.k för personliga sam
tal särskilt med de troende kinesel'l1a. i\Ied 
kärlek och tacksamhet omfattas han av 
dessa. De kände, att dc i honom hade en 
vän, som ville och även i stor utsträck
ning kunde bistå dem i deras svårigheter. 

Yie! högtidsdagen ha vi nu särskile! an
ledning alt tacka Herren för vad han ut
fört genom sin tjänare. i\U vi också i 
bön ihågkomma honom och e!et arbete, 
han utfört! Säkerligen gå missionär Berg

'lings tankar ofta till de infödda kristna 
församlingar, han för tillfället m~lst läm
na, och säkerligen kunna vi knappast 
glädja honom mera pi\ n[lgot annal sätt 

än genom all bedja Gud föra verket fram
iH i dessa kristna församlingar. Sålunda 
anbefallande missionär Bergling :1t mis
sionsvännernas h:1gkomst i tacksägelse 
och förbön, bedja vi att få giva uttryck 
för våra varmaste lyckönskningar. 

M. L. 

Hemkomna missionärer. 
I Sinims Land föl' dcn 20 maj med

delades bl. a., att vi vid årsmötet hoppa
des få hälsa tV[1 missionärsfamiljer viiI
komna till Sverige, nämligen missionårer
na Nits Svensson och Nath. Engbäck mC'c] 
familjer. 

Detta V[lrt hopp blev också förverkligat. 
Vi hava nu särskild anledning att erilll'a 
härom, eHersom vi äro i tillfälle alt i della 
nummer av \'[11' tidning införa anteck
ningar fr:m föredrag, hållna av mission~i
rel'lla Svensson och Engbiick. 

Missionär Svcnsson med familj anlände 
till Sverige den 28 april, och familjen 
Engbäck någon av de första dagarna i 
maj. "id [ll'smötet uttalade kommittens 
ordförande, överste H. Dillner, till dem 
alla en varm välkomsthälsning. I denn~l 

bedja vi att nu Et instämma, samtidigt 
som vi anbefalla dem ~lt missionsvänner
Ilas hågkomst i tacksägelse och förbön oeh 
tillönsLI clem vä][örtj~lI1t vila OC11 rik väl
signelse under vistelsen i hemlandet. 

Senaste nytt från Kina. 
Fdn våra missionärer i l\:ina ha vi de 

sista dagarna mottagit några korta med
delanden på brevkort, vilka vi hii rnedan 
citera. nedan dessförinnan hade vi i bre\' 
hört, alt 811a våra missionärer ulom mis
sionär och fru Hahne sam t missionär 
Hingberg vor o på en i Kina välkänd 
badort vie! namn Peitaiho, belägen vid 
kusten nordost om Tientsin. Missionärs
paret Hahne och missionär Ringberg vän
tades enligt della brev elit, och då de 
framkommi t, skulle elen rlrliga missionärs
l,onl'erensen h~dlas. Sedan dess ha emel
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lertid följ a nd e brev korl s mcddeland en a n
lä nt till Exp . 

:'Iii ss ionä r Henrik Tjäd er skriver el en D 
juni: »II ii r h a vi JU SL kommit i o rd ning 
p" denn a h ä rliga pl a ts invid 'det bh',n a nd e 
hav so m se'n tu sende ~,r mot' norelkinas 
'kus ter h <1r slag it '. Il ä r bjudes h är lig:! 
bad , gott om ri s k, jordg ubbar etc . .\ven 
ha vi tillfä ll e att vitLna om Jes us, Guds
so ne n, som dog och upps tod att r ädd a 
ä ven Kill :! ~' fo lk rr ~, n timli g oeh evi g skada 
oc h fördömelse. 0, a lt vi bleve glada re 
k ri s tn a ä n vi ii r o! Tä nk sa mycket Nya 
T csta ment et förm a na r till gl~idje. De s ista 
d at<a r na h a dc södra trupperna träng t 
ä nda upp till Che ngch o w och Ka ifeng i 
Ilona ll. !Iär ha vi cn engel sk kan o nb," 
p il redd en. V~\ r Gu d ä r dock över a llt och 
ti ll honom sU r v:\!- ti tlliL)) 

Fr" n m issionä r .Il/q . Ber,q h a tV,} brev
kort al1hint. DeL för s ta är dntr'ra t de ll 
10 juni och lyder: »Telegram i .~ ,i r nvsänt 
J'l' nn Pingy ao av fö lj a nde lydelse : 'Viige n 
blockera d. ALe rv ä Ild a ti ll Yuneh eng. Ring 
I;prg.' Detta innebär a tt :\Ia lte Ringber g 
och :\ xcl och Anna II a hne m ;'" t fl te r vän
da. ;\nt aglige n var jä rnväge n blockerad 
a v trupptr ans por ter. S tor mi ssr ii knin g fö r 
oss all a. Ska ll meddel a mera lä ng re fr a m. 
llälsningar. lIas teli ge n Aug us t Berg .)) De L 
andr ::t avsä ndes paföJj a nd e dag och med 
delar: ) Ig ~ r a nl ä nd e följande telegram: 
':'Iliss io nä r ern a Bri scoe, Triidinger och 
Hin gberg avresa i dag till Tients in' (den 
9). Härav f ra mgö r , a tt trafiken återigen 
,Il' i .~a ng . Inge t nä mn es om :\ xe l och 
Anna Ha h ne. F ör s t,\ r ej, om de ä ro 
med Rin gber g eller om de å tcrvä nd c I'r .7l n 
Pingyao . Kla rh e t i sa ken vinnes om n:'\gra 
dagar, rl fl j ag "ida l-e sk all underr ä tt <l . :'lI ed 
hFirtligast e hälsninga r. Tillgivne Au g us t 
Berg.» 

Brev till Vit ra mi ssion ~ire .. i l(in a böra 
alltfort adresseras : Chin a Inland ~fiss i o n , 

Tienlsin, Chi. Chin a via Siberia, och vi 
hoppas a lt mi ssions vä nnerna under de nn a 
prövni ngs tid oft a uppmunLr a Herrens tj ä
nare och tjä narinnor i Kin a med brev, 
Yilka visa, att missionens vä nner und er 
denna tid alldeles sä rsk ilt ihågkomm a 
dem a lla . 

Svenska missionens Kina 2:dl'a 
Steningemöte 

a nordn as den 3-7 näs tko mm a ncl e a ug. 
Sy l't em tdet med m ö tet är a tt ber eda 

S. :'1-1. h.: s missi o nsvänller, sä rs kilt de unga, 
tiJIräJl e till bibelstudier och mi ssio nss tuli
del', vilk a vi hoppas skola clugliggöra för 
el en uppg ift, Gud givit oss . 

T a la re bliva : f\urs led <l r c n, mi ss ion s
dir ektor E. Folke, över s te fl. Dillner , 
rel, tor .Toh . Hi nman, mi ss ionä r ern a Th. 
Sand berg, R. .\nd erso n, Ni ls Svensso n, 
Na th. E ngbäc k 111. fl. 

Pla tse n fö r mö tet blir S teninge gamla 
s t:llliga s lott \'id ell v ik a v ;\f iila r en, un ge 
Iii r mitt emell a n Stockh o lm och Upps~da, 

en )J l a t ~ med härliga bad och en und er
ba rt v<leker park och i övri g t naturskön 
om givning. 

HefJ ekterande erh ~dla niirm a re under
r ä llelser fd ll Sv. }liss ion ens i Kin a Exp., 
Dro ttningg. ;J5, Stocl, holm . Dit insä nd es 
ock s nar<1s t anmä lan om delt <lga nd e. 

Från föreståndarens på fältet 
arbetsrum. 

I början av april hade jag tillfälle att 
under tre veckors t id a vIägga besök på 
våra stationer i Honan. Det först a besö
ket gällde Lingpao. Vi ha där en livs
kraftig församling, fostrad i lidandets 
skola, ty under flera års tid ha dc kristna, 
i likhet med folket i allmänhet, fått lida 
oerhört a v rövares och soldaters förtryck. 
Flera ha måst lämna sina hem och taga 
sin tillflykt till provinsen Shansi. Det 
kännes mycket ömt om många av dem. 
Våra församlingar i de tre provinserna 
ha självvilligt insamlat medel för att nå
got bistå dc mest behövande, och av be
fintli ga innestående nödhjälpsmedel har 
miss ionen ock lämnat något bid rag. 

Lidandet är ju ej för köttet något be
hagligt , men det bär dock alltid rättfär
digbetens fridsfrukt för dem, som därige
nom blivit övade. Vi ha lvå dugliga evan
gelister i denna församling. Sedan de 
kommit till tron, ha de tagit s ig namnen 
Paulus ocb Johannes. Personligen tillta
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las jag ej så mycket av sådan namnför
ändring i ett land som l\ina, där det finnes 
gott om vackra ocb betydelsefulla namn, 
men det må nu vara min uppfaLlning. 
Vad jag ville ha sagt är det, all om för
samlingen har en Paulus och en Johannes 
bland sina ledare, så bör man ju kunna 
ha gott hopp om densammas tillväxt och 
förkov ran. 

Jag tillbringade en söndag i Lingpao, 
och vi hade kapellet fullsatt med folk. 
Flera kommo ctt goll stycke från staden. 
På måndagen hyrde jag en skottkärra och 
begav mig med ,Paulus, som sällskap till 
den två svenska mil från staden belägna 
köpingen Chiieteo·chen, där vi ha en ut
station. Denna plats har en ganska stor 
skara av varma l<ristna. Kapellet är större 
än i Lingpao, men lär ej räcka till om 
söndagarna. Det var här, som vår ni tiskc 
och erfarne tältpredikant Henrik Tjäder 
för åtskilliga år sedan hade 
tältmission, och n u träffade 
jag några kristna, som då 
för första gången hörde 
evangelium. 

Jag nämnde, a Il jag hyrde 
en skottkärra. I dessa bi
larncs tidevarv låter det ju 
allt rör prosaiskt, men ännu 
har densamma icke tjänat 
ut! Med min sängkläders
påse som underlag var det 
gott att då och då få sitta 
upp och bliva skjuten fr'am 
ett stycke på vägen. Min 
körare var en alldeles ovau
lig man, ty han bara yrka
de på att jag skulle »sitta 
upp . , under det a II jag ville 
spara honom. På hemvä
gen besökte vi en by, där 
en ung kristen man tagits 
tilHånga tillika med flera 
andra, under den förevänd
ningen, att de tillhörde >rö
da spjulföreningen>. Han 
hade blivit slagen gansIw 

av röda sårmärken. Tillika med flera 
andra var han med rep bunden kring hän
der och ben. De fingo tillbringa dagarna 
utan något att ligga på annat än bara jord· 
golvet och utan någon annan betäckning 
än kläderna de buro på kroppen. Vi för
klarade ju för deras väktare, all åtminsto
ne denne man ej tillhörde den nämnda 
föreningen. Det hela var ett utpressnings
försök, och tretton män ådömdes all till
sammans betala sex. tusen kronor! 

Från Lingpao reste jag till den närbe
lägna staden Shanchow. Vi ha ej några 
döpta kristna där, men några som vilja 
tro på Gud och nu, sedan evangelislfrågan 
blivit ordnad på eLL mera tillfredsstäl
lande sätt, ha vi gott hopp om platsen. 
Kapellet är vackert men litet. Ganska 
mycket militär besöka gästrummet och få 
där tillfälle att samtala med våra arbetare. 

mycket, och då jag bad ho- L!.'=;:;~....._ _ ~,--~..2..~'---"'~~._-,-~'--::::::OIL.:...~":""'....s!:!oöOII_~ 

nom taga av sig sin rock, 

visade hela ryggen en massa Skol/kärran användes ännu som fortskaffningsm!,del ]{ina. 
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I Jv!ienchih, som var nästa anhalt, tilL
bringade jag ett par dagar. Väglaget var 
rörskräckligt på grund av regn. Jag nck 
låna ett riddjur och besökte tvenne av 
våra gamla evangelister, J(ung och Cheo. 
Den förre, som gär unner namnet .Bågen" 
är nu rätt klen och orkeslös. Han låg vid 
mitt besök, och jag har en känsla av, alt 
vi ej mera återse varandra hiirnere. Likt 
äldre personer levde ban i minnet om 
sitt gamla liv . Han talade om, huru han 
av pastor Hsi avvandes från sitt opium
begär, han prisade Frida Prytz' ödmjuk
het och saktmod, Henrik Tjäders nit och 
värme, Augusta Bergs kärlek, men först och 
främst sin Frälsares stora nåd och barm
härtigbet, och så kvävdes rösten av tårar. 

