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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

J esus, kärlek rena! Släpp mzg ej alle11a .I 

Jesus, kärlek rena! Släpp mig ej al/ena' Bliv mig när i grunden , sorg- som glädje', 

Håll mig vid din sida, lär min arm all slunden. 

s/rida. Jeslls, kär/el: rena! Släpp mig ej al/ena' 

\'ad jag än mei [01'0, lål !to s dig mig varu. 
Jesus, kärlek ['ena l Släpp mig ej allena' Lål din blick mig skåda, rädda mig 111 

våd (I. 

De n dig, Herre, äger, annal alll avsä.llcr; När ,/ag snärjs av lJandcn.. räck min Herre , 

D en som dig sig giver, gäma hos dig handel! . 

bliver. Sly r/..: mig, när .fag lider; slörk mig när ja ] 

Lejt mig arma, svaga slädse dig behllYfl . siride/'. 

Jesus, Icii.!'/el--: rcna' Sliipp mig ej allwo! Jesus , Uirlek rena' Släpp mig ej allena! 

Dig jag mig förskrivit och mill alll dig Om fag här sl,all dröja, lär mir! dig {ö r

givi/. nö/a; 

I dill blod mig rena, mig med dig [örena. j ;'u mill sällskap bUve och äin frid min 

Smält med helgu jlamman oss i elt IiI/ givc. 

samman. ['lom dig ej givcs rum, dö,. själen lriu es 

Jesus, kärlck rena' Släpp mifl ej (dlena' Jesl1s, kär/ck rena' Släpp mig ej allena' 

Gerhard Terslc('(Jcn. 
Mål/e i all {a/'a du dill I)a/'" bevara. 


Håll min själ och sinne i din kär/ek illlIC. (Ur Sannings\'illTll't,) 


.). 
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Av Erik Folke• 

.H i m m e l r i k e t är icke det 

ett underbart budskap för jordem 

barn? Är icke det, vad vår ande träng

t~r efter, att kunna se uppåt, att 

vandra uppåt och att ovanifrån få nå

got för våra själar? 

Himmelriket är icke, det veta vi, en 

produkt av mänskliga spekulationeL 

Det är intet tankefoster av den star

kaste och mest begåvade människoall

de, som någonsin funnits. 

Himmelriket är icke heller en sam

lad erfarenhet av gångna tiders liv . 

Himmelriket är ingen sammanslut

ning, åstadkommen av människor. 

Himmelriket är icke något resultat 

av det allra bästa, som människor h a 

va velat på jorden och a s t adkommi t 

på jord en . 

H immelriket är icke heller n ågot, 

s om rör sig i människornas k än slo liv. 

Him melrike t är någo t hög re , n å go', 

h elt annat. 

H errens ord giver tyd ligt v id ha n· 

den, vad h 'mmelrik et är. Vi kun n

uttry cka det helt enkelt så: 

H i m. m e l r i k e t ä r J e s u s. 

"Om», säger han själv, ;, jag utdri

ver onda andar med Guds finger, d å 

har ju Guds rike kommit till eder. » 

Han träder fram såsom rikets härlige, 

segerrike Konung, segrande över alla 

ondskans andernakter, stark nog att 

bryta, alla de jordens band, som vilja 

f~ngsla en människasjäl. Himmelriket 

är den mä~dige Frälsarel1, som kom

m~r_ tj ll QSS. 

Och när han kommer, säger han 

till sitt folk: »Tiden är fullbordad. 

Guds rike är nära. Bättren eder och 

tron evangelium. » 

Himmelriket är e van g e l i u m. 

Jesus är e van g e l i u m. 0, vad 

det är underbart stort att få stanna 

inför honom såsom konung över him

larnas rike och icke blott det, utan 

som ä r i hela dess fullhet och bety

delse h i m l a r n a s r i k e. 

Nu träder han fram till oss i dag 

och säger : »Kommen till mig, I alla. 

som arbeten och ären betungade, och 

jag skall vederkvicka edeL » Det är 

vägen in i himlarnas rike. Och den 

som hörsammar den rösten, skall få 

erfara. att det blir himm l i själen, 
himmel på jorden och himm el i h0;J

pet . 

A t f a komma och luta ~i g m ot 

Jesu famn, det är h i m m e i r i k e t. 
V i mi!lnas Ni .;odemus. som kom till 

Jesu . om na~ e n och sat hos honom 

med alla s ina tankar och fu n d er inga • 

älit som li\.g i hans h jär t a s k ammare . 

med fr ågor, som han aldrig själv kun

nat besvara och aldrig kunnat få be

svarade av någon. Han s itter hos 

Mästaren från Nasaret, och Jesus bör

jar tala till honom om ormen, som 

Mose upphöjde, och säger: » Så måste 

ock Människosonen bliva upphöjd, på 

det att var och en, som tror på ho
nom, skall hava evigt liv. » Och så 

fortsätter han med detta underbara 

evangelium: » Så älskade Gud världen." 
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att han utgav siJ;l enfödqe Son, på det 

att var och en som tror på honom, 

skall icke förgås.» Nikodemus kän

de, att här satt han ansikte mot an> 

sikte med denne Guds enfödde Son. 

Få vi icke tro, att Nikodemus' ögon 

denna stund öppnades, att han såg 

himmelriket, att han såg det icke blott 

sin fantasi, utan såg det levande 

framför sig i den underbare Frälsare, 

vid vilkens sida han nu satt? Det var 

h i m m e l r i k e t. 

Jag tänker vidare på den stund, då 

fariseerna förde fram till Herren Je

sus en kvinna, vilkens livshistoria de 

tecknade utan all barmhärtighet, och 
Jesus säger: ,)Den som är utan synd, 

han kaste första stenen på henne", 
och hennes åklagare troppade av" och 
kvinnan blev stående ensam med Je

sus, och han lyfter upp sina ögon 

emot henne, kommer med r ening och 
förl åtelse för a Il a hennes synder och 
låter henne ,dl. i frid. Det var h i m

melriket. S ådan är Jesus i si t t 

rike" 

O ch när han lämnar de n festliga 
skaran under högtiden i J rusalem 
och drager sig undan till de eländas 
kvarter vid dammen i Betesda och 

där träffar på en man, som sade: »Jag 
har ingen som kan hjäipa mig», och 

han kommer med hjälpen, såsom han 
alltid gör -- det var h i m l a r n a s 

r i k e, som kom till den mannen. 

Älskade vänner, vår Frälsare kom

mer också till oss, när han kommer, 

då ä r det eller k a n det bliva h i m

m e l r i k e t . Måtte han icke få kom
ma förgäves, han som bär en sådan 

rikedom i sitt hjärta för var och "en 
av oss! 

171 

" Jag skall icke », säger han~ till sina 
lärjungar, }) lämna eder faderlösa, jag 

skall ' k omma till eder." Nu haven I 
sorg, men eder sorg skall vändas i 

glädje. » Varför? Därför att han 

skulle komma. Och så uttalar han 

detta underbara ord: ), Den som har 

mina bud och håller dem, han "är den 

som älskar mig, och den som älskar 

mig, han skall bliva älskad av min 

Fader ... och vi skola komma till ho~ 
nom och taga vår boning hos hemom. » 

Se, himmelens rike kommer till den 

som tar emot Jesus såsom sin Fräl

sare; han får honom b o e n d e hos 
sig icke bio tt på ett kort besök, icke 

blott morgon och kväll. Jesus är nära, 
icke blott när känslorna äro stämda, 
utan a 11 t i d. ), Jag och min Fader», 
säger han , ), sk:>la komma till hon om 

och taga vår boning hos honom. p Så 

lyder löftet om himlarnas rike till 

Guds folk. B o r d u h o s J e s u , 
och bor H er ren Jesus h os 
d i g ? Vilken underbar nåd, vilken un
derbar trygghet, vi lken underbar ri

kedom, vilken underbar välsign else 
att få bo tillsammans med H err n Je
! j U:; med Hans Fader och v år F ader. 
S åda t är h i m l a r n a s r i k e. Och 

där Herren bor, dä r är han underbar 

i sin geme skap med en människosjä l. 

Låt mig nu anföra några ord i 

Skriften, som visa, hur Hen-en umgiL 

med de sina" Han säger på ett ställe: 

" Om du ock måste gå genom vatten, 

så är jag med dig, eller genom ström

mar, så skoia de icke fördränka dig"; 
måste du än gå genom eld, så skall 
du ej bliva "svedd och lågorna skola 

ej förtära dig. Ty jag -är Herren, -din 

Gud, Israels Helige, din "Frälsare .» 
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Vem får ha det så? Jo, det folk, hos 

vilket Herren har tagit sin boning. 

Vi få kanske känna vattuströmmarna, 

vi få kanske erfara eldens brännande 

hetta, men Herren säger : "Om du 

ock måste gå den vägen, så kom ihåg, 

att jag, som bor hos dig, är Israels 

Helige, din Frälsare! ) Rädda själ, 

försmäktande ande, kom ihåg det! 

Och kom ihåg, att Herren också sä

ger: "Ett brutet rör skall jc;g icke 

sönderkrossa, och en tynande veke 

skall jag icke utsläcka. " Det är din 
Frälsares röst, som uttalar dessa ord. 

Så handlar han med den själ, hJS vil

ken han få. bo. Det är h i m m e I r i
k e t. Det blir himmel i ersättning 

för förkrosselse, himmel i ersättning 
för fattigdom och svaghet. Det är un

derbart stort just detta Guds folks 
privilegium, dess oförytterliga med

borgarrätt: att få höra Herrens röst 

tala och slippa höra sitt eget hjärtas 

stämma. 

Och så säger Herren vidare: » Fruk
ta icke, du mask, Jakob, du Israels 

liJla hop. Jag hjälper dig, säger Her
ren. Din Förlossare jr Israels Heli 

ge. ') Är det någon här, SGm har gjort 
denna erfarenhet, erfarenheten av at· 

i stoftet vS.ra blott som en m a s k in

för Herren och att där få höra han" 

stämma? Han talar också till maskar-, 
men icke förtrampandets ord, utan 

vä Isignelsens evangelium som lyfter 
upp ur stoftet: ),Frukta icke, du mask 

Jakob '" 

Är det svårt mången gång, och 
känner du dig ensam, så säger han: 
" Du arma, av stormen jagade, av 
ingen tröstade, si, jag skall lägga dina 
mursteriar i blyglans och göra din 

grundval av safirer cch göra dina tin

nar av rubiner och dina portar av kar

bunldar och hela din ringmur av ädla 

stenar. Var fjärran från ångest, ty det 

havet intet att frukta. » Det är h i m

mel på jorden, det är himmelr;

k e t. 