Cheo, vanligen kallad »Arken', var under 
boxaråret våra tre systrars, som flydde 
från Honan, stora hjälp. Jllan står i fara 
alt under årens lopp förgäta della. Han 
hade hemsökts aven slor prövning, i det 
att en av hans söner avlidit på en av
lägsen plats, efterlämnande en ung änka . 
Egendomligt nog hade hennes svärför
äldral' ej ännu meddelat henne rörlusten, 
ehuru en rätt så lång tid förflutit sedan 
dödsfallet intränade. 

I Sinan tillbringade jag några dagar 
bland de små barnen och deras r, mamma ", 
vår kära syster Maria Peltersson. Sön
dagens möten voro väl besökta, gossko
loma i full gång och de små värll.lösa, 
m ånga av dem på ett eller annat sätt 
missformad e och hjälplösa, tillbringade 
en sorglös tillvaro. Delta kärlekens verk 
uppskattas av kineserna ' - kristendom i 
praktiken - och skall förvisso bära frukt 

Till sist gällde besöket Honan{lI. Trots 
0lämpligt väder och väglag ökades mötes
besökarnas antal vid det avhållna stor
mötet mer och mer för varje dag. Tvenne 
personer döptes. Missionär Verner Wes
ter, som under syskonen Engbäcks från
varo t. v. ombetts att hava tillsyn över 
församlingen, var mig tillmöles där. I 
flidskolan var verksamheten i full gång. 
På grund av den politiska siLuationen 
rådde ju en viss oro i sinnena, mest så 
dock i våra, alldenstund vi i dagarna mot
togo ett telegram från vår kOll.sul med 

tillrådan att t. v. lämna provinsen. Andra 
missionssällskaps missionärer, amerika
nare och engelsmän, hade, de flesta, alla
redan rest till kusten. F. t. syntes ingen 
anledning giva vid handen att vi skulle 
behöva lämna vårt arbete, men sakernas 
ställning kan ju helt hastigt förändras. 
Kanske ett annat meddelande har att om
nämna något i den vägen. Resan hem 
försiggick lyckligt och väl. Psalmen 91 
hade ännu en gång visat sig vara ett fäste 
alt trygga sig vid. August Berg. 

Program 
tör dl il· al) Su rL'l'ka, J[i,~,"' i(j 11 8nj d:, t ano-rdn(ldp 
!,ortbi/(Lningskllrs n tö,. !/f' il l mowlrr"nrll1 ",,8, 
siOr/ii rc }' 0('/1 1H.lS/s IOII.ll rs ku!,d v ite ,. 'I.:i ri- jIIJ'i8iJ'J 

IO'W)Ln dc " 16-c?S Q"fJ "8ti 1.') Y. ~' . 

DAGORDNING. 

](1. 8.30----!) f. m. lI-forgo u höll. 
\I- j I) Frtlko~ l. 


l U-11 » BilJel., tlld illm. 

11-1~ micld. lln ,t. 

! :!- 12.4G e. lit. rlire IU~o iIl g' . 


12.45- 1 Ha' t. 

J-I.4G Fö rcl iisllillg 

2 Midda.g. 

7.~O K "ii lls'mat. 

8.30 Up(Jbyggel~estllod. 

E ft crmidda"u l'n;l liimoa s iria. för person li;;t 
1!n' giLll f7C~ di skuss ioller. :-:a mkviinl Ill. aj. enli;..:.i. 
) 11 11 11, ~ om för ",uje dag uppgöres av pro
grnlll kODIni i tt~n. 

Ämneu för bibelstudier. 

Tron s grllllll. Trons vita, T rons kamp och 
TrOll.• m.d. R daldör J. JlelLstrÖ1il. 

U PJJPuba re l.schokeu, kul'. 1-3. :M:i ~5ionsc!irek
l ur X ils Doll/ber!}. 

Tisdagen den 16 aug. 
E!. S e. m. Kurse ns öppnande med hiil sning" 

t" l a.v :r.1i ö~ioD s"ek ..eter;ne Jahob Lnnda·hl. 

Onsdag(>n den 17 aug. 
Kl. 10- 1 1 f. m. Bibc' öiudillm. Redaktör ,I. 

llo/l8/ röm. 
J'2- 12.45 e. m. 'Utlilmb k mi"" ion och in 
h ~m~k ky rka. P~ stor {j usta" (j S /Uh'L 
l --'l.-lG p •. 111. D:o i\fi ~,; ioll ;il' ./lrvid cpiird. 

Torsdagen den 18 aug. 
El. 10- -11 l. 111 . Bibelstudium. Heduktör J. 

1/r ll :s fluJII. 
1~-12.4'-) e. nI. Mi <, ioniil'en och hemför

'lo.mlin O'en. Docent G. Raq ll ctt e. 

]-- 1.4,) P. m. 1\1i,81"n';1I uch ·;;kolu D. Teol. 

d: r J(. ]-,'. JA rrHI/I. 

http:J'2-12.45
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Fredagen den 19 aug. 	 12-12.45 r, Ill. och 1-1.4G c. In. hr i ~ tcn· 

hl. 	10-11 f. III. BibehtudiulII. He<.l,dd.ör .J . 
flcU strvm. 
lZ-12.4fi e. m. Mi~s i tl ne)l odt skolan. Fil. 

kand. nutil ,sjiis tl'a ncl. 

1-1.45 c. m. D:o Fil. kand. D. Landin. 


Lördagen <len 20 aug. 
hl. 10-'11 f. TrI. BiilelstJICliul11. Hedaklör J. 

Jl~llst ,·v,,,,. 

12-1~.'I5 c, m. "dl 1-1.4,; e. m. ]I{is"io

npns intnnl1tiooelb sa lllarbete. jY[is ,ions 

,,' :aelerarc .J. 1,lIndahl. 


Söndagen den 21 aug. 
hl. 11 f. m. Predikan. MissiOllsprcdikall. 

5 e, nI. lIIi ssio ns löredrag. 

Måndagen den 22 aug. 
El. lu ---H f. tn. BihelstudiullI. )\'Ii--ionsdirek

lor :Yils liahlbo·.'l. 
12- 12,45 c, nI. Je'"" Oeu lIIi"ionen. PrO· 
f ,-o r A. li.olmod ifl. . 
1-1.1:; e. m, Nya rörelspr inom jude· 
Yiirlch·n. }'rukeu .Ann a, Jlu t"l.(,',su n. 

Tisdagen den 23 aug;. 
1\1. Hl- l1 f. ))'1. BilH, lstucliulll. .\li- , ionsdirck· 

t or .\iho Dahl/" 1'0. 
12- 12,4,,) e. m, :l1i,sioncircns andliga. li v. 
Pas t.or Josef San.ds/./vm. 
1-1.45 e. 11I, D:o Mi, ' :ol1"löresUl.nd:.lrc 
.j. Xyn'n. 

Onsdagen den 24 aug. 
1\1. 10-11 f. nI. Hi hel'lu dil!lll, 'Mi , " io [l~tlil'ck

tor S,!.'. 1101.11"'1'1/ . 

<.lomen den alh olula r elig ioll cll. Pl' llfc s~,.r 

Edgar Neul c /'skivld. 

Torsdagen den 25 aug. 

Kl . 1U-11 f. m, Bibelstudium. :Missionsdil'ek
t.or N ils Dahl berg. 
12-12.4;) e. m, Evangelie Wrkunnebe eller 
kultul'[lrol':t;.!:tnd:t. Fil. lic. Il. Sa.ndcg1·cn. 
1-1.4 .) e. m. Diskuss ion, 

Fredagen den 26 aug. 

Fl. 	10-11 f. m. niupl.~(lIdiLlm, l\ii -, ionsdirc k· 
(,r Nil s )ahlbc l' ,Ij. 
1~·-12.4:) e. nt. och 1. 1.45 e. m . FörcläB 
llin gar ÖVPJ' "'~[Iare angivna iirnIlell. 

Lördagen den 27 aug. 

1\ 1. 10- 11 f. m, Bibels tudiulll. lYIi"ionsLiirek· 
tor N ils Daltlberg. 
12~12.4G '. nI. Vad ,il' det i det kl'l,tn;\ 
IJlld 'ka pet. som vinner de jek" Ini'lnn ii.ir 
E: ri,tus '! Mi~sio ll s<l i rektor Sils .TJahl b" I'[I. 

») 	 1- 1.45 C. 111. FörpIiLsnio.g ÖVt)r iin:ll e l : 

Vad kur,en hal' givit. " 

Söndagen den 28 aug. 

Fl 	 11 r. nI. Predikan. Mi .-oion'l'rcllikan. 
.) e. Il! . A\·s(utniDg~Stllllk.\'itnl. 

}(orgon· oeh afto nböner na "ro oUenl liga och 
leda s ;1\' ku r,deltagure. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juni 1927. 

Allmänna llIissionsmedel. 

H. L.i .. gm 0, L .. S kövde ]0: 
» rio.~stli:lja l'ran OllRJlIIJd» to: 
~lissiooskyrk"n., Ull~d,·lijrcll. , lipp· 

Ra j a 
938. 	 >,An o ic» 
!.I39. F [llll. G ...\.;:;1~a 

~)·Il. » }I CJ'l"('Il::, d ,'j» 

~/H 0, B. .J., Boden. till J. 


llnderh. 
!!.J.i h. Utdelning' på akticl: 
!lIr.. n<"lld~ P.;n: Jllllfg-, l\lalmö 
~) ·rl. »OVilltifnlll ») 
Uj8, ,T. \f ., Klijck<:bel'ga 

:!.): - 
,jO: 

""jlIJCl'gs 
100: 

42: ,jO 
1:l0: . . 
](111: . . 

!)-l~). 	 »!<'örcningslänk en ». Elu·)jö , till Jucli l h 
Hullqvisls IInt.lcl'h, 2'i: 

~I:'O. S, P .. Sthlm :,00: 
U:,l. A. J., Köping' 'i0: 
!/:.2. n, Fil. ,I: 19 .. RO: 
!I;", ] Kol'. 16: 23, till R. Aut.l el'sous 1Il1dcrh. 200: 
9:1:-' . 	 Es. 5.j: 'j 

fIGl. 	 K.inD.~S'föreningens ;-;pal'UÖss ::l , Gbg, 
till Bert" FJodberlr' undc ,·h. 

~1I;:2. H en]1 juni ,) 

~!63. . On~lmn{] ,' 


%4, K E,. S,ivsjö 

%,J, Koll. vid kunfere nsen i }'"lkctOI'Il j/G.


l lil V, \\'estc rs undel' ll. 
%6. K. G, Sthl", 

]0: 

G,: ;;0 
20: 
]0: 
tO: -

%7. 
H(j ~ . 
9f) ~-J. 

9/0. 
9"/.t, 
9il. 
9"/3. 
~)j;) . 

9'G. 
9"/7. 
978. 

9~1). 
\)8l. 
982. 
as~ . 
!184 , 
UR:" 
~ISli . 
987. 
988. 

98D. 
990. 

9DJ. 

99t , 

Koll, i LiiOl lol'p, gill A. 
W. C.. Ol >!." 
L., El'stoI'jl 
C. J", rf'~ e b idrac: 
Ch. O .. d:o 
l. j\. , Korrköping 
H. L .. No n'köping 
»Söndags~i~ g' » . Ir. i\L .J. ti Il i\.filll1ic 

X i(' hoI80ns llIH.l erh., g'm A. D.. 
Kl'i,ldala 

Borås· SjöJl1arkcns rCi nukl'cts 
A. H-ströms ~ pnrbÖs.~(1. 
b. K., SJijlt,'valla, gUL C. W. C" 
L(·k~bl!r;.::

E. .B., Aodl'l'~l,,) 
•J. A . H., lIedbron 
.J. H., d:o 
L, L. , l:ppsa)n 
S. O.. SHIa . lir sparb. 

»Ouiimnd,,) 

~[fg. Sala 

",'. N. 

Oniimnd i st. f. blollllllO!' tiJ I väoners 


g'l';] V 
IL St.hlmH" 
;\L! l t. H: ]1i-]8. ;\1. S-l', KulIllal'. gm 

Th. B.. Smedby 
»Tvil Hli~s ion sv~i n Iler i Filipslar.l» , 

g-m H. B. 
;\1. J .. NOl'l'köpillg' 

ö: 
:i; HII 
;'): ;;0 

1:) : 1:, : 
~:): 
]0: 

U:
Il:>: 
~5 : 
10 : 
2 : 

20 : 
JO: 
~lO: ~ 

20: 
;): 

:3·j : 
;J: 

10: 
10: 

100: 

70: 
30 : 
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E. (J . J . R-II ]00: - 9~11. E. L., Slbhll , till Li }'ao-los und eri!. LU: 

\L L., :o;m H. A., Flisb, ;):- !l~18. K ilH':-;(~rll;IS \ ' ällller , .JkpJ.!:. till i'n\ r. 
»Snön 's ·, uilu f' l'lI. ~o : . M. L., .I3ol'llhollll, D. kr. :,,  4: % H i llg/)r-t'g föl' 


I(iJlI~ s(: rnus VUnn e r, Jkpg-, till mi~ - 1009. L. K.. I(l i Ill clllå la, I iII )[al'ia P e l 
4:, 0: - tersson uti illl\'. ,.\'1 . g·o l lt'. lo : siolli-irerlLHs lllttlerll. 

lUDD. r. F., Alill lf~äs 2:): - 1010. ,.l. B .. l\lönstenl~, "Jet t la ck 1i Il Her
S;p :WII : - 1001. E..\. , SPllrb. 4 ~1: ;I:l r en », ti Il lärare lI i Puebow 

1002. E l t tackoffcr till H e n'ell f";\" 1018. Y ::l Il liC l' i ~I a llll ö t ill A xe l Hahlle l'tJr 
on ii mnd, fng'p 's torp l.i: - g- O:-':-' I' II (\ g:ell - lellgs uthildning' gm 

;,(1: leDa . 	 Eli li tet tackorr"I' för erhållell GÖIl · H. F. 
hörclse , F . G. D., LlllLds bru\lll tu: - 101[1. S T., fijr l>ib~ lb· . \\'[1'11, Tiao-li 

lllu4. Tackoffer, M. N . ~OO: - lInde r h. 50 : 

l',Uo. E. \V' I lilriel'h~lIlJl ;JO:  Kr. ),8 ~:!: ..,lOnG. i\L FL. ~l Hg- ra 2;): 
lifUi. ~'r' 1\ skol bn rn l?" n i )[;)p: ril , gm d:o :, : 
1008. :'II . O. 100: - Allmänna missionsmedel 4,258: 86 

1011. " Onämnd» , Ps. ~2: ~ .,. :,00:  S. M. K :s Pensions fond SO: 
Särskilda iinuandU _____1,82:-;: !):l1012. ~yskonl'in~cll i FlisbY t gill Te G. 1.iO: 

1013. A. S. , Biic kaby 20: 
101·1. E . S. lljörköG y :!I.I:  SIImma under j\lni milnad 1927 Kr. 6,132 : 39 
101.~,. 	 }) Oniim nJ » ~;I: -

Med varm! lack till ~' al'jc fliL'al' f !1016. K. N ., G b~ lUll : 
10li. Koll. viu l ' llm'\'nd d. 10 /.i 1-1: :!,)

2.-,: - )Gud är trofast. hnn gpnolll \'iIken I h u \' cn10~0. 	 »F rå n tael,:: sHIIl .~ i.ls t ») 
bljvit kallaue till ~1'11l('I-lsl\ np mod h a li S SOIl,1021. 	 E. J .. J[ \·eLlamIH. » l ile:,oIJo,. pil :JQ. 
Jesu ~ 	 I(l'istus , volt' Hern'. );. l !{or. l: ~l.årsuag l'll» 100: 

1022. Sv,ln H. E. 111: 
1112:). N'urdv. Syror!"'Il., gill A. A ., Bröt j e

lual'k 
1024. C. ..T. B .. »)i st. i'iil' h!OllllllOf Missionstidningen 

faruror Rudills bal' 
102:' . »Alluic ») S I N I M S L A N D. 

utkommer 1927 i sin 32 :dra argåog. 
S. M. K:s Pensionsfond. 


[-Ijfi. )d ~fos. aj: ~» ) 
 Organ föl' Svenska Missionen i Kina. 

ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 

under medverkfln av Ma.,'l'in Li'l1lkn Dl. il. 


Särskilda ändamål. Utkommer med 20 OlltUmer om året, samt 

!.l3 ..t H edbcl'gs lids ~y rören i II~ . Gh~, fiir inneh,'dler uppbyggelseartiklar , bibelstu


eva ng. och bi !:a r e j "\1 icn c hih :!OO:  dier, 	 brev fr. Kina , "amt mi ssionsnoti se r940. 	 BHrrl';; y förcnin~pn i .\sak ~\. till ),Dyr 
b.c::I.l' Lilja:'h> uild(·rh. ;JO:- från ntir och fjlirran. 


R. 	 M., SpjlllsUyg-d , 'iII a rue tet i 

Miell c hih 10: _. 
 Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 

9~3. P. E. \V. , Djursholm. föl' € \ 'nng. Sling kvartal kr.1: 75, balvu.r kr . 1: 25, 1 k"arHsi-lien 30:
0",'af8, Torstens 0<:11 SigTids S!lUI'- tal kr. O: 90, 1 månad kr. O: 65. 

bös:-;o r till Barull. i SinaJI .J3: J:1 Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 
» ?o.li sslousviin fr. H-Jn )~ . lill J11lgo 
Lind e r. gm A. S .. Vish,' 90:  2: 75 	 pr år. 

90l. 	 H. Odl B., Stlllm, Ur s"",·tössan, till 
Est,,!" Berg's- ve rkl:'i1mhct 20: ~ Prenumeraut""mlare, som verkstiill:l 

H. H., Djursholm, rör eVHug:. 11lluerh. :tno:  prenumeration a nä rmaste postkontor, er
R. 	;\1. , lill :Maria Pett0!'ssUU, att flll V. 


eflor gattf. ~O:  hålla, 	 mot insändande till expo av posten" 
9GO . 1\Tnlmö -fria J(rjstl. ;!'Ylnllasi s trören" kvittenser, kr. 2: 25 för varje 5-tal ex. men 

filr en flickas lIJ\{..krh. l k v ilIIII. då intet friexemplar.
~t·tn:H öv ning:-oskola f~I:-

9j~. J.. A. M. till tlllu erh. a\' Ire ev" ng-. 3UU: När 5 ex. e!let ctäru!över rekvirel'9s rdm 
m9. Alill~ s" s Ini8~ioll~försH"llillgs sy.förert., exp., 	erhålles "art 6:le ex. gratis.till cn fl ic ka s ulldcrh. iJ:
993. Ps 2a : l, S. B. till ,-faria P 'L rssull Provexemplar erhållas gratis från ex-