Ja, n ä r jordens fattiga folk, Guds 

pilgrimsskara, som vandrar i öken

land, en dag skall framträda, skall hon 

stödja sig på hans arm, som har lett 

henne under alla skiftande förhållan

den, och man skall fråga: » Vem är 

hon? » Det skall bliva ett under över 

alla under, ty då är stunden inne, att 
himmelrike t skall träda fram, icke 

som nu i gestalt av svaghet, utan i 

kraft. Den yttre pilgrimsdräkten ser 
nu nött och ringa ut, men det lyser 
något igenom den och det är därför, att 
bruden, som stöder sig av sin väns 

arm, har fått något av sin Herre un

der ökei1tärden. Det är h i m m e 1
r i k e t, som kommer till den fattige, 
J e s u s, som kommer till den vän
tande själen, skapande n å got nytt i 
hennes liv. Och därför få vi höra hen

ne, som stöder sig vid sin vän, ropa: 
,., Lova, Herren, min själ, och förgät 

icke, vad gott han har gjort dig. " Vi 
skela få höra. det ena efter det andr a , 

"Den dig alla dina synder fÖrl<i. ter 

och helar alla dina brister ; han som 
förlossar ditt liv från graven och krö

ner dig med nåd och barmhärtighet; 

han som mättar ditt begär med sitt 

goda , så att du bliver ung på nytt så 

som en örn. » Var födes den sången) 

Den födes i Guds rike. När? Jo, UD

der ökenvandringen. "Lova Herren, 

min själ, och förgät icke, vad gott han 

har gjort dig. " Det är h i m m e I r i
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k e t. Är det lovsång ? Ja, det är det. 
Hur kan himmelriket bliva lovsång 

redan här? Därför att det är Herren 

Jesus, som gör himmelriket till him
melrike. Kommer du icke ihåg profe

tens ord i Jes. 6r: ro: "Jag gläder 

mig storligen i Herren, och min själ 

fröjdar sig i min Gud, ty han har 

iklätt mig frälsningens klädnad och 

höljt mig i rättfärdighetens mantel, 

likasom när en brudgum sätter hög

tidsbindeln på sitt huvud, eller lika

som när en brud pryder sig med sina 

smycken. » Sådan var hon, sådan 

skall hon bliva, när h'Jn kommer från 

öknen, stödjande sig vid sin vän. 
Och det är icke blott det yttre, 

utan det inre, som blir sköat. Apos
teln har skådat in i det innersta, och 

vad fann han? Jo, han säger: »Guds 
rike är icke något utvärtes, utan det 

är rättfärdighet, frid och fröjd i den 
Helige Ande.» Det är h i m m e l r i

k e t. O, vilken rikedom: Rättfärdig
het i Guds domar, frid såsom en väl

signelse från Herren och fröjd, icke 
i känslorna utan i den Helige Ande. 
Det är h i m m e l r i k e t. 

Du jordens barn, lyft upp din blick! 

Se landet med de vida gränserna. Dig 

väntar en rik välsignelse. Bed Gud 
om nåd att få se, vad siarna sett, 
dessa, som för vår räkning under ti. 

der som gått, lagt ned vittnesbördet 

i den Heliga Skrift. Bed Gud om nå d 

att redan på jorden få se något och 

att taga emot något av himmelriket . 

Sk1"iven till 'missionä1"C')'na! 


Bedjen föl' l1ltissionäre)'na! 


Karin Andersson" 

Silso m m eddE'!a s på "nnat s tälle i d et ta 
n ummer a v V;\1" l id n i ng, avsk i !dl's [rökl'n 
Karin , llldersso ll den 22 sis tlidnl' juli till 
S. }1. K :s miss ioniir. Vi införa med a n
ledn ing diirav hiir h en nes bild och lämna 
följande data ur h en nes liv. 

Fröken I\nd crsso n föddes den l G a pril 
H1Illl j IHlk " ns t" , Brunno församling, i 
,hi111[1" lid. H e lln es [öriildr"r, "V vilka mo
d ern fö l' n ~lgra ii r seda n [iek h embud, äro 
h Cl11 mans~igare n I\nd e r s Olov P er sso n och 
h a ns hustru Anna ~lari,l Persso n. I de
r8 S g lllll"l"lIl; ti ,~a och aktningsvärda hem 
hrl !' I'r öken ,\nuel":-;sc ll å tnjutit förlll[1I1Cn 
aven kristlig k;lfak tåJ"sdanande fc s tran. 

Efter Htl h,wa gl'nomg;ilt Brunflu Iolk
sko la och sed ,l ll hon konfirmerrlh av 
kyJ"l;oh erd e Sk orr i BrunI!o, fort sa l te frö
ken .\nc\ l' l" sson Si ll utbildning vid öster
s und s l\.l" i~ ll i gc' Liirllvcrk sa mt vid SVl'n
ska J.libdi Il ~ tilul<-[ . Ö' lert älje. Sedermera 
h ar h( >1I (wk,~ ; .~l'll O Jl1 ,..; ilt lyaa ri g sjuk
s lc ö tl'l'~kd;. rs p;' llurliksv8Jls Lasarett 
s ;lm l " id ) ICj"s unds IIospilal .iämle CII 

k ort ar C' ku,' ,; plI ~Ioheds Sanatorium. 
Slutligt'n h a l' fdiken Andersson s~lsom 

rnissionärskanclid8l studerat vid Inrel11is
s ioll cns Bihel skola i Oslo samt vid Kina 
Inla ncismi ss ioncns hem rör kvinnlig'a mis
s ioniirsk a ndidatcr i LondOll. 

I Iraga om ];ristligt arbete har fröken 
Andersson dell8git i De Ungas Förbunds 
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arbete lör och bland de unga samt i ~ol, 

glimts-, junior- och söndagsskolwrksam
het samt i hus- och sjukbt·sök. Hun har 
ocksil tidvis vikarierat lör distriktssjuk
skölerskan i UrunHo. 

DåIIerren nu kallat fröken Anders~o n 

a lt bliva S. :\L K:s mission2il' hi.iJsa Yi 
henne varmt välkommen i våra led. Yi 
anbdalla ocksa henne och hennes n ~ir

masle [lt missionsvännernas hagkoms t i 
förbön. Bli\'e den s is ta. tiden i hemlandel 
för dem alla rik p" \'älsignelse, och lede 
sedan IIerren sin tjänarinna steg fiij' s teg 
p:\ \'~ig( ' n till Killa och därute i gärningen 
bland Kina folk. M. L. 

Missionärsavskiljning- i Brun
flo. 

Söndagen den 22 sisilidne juli firade S. 
:'1. 1\:. Ill iss ionshöglid i Brunflo, i dd att 
fl' öken I\.arin .1ndersson d,t a ,"sk ild e> till 
S. M. 1\::s mi ss ionär. 

Sjäh, <t\'skiljniu;.(cll för siggick U lIl l'd cl
ba rL 'Hr r hiigl1l~ SS all, vi d vi lken (k n 
vaekra , rym !ig ::t kyrk an var fulls Il a \' 
slilla l., ssnanuc il llöra re. .\ Itar tjiinskn i 
~ ;(TI1b" ld med hög rtlä ~s : tl 1 Iö l'[' ~il l.ld (Js ,, \' 
fö r s:ul1li n "(' Il '; ky rkoher dc (l l'h f r ('];'c'll ,\ n

dersso n:; bl llflrl1lalio ll sJ~lrarl', C. S kny, 
und ,' r d ' t att hög!11i\ ~ sup r!'di kan h ölls :IY 

led ~llnvlen i KOlTllll itlen fii l' S\' ens ka -"fi~

Sii) lll'n i Kina, kyrkolJcrrlc G..\d ·mull . 
Före a vskiljnin ge n hi->ll m iss iu ll . r,', rl' 

l<'lndarc L'riJ..: Folk ' ett led, v:Jl' i han sii r 
"kilt Crilll' ,lde om, att II clTcns ~bindelJll d 

uro spor på. Jesu bön orh i sin gärning 
se rlan alltjämt /,örenlCll för J esu bön. E[[c l' 
detta 1al avlade fr ö ken J\ndcr~son den 
aposloliska lroslJekiinnclsen och förk la ra
de s ig villig att, på Jesu be fallning och i 
förlitande pa hans löften, ulgil "Isom mis 
sionär till Kina. 

Sedan avskiljningen lörrättals genom 
bön och handpåläggning lämnade mis
sionsTores bndare Folke och kyrkohercl" 
S,kO~f v ilka f?rrättat ayskiljni.ngen, samt 
de åssis fe ranCle minnrsord tlll [röken An
dersson. Förutom unison sång fö J<Cl;om 
också körsång fr~\n läktaren . .• 

* ~_____ __ ____ ...... a_. 

L A N D, ;; augl1sti 192R 

1'<1 eHermiddagen var sa mma dag 111i ,; 

sions[est anordnad i ett närliggande mis
sionshus. Progra lnl1T -t ör denna var rikt 
och onnäxlande. 

Förutom kari(' servering förekommo kor
lare föredrag av bl. a. kyrl,oherde Skog, 
missinllsföreståndare Folke, mi ssionssek
reterare Linden, fröknarna Karin Ander , 
son och IIanna 'Yang. Juniorerna bidro
go [Jjtigt med körs~tng, och urter upptogs 
rör missions\'erksamhelen i Kin a . 

Sil Iiirgick drnna högtidsdag blolt allt
rör fort. Yj S. :'II. K.-are, S0111 yoro mrd, 
kände vid dagens slut :t rik :l[Jkdning 
lill lur';, ·. amhl·L Yi hade först och fl' ~i mst 

or, .Jk alt vara lacks amma lill Gud Iv r 
:111a ck v~i l s j.~ ll cl scr. han linder dage n 1,,
til f1öcl:t tIll oss . :-'ff'n vi hade or!;: r ik a n
j('dning lill In C' l;: sa mhet m o t mis. ions\'än
n erna i Ri.lmfln . Försa mling ens h er de 'l'
väl :"um led a rna Iiir verksa m h e le n i mis 
, i o n~lJllsc t mö l t-; o ~ Il1I:d sa mycken -:\1'
lp [;: s[ull \';ih' il j :1. Och ö\Tig'a d elt:1;.(:1 I"· j 

möl ll a m ill le n. 'i o (' k rn tl ki r h 'k [ullt 
( H ' vidh jii rl a l i n lresse . Yi la c k:1 Herren 
r! ,irl ö r m" 11 \ i1 ja O( 'k lill d em al la u tt a la 
\': I rt lad: . , 'j ( r,; ~l\'en , ;I lt -"Ii .' i()n l' n ~ " ,i n 
ner PJ. olika pla ts!: r J11 ' <.1 ,,-< ~ ;:ob iha g 
k CJll1 l11<1 13 r lln iln l1li ~sio ns \' il n n er i törhön 
med lo · l;~ i i g (' l"c . ;11. L. 

Yiil sig n(' l'ie föl' fr ökt ·u :\ndcrss un , hennes 
niirll1:,stc och missionsv;innerna i Brunfl,). 
s iel. 171. 

Tack för l1ad ullder fröken JanzoJls h C11I
färd; bön om \'äl s ignelse rik liel hl'l1Jma, 
sid. 17J. 

Tack för öppnad väg till fältel; bön al t 
Shen si s nart ma öppnas, sid. 177. 

fÖI' välsignelse i Sinan, sid. 178. 
Tack för eva ng. P' eis och Hos raddning, 

s id. 178, 179. 
för lält- oth frivillig verks., sid. 180. 
Bön rör de två officel's[ruarna, siel. 182. 
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Charlotte Andersson 

har fått hembud. Det kom ej alldeles 

oväntat, när det kom, även om Her

ren givit sin tjänarinna den dyrbara 

gåvan aven god hälsa. Fröken An

dersson hade lärt konsten att taga »ur 

Herrens rika förråd " . Hon tog därur, 

men icke för att behålla för egen del. 