ar t >lUV. efter goltf., gill I. ~\ .. Norr
köpillg 50 : 
 pedi tionen. Redalctionen

~~~~~~~~~~~~~.A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'-~~~~~~A 

Expedition: DrottningJ!atan 55. Telegl'amad ress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 4459. Norr 22473. 


vid 

Kl'. :,0: 

INNEHÅLL: 
Framåt! .Ja, framåt. - En härlig seger. - förföljelse och Yiickelse i Kina . - Anna 
Roos t. - l\Ial'ia ~~r]in 50 år. - Rob. Ber ~ling (,f) "r'. - Fdn Hed . och Exp. - [' .. :;" 
föreslöndarens pJ. fä ltet arbetsrum. - Pro ,'Oram. - Rcdo\'isning. - ;\[i ss ionslidningen 

Sinims Land. 

Stockbolm, Svenska Tl'yekeriaktiebolaget, ]927. 



N:r 13. ÅRG. 32. 5 AUGUSTI 1927. PREN.-PRIS 2: !5. 

ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLK";, 

BÖN. 

(Andens nådcvcrl.;.) 

,0, nådens Ande, helig, god, 
Frän all min synd mig rena! 
Förklaro för mig [{risti blod 
Och mig med dig förena! 
Uti milt hjärta bliv och bo, 
Tänd där din kärlek, hopp och iro! 

Nig /iiI' och fostra rör var dog 
Alt leva säll till ditt behW/! 

På jorden jag en främling går, 
.Jag vet ej, huru länge. 

J ag följa vill min Jesu spar 

Oeh njula hans umgänge. 


O, hjälp du mig, mig led oeh bär, 

Ty vägen mörk och farlig ur; 

.Jog hillar ej, min kraft är svag, 

Mig hjiilpl! siälv /i5rmdr I.'i jag. 


Guds hemlighet j([g ej /örstär.

Att mig med sig försona. 

Föl' mig huns Son i döden gäl' 

Att mig från straff förskona. 

Förklara mig Guds lrälsningsråd, 

Hur jog lör synden kon få nåd! 

.Jag längtar oll GlIds fullhet nå 

Och fräl.sningsnåden djupt 


förstå. 

Mig fulla du, som väl förstär 

Mig denna nåd alt läro! 

Var du min sol, ulf ljus jag lår! 

O, kom mig riktigt nura! 


Mot köl/slig lust mig helig gör, 

Min själ gör viss, jag dig tillhör! 


Så visst jag då evinnerlifJ 

l himml.'[1.'11 sknl! InVI! rli(J. 


Lule 11: 13. ~ratt. 5: 6. 

E. H~r. 
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VAREN VAKANDE! V A R E N R E D O !* 

Mattei evangeliums 24 kapitel skild

rar för oss vad Herren Jesus på tredje 

dagen under sin lidandes vecka hade 

att säga sina lärjungar. Orsaken till 

hans tal var, att lärjungarna til! ho

nom framställt en fråga om vad som 

skulle bliva tecknet till hans tillkom

melse och tidsålderns ände. 

Han förklarade för dem mycket 
SOm skulle inträffa, tills han slutligen 

uppmanar dem att vak a, men icke 

det allenast, utan ock att var a 
r e d o. 

I Markus I3 uppmanar Jesus lär
jungarna fyra gånger att vaka och i 

Matt. 25, i liknelserna om de tio jung
frurna, framhållas de olika följderna 
av att vara redo och att icke vara det . 
Då vi stanna inför detta, kunna vi ej 
annat än erhålla många varningar. 

0, att Herrens Ande så finge röra 

vid oss, att vi som leva i dessa ytter
sta tider, vakade och vara redo, vara 
redo och vakade. 

Bröder och systrar! Vi skola icke 

endast vaka, vi skola ock vara redo, 
vi skola icke endast vara redo, vi skola 
ock vaka. Utelämna vi något av des
sa två, kunna vi ej fullborda vår fräls
ning. 

V årt ämne kan uppdelas i trenne 
avdelningar: 

I. Varför skola vi vaka och vara 
redo? 

2. På vad sätt skola vi vaka och 

vara redo? 

3. Vad blir resultatet av att vi vaka 
och äro redo? 

~.... .Ant r-c: knin q'ilr l' ran en prcdil<a n a v lIrla 
K wch-chpl\. Yunch enl!'" församlings nyv 31de 
p uslor . 

Orsakerna varför vi skola vaka och 

vara redo är den, att Herren skall 

komma åter, och då han kommer åter. 

skall han upptaga en och kvarlämna 

en annan. Två män skulle vara till

sammans ute på marken. En skall 

upptagas, en skal! lämnas kvar. Ehuru 

de synas vara oskiljaktliga, skall dock 

den ene upptagas och den andre läm

nas kvar. 
Två kvinnor skola mala tillsam

mans. Den ena skall upptagas, den 
andra lämnas kvar. Ehuru, då den 

ena upptagas, den andra ej kan ensam 
vrida omkring kvarnen, skall likväl 

den ene upptagas och den andra läm
nas kvar. 

Mina bröder och systrar! Ehuru vi 
i denna världen äro oskiljaktiga vän

ner och kamrater, skall dock vid Her
rens tillkommelse den ene upptagas 

och den andre lämnas kvar, vare sig 
det blir maken, som skiljes från sm 
maka eller makan från sin make, fa

dern från sonen eller sonen från fa

dern, modern från sm dotter eller 

dottern från sin moder. Denna tids
ålders människor önska att bo till
sammans och vilja ej skiljas, men vid 
Herrens återkomst komma fruktans

värda skilsmässor att äga rum. Mina 
vänner, önska ni att undvika sådana 

skilsmässor? 0, att ni då i dag hörde 
Herrens röst: »Vaken, varen redo; 

varen redo, vaken !» 

En annan orsak, varför vi skola va

ka, är den, att vi ej veta stunden för 
vår Herres ankomst. Om vi visste, 
.att Herren skulle konuna kl. 6, skulle 
vi kl. 4 ännu kunna sova en stund _ 

Men vi veta ej tiden för hans åter
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komst. Det finnes ingen klocka, som 

den. 
Mina somna ej! Det dagas 

nu östern; morgonstjärnan skall 

snart uppgå. Stån upp, stän upp för 
att Tillreden edra 

varen redo att med ho
bröllopssalen ! Ehuru vi 

för Herrens ankomst, 
veta vi att den är nära före
stående. Härom vittna trenne 

Det första är vittnesbörd. 
I Luk. 2I'24 läsa vi 
lem skall bliva 

arna om huru 
av år återvänt till 

För det andra läsa att i 
de yttersta Antikrists ande 
skall vara verksam och att människor
na skola »Var är löftet om hans 
tillkommelse?» De skola ej 

den sunda läran utan trakta 
efter det som kliar dem i öronen. De 
skola vara varken kalla eller varma 
utan lika vatten. Mina 

av tillståndet 

i Kina känna vi till. Allt 
detta är tecken som förebåda Herrens 
ankomst. 

0, att vi alla vakade och voro re
do, voro redo och väntande 

vår Herrens ankomst! Låtom oss re
sa oss upp och 

för att mottaga den 
ler oss vid vår Frälsares 

så att den dagen ej må falla över oss 
likt en snara, 

På vad sätt skola vi vaka Qch vara 

redo? Vi skola ej sova! Bröder och 
systrar, akten på gryningen i öster! 
Vaken, vaken! Skynden eder att vak
na! Saven ej längre, ty de som sova, 
de sova om natten, och de som dricka 
sig druckna, de dricka sig druckna om 
natten. Rättfärdighetens skall 
snart uppenbaras. Bröder, va
ken, bliven ej sömniga, saven icke! 

Men vi böra icke endast utan 
även vara klädda. I Kol. 3 talas 

innehållande tio olika 
nämligen hjärtlig barm

godhet, ödmjukhet, sakt
tålamod, fördragsamhet, förlå

tande sinnelag, kärlek, frid, tacksam
het. 0, att vi alla och en var iklädde 
oss dessa kläder, så att vi icke en gång 
befinnas nakna! 

Mina bröder! Varen klädda, varen 
så att ni ej befinnas nakna vid 

Herrens tillkommelse! Likna ej kvin
norna, som pryda sitt hår, eller sol
daten, som ikläder sig sin rustning. 

Kvinnorna pryda sig, då de skola av-
ett besök, men vid hemkomsten 
de sina dyrbarheter i ett skrin. 

Soldaten är klädd för striden, men då 
den är tager han av sig sin uni
form. Med klädedräkten förhåller det 

ej så. 

Om vi ej äro klädda, kunna vi ej 
med människor. På samma 

om vi ej äro klädda i de kläder:, 
som omnämnes i Kol. 3 kap. Vi kun

na då ej komma inför Herrens ansikte. 
Förutom dessa nu omnämnda klä

der finnes ännu en klädedräkt. I Rom. 
I3' 14 uppmanas vi att ikläda oss 
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sus Kristus. Om vi äro iklädda Her

r ens Jesu frälsande nåd, kan Guds 
dom aldrig drabba oss, världens kal

la vindar ej genomkyla oss. Vid Her
rens återkomst skola vi med visshet 

få ingå i bröllopssalen och sitta till 
bords med vår Frälsare. 

Men det är ej nog med att vara 
klädd. Du måste ock bevara dina klä
der. I Uppb. 16: IS säger Herren: 
» Se, jag kommer såsom en tjuv; salig 
är den, som vakar och bevarar sina 
kläder.» Bröder och systrar! Bevara 
edra kläder! Orenen dem ej! Sliten 
ej sönder dem! Var på er vakt! Rö
vare komma för att stjäla dem ifrån 
er! Må Gud välsigna och bevara oss! 

Till sist måste vi vara rena. I I Joh. 
3:3 läsa vi: »Den som har detta hopp 
till honom, han renar sig, liksom Han 
är ren» , och i 2 Kor. 7: I : » lJå vi nu 
hava dessa löften, mina älskade, så 
låtam oss rena oss från allt som be
fläckar vare sig kött eller ande.» 

Då Ester trädde inför konung 
Ahasveros, hade hon i tolv månader 
berett sin kropp med välluktande 
kryddor och annat. 0 , må vi i dag låta 
Jesu blod vara det varmed vi rena 
våra själar! Kommen till Jesu blods
källa och renen edra hjärtan och edra 
själar! 0, att vi alla vore villiga sva
ra: » Herre, jag kommer, jag kommer 
till dig! Två mig, Herre, i ditt dyra 
blod !» 

0, må vi vaka, vara klädda, bevara 
våra kläder , och vara rena tills Her
ren kommer! Välsigne oss Herren där

till! Amen. 

Nya infödda pastorer på 
s. M. K:s fält. 

\'i h a i detta nummer glä djen kunn a 
infö r a an teck ninga r frå n en p red ika n av 
Kao Kweh -ch en, Yun ch engs fö rsa ml ings 
nyvalde p as tor. ivliss ionä r Berg h a r god
h e tsfullt hem sä nt dessa a nl eckninga r lill 
oss. 

I missio när Bergs brev und er r ubrike n: 
»F r ån fö r es tå nd a rens på fä ltet a rbe tsrum )) 
lämn as nä rm a re und er rä tt elser om pas tor 
Kaos va l och avskil jnin g och bed ja vi 
alltså få h änvisa till della br ev. 

P astor Kaos avskil jnin g skedde al ltså 
s trax löre missionä rern as avr esa fr ä n 
Yu nch eng. Sede rmer a h a r följ ande med 
deland e, söm t ala r om ny pas lor ä ven i 
T ungkwan, Sh e. anlänt: 

»Från T un gkw an fö rsamling J'öreligger 
en till Synoden s tälld skrivelse av unge
lä r följa nde in neh å ll. 

Under trycke t av det in bö rdes kr igets 
ti dva tten h a de utlä nds ka missionä r erna 
läm na t T ungk wans fö rsamli ng. Både de 
manliga och kvin nl iga medl emm arna a v 
densam ma, li ksom ocksä söka rn e, ä r o 
outhärdl ig t svaga och li kna får, so m mi st 
sin h erd e. J\'Ied anledning h ä rav ägde ett 
sammanträde rum den 15 m aj, vi d vil ke t 
ej blo lt alla försa mlin gsm edlemma r oc h 
sök are vor o nä rvarande ut an ä \'en gene

1\'(/0 Kwch-c hen. 
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ral Chang Tz-chi a ng i nordvästra gräns
armen,överfiiJlläkaren i sagda arme llil 
lington 1\.ao sa mt l'ältkaplanen Teng Loh
chih m. fl. Dessa beslöto all kalla herr 
Ll Pao-lo att va!'<1 kinesisk pastor i Tung
k\Van församling. Denne h a r nämligen 

Li Pao-Io. 

länge på etl förtjänstfullt sätt skött för
samlingens angelägenheler utan att för
tröttas, och han åtnjuter allmän aktning. 
Tungl{\van församling bör riktigt känna 
sig tillfred s över a tt få en så god paslor. 

Den 15 maj klockan 5 eftermiddagen 
hölls avskilj ningsgudstjä nst enligt bifogade 
program. Fastän den i miss ionens stadgar 
fastställda gången vid pastorsvalet ej följts, 
Hir man pil grund av tidsläget liJ ta viel 
det skedda bero. Vi bedja völ'dsa mt att 
Synodens alla medlemmar ville i uthållig 
förbön nedkalla Guds Yäl signelse över 
pastor Li Pao-Io och alla medlemmar a v 
Tungkwans för sa mling, manliga och 
kvinnliga, och hoppas på en ljus framtid. 

A Tungkuans församlings vägnar: 
Shang Pao-san, ordf. 


Chang Tz-ho. Feng Tsun-Iao. 

U Ch'eng-sin. Hsii Ch'i-ming. 


Liu Ming-ch'i. 


Program vid herr Li Paolo's avskiljning 
till pastor i Tungkwan, She., försa mling 
den 15 maj 1927, Id. 5 e. m. 

L A N D. 	 173 

1) 	Fyra diakoncl' bjuda general Chang, 
överfällläkare Kao och pastor Teng 
att int aga högsätena. Däreftcr bjudes 
herr Li Pao-Io alt laga plat s vid dem. 

2) Gemensam s~lng: Nr. 147 (A charge to 
keep I have). 

:3) Bön av överlåltläkare Kao. 
4) Bibelläsning av pas tor Teng (1 Tim. 

3: 1-10.) 
5) Predibn av general Chang. 
Ii) Avl äggande av pastorslörte av Li 

Pao-Io. 
7) 	Avskiljning a v pastorn genom gen eral 

Chang, ö\'crfältJäkare ICao, pastor 
Teng och den lokala församlingens 
represen tant herr Feng Tsun-tao . 

8) Pas torn hälsas välkommen (Shang 
Pao-sa n). 

9) Gemensam S~l llg. 

10) Herrens bön.)} 

Yi anbefalla dessa nya pastorer å t mis · 
s ionsvännernas trogna håg komst i förbön. 

Bön om nåd alt vara \'akande oeh redo. 
Tacksägelse och förbön för de nyligen 

avskiljda kinesiska pastorerna, s. 172. 
Tacksäge lse för vad Gud gi\'it oss och 

Kina genom miss i o n~ir Ringbeq~ samt bön 
om fortsatt vfd signelse över honom och 
hans arbete, s. 174. 

Tack rör missionsmöjligheter, som ännu 
finnas i Kina , och bön om nåd till alt kUll
na tillvara taga dem, s. 174. 

Yerksamten i Chiehchow-di striktet och 
de kri s tna där, s. 175. 

Försa mlingsm edlemmarne i Kina, sä r
skilt de unga, s. 177. 

Arbetet i Ishihdistriktet, s. 180. 
Missionens ekonomiska behov. 
:\-lissionstidningen Sinims land. 

Bedjen fÖl' missionllrerna! 


Sl~t'iven till missionllr'C1'na! 
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M. Ringberg 50 år. 

Femtio ar fyller den 21 aug. InJSSlO nar 
Malle Ringberg. I överensstämmelse med 
av honom uttalad önskan återgiva vi här 
en av hans favoritsånger i stället för alt 
meddela u tförligare da ta i' hans liv. 
Sången är författad av pastor K. L. 
Reichclt, missionär i Kina, och lyder: 

»Din rikssak, Jesus, v::ere skal 
J\'lin störste herJighed! 
Tak, at jeg ogsaa fik dit kald 
Og skal faa v::ere med. 
Uv::erdig er jeg, Herre kj::er, 
At staa som lem i rigets hocr. 
1'I'len du, som gav mig vennenavn 
Og tog mig ömt ind i din favn, 
Vil gi mig mag t 
At gaa, hvor du har sagt. 

Giv mig dit ömme frel sersind 

For slegtens sorg og harm! 

Luk mig i dine smerter ind 

Og gjör mig sterk og varm! 

Hj::elp mig at skue med dit blik 

Hvert folk, som liv og grocnser fik, 

At bre re verdens nöd og skam 

Med kiocrlighedens offerbrand 

Til döden tro, 

Taalmodig, sterk og fro. 


Da ved jeg visst mit öje faar 

Et herlig syn at se, 

Naar det mod livets aften gaar, 

Naar endt er lyst og ve: 


Guds rige s!aar i straaleskrud; 
Krist hentet har sin dyre brud 
Af alle stam mer, fra hver egn 
Med hver sin straalekrans som tegn; 
I jubelkor 
Dc priser Hen'en stor. 

Till ovanstaende vilja vi så blott foga 
vår allra varmaste lyckönskan till mis
sionär Ringberg med anledning av hög
tidsdagen. Give Herren missionär Ring
berg en ljus och välsignelserik framtid 
och blive han alltfort till sLor välsignelse! 

M.L. 

V åra missionsmöjligheter i 
Kina just nu. 

Då del helt så];c!·t är av stort intresse 
för alla S. ;\1. K :s vänner a tt få en så klar 
inblick som möjligt i v~lJ:a missionärers 
nuvarande ställning i Kina införa vi här
nedan, i den utsträckning den kan vara 
av intresse för hemlandet, en skrivelse 
från Kommilten för S. M. K till missionä
rerna på fältet. 

Den ovisshet rörande den närmaste 
framtiden, som rådde då skrivelsen ut
sändes, råder alltjämt. Ännu stå de våra 
därute bidande och vänta att molnstoden 
skall höja sig. Under tiden ha de upp
gifter att fylla och arbete att utföra, i 
vilket de behöva Guds barns varma för
böner och intresse. 

Skrivelsen lyder i huvudsak sålunda: 
Till Missionskommitten på fäHet. 

I Herren älskade medsyskon! 
»Delaktige med Eder i bedrövel

sen och riket och tålamodet i Jesus 
Kristus.» 

Det har varit smärtsamt för oss att er
fara, att det måst komma dä rhän, att 
även våra missionärer, i likhet med mis
sionärer tillhörande andra sällskap, nöd
gats lämna sina stationer och fara till 
kus ten . Vi förstå, hur det måste kännas 
för Eder a lt lämna Edert kära arbete och 
de infödda kristna utan att veta, vad 
framtiden bär i sitt sköte. Sährligen ha
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va de bävande frågorna »va rför» och »hu
ru länge» bränt i Edra hjärtan. Vi kunna 
dock vara förvissade därom, a tt han, vil
kens vi äro och till vilkens verk vi vigt 
vara liv, här lett och leder händelsernas 
gång, så att all t skall samverka till det 
bäs ta. 

Med anledning av det skedd a har ju 
naturligen den frilg :'\n trätt i förgrunden: 
Huru skall denna tid bäst användes? Det 
ä r i sanning en fråga, vars rätta lösn ing 
är av s tor betydelse för de infödda kristna, 
för Eder själva och - för missionsvän
nerna i hemlande t. 

Fr~1\l v,ir synpunkt förefaller det oss 
vara bäst, om hemresor till Sverige före
tagas i första h a nd endast av sådana mis
sionärer, vilkas semester redan är berät
tigad, och i andra hand av sådana, vilkas 
semestertid är nära förestående eller vil
kas hälsotills t{llld gör hemresa behövlig. 
Aterstoden borde sålunda stanna för att 
vara färdig att från kusten r esa tillbak a 
till fält et, så snart möjlighet därtill gives. 

Genom att så många som möjligt av 
missionärerna s tanna kvar i Kina, blir 
det möjligt för Eder att underh, Ila för
bindelserna med de infödda kristna på 
vår t fält och att till oss här h emma fr ån 
fältet såväl som fr ån Kina i a llmänhet 
förmedla sfldana upplysningar, som äro 
av vikt för oss att snarast erhålla sa mt 
kunna tjäna till missionsintressets stär
kande i hemlandet. 

Vi hoppas också, alt tillfälle till direkt 
verksamhet bland kineserna på den plats, 
där Ni vis tas, skall givas Eder. Såsom Ni 
själva helt säkert tänkt Eder, kan ju så
dant a rbete utföras genom »one by one 
work» samt på annat sä tt, t. ex . genom 
samarbete med missionssäll skap, vilka 
ännu bedriva missionsverksamhet på plat
sen, och eventuellt genom litlerär verl{
samhet. Meddelanden härom, och om 
huru missionärerna för övr igt använda 
sin lid, komma säkert alt av missions
vännerna mottagas med stor tacksamhet 
och J"örhjälpa dem till att aUt fort följa 
Eder med kärlekens intresse och till att 
s tödja Eder alla genom förb ön och offer. 

Om än det nuvarande missionsläget i 
Kina är kritiskt, så är det på samma gång 
fullt av möjligheter. Vi måste ocks· kom
ma ihåg, hurusom Gud förr under kri
tiska tider fört sill verk fram till seger. 
Däro m tal a r missionshistorien tydligt, 
t. ex. genom händelserna i Kina under och 
efter boxarupproret år 1900. 

De ideer, som under en lång tid hållit 
på a tt arbeta sig fram, och vilka gå ut 
på, att missionärernas stä llning härefter 
måste bli en annan än förr, synas nu 
komma att behärska situalionen. Unde.r 
sådana förhållanden är det gott alt veta, 
att vad som än förändras, så kommer vår 
uppgift som Jesu Krisli vittnen ej att 
fråntagas oss. 

»Guds högra hand kan allting förvand
la»; »ljuse t lyser ännu i mörkret, och 
mörkret fur icke makt därmed». - Sken
bara nederlag kunna bliva till seger och 
förluster till vins t. Därför vilja vi till
ropa Eder: Varen fasta och orubbliga, 
överflödande i Herrens verk alltid, vetan
de alt Edert arbele icke är HHängt i 
Herren. Och lä tom oss på samma g;lng 
rramhärda i bön om visdom ifrån Gud, 
a ll vi må få n~ld till att allting väl ut
rätta. Vår himlafarne konung har dragit 
ut med sitt evangelium i världen, och 
han drager fram segrande och för att 
segra. 

Edra i Jesu kärl ek förbundna 
Erik Folke. H. Dillner. 

Redogörelse för arbetet i Chiehchow
distriktet under de två sista kvartalen 

1926. 

Efter en skön och stärkande två måna
ders vistelse på Sommarro kommo min 
hustru och jag å ter till vår s tation den 2 
sept. Intensivt a rbete väntade oss. 

Den 5 sept. avled vår varmt troende 
bl·oder lang Shan-ch'eng efter e tt med 
o troligt tålamod buret mycket svårt och 
långv:lrigt J""llandesotslidande. När j:l g 
kom för att till honom utdela nattvarden 
brukade han ibland säga med strål ande 
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Den 12 okt. kunde min hustru 
öppna k vinnoskolan i Chiehehow 
med sju elever. Den har sedan på
gatt i tre månader. Som förstalära
rinna har min hustru lyckats an
ställa sin 
Examen 
lade att 
vunnits. 

gamla vän fru Klara Ni. 
vid terminens slut ådaga

ett mycket gott resultat 

-x

I-Iöstmissionsmötenas rad började 
med Yiihsiang den :30 och 31 okt. 
där jag ombetts medverka. På ut
stationen Ch'ingtou hölls mötet den 
6 och 7 nov. under medverkan av 
pastor Chi ng. På huvudstationen 
Chiehchow' var mötet anordnat den 
13 och 14 nov. och missionär Aug. 
Berg medverkade. Inga dop före
kommo. 

Med sorg ba vi måst stänga våJ' 
mångåriga gosskola i stället för att 
börja den igen i augusti. Orsaken 