Sällan torde man möta ett varmare of

fersinne. Vår mission hade under en 

lång följd av år haft den stora förmå

nen att vara innesluten i hennes var

ma kärlek och trogna förböner. Hon 

följde missionärernas arbete och erfa·· 

renheter med djupt och levande in

tresse. Huru ofta har hon icke också 

på expeditionen väckt glädje genom 

sina hjärtliga meddelanden och häls

ningar, ofta avfattade på ledig vers. 

A ven i sin timliga gärning - fröken 

A. var under lång tid översköterska på 

hospi talet i Vadstena - hade hon haft 

rika tillfällen a tt lära sig ömma för 

andra och bära deras nöd. Många äro 

helt visst de, som av hennes tro och 

kärlek fått outplånliga intryck. Ljust 

är därför hennes minne. Må hennes 

sådd i kärleken bli till rik skörd. Och 

må Missionens vänner bedja Herren 

väcka upp andra tjänare, som vilja gå 

In l arbetet, efterföljande deras tro, 

som i tålamod fått ärva löftena! 

G. Ö. ' 

Sändebud till Sinims Land. 
Den nya upplagan av boken ),Sände

bud till Sinims Land» har av många mot e 

tagits med mycket varmt erkännande och 
glädje. Vi känna oss därför förvi'ssade 
om, att vi med Irimodighet kunna rekom
mendera den till dem som ej ä nnu köpt 
den. InnehåIJet utgöres av fotografier av 
ledamöterna i Kommitten för S. iVL K. och 
i S. M. K: s Kvinnokommitte sa mt av S. M. 
1(:s missionärer och hemarbetare. Dess 
utom har missionsföres tåndare Folke i bo
ken skrivit om Svenska l\{is,;ionen i Kina, 
dess uppkomst och fortg ang och fröken 
Lisa Blom om llGUrlS Fadersomsorg. n~ gr a 
minnen fran de gångna fyrtio ~lren erfa
renheter" . 

Boken, som är tryckt pfl synnprli g n 
gO lt p'lppcr och so m innehallcr 1'10 foto
grafier, 'kostar kr. 1: 90 med 25 % rabatt, 
d ,I. mins t 5 ex. tagns. Vi hoppas att boken 
i rort~ä tlnin ge n skall mottaga. med glädje, 
och ::l tt mis~ i o nen s v~inn('r skol a giva ns~ 

silt bi stå nd i fr rlga om bokens fi'irsiiljning . 

Hemkommen. missionär. 
Fröken linna Jali:O I1 :Inlände till Slock

holm fran Kina ml·d Finlanu -b:1ten rnal1

dagen den 9 sistlidne juli. 
Dn yar i oklober 19B, som fröken Jan

zon se nast lämnade S\'cricrC'. för utresa till 
Kina och det är a IH.. a nu efter en a rlJe ts
period på nära 15 år , som hon nu f' l.r en 
\'älförtjänt vila i h emlandet. Vi hälsa hen
ne yarmt Yälkommen hem och tillönska 
henne rik Yälsignelse och lycka. 

Visa, ticlningen för' ed1'a, vUn

ne,,' och bekanta och up,pruan a 

dem a,tt .prenumerera il _de.>t~. 
' . ' ' . ; 

,- ..samma! 
'il , 1 -; t ' . .A, o., 
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Återresan till fältet. 
Efter en [[1I1g yäntan ]>8 mcdd ehlnde om 

:: tt en öppe n v~ig f"nn s till \ ,i rt fii lt och 
se dan iit sk iJJ iga andra hind er övervunnits 
"\'res te vi, e tt siilL,kap p fl i\tU a \' S. M. 
IZ: s rnission ii re r, el e n 27:de ap ril fdn Pe
kin gs h ;l mnst a d, Tients in , lör atl p i: den 
ltU1 g:1 om vägen Daire ll - Shanghai-II a n
ko\\' 11,: m{!lct. 

Herbn i Sh;lnghai nöd .c;:t de:, Yi [ramlaga 
och siitta på prov dc löft en, som lIeHen 
giyjl, för a ll icke a lldeles bli a\'skräck la; 
IlY:l poliliska sV<lrighclcr h a de nämlj gen 
dler v:tr a\T('Sa upps ttilt och holade all 
s plin'a Y:ll' Y~i g. En rörsa rnlingsil lrlste (r ~1l1 

Honan, Il;1 tillfii lligt bl's ök j Shanghai, 
kom o~s emellerlid till h jii lp m ed sina 
gy nnsamm a medd ela nden. 

Syskonen Carlen blevo doc!; av p ttl;om
men sjuklig he t förhindrad e [o rlsiill a re
san och inlogos på s jukh\ls. Vi övriga 
forlsall c i lvenne sä lb kap, tillsa mm ans 
med Lr enne sii lI skap Kina Inla n ds missi o
nl'ns llli ~sio närer, resan lIpp:lt Jan g lse-fJo
den. Atl [a ra var P~I lånJc förs lod man. 
d;1 dr .iapans!;a ånga re j hamnarna vall
lig en J, as l. a de ankar slrax inLill clL av Jll.
pans d~ir utpo s terad e );rigslarLyg. 

I fön iig hade 111811 liinl; L p å möjli g
heten alt und e r resan 1)li\"a uLsatL Iör 
lJeok julnillg Trän s tl'and en. KOll1n ,l 01Tl
hord Ldunnos v"ra kajul o rs ylIersidol' 
sk\'(lcLrclc ;IV panS<irpLlt, ,,, m sk ull e kUI1

n<l h illla :1 1111inslone g('viirsl;ulo \' ute. 
Lyck ligL f1' a l111;0lnl11 0 vi tiJl Il:tnko\\' , 

diil' l~iIJ ; 1 Jnhrncls 111issi onc lls arbe tare l11l'tI 

s in Linda duglighel ulfö rde allt vad SOIl1 

!Jrhövd e göras lör omtransporlering av 
bagage, bilj e tt köp till exprl' 'i ,.;e n norrut 
det enda s:ikra t~lg e t - och Y;'Ir egen fÖI'
plii g ning ullcl er uppehftllet. Denna s ta tion 
är en verklig ons i ö knen. IIär förökndc s 
ressällskapet m ed ytterligare tre m iin, 
g rannar från baptistmjssionen i Shensi. 
Trenne andra män Iran de luthersk a mi s 

s io l1erna medföljde' till 1'oten av hikung
sila Il. De skulle för e laga e n rekoguosce
rjn gs tur d iir uppe P'I uc; rget; rj m[lI1g a hu s 
liira ya ra plundrade, och man undrar, 0 111 
det skull e l;ulln a bli m öjlig l för Hagra a lt 
tillbr.i nga h e ltiden däruppe. 

De n första kr itj sk a j iirnYii gsk nuten , 
Chengcho\\', med U\go mbyl e och över nat
lande, p;lssel'adcs ul 8n h inder och med, 
lö r en gamm <l l mi ssio nii l', ej s lörre möda, 
t;;ek \,8)'(' en mvckct villvillig tuLlinsp ek
Lör och v;rna kinesisLl hotell ass is lcnlcr . 
~,jcn sq~cJ' m;'lste i varje s iluali o n ulla ga :; 
I)va ni[r~1II i tro; del ;il' gott all El vanura 
den vägel\. i\ntligen sall del s lo ra -s äll
skape t med a llt sitt i ns luv 'lt i bagagevag
nen vid den l ,':ngt borL belägn a nya jä rn
vi\gsslationen, De t h ade doc k ej ku n n a t 
skp ul an en r ys lig fldcrl:ttning av Y:'tr 

k: lssa: mililären på lade lika my cke t so m 
sFilva bilj e ttprise t s:lsom ex tra ska tt. All 
Iran sporI lik so m h o tellpri se n s lod o ocksä 
i h ög l pris. 

Tunnel dI e)' lunnel - II stycken - 10 ro 
vi ig,'nom, (öl'bi l(ungh s ien, där kort för
ul Fann L ao-rh efLer skar pa strider m ::s t 
ta till fly klen, och med ldappande hj ä rt a 
mots~: go vi ankomsten till IIo nanfu, d~ir 

vi sk ulle );ol11 nw Lill )våra egna» och till 
V,'II' pgen sl~tionl 

:Vl en eyange lis ten , so m jag P~I förhand 
uJlderr iitlat, syn les inle till, och ay en an
nan kri s len fick j:lg del bl'skedet, Hll älsle 
\Vei nog »ltade br{dtom »; han vi ss Ie ej hel
le r, om nr,go ll hos tad had e· g jorls i ord
lIin g {Il /)ss' Obek a nt som mall VClr med 
dc nya rcgulalion erna ang~iende bap;<lge 
m. m. förspilldr's S ~l lid, och skymnin ge n 
föll p{1. Nr'got nedslämda bes lölo vi, a lt 
ta in p å ell ,lV järnv~igshot<?llcn där ula n
[ör staden. 

1'& morgo nen nä s ta dag, de t "ar Kristi 
IIimmelsfärd sdag, gingo vi till stati onen . 
.\lds te \Vei korn emot oss leende, men med 
Lrölla IJlodsprii ngda ögon: »Vilken und er
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bar n ~ld <lY Gnd, att pas tor ns brev inle 
framk omm it!» S ~\ rörde han oss lill rui
nerna a v tr enne intill slationen bc.li\gna 
hus, som under den förl'." a('nd e natten 
nedbrunnil! Del hade varit e n hemsk nalt 
rör dc v ~lra, so m haft ett ry~ligt arbete 
lIl ed a1l rymma ut huset, under det lagor 
Ila hoppade f1',1I1 hu s liII hus. Det vaf en
das t geno m soldatc l'~ (från dell kristne ge
neralens a rm e) kralliga och osjii lvis ka in
gripa nd e vid s liickning en, s,~m v,ir s talio n 
rilddades. 

S~l ringo vi gel igenom <.,1~ltionell, so m vi 
Iunno över förväntan osk:ldad, och ringo 
höra OlD v;ld sum hi\nt Ul\clt·c det g:tngna 
:1re l'. Då vi nll d l's ,ulom Jingo 1:evillna 
v;lra medarbetares vänli ghPl och J(ärlek, 
som sy nes vara oförändrad, rylldes hjär
ta t av tacl;: och Jov till Gud. Del värsta 
sYIl!'s V:1ra rörbi bctriirr,md e ,;lmhäIl s{) m
s törtn.ingen, och iiven s vallvJgorna bland 
vi ssa tr oe nde hålb på alt liigga s ig. 

sel snart so m möjligt avlade \i besök 
hos doktor Friberg i Augu s ta na synodens 
mi ss io n, SOlD häl' ensam s tan na t kV81' i ar
betel'. Yi funno honom lyckli g i Herren 
och i. fullt arbete, ampulernnde handen på 
L'n lantman, SGm illa tillty.!i:lt, av el1 uPP
hill<lC1 hanctgl·anal. l h<llh hem Iingo vi 
myckell ycdcrkviekelse. 