är, att våra tre församlingar ej hit
tills ansett sig vara i stånd att bära 
utgifterna. Vi hoppas emellertid 
och bedja, att de skola komma där-

Folo: H. Tjäder. hän i likhet med församlingarna på 
interiör av kapellet i Chiehchow. 

ansikte: »!Vlissionär Tjäder, jag är Job. 
Jesus hal' i sin slora kärlek pålagt mig 
detta lidande.» Ofta återvände jag rikt 
uppbyggd fran dessa stunder. 

* 
Hopp som slog fel. 

Som ett synligt resultat av våra fyra 
tältpredikokampanjer sistlidna vår trod
de vi säkert alt tre män skulle infinna sig 
till dopklassen den 3 november. De hade 
yisat så stort intresse och försäkrade att 
de skulle komma. j'den hedningarna ha 
aldrig som små HItt lära sig att tala san
ning. De mest bestämda löften givas där
för ofta utan avsikt att hålla dem. ingen 
av de l re kom! Särskilt för en av dem, 
Chang Ping-sin, vore jag tacksam för för
bön. Honom ha vi nu överlämnat i Yun
chengförsamlingens vård. 

* 

andra platser. 

Sista tältpredikokampanjen på del gamla 
året 

slutade den 20 dec, då vi hade talat Ordet 
under en månads tid i en stor by, To-lä, 
23 Ii sydväst om vår stad. Atta i evange
lium intresserade personer lwmmo in till 
staden för alt fira jul med oss. Det var 
som en fläkt från den gamla tiden! Tre 
unga män a v dessa säga sig skola komma 
till var en mån. bibelkurs p:l det kinesiska 
nyåret i febr. 1927. Bedjen för dessa! Tre 
av oss talade Ordet flera gånger om da
gen. Från 4-6 på e. m. gavs undervis
ning i den nya ljudskriften. Några mä n 
och ynglingar lärde sig ganska bra genom 
att skriva på sina brickor med sand samt 
genom övning att rätt uttala den inlärda 
tecknen. 

Mitt på dagarna, då vi hade minst med 
folk, gingo båda dörrvakterna ut med 
megafoner och utropade inbjudningen till 
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tältet och sålde böcker i de 
Pa kvällarna från G-9 hade vi 
de Hesta ilhörarna vid den stora 

lampans sken. Understundom kunde vi då 
ha 100-200 personer närvarande. Under
stundom fål" att dra

uppmanas att del laga i morgonbönen kl. 
halv 8 varje i vllr privata bostad. Här 
ha ocksii vi tillfälle till en
skild bön och betraktelse under dagen. 

av både gossar och nickor fa 
kristliga under var-

Vi så en förhoppning. 
att Andens mtt falla över den 

torra jorden. »Yi skola skörda om vi icke 
trö[[na.» 

Chiehchow 1927. 
medarbetaren 

Henrik Tjäder. 

tiden närmast löre 
avresa därifrån. 

She, den 14 mars 1927. 

Kära vänner! 

På denna missionens stora högtidsdag 
ha de av oss, som ha den förmånen att 
få höra till S. M. K. här i Tungkwan, varit 
tillsammans en stund för att 
vad Gud för S. M. K. och 
M. K. under de 40 å r, som 
dess kom till 
missionärer samt de 

vi ha här endast åtta yoro 
vi men det var ändå en glädje att få 
vara med bland den lovprisande skaran, 
som i tackar Herren för S. M. K. 

De sista dagarna ha minnesfester av elt 
annat firats här i staden, nämligen 
eRer SUD Ya~sen. Del är 
hans död. Både i 
i vom skaror av människor samlade 
för alt fira hans minne. höllos, 

med flaggor och standar 
gingo genom staden under ett förfärligt 
skrikande och skränande. Massor av 
skrifter utdelades. Allt med syftet att få 
kineserna att vakna upp över, alt de äro 

av särskilt 

land, Frankrike/Ameril,a och 
nummer göres av uppträdena i 
den 30 då kineser döda
des, därför alt de ej order utan 
sökte komma in utländska området 
för att skada och ra. Andra tillfällen 
under sista aret, da oroligheter 
framställas nu aHa att det är 
!ismen, som vill döda alla kineser. Och 
alla som lInnas i landet, 
ha alla verkat för alt göra Kinas ungdom 
till Om man får 

Denna agitation för att få upp hat mot 
utlandet bedrives intensivt, och det är 
därför ej om det är svårt för 
yål'a kristna att förstå vad som är san
ning i allt detta. Här talas vackra ord 
Om frihet och här förkunnas 
en fosterlandskärlek, som är villig att 
i döden för att Kina till ett stort, 
mäktigt och I;lomstrande rike. Allt skall 
ske, bara de ra sopa rent från de utländ
ska ! Och da missionärerna 
ledsamt nog höra till " så 
äro de föremål för noggrant synande. Ha 
de ej ibland visat av allt detta, som 
»imperialisterna. nu I;eskyllas för'! O, 
kära vänner därhemma, det är ej att 
vara utsatt för sådana "strålkastare" som 
vi äro i dessa dagar. vi äro hel
gon, bara skröpliga stackare, som många 

ej ens ha så talarnod som 
kineserna. Och dock ha vi kommit ut 

av Jesu sinne. Han som var 
Om det är svårt för alla ldneser, som 

äro så äl' det dock 
särskilt svårt för de unga. De älska sitt 
land, de ryckas med av alla dessa 
löften om Kinas till ett para
dis. Hur önska de ej vara med om att 

sin insats rör att 
dröm. Och lockas de med, i 
att de bäst skola kunna tjäna 
sin Herre och sitt folk. Försent ha som

vaknat upp över, vart det bär hän. 
ha ,följt med hopen. bort ifrån 

Herrews folk, uort irn~n församlingen. 
Lyckligtvis har det ej gått så bland 

.de våra>, vi veta del. Men jag 
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Foto: M. Folke. 
Fröken Ackzel/ på missionsresa i säl/skap 

med bibelkvinnor. 

ville med detta sända er en onödsign al> . 
Där "söderns arme. går segrande fram, 
där blir det soart oog en kamp på liv 
och död för de kristna kineserna. Läror 
spridas, vackra, försåtliga, en del fraser 
tagna från bibeln för all göra det till
talande - undra ni på, om somliga ha 
svårt att se själafienden i detta? När ban 
l<ommer som ljusets ängel, är han ej lätt 
att känna igen. På en del platser i landet 
är det förföljelse m ed hugg och slag, smä
delser över de kristna, men kanske den 
farligaste frestelsen för de unga kristna 
ändå kommer i form av de läror, som nu 
spridas i detta land. 

Det är ej nog med att ha »intresse för 
missionen» i dessa dagar. Det behövs en 
skara; som Herren kan ri1kna med säsom 
förebedjare, medkämpar i kampen om 
själarna bärute. .Men Abraham stod ännu 

kvar inför Herren.» Det är sådana vi 
!.;ehöva nu, sådana som i mörker och 
natt, i motgångar och svarigheter äro 
villiga att stå kvar inför Herren i bön 
för dem, som kunna räddas, trots do· 
men som går över landet. 

Ingeborg Ack::el/. 

Från iöreståndarens på fältet arbets
rum. 
Mitt förra meddelande varslade nå

got om, alt kanske tider stundade, då 
vi för en tid nödgades lämna vårt ar
betsfält. Vid min hemkomst möttes jag 
av underrättelsen att Yar legation i 
Peking känt sig föranlåten att tele
grafera till oss och tillråda oss att 
lämna hiltet. 

Givetvis väckte detta sorg och be
l{ymmen i allas hjärtan, ej minst i våra 
kristnas. Ehuru i denna provins ingen 
anledning synes giva för handen att 
ett sådant steg behövde tagas, visa 
dock förhållandena i Shensi att den 
bolsjevistiska agitationen med förvå
nansvärd hastighet griper omkring sig. 
I Honan, på vårt fält, är allt f. t. lugnt, 
men erfarenheterna från andra delar av 
landet giva dock tydligt vid handen, 
att med »de södras» framgång följer 

plundring, mord och så mycket annat i 
spåren. Kom så telegrafisk uppmaning 
från ledningen i hemlandet, att vi borde 
lämna innan det blev för sent, och kände 
vi oss därför ej kunna handla på annat 
sätt än att omedelbart sända ut budkavle 
till alla våra missionärer att göra sig redo 
till avresa. 

Vad detta allt medför kan ej beskrivas. 
Skolors upplösni ng och våra hems stäng
ande, anordnande för barnen i barnhem
met och för många andra, åtgärder för 
arbetets bedrivande på alla stationerna, 
tillsyn av missionens lägenheter under en 
oviss bortovaro m. m., allt maste den en
skilde och ledningen tänka på. »Du har 
räknat min flykts dagar» ljöd det åter och 
ålerigen i mina öron. 

Häl' i Yuneheng sk ulle vi hu s tormöte. 
Under mötesdagarna omtalade vi ej för 

.någon, att vi fålt uppmaning att lämna. 
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Vi ville ej störa friden. Men då mötet 
var över sammankallade vi de ledande 
inom församling och skola och berättade 
vad som var i görningen. 

Vi komma nog aldrig att glömma den 
kärlekens förståelse och den sympati som 
lades i dagen av alla. I allra största frid' 
och endräkt samrådde vi om vad som 
var att göra. De större skolornas stäng
ning var ett av de första besluten. Då 
sedan frågan uppstod huru vi skulle ordna 
det med den andliga verksamheten beslöto 
de församlade ledande inom församlingen 
enhälligt, a lt till pastor för YUl1ch e ng~ 

kvävde mångas röster, och vi kände, att 
vi yoro »ett hjärta och en själ». 

Påföljande söndag avskildes vår broder 
till sitt viktiga kall. Söndagen förut hade 
diakonen Wang Chien-hsiang i An-I av
skilts till äldste. Båda dessa stunder voro 
mycket gripande och vi känna oss med 
förtroende kunna anförtro hjorden i våra 
bröders händer. Kao har genomgå tt en 
hjärtats förändring, är av naturen rikt 
begåvad som predikant och har fått en 
god utbildning, dels i missionens egna 
skolor, dels i ett teologiskt seminarium 
Shantung. Vi bedja alt få anförtro honom 

Kao Ming-hsuen med [amilj. 

församling kalla och avskilja den nu 
tjänstgörande evangelisten, ](ao-J(wen
chen, son till avlidne äldsten inom Tung
chowfus församling, Kao Ming-hsuen. 

Då man läser om hurusom på många 
ställen de kristna visa ett bittert sinne 
gentemot sina mångåriga ledare, förakta 
och håna dem, kunna vi ej annat än av 
hjärtat tacka Gud för att vi fått göra 
motsatta erfarenheter. Det bönemöte som 
nu följde var mycket dyrbart. Tårarna 

åt hemförsamlingens synnerliga å tanke 
saväl som hela vår mission i dessa kri
tiska tider. 

-x * 
-:.:

Sedan den 30 april är förestå ndarens 
på fältet arbetsrum ej längre förlagt till 
Yuneheng. D;', brölo nämligen några av 

oss, bland dem jag och min hustru, upp 
från vårt hem och begå vo oss åstad till 
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någon säker plats, lill alt börja med till 
Tien/sill. 

Vår minister i Peking, vär generalkon
sul i Shanghai och vår ledning i hemlan
dct hade alla uppmanat oss al t ej dröja 