)' [1 e. 1l1. hade jag tillLille tala Guds ord 
vid ett ge ml'lI samt möt e för d""sa båda 
för!) <lm lil1g~ll' , då vi rill~u s ta nna inlör da
~(' n<; h~1rli.qa ämne OCll d es, be tyde lse lör 
oss i dag. »De vtlra» syn tes gripna , (Hl 
jag rJilrp ;'1 för dem omt:dade, att just den
na s tund [('prcscnt;lull'I' för dcrOlS l1lis
~' jr,lbsii llskap i Sverigc', samlade till ars
möte i Stodholm, höllo P~I ~Ilt uppl)cfla 
,i na hj ä rtan i bön för d e m och iör Guds 
verk h iirule, Urt syn t" " lalla i god j:lrd, 
eI:1 jag försökte p:lpeka det un<k r bara, 
SOIll ligger i »de heliga s samfund» - ]PSlI 

l'::risti kropp, icke en kine sisk och en allj('
rikansk och en svensI, Kri s ti kl'OPP, lIlan 
en enda kropp, vari alla, so m älska lIer
rC'n ..T c ~ ' lIs, iiro sarnmunJänli:q.clc ::;,1~;OI111crn

mar samt al! de scgrar, som församlingen 
i J\in:1 kunnat vinn a övcr mörkrets m~lk

le r i denna svara tid, till en I1rvc'ket stor 
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del äro Cl'. rrukt av morJerlör:.;andingens 
uth<illi g~1 Ilöne- och kärlek~ liv. Den var
ma böne.i tuncl, som d iil'J:ill följde fröjdad e 
mitt hjiirta och k om o:,s att r"lI;l m od. 

Ener iinnu en dag :; resa eIter ett loko
motiv, som [l1l 'it8 rl e i s tor nöd övcr si na 
krämpor och sitt cLdig,l kol - det enda 
material, som militiircn ville tillerkänna 
passagerareirafiken, under det allt det 
hiilIre rllllande malerialet anviindes till 
truPJltr;.tn ~ portC'rlla kommo Yi mvr:ket Iör
selwck, dock ut a n missöd e till s i,ta jiirn
vä.Q~,;tationen l ~tn gi efter lnörkrets in
brott. "ärdshus, Ikdöycrg;\ng, hyrand e av 
vagnar, kund e Yi utan svarighet ldarcra . 
Vi kiillde, s"so m va ndrade vi hela lid en i 
»beredda gö rningal'l) - svar p f1 mycken 
bön, son var i yerksamhet. Den 21 :s te 
maj, ~,·ded e s tre \'L'ekor elter avrL'san Iran 
Peking, . < go Yi ut;ln[ör Yunchen~, mu
rar var Lire broder Y. 'Wesler kommn 
(' .,s till m ö tes oc h njöto snart av "y .,kon e n 
Bloms hjär tliga o mv;ll'dnad i del':J '; goda 
h em. H(Tren hade infriat alla s ina löft e n 
fl t oss tre (Maria Nylin, Usa Gus tafsso n 
oelt undertecknncl), SU lll YI; I'O d c för ..; tll , 
som Jl;jdde m~llet. Honom varr ~i]'a i för
samlingen l Min m,tl,a, som för .,in h~ibas 
skull vari t o för mögen alt nu Himna Pl'
king, och Lennart, från vilka i cl;.tg gynn
sa mm a m eddelanden ingillt, förena s ig 
med mig i varm hiilsning till alla mbsio
nens välJner. Yarmt tack [ör iörr.ön; trött
nen icke; iin nu a tersl;;r provinse n Shensi 
atl ~tl ervinna ~It Gud s verk , Svara s trider 
utkämpas d ä r i delllya uppro r . som ut
brutit. Vi kUnIW e j Eli :.terviillda di!. :'I1.\:n 
Herren Iörbich yi, han sb Il hj ä lpa oss . 

y ullch elli' tl i' "I Jllaj 1\128. 
Eder i Jl, l ' tjänst 

L. IIu[jo Lillder. 

En hälsning från Sinan. 
Sinanhsien dell 7 mars 1928. 

h ä r a ~l iss ionsvä nner! 
Ehuru. jag inte har något <>gentligt alt 

skriva o m, <', vid tank en på alla enskilda 
v ~ilJncr som jag ville n~l' med en hälsning, 
kan det nog Ior!ast ske g e llom »Sinims 
L and» . 

http:h~1rli.qa
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Vi ha kOlnmit igenom denna vinter ocl1 
ehuru, i dag ett ' snötäcke är utbrett över 
m',iucn,. så. ha vi n'uan sett ,vårens gula 
välkomstbloms ter fullt utspruckna och sto
ra knoppar på en del träd som för OS5 
vittna om sol och somamr i en snar fram
tid. Vi glädjas åt våren, ty då behöva vi 
mindre i klächäg och en del vil da blom
blad h ar redan förnöj t ba rnen med sin 
grönsakssmak. De ersälla i icke ringa 
mån grönsaker, som nu äro dyra och säll
sy nta. Om en tid fii vi bondbönor och åt
~,ki lligt annat på egna land, naturlig tvis 
om ej krigets fasor överga oss pii nytt. 

Vi äro alla frisk a utom de som alltid äro 
sjuka och har ptl det hela tage t hatt det 
gott. Ofta, ofla ha vi be~ ök;lnde, som nog 
äro kunskapare fdn högr ort, och i de 
lIes Ia fall h a de Yisat os slor Yälvilja och 
u ltryckt s in lack~amhet. Borgrn ii taren 
har varit en a.rb e l s ~ m, inig personlighet, 
,nm infört reform inn e och ule ibland h ög 
och H, g. Tidnil1g( ~ n, , om utp:es här, siiger 
alt i rl e ni llon s liider, s m ligg r i no m 
f eugs omd dv i Honan, Sina!! !lulI uit 
liin rts t. Föl jden iiI' upp flyt tning rör denne 
och ned fly ltning för IIonanfuborgrnäslfl 
r en. O ja, yäxlin " en ' tiu er r,ida pa :.tILl 
omrflden. »Du li,irbliv l'.» Ljllva ord för 
en trölt p ilgrim. )Ila n har omsor.Q; om 
o 's .') 

Vi ha inte blivit hinchade i det anuli g::t 
arbe tet. Bibclk urser, pr , dikan och tra l;:

tatspridning är allt till :"ltet, om man bara 
har mod och krafter a lt utlöra det. I 
nii , l:t vecka kommer Sie 1\{en ,~ Ceh, en re
~:L nde evangelis t, för,t till Honaniu och 
sedan hit'. Bedjen för os~ . De läskunniga 
barnen läsa varje afton en bibelvers ulan
till föl' mig. I skol an som h idles i Barn
hemmet är över GO elever. V[Ir ungdom 
arbelar också i rcgt>ringens lj äns t. Kan
ske a lt de kunna tjäna Herren allra bäst 
där nu. flera vittna frimodigt om Herren 
även där. 

) Har:iJl PI!I(erSson.
I I I 

. I , . 
.• 

Från ShanSi. 
Swedish Miss ion, .yul1cheng, China. Den 

16 april 1928. 

(Utdrag ur ' ett privat brev.) 

Den v ~ilkände och uppskattade Pastor 
Hsie Meng-tse har varit på alla ,,:ira sla
tioner i ösll'a Honandistriktet och de fle s
ta utstation em a och hållit möten, so m få tt 
Yara till stOl' hjälp. Hade vi haft medel 
till vårt fÖI'fogande, så hade Yi no rt bdt 
hon om komma hit, fastän kinl'serna ej 
v:igade åtaga sig dd pekuniära ansvaret. 
De t 2l r emelletlid si miinga omkostnader 
som följa m ed v<lr nuvarande ställning, 
at t vi ej kunde ,.,öra det av egna medel. 
och vi hade "j n:'lgra ))särskilda ändamåls) 
medel att till gå, sa att vi Iii honom ej hit. 
Han har i Honan fått alldeles s~irsk ilt var:; 
till hjälp r ii!' allana. ~0111 Ull fö n'irr:1 dl' 
tegr pp i hl ran , varji1rnte han fa lt stärka 
uch v~irma församlingarna till nit för Gud 
verk. 

Det var ~ ltJ rt alt han kunde r . a till 
Sung!! ie n och andra lllslationr.:r nl :1!! att 
tlli a nl8slad ay rÖ\·are. I Lingpaodi. lrik
let ~ir dct !lUs tan omöjligt a lL fa r a 0111

J;:rjn~ Eyang 'li s ten p 'r i fra n JuiC'h cng 
blev vid ett he, iik där nere plundra d. men 
kOll! undan !111'c! livet o 'h sina. böcker. Ho 
SZ-Lhing, so m var i f:ll]<Ten:,kap hos rö
vare. var h ~i!" nyli gen och berättade om 
s in fl)' ],;:t. Det var som SVDr på bön och 
en direkt frukt av Yillnesbörde t "m Her
ren, som han kom undan. Han !rar va
rit i l:1I!gensl,ap i fjorton dag" r och under 
liden talat llitigt m ed sina väktar" om 
Irålsningens våg, när el anyo skulle dra
ga ut ))i affären\, som de l(alla sitt yrkes 
utövande. Det lämnades blott några Et 
män kvar [ör att bevaka fången och de
ras lilla borg, en gTottby p:i en framspring
ande utlöpare från berget med tvärbran
la raviner på tre sidor och en tvär bergs 
vägg bako m. Bland väk tarna var ock~~t 
en ung man, som synts påverkad av Hos 
vittnesböl"d och behandlat honom mycket 
väl samt sett lill att 'hån Hcktillräckligt 
mat och dryck. Han' kom Vid ruörk
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ningen in till lIo och sade: »Det är ett 
dåligt yrke, det hiir, men Y:.ld skall man 
göra? Som soldat vin de iule ha mig. 
och som eivil kan rnan ej försörja sig. 
Jag är tvungen att lyda order oeh binda 
Er för natten.» HärYid blev Ho missmo
dig, ty han hade hoppats kunna fly, när 
de t var så få rövare kvar. Han hade 
utbett sig so 111 ett tecken, att hans händer 
ej skulle bindas. Rövaren kom S~l med 
repet, men i stället för alt binda honom 
om handlovarna, salte han helt löst på 
r epe t omkring de ty ,; öve rarmarna, så att 
Ho lä tt kunde komma at att los::ia det. Att 
sova J,om sedan ej i fråga för Ho, utan 
han tillbragte na tten i bön , att Herren 
sk ulle öppna vägen , när han givit honom 
m öjligheten alt bdria sig fran sina band, 
De t fanns blott en yklg ut, och d t var en 
smal stig mellan tv enne branter och p a
trullera des natte n ige nom ay två män, un
der det att en tredj e gick pa yakt inne pä 
",;\ rden . 1"a det ."ä ttet fick haha besä lt
n ingp n vila und er de t d 'n andra h iilfl cn 
g i( 'k Jl :l Y~lkt. Fra 1l1 på e ft r rnat ten by lte 
de om, men alltj ti mt var de t om öj ligt [(jr 
Ho alt j,omma 1I t. Nåra grynin,qcn gin g'o 
emellertid de . ,1111 pa trnlkra l Yidgen upp 
p il höjrlcn, för att l,unna speja pa a vs Ui nd 
U Ill solda ter skulJl! Ya ra i antagande, ell er 
annan fa ra va ra il n\ rde, Nä r 11 0 såg 
della bad h ::m ;lnyo om Glids hjä lp oeh 
tOfT av sig r e pet. som han föru t ej y;1gat 
gu ra :.ty frukt a n alt väktarna kulle kom
l1l a och und ersök a honom, Nu var rid 
blo tt fdga om elen som gick på , 'akt P,t 
fT . rden, men deu synte~ det omöjligt att 
usedd komma förbi , så tr':wg t som där 
val'. Just da märUe han alt dd rörde sig 
na cron i groltan bredvid och tyd,te alt el
den därinne va r livligare. Genom ett h ål 
i mellanväggen sag han också mycket rik
tigt den man, som skulle vara p å vakt p å 
gården, sitta och värma sig vid elden, 
och geväret stä lutat mot väggen vid in
gången till grottan. Det var tydligen det 
tilltälle Gud Yill e bereda honom, och han 
dröjde ej länge för alt besinna sig. ulan 

smög sig ut genom dörren. de,n knarrade 
ej, öyerg5rden och genom stora porten: 

Sedan ,ar dd bara att löpa .allt vad h aJ
terna förm:idde, ty det började redatl Jjmn 
n'a i öster, oeh väktarna pet höjden kunde 
lätt upptäcka honom, S(l sprang han cn 
halv svensk mil, innan det blev fullt dags" 
ljus, .giek sedan liJ,:a l:wgt, innan ban kom 
titt människoboningar, där hau vagade vi
la oeh kunde få litet mat. Däri1\-ån .hade 
han blott en mil igen till sitt hem, och 
så var han i säkerhet den gången. Hans 
gamle släkting förvarades på en a nnan 
plats, och han är fortfarande i f · gcn
ska jJ, faslän älds te Ho redan betalt ut 
trehundra kronor i lösen. De Il gä ra y t
terligare femhundr a ,konLant och två
hu ndra i olika varor. Herren hjälpe. 

SLällnin !~cn på vå rt fält i Shensi är nu 
n tlgot bällr\'. Hoyang s tad är ej belä rtr :1d , 
m en i stället p as tås elet att de t \':l , som 
kämpade um h t' rrav ~ildet över IIoyang 
och Chengh 'kn, nu skola ge men-'amt a n
gr ipa Hanch eng. Drn s ista underrä ttelsen 
var a lt deras »trupper ) och Hanr heC\ O' 
l, m ilis» (mes t a d el ~ Böda-spjut sfö rr ui n ~c n 

nw dJ 'mm3r , som uppbåd a ts a" my nd ighe
le l'l1 a) h g'fJ p,\ \ ':11' sin sida om en djup 
ravin v id ", r kll1 . e n, m en :::t l t sl 'i del 'no e j 
bör j:tt. Kansl<e det ha n bli fr-dli g upp
gör l'5.e . y ,h' ga mle, trogne meda r be tar 
F ng i Han ch eng är m 'eket klen. li a n 
är ej egentligen sjuk, men krafterna h a 
tacklat ay sa under den gångna vint -rn, 
:::tlt hall DchöYer flera timma r för aLL g 
till sitt hem, ; , ~ \' . mil Iran sla den. Vi 
Ll yäl vara befl'uda på, att de ~amla med
arbetarna 15:1 mer och mer, men de äro 
ej lälta att er sätta i dessa tider, när fos
terlandskärleken kallar alla unga att på 
den militä ra eller politiska banan tj ä na 
s itt land , De unga ha ej ännu lärt sig 
inse, hur hopplöst det är att söka gellolll 
förändrad e former utföra den nationdla 
nydaning. som endast en genomgitcnde 
förvandling av personligheten k an asta.d ~ 

komma. De ha ej i stort se tt lärt ig 
förSlå, att det är Ailden som ge r li v. ' 

Vi 'ha oåsa en å 1l1an svårighet därvid, 
och det är den elw)1omiska, ty om än 
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J ~I ng.-;am t h ftller clock le\"nadsstclndarden på 
att hÖj~lS ä"en här, och samtidigl rörmins 
skls penningen s köpY;il'de, äwn diir man ej 
har a H räkna med deprl'cierade sedlar. rör 
s;Jdana <lY y[,ra medarbet a re, som ej ha 
inl;oms t ay jordbrllk eller affiir bredYicl sin 
f\Ylöning i ~Iissionens tjänst, blir det a llt 
';Y:lrare <lit existera , och än mer sa a lt 
h ,i lla sig uppe inlellektuellt och soc ialt . s~, 

~tt de kunlla IIlöya nagun lyflande yerkan 
pi, dern dc arbela ibland . Del iiI' ej lätt 
att ge fulh'ärc1ig arbetskndt, när m Oln är i 
s l ~illdigt bekymmer rör sitt och de s inas 
uppehälle, barncns uppfostran och de gam
la s försörjande. Detta iiI' ej 118gon ny fnl 
ga , mcn den iir mer akluell nu än n[lgon
sin. p ~, SClmnIa g~\ng som dcn blil' a lll SY:,
rarc a tl lösa p,; grund ilY dess betydelse 
föl' församlillgells IlIöjligh e l lill sjiihunder
h [II'. 0111 ej Y~tra inkoll1ster tillåta oss all 
Al' \"{,ra lIu\"aral\de medarbetare högre a\"
lönin g. så Ut Yi !log laga i ö\"er\"iigancle 
minskandel ,lY deras antal, s~)yida cj för
samling( kan göra mera, och del finns 
inlet hopp för, innan inbördeskrige t upp
hör. 

Puchenfl- och Tllngcho\\"-dis lriktel1 Q~
g~\l' \"('rksamhelcn lIlera obehindrat och 
tällcI1 ii ro ute i byarna, diir dc 1I10t 
ta gils gansl;a Yähilligt. l'rol;\alllalionerna 
fr·"n General Fengs utrikesde partemen l ha 
nog ha'ft s in \"erkall i Olllsl~,mmande a" den 
allmänna opinionen eller 8tllli,islone lIn
derlrvckancle av yltringar ny j'iendskap. 
Den röda agil<'tionen ,a lte nog annars s1J. 
djupa sp~,r efter sig, all det dröjer liingl" 
innan märkcna Ulp[;i11 'lS, ii\"cn 0111 des~ 

metoder ej l~ tillfälle atl tilliimp'ls. .];lg 
har b,'tde genom prinll brey till Distrikts
rnagislraleIl i Puch e ng sökl förbereda " l
gärder [ör a lt åler[;, de byggn ~Hler, som 
där tagits i besillning och underhand r:'lt 
löfte om hjillp fnln o\" a unämncla utril;es
departement föl' alt underlätta ~terf~lcnclet 

av alla ' de missionens Iägl:nheter, so m i 
Shl'IlS! och Hon an IJcslagtagits lör militära 
c11cr eidla och skoländälllål. 

L A ~ D. .) :1ugtlsli 1\.2& 

IJär ; Shan" i ha Yl ej hafl nagra egentli
ga svarighl'ler betriiffande Jiigcn hetern,L 
fastiin fl: \ nagra ~ t ;!I lcn anScl[sl'[ g.iorts alt 
»r~\ lana» husen. Sedan dcn nalionali ~ ti ~k a 

r egeringen inlagil s;, bestämcI ställning i det 
,1\" seendet, torde Yl numera ej behöya be
fara någon s"dan inkräklning, för s~',yitt ej 
J;rigel kommcr {It \"~lra IJygder, l.,· d;] !..(illa 
ju inga rrglellle ntcn. Tällycd;sa mhetell lHlr 
Y8ril mycket uppmuntrande bild e i delta 
distrikt och Puchow, diir Dr'betet \'arit i 
g oI ng unc]I' r' y8ren. Särsl;ilt IW de t\"8 för
s t" plalsl:rlla, diil' tiillet yar uppslaget i 
H s iahsien-oll1rf,clet yar det mycl;c t upp
muntrande. L: tom fler8 intresserade kl!n 
na \"i riikna med ell hahl dussin män och 
k\'innor, ~O lll synas a\"gjorda rör Herren 
och öppet intagit s in s liillning som J es u 
lä rjungar. ])essa behöya ju mycken \"~rd 

och fostran, ej min s t i dessa tider, (1<\ det 
är srl rn[lnga \"illoandar i "erksa mhet, men 
vi tro , atl den SOI1l h a r begynt ell gott 
yerk i dem, ,];a ll ocl;s,l lulll;orda d e t, inlill 
.Jc,u Kristi dag. Om ett par dagar skall 
lällel ·röras till Chiehehow-dislriktet. cl8l' 
jag hopp as det skall mö la lik a \'~inligt mot
lagande som ös lerut. Det \"ar en "iss fö r
Y:lning hos somliga, all Yi \"{lgad e predika, 
dter alll ~Olli sag ls och gjorts. En ~lhör8re 
hördes säg8: »Jns ~" kri st(' nclomcn predikas 
iinnu. ,Llg trodde den \"ar Ö\'cränclakaslad». 
Del fri"ilii ga prediko:1fbet el skall nog göra 
mer ~ill n,.\got annat ;ilt övcrtyga [olk om , 
,lll krislendomen existera.\' iinnu som cn 
Je \"'lnde [;rart i samhället. Na g ra <l\" dc 
tro ende i Chichchow ha \"aril lite ]l,l pre
dikoturer ]la olika trakter inom oll1rt,det, 
o('h rölll yiilyilligt lllott8gancle P~\ markna
dcr och "id lealer lillfiillen. Gmnle di"konen 
CI18ng h"r hclt frigjort ~ig Ir;"1 sill hem
,1I\s \"ar rör atl );unn ,1 ;igrw siil ;, t Guds ord 
uch bönen sa lllt all göra ('II förkunnares 
Yerk. IlclTell giye fler:) a\" samma sillne . 
Eli a" de ny a rorskarl1 (' , "ars hll s tru bl' 
synnerligen i\Tig alllärä och. yillig "Il ly
da, siiger st, h ii r: »,Jag har inte lid att 
iign8 mig helt ~l lrons tjiinsl iinnu, men 
~ " snart jng hunn il lämna ay allsynret för 
lantbruket och hemm e t ,för ö\Tigt åt mina 
söner, skall jag ge h e la mitt liY att tjäna 
Gud.» 
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Yi ha a\' lagt ett besök i lältet, och faslän 
det \'~lr mitt pil da gen sa mlades en 5101' 

sk a ra bäde män och k\'illllor för att lyss na. 
rör ö\Tigt hMIa Yi p,"t med de regelbundna 
bibelklasserna och besöl,ell p,"l utstationer
na. Ju s t nu pf'g ;;r en bibelkl ass för b'in
nor såsom förberedelse till drens slor
möte. p,'\ långfredag sa mbdes de troende 
i Chingtou lill sitt y:,rmöle och yi yoro 
inbjudna. De t Yar Mde g :iidjande alt f~1 

trMra dem igen och sorgl igt att se Iu c
l,orna. De fle,ta unga äro ute på olika 
hMI i regeringens tFinst här eller j I-Io
nano En del gamla ha dött och en del 
h8 kalln at i l;ärlckc n, så alt de t \'"r ej 
n tlgon slor ska ra so m sa mlades. Dock för
nams Andens närhet, och synnerliga s t dia
l,onen Chang frå n Chiehchow hade elt 
bärande budsl,ap Olll bön och syndabe
kännelse "lt framföra, som log fall pa 
hjärtana. En g~lIlg berällade han om barn
husbarnet. som kommit sig upp i \'ärlden 
och bÖl'jat kiinna sig s lor, men som öd
mjukades genom all löres l,l ndaren Yisade 
honom det fo logra[i. som logs \'id hans 
ankomst lill barnhemmet. Under laTar 
manade han uss att minnas Y,lrur Yi bli
Yit frälsla , för alt s:i kunna h:dla oss h~lrl 