kvar, så alt vi ri skerade att bliva avsläng
da från förbindelsen med kUSlen, om järn
vägsförbindelserna bleyo avbrutna . Dc 
allra f1esl" av oss reste med »rickshaw», 
en tvåhjuljg, aven man dragen liten vagn, 
den sju dagar länga resan till närmaste 
järnvägsstalion norrut. :\Iin hus tru och 
jag jämte fru Ringberg och fru Linder 
begagnade oss dock av ett erbj ud ande att 
HI hyra en bil aven missionär Briscoe i 
Pingyao och kommo s:dunda på lY~\ da
gar till samma Illal. 

För dessa tre claull'r, som ej voro ~ [I 

friska, var detta en stor yälsignelsl', isyn
nerhet som viiderlckcn yar rä II kylig oc.h 
tidvis blåsig. 

I Peking gjorde vi sp(]nll nilgrn dagars 
uppehåll för att lIJed lIIinisl l" Ewcr löf dis
kutera situationeII . Det iiI' y ll eTst sV;lrl, 
rör att ej säga ollliijligt, alt kUllna föniI
säga vad SOIll kan konlJllll alt inlriHl"a, 
men med erfarenhelerna fr ~1\I HJUn o('h 
1911 söka tydligl'n alla Ilalioners m.\"lldig
heter att försiitla sina r espcktiyc under
såtar i trygghet. DiirWr finnas f. II. yl ten;t 
få utlänningar, vare sig- det iiI' mbsion~i

rer eller affärslIIiin, i det inre ,1\' Iandl't. 
De som stanna kyar få gijra .~"I på t'gl~n 
risk, och det hal' t. o. 111. hänt, att de 
amerikanska myndigheterna he\1lsänt 
några av sina llIeClborgan' och fiirbjudit 
dem att vidare ;llC'rvi·inda till Eilla , 

Att det för o~s missionärer skall vara 
en svår prövning att så här, på obes tämd 
lid, nödgas lämna hem och verksamhet, 
säger sig ju självt. Vi tro dock, att det 
är en förklädd välsignelse , 

Den kristna kyrkan har nu tvingats att 
vara förutan sina utländska ledares när
varo, beskydd oeh r~ld. Personligen ser 
jag saken så, alt vi i missionsarbetet upp
nått den tredje perioden. 

Den första, banbrylningens, räckte till 
HJOO, då boxarupproret för en tid h~im
made arbe tet. Inlill denna period måsle 
vi arbeta under stort motstand och miss-

L A N D, 5 augusti 1927 

troende från myndigheternas och folkets 
sidn. En kristen kyrka blev dock grund
lagd. Ar 1900 lick denna genomgå sin 
lultringseJd. 

Den andra perioden har utmärkts av 
lugn, framgång och välvilja. Arbetet har 
konsoliderats och utvecklats med stor has
tighet. 

Den tredje perioden, som nu börjar, 
kommer att kännetecknas av a tt verk
samheten mer och mer övergör i kineser
nas händer. Nationalismen har paskyndat 
den. Rednn höra vi, huruso m en del 
kristna institutioner övertagits av kine
serna, såsom t. ex. »The Shantung Chris
tian University» och andra. Här och var 
viHja l"iirsallllillg;Irna sina pastorer, och 
P~I en de.l plat~er ha lIIissionens egendom 
helt en kelt beslagtagits. 

Då JI1lSSl()n~lJ'erna Cl! gång å te\'Vända 
l)lir d t at! liig.ga arbetet J.l~l ett helt annat 
p lan. :\lissioni.ir 'rna k U III lila att ännu för 

n h. ug lid 1ram; I lll'hiivas, men l,anske 
mera som evnngclisll'J" och rådgivare. Det 
nYa vinl'! kUllImer nog alt spränga sönder 
manga läglar, Hlen sadant får man räkna 
med. Glid allsmiiktig sitler vid styret. 

f. n, r asal' krigl'l i vart Honandistrikt. 
UIstalionen Lingli:\o har plundrats av 
solda ler. \':1 r 1' '':lugl'Iist därstädes upp
gin's l'j haya varit HOg undfallande för 
so lda tl'l"IWS fordringar, och så togo de 
hämnd genom at! snmla ihop en pöbel
hop, som slog sönder fönster, dörrar, 
möbll'r m. m. oc.h plundrade allt som 
fanns att f5. Huru drt galt med den när
hehigna staden Shancho'\v, ha vi ej ännu 
Iii I t veta. 

\'i resa dessa dagar till Pei taiho, en 
plats belägen åtta timmars järnvägsresa 
härifrån. Vår adress är dock all t fort
Iarande China Inland Mission , Tien/sin_ 

Tientsin d. 31 maj 1927. 
AL/gust Berg. 

Från Ishih. 
I s/ormö/es/ider. 

Det sisla stormöl{:t, det sjätte, är just 
över. Det förs tu hölls i LindiiII d. 27 
mars. Den blott 25 km. långa vägen var
dock så förslörd genom s tändigt regnan

http:lissioni.ir
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alt min hustru och jag icke 
resa. Det följande mölet var det lika illa, 
och vid det tredje 
resa till 
heter. 

om desamma. Det 
chli, blolt 10 km. i öster härifrån, kunde 
dock grund av de svåra 
besök>ls av min hustru. m~ste 

riddjUl' dit vid G4 år är även en 
mil en något när det 
ler att vid framkomsten predika. Evan

Hai var även med och talade el1
och golt om lron och bättringen 

Mitt budskap var om all
slut och beredelse därför. Vid nalt

vardsmölet bekände en av de troende, att 
han ville han med Guds 

* 
TiH det därpå stormötet kunde 

min hustru än med, Det var i 
km. fran och de 

gjorde det till en ganska 
)uppskakallde» färd för den, som satt in
uti kälTan, ,'arför min hustru kände 
rätt sönderbråkad vid framkomsten. 

Vännerna oss med alldeles 
värme. De hade att vi 

skulle ha rest från fältet, hem till vårt 
land, och vi kommo nu som en över

det syntes vara en 
sådan, 

* 
På grund av den myckna undran och 

de 

vad som 
tala de om, a tl vår minister 
till oss och rått oss att resa till kusten; 
att anledningen till detta rad var den 
över hela Kina rådande osäkerheten, som 

orter ställt mbsioniirernas li\' 
i de största faror. Jag meddelade ock, att 
därtill kom den jusl då överhängande fa
ran för mel1an Kina och andra mak
ter, då även utomstående nationers un
dersåtar skulle raka i li\'s

fara och till förveck
som 

I-Hir i syntes 
omedelbar fara hota, men man kunde vän
la, att det fortsatta eller 

med utlandet skulle avskä
ra förbindelsen med kusten, varför det 
vore viktigt att i lid a\Tesa dit. 

l\fen variör ha vi då ej våra myn
råd lilan stannat kvar? Ja, 

jag käm}e från början en mycke l stark 
motvilja mot en sådan brådstörtad avresa, 
och Gud om lov att få 
stanna, fastän alla andra reste, och om 
att han ville visa sin 
oeh ä\'en mig 11'0 och en känsla av 
trygghet under hans Det blev en 
vecka av kamp, men vid dess slut 
var allt klart, hade H,tt lov av Herren 

kände mig viss, DU 
kommande 

tro och trygghet 
hans namn. jag nu 

min hustru, om icke hon ändå vil
le resa ned, svarade hon blott: har 
en offrat mitt liv och allt för Her
rens verk i Kina, att möta 
vad som helst: rör äro vi säkert 
likD trygga här som P~\ annDn 

Så kom det sig, att vi ensamt 
tvärtemot vad alla dc andra mis

sionärerna vara rätt, och jag kän
de mig att delta var ett pfi 
Herrens olika med 

åstundan åstundat att äta 
med edcr.) »)Astunda) är i 
samma ord som i Lule 15: 16. 
Som en längtar han It få oss 
till bords med Uingta vi? Låtom oss 
undanrödja hindren för Herrens måltid 
och Srt till bords med honom! 

* 
Guds/ro och Jesus/ro. Vid ett bönemöte 

lell aven a v de troende 
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pel<ades nutidens stora fara a tt förlora 
den enfaldiga tron på vår Frälsare. Ta
laren berättade, att det fanns flera unga 
män, medlemmar av församlingen, som 
förlorat sin tro . Nu trodde de, som de 
själva sade, »på Gud men icke på Jesus». 
De hade gå tt i vårt lärare- oeh evangelist
seminarium men kommit i beröring med 
så mycket av det unga och nya Kina, alt 
de vilseletts. Huru böra vi icke ropa till 
Herren för alla dessa arma förförd a-barn! 
Jag minns vad Landin en gång sade ju st 
om dessa ynglingar, sedan de kommit till 
skolan i Yuncheng. De hade sag t: »1 Ishih 
voro vi så varma för Gud, men nu ha vi 
blivi t så kalla och likgiltiga.» Sådan otro 
och främlingsfienllighet föl jas vanligen å t, 
faktum är, att en mycket stor del av dessa 
unga gärna ser, a lt vi missionärer resa 
vår väg. 

* 
Vårt eget stormöte i Ishih sIad, var som 

sag t det sista. Dit kom, sasom fler a 
gånger förut, broder Kao från Yuncheng, 
nu nybliven pastor. Herren gav oss det 
vanliga stormötesvädret; den y tlre och 
inre stillhet, som äro lika väsentliga för 
s tormötet, ringo vi även, och ordet mätta
de själarna, så alt det allmänna ullaIan
det vid mötets slut var : »Vi ha fått Guds 
nåd. i icke ringa mått», d. v. s. rikligt . 

* 
Insamling för kapellet. Vid församling

ens ekonomimöte kom även frågan om 
l;apellbygget upp. Det .var fru Pei, som 
förde fram den - eller rättare sagt, den 
följde med henne fram, när hon j syföre
ningens namn kom fram och lade ett pa
ket silverdollar på bordet, 26 stycken, och 
sade: »Det ta skall vara till bänkar i det 
nya kapellet.» Sedan bröderna lillat en 
s lund på varandra, började de göra sin 
del. Unge Hai tog papper och penna oeh 
började skriva namn och summor. För
samlingen var nu vid mötets slut icke 
s tor, men av summorna på från en till 
tjugo dollar, blev det dock 192, som till
lägg till »Mor Höftlams)) 26. Genom den
na nya insamling fattas d.et nu endast 
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mellan 700 och 800 dollar tills vi kunna 
börja bygga. 

* 
De nydöpta. Nio personer upptogos ge

nom dopet i församlingen tre män och 
sex l,vinnor. Deras ålder växlade mellan 
66 och 16. Den sistnämnda åldern repre
senterades av två sl;olflickor, 66-åringen 
var en lärare frän Linchin. Han har un
der många år varit ett slags troende men 
först nu blivit en )) verklig)), som han sade. 
Hans hustru döptes för två år seda n och 
hade då under nära tjugo år varit utan 
avgudar samt bedit till Jesus. För 20 år 
sedan hade hon nämligen en gång besökt 
sitt barndomshem och hälsat på sin mor . 
Där hade hon träffa t pr. en utlänning (det 
var min hustru), som hade lalat om J e
sus, och det underbara budskapet grep bå
de mor och dotter, sil att den förra genast 
lämnade sig :11 Frälsaren och snart där
efter dog, lycklig i sin nya tro, ehuru hon 
icke hann bli döpt. Min hustru förlor ade 
spåret efter dottern, kom ej alt taga reda 
på, var hennes mans hem var, men Gud 
höll reda på henne. Det ljus hon fått 
slocknade icke, om det än nämtade matt: 
efterhand kom hon i beröring med troen
de och fick höra mer men var själv s~. 

tyst och tillbakadragen, alt ingen rätt · 
visste, var man h ade henne. - En ung 
lärare fr ån samma trakt som detta par 
döptes även. Han är en av unge Hais 
))fiskaf)). M~l han nu s tanna i nä tet! 

(Forts.) 

Insänd litteratur. 