Yid ödmjukheten. Ilan gay oss ocksil en 
dd pJig jämröreJse mell an de tY å rike 
männen i Matt. 19 och Llil,as 19. Den ene 
gick cdröyad bort, emedan han ej lwnde 
skiljas \'id sina m ~'ll ga ägodelar, som han 
ärrtU till slut m{lste skiljas Yid, ulan alt 
Cl n~J ;:jo t i sIäIlet. D 'n andre gay sjäh
man t och guttgjorde gamla oförrä tter, och 
Herren sadc' a ll frälsning kommit till delta 
hus, oeh publikanen hade med sina g~ir

ning:lf Yisat sig 1iga den tro, som gjorde 
honom lill Abrahams bam. Den unge 
eyangelis len, diakonen ,Vei, p~lllillde Yid 
a\'skedet 0111 den krilleel,ning, so m e\'an
ge lislen y~o i fjol rilade \'id sill besök Yid 
Chiehchow slormöte. Det yar en ~kara 

människor, som sågos P<I hel11Y~ig från 
möl e t i J;apcllel, biblar under arl11en, men 
ulan hU\'lld. Så s lod det i en \'ers bred
yitl , alL u,,~sa »liill1ll,ll hu\'udd 1,\ ar i kyr
kam), em('d~lJ1 dl' e j logo ,les II s, försam
lingens hUYlld, med till sina h em, ulan 
nöjde sig med all lillbedja honolll , d <'I de 

samlades lill (;udsljäns l. Det blc\' cn \'ar
ning och en maning lill slut. 

Mötena i de olika 'förs:lmlingarna äro 
sl~i1lda 5[1, att de t nog ej ge r att ·ra ut
ländsk hj ä lp mer iin en manli g mi ssionär 
på Yarje plats bär i Shansi, men del iiI' 
ju goll så. i\Ia Fei-wen , so m yarit p,j en 
rundtur till en del ay C. L M:s s lationer 
norr om oss, har kommit ,der därif.r~\l1 

oc:h hoppas kunna hjälpa lill ]J fl en del 
plalser hä r, sft,;om PlJChow och Ishih. 
!lär i Yltncheng hoppas Yi fa den Ilyin
Yigde pas lor n i Ch'ii-wu till hjälp såso m 
ersäilning !'ör paslor Kaos besök hos dem 
Yid paslorsin\'igningen Det ~ir gott att 
kunna göra S~Ic1,lna ulbyten och bidrag('r 
att sliirka röreningsb'lndet. Yi äro glada, 
alt de krislna förnimma, all mi ssionärer
nas naliona litet ej är det aygörande för 
den nybildade församlingens inbördes [ör
h~dlande lill andra grupper <tY krislna, 
ulan all fÖl' cnin g,;J)andet ligger i den ö m
sesidiga gemenskapen m ed IIerren .Iesus. 
Pas lor Kau här är mycket nitisk i a lt 
uppbyg;;H det andliga liYel i [ö r samiinge n, 
IJibeJstudier, bönel,re lsar och ej min s t dc 
IH 'l'sonliga besöl,cn. lian har bli\'it ya Id 
lill sekr. i K. V l.'. M. (' [ler den a\'lidne 
Hiral'en Swel1, och hal- nu Edt en mera 
anYändbar kratt som pla tssekreterarf' i hi
genhelen . S~l all \'i hoppas yerksamhd( 'n s: , 
smaningom sl,all kunna bli I1wra dfektiy. 
Den h a r ju legat nere ett ~\l' P ~I gr und a\' 
den poliliska slällningelL "j beslölo att en
das t h~tlla dönen C> JllJel1 , men ej \' ~lra ak
li\'a för alt därigenom aY\'ilrja ail före
nin.g'<;n häl-, sasom bleY fallet pa en del 
plalser, g jurdes lill l'il politisk prop a
g~ll\ dab)' r~l . 

De lY<"1 sl, olor Il <l ha si na s\' ilri gh elcr, 
l:lwn Ilen-en hj;ilpcr ige nom I ?Il a nliga 
Seminariels li't l:, e nhclcr ha Yi lfllit ll ~-l gl'a 

ele\'(!!' och liir:l.rl' i annan ,; kola bo, e mc
uall de ~asolll kri~lll'l 0n , \" , y,u·:, blanC! 
de kris lna. Jag un<!.-8r om de lla skall bli 
b6rjan till eIL Kristligt Ifos[111 z: som kail 

nllgOl1 m ' n , crsä l! a . skol\'erksClmhctcli, 

http:liir:l.rl
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rrål!.t .Hlir o'ri1öjUgt -iöt · .' 'att tf.ortsätd 
med ai~S-lone, den _högre underYisn ing
en. den kvinnliga ' s koher);'samhe ten har 
ju bättre ekolWrn-is!t-a-1moJligheter, om Yi 
blolt få tillbaka de arbetare, som kräyas 
fÖT dess utförande. Arbetet bland kvinnor
na synes för övrigt ha stora möjligheter 
ju.st 'mI'. Den nyvunna friheten h ar ge tt 
kvinnorna s törre rörelsefrihet och de an
vända sig av den. Ethels hu sbesök äro 
alltid så välkomna och gudstjä ns terna äro 
' ;äl ' besökta, Häromdagen I<o m en ung 
hustru Odl en flicka tillsamm a ns med 1'Iic
ka ns far hit för att få höra eyangeli um, 
Det "elI' en ung officer,fru, som ett par 
ga nger förgi.lves sökt tr~lrIa bibelkvinnan. 
Denna var var je gång ute pö husbesök. Så 
Iick hon en g;lng sy n P ,"I Ethel o('h fr<'lga 
cle var hon bodde, samt om hon sjä lY fi ck 
komma och hälsa P ;} hos Ethel. Hon blev 
naturlig tvis inbjlldcn och d<J gp n därpa 
kom 110n i ovannämnda säll sk a p, och de 
sullo h ~ir liin g(' ochi'J'agade och ly.,sn f1 (le 
urpmärkS~l l1l t till förkunn ]se n. .l ag h a r 
s ällan se ll nagon som Sa uta n fö r eg<;ende 
uppt1l ;lJlillg' \ erkl igen s likt ~ ig [rLl m ch 
ej El ll l ~ ig h indras DY il1<',tigh ..: !.,>r , I)ch n ll 

11 <\ [' h Ull kom ll1 i t för ~d l \';Ir a Jll('(l vi d b i
bcl sludi L Jöre " af m(i ld. De n un ga l til: 
k ;1!1 k om rj, UL l ll Yille rör"t f" t il lförlitlig 
upp gift ( m h ur de t gick lin vid möten a , 
OffiCer" rJ'l III S m a n h ,tde Sh r iyi l () 'h ':,rna l 
,in hU .- LJ·u fi'lr d' b'is lna och s ij l' ~ l;i ll ut
hi ni ;Jgan el, och fl ic kJ Il Y:lI' ink all(lelc~ 

,j k,, !' [l " :.d l :d lt ~k llll l! v it r a l.i k<1 fn: d ii" L 
:" O!i1 det ' ;l r i L \'id llC' s0k ('1 l, ~ fl )' H on 
h ade hr ir t a lt d" L yaJlk ~lll l! s h :ll icl g ri l' Jig 
bes lraffn ing, om ink Hi x orlJ<l Y(lru ril, 
tig t inh r da . Nu h op pa s "i, al l liO ll blir 
biillre unde rrättad, och a ll d et blir frukt 
~i\'Cn pa det ta ovä ntade skO lt. - IHir(\l11
dagcn lrMfadc dhel " id el t h usbe 'ök Jla 
en f, d. skolfJ icl,a fr flll Pucho\\', hon veks;] 
g irt med en officer, so m nu iiI' vid »fron 
tt'TI). I-lon Il ar helt och h 1i l1et kommit 
bort i ran allt vad hon fick Lira i skolan. 
!\[odern var kristendomsfientlig och brän
cle eller k<l slade bor t de kristna böckerna. 
Mannen stod oekså uta nför aHa kri s tn a 
kretsar, och nu bor h on ensam här i sta 
den ulan några belZan ta eller nå gon som 
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kan Yara hCllh e' ~ ill hja1~ )· : ä~ Ihangfalcl iga 
frestelser som möta en ung kvinn a S{l si 
luerad~o l11 h on är, Det är inte underligt 
om hon för a tt förströ sig börjat röb 
opium och spela, men hon var också in 
nerligt glad att träffa någon som k und e 
utgöra en länk med hennes barndom, 
Ethel sök te föra henne till de unga kristna 
hustrurna här, där hon också h ar r. d. 
elever från samma skola, och vi hoppa s 
hon skall få hjälp och att barndomens 
så dd skall bära fruld omsider. 

* 
Yi sl,ull e behöva mycket flera arbetare , 

I,ineser och uW\nningar för att fylla det 
lokala arbrtets behoy. Nu tänka viiI de 
Y[lra i Peking pft möjli gh e len av att ].,:0111 
ma till fältet över ShacF:lai, ty c~gOl1 an
llan "äg ges troligen r j P~l grund ay de 
p rigli cncl c kri gsoperatio n erna i norr ,o 'h 
ÖS l l ' L .J~' g vet ej 0111 de medel som fin
nas fiir re ' or äro 11 J:: atl best rid a den f' X 

tra kos tnad" n, l11pn Il ;).", r a lord Yii l k OI11 
l ll :t MllIinst on c, för s:'iviLt som ej kri ""lyc
], an Yi'lI1c]rr sig och prnvägs l'ö r bindelsC IJ 
Jlled Shangh:J i och H a lll\ow a vbry t s j " l'll , 

Jl!'l vila r v tt crsl i lTerrC!L h a nd. och. ( b l" 

lör :iro Yi n ii j cl a tll ·d Y;l! l hn n ",er, Yi kl n 
rl:l e i g iira mc r ii h a n g lor ],r"rt och till 
::Hlc till. He n 15 m :J j :il' det. iJes bio lt al t 
det "kall h id! <JS !>f csbYl er ie. aml11anlr~l clc 
hiir i Y!1t1 'h e ll g fur r]e llnil proYins , Det 
h li!- n,) gall:il,a 1, r iLi sk1 Jag:l r . isy nn c,r lte t 
Ol l ii lds le T sao in inner .. ig och vill dr iY::l 
I'l a lll sin ; asi J.;. tc r och me oder enli g t Ad
\'Cn l i s lll e ll ~ i, k:td ning . J'I;.! hade h op pa t 
h a n"gr a ay dc \' ,l r~l 11ii1' om hj iilp " id 
d en liden. n: cn YC't n u e j hur dct gCll'. D e t 
fir ~l\'brolt i po, lfijrbind ' Isen med Ticnt in 
i.((ert P;l grund ay kri ge t, ,l a lt jag vet ej 
hu;- de besluta, 

Med \'arma hiilsnin gar lill dig sjiilv och 
de öniga Yännern3 P ~l Expeditionen ä WJ'l

"' om dc dina och övriga \'än ner nere i 
Smälancl. 

Din hjär tlig l lill g ivn e 
Carl F, Blom. 

* 
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pLdr~g ~r privau>re;v~ , 
YUJ1cheng.,den ·1, j,uni .1928. •, 

' ; . S[or n ad "ar över' aem alla .... 
Apg. 4: 33. ", 

Det ä r m ed innerlig t acksamhet till Gud 
jag sä nder denna h ä lsning. från vårt kära 
Fridhem. Som Erik hörde genom Hugos 
brev, kommo vi lycklig t fram 21 maj ef
te r en i a llo go d r esa . Vi funno vägen be
redd, s teg för s teg, t. o. m . 5 små Yuncheng
vagnar vi d floden, so m för billigt pris 
förde oss h em. De fruk tade bli tagna till 
militärtra nsport, och det var ef ter särskild 
tillå telse vi fin go begag na dem. - Kanske 
Erik hörde, att vi tillbringade Kristi him
melsfärdsdag i Honanfu bland d e " tira 
där, S~l kä rt a tt just den da ge n vara på 
J~ltet igen! Vi bodd(' pa vä rdshu s och 
undgingu däri gen om den oro våra vänner 
llls lodo p[l n a lten förut, då ..Id bröt ut i 
/.(l·a nnskapet och 4. hus nedbrä nd e , Som 
g enom ctt uncler blev miss ion5s1a li onen 
v , bdd. Soldater sliiekte elden, h:Jd e det 
ej yarit f r denna h jä lp, t or ell' allt gatt. 
N u y;u ' ta cksamhden s lo r , lik asa g Udjt.:n 
all ra m öia s d lc!' " I~ n sV~lra Lirl d e g 'nOlll
~;tl l. - Yi f unu(J :-I lla, a vä nliga, ~ ()ld ; il('l' . 

l .i iin ~ l (, ll :i n och DIla vi r a ka lle . Gud hadc 
i 'i:tIm ing banaL ",igel! ii',r os:. 

l'ill JiiIj rl av tork a ~il' s l';j r d l'n I'rd:'l n hiil'
gael. SkO!0 rlW Sl ll l:1 l " d agen inna n V:Il' 
HIll,oms L H ltell1 har r eda n v ~lI" i t t r :- (' 
b lJ1( C', meI1 ~'.t ko m dl litd n 'g n m,'d lill 
LiJli f,: "\' ~ll ka , - (J , Si l,ii r l eld iiI' HI \' ['8. 

lJLuut Y;lI ': t ("'Il : kjlle~f.T i:r n . heJ, ju fi t, ,, 

IJin gsl m ed dem, ocll i g;:ir hi',rrl c Yi K :10 
lcd a J.., ~lcl(' sönd ~l g~s l,o] a. g lllJ:.. Li;:ins l och 
ll:,tllY;1 l'dsg'·lng. Dd " ar nl \T ke l dy r bart 
l j', ]';.\ h ur u han m ogna t i lIerr en - tpnsl, 
och vilka skatt er h a n debde ut (ran Gu ds 
fÖIT;ldshus , Ma Gurl LOI be\'ara Yal' un ge 
broder och a lllfort bruka hon o m till rik 
Yä lsignclse: 

L , trid och j :tg' ha dct slilla och skönt 
här. Vi spi sa ho s Bloms och Hl clii r fiir 
glädj e n vara tillsammans med d em o ('h ~ . 

Illgeborg och lVIinllie ä l'O ju ock där nu . 

Maria N!Jlin. 

Den (officiella·r edogörelsen för' 
1, Irii~sio~skonferens~ö i • 

.Jer.usalem. 
o 

r' 

Under senare hälften av instUli-dandc 

september utk ommer den full s tändiga , rec 

dogör eIsen för Internationella Miss ions

rådets konferens i Jerusalem den 2!- m ars 

-8 april 1925. Redogörelsen omfattar ::; 

ba nd av följande inn ehfdl: 1. Det histna 

budsk ape t i förh ållande till de icke krist

na systemen; 2. Mission ens r eligiösa fo s l

rin g~ a rbetc; 3. Förhållandet mellan -de 

y ngre och äldre ky rkorna; 4. Den ],rislna 

missionen i Jju ,;ct av r askonflikterna; 5. 

Kristendomen och den vä xa nde indus tri a

lismen i Asie n, Afrika och Syd-AlIlcrika ; 

6. Den kris tn a missionen i förlIallande till 

problemen bland lantbefolkning"'n; 7. 

~ti s ionens intern a tio nell a sa m arbete; 8, 

F öredrag och inliigg vid J erusalemskon

fcre. ns Il, 

l'ri et för dessa 8 ba nd är bes tiimt till 

2() ,l liJl i ncr~ f iir b e~ t ~illnin (fa r. som inko m 

Illa f('r !; den 1 sep t mbel' , Där ..ft cr kom

Ill Cl' p r iset a tl ltöj :l ~ till 25 sh il! il gs . 
Hes t~ili n ing:lr kunn..: g0r::ts d in·l t h 

T he I nlcrI1a li< n;) l l\Ii ,sioTIClry Cou nci l, 2 

i::aton Ga le. L ondon S .I ' , 1., j iim tc in

<,ii llll:ind(' av het:Jlningel1, 20 sh illing. . I 

d"nlJ ;). su mma ~il' pOSl! ,o rln t ii ' eIl ill he 

räkn at. 

Bcq~illninga r hlD na även g öras g"nom 

S\' ensk;\ l\[j s, i(Jlls r :'t dc ts ~ckrctcr ar e J . E. 
L unda hl, Barnhusg;,tl:ln l O, Stockholm, 

B.cdo.~ö rels en är avfaltad på enW'lska 

s i'r~lket. De särskilda resolutionerna frå n 

k onferensen äro r edan utkomna i e tt häfte 

på 96 sidor till ett pris av 1 sh . 2 {I . Häri 

,i r postpor to t inh"riikn"L De lla 'l äae 

kan rekvi r eras p å sam'm s~ lt. 
.1' 

. ... 1 I } ~ I • , 
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska .Missionen i Kina" under juli 1928. 

AlIlJlä nn a m issiOllsm edel. 10:1.-,. ~I i ' io nsoi' i'", fr . J)c l ' IH.~·:H, Förl,tllld 
Jt ' l' . :!!t : n. {i!l ll1is~i(HI ~i r H. And e rs . i Bru n n " \ ' jd Knrill ~\JI d t..· r"'~o II s 
~ n ll '" lIud C' t'It . ~IIII : -  :\" k .. d ~11 1(;I I ' l ':::, : 

l l/ :l~ . ;lTdl IId.s",iulIiin' l'na:-. ' 11 1"(,:-'0 1' » ,-rf lll : - J (I!J(i. " l'. f ;J )~ :10: 
1Il~0. 1~ . 1 r ls t Orj lS \" ii Hl ra UJ fu- t:" - lOn s. f, ., Fl Il f(l\ b Y :1 : _. 

~'j.~ : ~liJ: l. }) ll t'L'l't 1ll s tjoI Hk . 10:) I,: . o. S . . HO\'lllUlll o l'Jl , .!..!" II I . J. v., 
liln »H c l'L'(' 1I dl' l ~ ~D : - I a r' ! ~I\ I'OJHl ~.-): 
]044. "H r l'r e .. , <I d :, l .i: - l nfl~l. F !I l. , ·~rÖrl'11 11 1. ~..r III _\ . B. 111 : 
J III:,. Y iil' lI :l Hlf):!' IU: . ]Jno. d(i. II (·~n rIl<I f;; \ ' i iuIIPI"} , Viil'llUll lU ..WO : 
llH';. SPil l" u.- 1I1 f'd el . ~1Il ~\ . E. Kryllw D: 11111. E. S. ll j ö rköuy JII : 
WH. G' \' olll cdt' l frall ~ [ o ra. g:11l .;\L. S. :lti:  llO~. ) 1 f~ i :';"lh f'III. rf'~ ( \ lJid r. -1 : 
10 I ~ . )) r ' r P il l'il'ilrhössi l l :J:~: :" lIU:!. U. K.. Björköh." 211 : 
lIl4~. » .\nllie ·. 10 : - lJOI. E. .T., EI\('nii ~ ,... .i i)ll :10 : 
1I1:,fI. Ollii ll Ulf l f l'i'I Jl TIl g' r 1...: t01' !l :-) l.;: - 1I0G. .\ . ro , ~.!: III C. P. A.. L oog'lI ll cd ~r . 
10:;1. F. II .. D\l\'uu . JJ l iOlt d e" l')' . . 1'1 uh, Dol'ar 1110: - ;W9 : 
III.-,:? O. ., Spj ut"bygd . )~ t i Oll l lc ») 'n: 1111,. . 1l (,l TI~ n ~ del » 1:) : . 
lU:,~. K. L .. Krisldnla 111:  1 J II ' . H Ull t" . l-:JlI A. H.. Ho l,I,.,-hr ulllI ~O : 
111.)1. Koll. "id J[olsu,' hl'llJlJl ,l. 1/, , ;; ~ : riK lJIj:). Skiil'sl:: d , Södm YIlg-1. l< tJ II Il ! . ,.d l" ll 
lOj ,. L. '1' . :)l ):  t'l)J'PI I. :Ji: 
10:,8. B. E . D. ~(I : - H l O. K. Jo'. U. i\1: ,; l "pp.'"i \ ·(· Il .-; k:l di,trik t 
10~J !I. H L . 111: -- I i Il :'.[o !'l·is Hprg-li ll~s 1I 11 tlCl"h . -I :!7 : :,11 
10GO. »'rilHH.lc e ll l. H f' lT CIl!-' h till» 1:1 : llJ~. \' is by FC lllörcs t"i>rcJl. J:" .jU 
10tiJ. B . H .. {)s l l'r '"Jlt! 10: 
1lIr;~. H. O.. 81 0 rll u ;! e lL :,: -
lOo:l. H. och J.. ,J.. (}I,g' ~O : 
JOI;4. E . . 1., Dod !.' II, j iii .T . ..:\:-;pbc l'g~ ltJ l  S . M. K: s PensiO ll öl'ond . 