Han ledde mig. Fn enkel levnadsteckning av 

PhiJjppu s I :ordon . Geno1n s.edd, komplet

tera d och utO' iven a.v Ernst. l i-ordon. I s
r~ e l Ill is ion ell,'; Ande "fö renings Bokför

lag, Stockholm. 163 sidor. Pris hä.ttail 
2 kr. 

En synnerlige 'n intn·.-,;:wt och 1nyd~pt. lii
rorik l evnadste(·knin~· hax givits oss i d"lLna 
pstor nonlons s jiilvbiografi, i vilken barn
:101",- och ullgdorll '3 tidpns minnen blivit .<ir
skilt livligt och uliör li.c: I· skildrade. Det är 
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i sanning an beklaga, att pastor Cordon ej 
bann avsluta det avsnit.t , som behandlar 

den egentliga arbebtiden, men boken förlora r 
dock ej på grunll h;;rav sitt v;;rde. De 

gamla såvä l som de unga komma s äkert att 
med .,tort intrh.;e taga del av bokens inne

håll. S j,ilv har undert.ecknad funnit den si;, 

intrM. ant, att jag ej kunnat liigg a den ifrfw 
mig förrän den var slut, ocb tIa j"_g nu slu

tat Jäsningen och lägger 
det med e n känsla. av 

den verklige), njutning, 

skänk t mi.c;. 
Boken n·kommeDdera.s 

Ben-Israel. Upplevelf;0r 

boken ifrån mig är 
·slor bcksamhet rör 
som bokens litsn ing 

på det varmaste. 
M. L. 

från mi -o ionsLiltet i 

fred, i krig och under jndefö dölj elsp r. 

Av R Clau >, "n. över.-;iLtt.nint! från dan
ska n av Emy c: teuberg. Tsr :wls mi .- , ionens 
"lndelsförenings liokför!ag , " tockbolm. 
127 sidor. Pris · hi.iHad 2 kr. 

D~n >um vill lilra kii.nna något om j udar
n,·; förhållanclen, ,~ecler och bruk tonle i den
na bok finna ej ,,1 litet av inLrp ·"p. Di;, nl[Ln 

ftiljer denne 101'''''1.> sou, i det att man läser 

om bans I.lppleveJ,;pr, f?tr maIl n;imligen en 

levaode inblick i mall::;t och mycket, som rör 

s ig bland Herrens ('.~('ndomsfolk. PH. under

t~cknad har doek Ben-Isnteb lidandeshisto
ria vid en hastig genomläsning av boken 

!C.iort det djupa t e intrycket. :'Ilangt och mvc
kel., som vi fa. genomleva och kllnlJ3. ;;om 
något svårt, blir vid jämförelse med vad 

Ben- J-rael fick genomlev~l av liteo betydel·se. 
Ja., man fyllefl av tacksamhet till Gud, som 

-konat oss tran de Ya w r, som judarna i 
Przemysl fin:.:u genomleva. :'lIan fyl],,; ock
s,i. av tillb,'djan inför den allsm iiktige Gu

den , som kunue aoviioda allt detlu. för att 
föra, ~ilt verk till seger i dennp ),;ru.els son. 

A.llt, även dei Sv, raste, är i . anning medel 

Guds hand varigenom Ilan förverkligar 
.sina pla.ner.Cllderbar är ban i nådefull ut

hållighet och barmh'irlighd. 
:'11.\ b"k'·n bliva ett medel i Guds hand Var

ige nom vha hjärtan värmas för Israrhmis
sionen , ~" alt vi b!i,·a mera nitiska ifr:I .:.:·a 
om ai t liira ev~n;.:e lii glada. bud skap till 
detta i"lk. som 'a ,)(la. blivit n,i,']l:lndlat av 

de s. k. k r istna. M. L. 

REDOVISNING 
för medel influtna liII "Svenska Missionen i Kina" under juli 1927. 

1026. 
1027. 

1028. 
1029. 

JO~n 
l(l::~. 

10:::). 
1038. 
111:Ja. 
10·W. 

104l. 

10.2. 
lOja. 
104-1. 

10·j3. 

10J6. 
lOn. 
HJ4R. 
1[1 ·!~. 
10:)·1
10:'G. 

10,)7. 
10'>8. 
10:;9. 
1060. 

Allmänna missionsmedl'l. 
A . K., F.kcnä ss.iun 2.):
G.. va efl.:r avI. fru AnDa ]{olmgren, 

l{öpill.!:; ,)00: 
Ch. .D. 'r., SnllsiÖ-5tol·äng-en 100: 
»On~lIl1nd», till illlssiouäreroas un
derhåll 100: -

Ji'. H., Dnvbo, " tionI10" 12: 
.A . E .. l\rylho, »e( t riuga taekof'{'t,l':' 2;):· . 
E . F .. l(i llls tatl 	 .-10: 
E. J ... Boden, t ill J. Aspb"rgs ullderh. 100: 
K. E .. G:a U!Jl!sa la 
KÖPLIIg-S\:lluUCI' UH !-) orrcrkuvcd. gUl 

A. J. 
B .·aba jUIlg- fruföreniog till M. Nicbol
~on s nnd p'l'h. 

»Ur Glid s rika rörrhd» 
S. S., ~1I1 ( ' h. A .• V rubdcna 
L. 	M. F., till ,\-hll·ia Ky liJ\ s och Ji'riua 

Prvl7.' nnderb. 
»EII·li:,:!."t foll\:-koll. Erik Larsson." :-:ista 
iinsk'~1 n » . gm H. loJ., I(rokt.J!H 

Gavumedel rr n i\lm·a. g ill \f. S. 
"Oni.irulld ' . gm G. G., CP lJ ~;lla 
1. A., Narrkövillir 
iII. H .. [O:tu d:o 
Ps. :34: 1", g m ;\f. K., Kris[dala 
or!'( ~ l'kllver t fl·rIn Fridhem, gill Ii. L , 
Ä[g-ar a ~ 

S. A .. Slhlm 
H. C.• Sa lld hcm 
;) Kin a \·;in » . lnckoffe r 
Yran a\'L S. G., Bl'un sla. gm F. S., 

Kunda 

~:': -.,.. 

15: 

300: 
20: 
5:

900: 

;)0: 
:13: 

I:1Q: 
.10: 

lOGI. 

JO(;2. 
1\'(;3. 
]1)(;4. 
1111;;,. 
lniiG. 
1 (1ij/. 

10GfJ. 

10jO. 
10;1. 
10j2. 

1073. 

1074. 
1u7:,.. 
10,t;' 
10j7. 
10j8. 

1079. 
I~: = lORI. 

lUS~. 
,,: :;0 

lU: - 10R3 . 
1): 11 184. 

.jOO: _ . 
11\ 5. 

10 : - 10Sr, . 

A. L .. oflerkuvcrt. till E. S.iÖströms 
undcrh. 

N. S. , u:u till cl:u 
i\L O., lI:u till eI:o 
Skf'lkftr:6 lallrl fot t'(:)rSC11n lin gs IJlf;; 
~ . J::l:s .... paTböFisa 
],-urr, 'pt'ugaT" vid möf'el i TIurön ::n :(j 
S. nI. JC i )IullllÖ JiirsuljlliUg". gill 

.10: 
:::1.1: 
:.!.): 
1.-,: 
:1u: GO 
lG: ;::1 

.T. S. 	 1.1;;8: 10 
S.v["örenlllgens i lIlalInö sparb., gm 

il :0 
Hiin!a å i »Biku!)an ») insatte. medel. 

!,.:·I.11 d:o 
(;. K., B.iörkiiby 
i:'lo rll J3iilii A rbet ~rörcn. 
SV'oIlska-Lu thersli ä .:\l1~:l.l:-;tana för

" "lIl. i New Britu in D ollnrs 10: 
SL Miss ionsförsamI. Attleboro. 

Dollars 10:
»H'erl'ens tiond{~ :~ 
Visby- Ji'em iil' c~ (örcuiDg 
1\. U - n. :\'"orrköpill~ 
o. k, gom :'\'1. .l ., Sp.iutshyp;d 
S tcn gö l-::l]l jll ts uyg-ds u,f;~, Lill mig· 
~i()näl' orna r f' Or 

A. J-T.. Rlp'u il jön 
.U. P., Roun"bY 
)·.]-'öuelscdn"·,,blooHuol' », fr. Y. H., 

LiJkiivillJ: 
).) Oll~illlnd ~, 

R \' ~ehiJl'ag- fr. mi~"ion:-;lUi)te i Hti
g-c l· sl a . Oppcby 

T. F. S .. Duvbo 
» OIli.i IU Ud » 

319: Q ~ 

2-;-: :24 
2;'): 
:'0: . 

37:-

37: 
(,: 

34: 
;'00 : 
~il : 

10: 
~n: 
10: 

10: 
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1087. R. S .. rppsal a 2:> : - 10:'2. OniiJl1llc1 till (l:o gm rt:o 3:· 
10R9. H. ,J., E r"t" ~O: - 1053. Födebedag-sblornmor. E. I.. Marie· 
1090. }r. F., ' tl'lIstOfl'. gm Je A. 10: - s iad, tii! Gl'rda. Carle " till rl:o 20: 
1091. A. D .. Kri_tLlala ;;'0: - 10.'j. ,, :''latilda '> . till ~laria Petil'r",oo till 
10!12. »~[iss ion .of(er » i Lundsbrunn 10/7 :.~: 2G rl:o g-m H. L, ;1.lg-3rås 10: 
109:1. L L .. M u hnu GO : - 10~O..T. TL. 0slcl'SllUd. till d:o till d:o 10: 
1094. \\ U r "t v sparbössor i J esu 11311111 '\ 39: 09 10R~. Böor'rillg-enii spnru., Duvho. till 
10%. »B lanka IH'n~:tl' OC]I e tt.Örlng:~Il· I[anll" \Vang till u:o 19: :.~ 

l{en'ens .Jeh u väbignadll lI;IJHn 109G. :::;ölltlag-.s"kolharn i V una. till ~L Ring-
.1V O. och H. K .• Lund 8: 30 berg- filr Yult-lus uuderh .. gm L. H. 40:

1097. " Böndagsoffen,..\. A. & O. ~I. 100: - 111G. Forsh('llIs Kl'. UngJ.-förening fiir 
1098. Dc llngils S y rÖL'I ~ n. lY 'nödroppen )) , Yin 'rongs uoderh. 3J: -

Astorp ;: 0: 
1099. J. o. E. R-n, till Richard Anders· Kr. 3li9: 88 

sons underh. 600: .
1100. lJ pps ,' eL)s k~ di s lriklt't av K. F. U. Allmänna missloosmedel 19,612: 85 

:'IL fill ]Iforris Bel':::-ling-s underh. ~1I0: - S. lU. K:s Pensionsfond 70: 
1101. ;d~llnn;)l' » 20:  Särskilda ändamal 369: 88 
1102. " H"'Tens del" . .J. S., Kal'lskrona }:i: 

1103. E. K. ~ p;}rb"ll1edel 2~): - Summa under juli mån. 1'27 Kr. 20,0:;2: 73 
11111. A . .J.. U:O 1:,, 
nll:•. r. T . B .. offerku\'er!' 10: - M ed varml lack till varje givare! 
11U6. K. F. 15. M:5 melh.·rsf a. distrikt till 

~'f. Rillg-hpl'~s unrfrrh. 730: - »Ja~, Herrr n . - - jag- s kall giva dem ~"\e 
1107. l\'Ii~sionS\'ijnn"r i IlassI e , till Hildur r a s lön i tror,'sthet,,: J("'. 61: 8. 

Andf'l.'SOnS 1IIld c rh., g-n1 S . _1\. G.: jO 
nOR. »En ~parbössa. Ps. ;3: 9) 69: 23 
1109. "Ps. I;!): H " , t.'il! H. Andersons un

dt'rh"n 200: 
1Ul. Koll. i Sjulorp ,I. 24/7 27: 80 MissIonstidningen 
1112. SparbösselOedel fr~n r. M,. Gbg-, gill 

K. B. 1.j: 7:1 SINIMS LAND.
1113. Dag'g-ryninA'en i K. ;\OL A .• till I':"kr 

B,-~ r~s underh . 900: .. 
1114 . K. J,' . U. K:8 C(·nf.\'nlt'örenillg :;:,m K . utkommer 1927 i sin 32:dra årgång . 

l\I. .\ .. till 1I1aril< Björklund" Ull 
derll:dl :;0: - Organ för Svenska Missionen i Kina, 

1U;;. BOlla :-; :a missions fÖrs fnul. 29: 50 ansvarig utgivare:. ETik Folke. Redigerad
1117. Skär<.l.ads Södra Yugl.- och .Jung·

frn[ör"n. 49: 41 uuder medverkan av Ma'rt-in LinrUn ID. il. 
111R. S. K .. Hvptlnncla 10: - Utkommer med 20 nummer om året, samt 
1119. Del av HUlkarna Alexa.nrlcr~~on,g. iDnehåller uppbyggelseartiklar, bibelstu

Malmö, tes ta mente gm A . A. L .. 

Malmö 10,000:  dier, brev fr. KiDa, samt missioDSDotiser 

från Diir och fjärran.
Kr. 19,612: 8;; 

TidDingen kostar: helt är kr. 2: 25, 3 
S. M. K:s Pens!OJlSfoDlI. kvarta l kr.1: 75. halvår kr. 1: 25, 1 kvar

]050. ))~:Jinn(' aven hl'lllg[togeu vän » 20:- tal kr. O: 90, 1månud kr. O: 65. 
1110. 2 Mos. 3;;: :i "O: - Sänd till utlandet kostar tidDiDgeu kr. 

2: 75 pr år.Kr. 70:

Särskilda ändamål. Preuumerantsamlare. som verkställa 
prcuumeration å närma,;te postkontor, er

1030. ]IL S., Slhlm, till :M. Hiogberg för hålla, mot iDsändande till expo av posteD8kvinllO:lrb. i ~fienchih 50: 
1034. A. O .. Norrhult. till .Judith Hult kvittenser, kr. 2: 25 för varje 5-ta.1 ex. men 

qvist att an\'. ,.ft. g-ottt. 50:  då iDtet friexemplar.
1035. D:o till Li O Gnstnt',soo till e1:0 50: 
103G. P. E . W., Djurs holm. rör evang. När;) ex. eller därutöver rekvireras från 

Sll~ lg Hsi · liplI~ lLllderh. 30:  exp., erhålles vart 6:te ex. gratis.1037. L. I [. L. , Vis by. till Hugo Lioder 
atl an\'. eHo ~ott1'. 4:;:  Provexemplar erhållas gratis från ex·

A. P., l"linshllll, till ),Iat'i" Pef(cf'~' peditionen. Redaktionen.Sous tili d :o . gw M. K., Kristdalu ~: 

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

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


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

INNEHÅLL: 
Bön. - Varen vakande! Varen redo! - Nya infödda paslorer på S. [\'1. K:s fält. 
Malte Ringberg 50 ål' . - Vära missionsmöjligheler i Kina just nu. - Från mis
sionärerna. - Insänd litteratur. - Redovisning. - Missionstidningen Sinims Land. 

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

Stockholm. S,'enska TryckeriaktieboJaget.. 1927. 