,lerhrl lJ W ,I: - HI:! ,. 2 :\[0$. :,:): ,J 

Ch. U. T ., '":)1 !l riilJ~(,1I 10U: - l li ~T . », Joh. 1:1: 7. II .iuli H 

1{ y rkobonl c ls och Sk. lJlllill' l 1 ilS sy

rÖl' Pll l11~ ~,i : K r. (iO: -
JOl;/. ].)~. :H: 1 1. : '-,11 
1 UG~. ~' r å n ] \ 0 11 1' rötHWlI i l"o lkctorp :j/ti. Särsk ilda iindama l. 

till V . \\ '"sler, IIlIlkrh. ~ II:  JO ..t!. A. G .. ~[:d lll t i fUr CV:JJlg" . ils ia l:I tl l
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10TG. K . l' . 1 . .1\. ;,( 111 K. ~L .\ . tor -'faria ;HI\·. (, 11 ~1" ;:;o lt r. l U: 

n.ii;rl\:l ll nd ~ u l1 dcr h. :. 11 :  l O; ". 1:1l 1I1i n lU'bk nlll~ p tl pn ppa1"Ö rU-ttl· ..
HI;!I. , () ll itm lld 1lI:  d A ;!. lill J. H ul ll!'·i .t " it al"' . Hl.
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.111 0(".. i i~~ .I.1. ~ And f'nW_ll H Ll ll d l·r h . 30 : - 110:'. ,J. H .. 1\,"''' ';lIl1 l1, till )J"ria Pe l ll'r.
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ö S T E N S o R D. 

Senare delen av Jesaja har 

kallats Tröstens bok och med skäl har 

den fått detta namn, ty här möter oss 
fvangeIii budskap i en fullhet och ri

som för oss upp på profetians 

Märk väl, att dessa tröstens ord voro 
i första hand för ett folk, som 
genom egen leda 
straff. Genom det 
sände cEm, ville ban låta dem och med 
dem oss känna hans kärlek till syn
dare. 

Då Herren tröstar sitt folk, riktar 
han i första hand uppmärksamheten 

Därför maningen: "Se 
här är eder Gud.» Att se 
ger ingen tröst. Endast genom att se 

Herren kan en vinna full och 
salig frid. 

Den som ser Herren, leder !lan 
först fram till fridsfursten, till försQ
naren (40: För dem uppenbarar han 

vidare som som 
därigenom är förlossaren. För dem 

uppenbarar han sin ömma 
en viktig för att kunna få full 
ro och frid (40: IO, ! 1). 

Hela trösteboken (kap. 
handlar om Guds frälsning. Vi få där 
först lära vilken underba!' Fräl

sare vi ha, så och över 

allt, den den 
store är>'. Vilken förmån att 

slippa söka hos andra! Allt an
nat är idel fåfänglighet, även folkens 
furstar och de väldige i världen. Till 

Herren får även »masken Jakob'" den 
den den trötte och 

luta sig. Han tager 

an alla och allt. 

Till sitt i nöd träng
da folk skulle Herren sända en räddare, 

I honom skulle Israel 
na Guds tjänare. For än denne furste 
fram med eld och så att foiken 
darrade och bävade, kunde dock Guds 
Israel vara tryggt och stämma upp lov

för dem 

var en förebild. 
som skulle utföra sitt 

verk ett helt annat sätt än denne. 
som ej skulle komma med strids

larm och härskri utan sänka sig i stilla 
ödmjuk ande, i öm barmhärtig 

ned som till krossade rör och 
rykande vekar. i alla sina 
med människors barn vill Herren 
visa hän sin sin särskilda 
tjänare, som skall utföra all Guds 

För Guds i världen trängda och be
låter Herren 
i natten, och han låter 

dessa visa hän till den dag, då v r 
store skall befria sitt folk 
Ul den stora bedrövelsen, den då 
domen skall drabbz. det sista mot Gud 
fientliga världsriket. Och ej minst i 
denna tid höra vi Herrens röst varnan· 

ut hån Babel! 

allt som bär 

märke! 
tecknat bilden av 

den var Gud i 
hans härskaremakt, den han låter 
komma i verksamhet för sitt folks be
frielse, framstäiler han Guds 
hans lidandes (kap. 
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en av un'derbart och 
underbar kärlek. Kristi kors och kro
na målas här för vara gripan
de klarhet. 

Vi fä följa Frälsaren i hans frestel
ser, då han utbrister: 

mödat mig. Fruktlöst och 
har förtärt min kraft. Vi få höra 
Herrens svar, som ger honom kraft att 
för sin egen del härda ut och vidare 

honom till en sådan underbar trös
tare för sitt frestade folk. Han är för 
oss mer än en moder. Han har oss 
tecknade sina händer. han ger 
bekräf telse sin kärlek till oss med 
sin ed. 

av denna kärlek kunde den
ne Guds uthärda 
all emot Han var 
villig att låta sig 
nom lidande för att sa bli den frä!sare

vi behöva 

Och han gick ännu i sin fräl
sarekärlek. Som Guds offerlamm tog 
han på och skuld. 
Han blev till 
betalade all vår skuld, helade all var 
brist, ersatte all skada, vi gjort 

I det 54:e kap. låter Herren oss få 
en inblick i huru stora de 
äro, som frukten av var Fräl
sares korslidande. Ett nytt förbund 
har kommit till ett 
mycket mera omfattande än det gamla, 
ett förbund, vars aldrig skall 

ett förbund, vars 
bli oändligt stor. Villkoret att bliva 

av detta förbunds 
är att vara och behövan
de. Till alla sådana går Herrens bjud-

ut. Där allt av nåd, allt ef

ter Herrens matt (kap. 55). Det gam
la Israel får vara med men där 
är också rum berett för alla andra folk 

I bok 
om Guds folks missions

kallelse. 

Efter denna underbara syn, synen 
om den lidande Frälsaren och den 
frukt, hans lidande skall bära, tecknas 
nu i stora drag Guds rikes historia un
der hela detta nya förbunds tid ända 
intill det riket och sedan 
ända intill tidernas ände (kap. 

Först varnar Herren sitt folk för 
faran att förfalla till tom 
för laodiceisk lj världsväsende 
och Guds folk behöver ~"""~'b 
bli påmint om syndens bedraglighet 
och det egna till 
det onda för att hållas i ödmjukhet. 
Utan 
Men åt ett och i hjärtat för
krossat folk skall den nådens 

som beskrives i 
Sion i hela sin 

dess 
gare få 
än all vår tanke kunnat omfatta. 

Allt detta skall komma genom evan
som är eget 

vittnesbörd 6) och genom var 
medlares förbön (kap. 62). 

!)et skall ock komma genom 
utförda av honom 

emot de gudsfientliga (kap. I sin 
förbön vill var Frälsare ha oss med 

64). Blir var bön ett med var 
skall ej svar utebli. Väc

kelser skola bliva frukten av Herrens 
och hans folks gemensamma bön, men 
ej alla skola mottaga Ett 

skall rum och detta 
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åtskiljande mellan dem, som höra Her
ren till och dem, som ej höra till hans 
folk, skall fortgå ända intill denna tids

ålders slut (kap. 65). För de troende, 
som utgöra kvarlevan, som skola bilda 
brudförsamlingen, skola välsignade ti 
der stunda under det stora jubelåret, 
under tusenårsriket. För de and,a 
återstår ogunst och vrede. Men vid 
tusenåriga rikets slut skall än en gång 
striden blossa upp mellan det ondas 
makt och Guds. Den skall leda till 
slutdomen, varpå skola följa nya him
lar och en ny jord (kap. 66). 

Underbara framtidssyn! Väl må 
Herrens förlossade hälsa vad Herren 
står i begrepp att göra för sitt folk 
med jubelsång. Väl må vi icke blott 
för egen del hälsa denna stora dag med 
glädje utan det höves oss att behjärta 
Herrens maning att påskynda dagens 
ankomst genom att inviga vårt liv till 
att bli hans missionär i världen. Han, 
som givit sitt liv för oss, han är vär
dig att få hela vårt hjärta, hela vår tid 
och all vår kraft, ställd till sitt förfo
gande. E . Polke. 

överste Il Dillner, s. lRS. 

Överste H . Dillners rfll'r]c\'anl1c sijrjanrlc, 


s. 189. 
S. M. h:S Steningeveeb., s. 1<) 1. 
Uppmuntringarna i arhetet p ~i riiltel, s. 

195, 196. 

Barnhemmet i Sinan. s. Hl7. 

Söder täljckonferensl'n, s. 190. 

r ör missionsg,horna, s. 21l() . 
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Överste Herman Dillner. 
Deras giirnin[ja{" rölja drill rrf ('J'. 

Ett liv fyllt av trogen tjänst i Her
rens vingård är nu med överste Dill 
ners hemförlovning ändat. Ett liv, som 
till sitt innersta väsen och till sin yttre 
gestaltning stadigt blev klarare och 
klarare präglat av likhet med Mästa
ren. Vilken plats han nu fått i härlig
heten och vad han där under Lammets 
ledning och vård kommer att varda, 
skall en gång avslöjas. I Joh. 3: 2. 
Men vid denna tidpunkt få vi tacka 
Herren, tacka för vad han gav, tacka 
för att vi fått bevittna nådens kraft 
och rikedom i ett missionsliv som 
hans, tacka för att vi genom honom 
fått ett nytt bevis på att den som tror 
icke skall komma på skam. 

För oss i Svenska Missionen i Kina 
kännes överste Dillners bortgång myc
ket smärtsam. De band, som knöto 
oss samman, hade under de många 
2rens bpp och under det intima sam
a rbetet blivit mycket starka. Då si i
tandet av dessa band till det yttre kom 
så hastigt, blev smärtan så mycket 
kännbarare. 

Redan som ung löjtnant fördes Her
man Dillner in i den krets i huvudsta
den, som uppbar Missionen i sina bö
ner. Med helhjärtad hängivenhet tog 
han ända frå n början del i arbetet. 
Redan år 18go inträdde han i Kom
mitten och fick sålunda tillfälle att 
följa verksamheten i alla dess detaljer. 
Under sin borovaro från huvudstaden, 

åren 1896-1912, var han visserligen 
ej i tillfälle att deltaga i Kommittens 
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sammanträden, men den intima kon
takten med Missionen var därför icke 
bruten. Han använde sig redan då 
fli tigt av pJstförbindelsen och levde 
sålunda fullt med oss i glädje och 
sorg, och hans brev vera så välkom

na. De buro friskhetens behag, ty de 
flödade av levande vatten från den 
a ldrig sinande källan, där han för ege~~. 

del s tändigt hämtade ny kraft. I Skel
lefteå, i Umeå och i Skövde, där 

överste Dillner under den tiden var 

kommenderad i militärtjänst, var han 
framförallt en Jesu Kristi tjänare och 

som sådan brinnande för själars fräls
ning hemma och ute. Med sin eld 
värmde han alla. Härdar för missioTis
livet finnas ännu på flera ställen, vilka 
bära vittne om den välsignade insats, 
han då fick göra i deras tillkomst och 
utveckling. 

Efter hans förflyttning till Stock
holm fingo vi åter åtnjuta förmånen 
av hans direkta deltagande i ledning
en a v Missionens angelägenheter. N u 
kom han ock genom sin förökade kän

nedom om missionslivet i landet med 
ännu rikare erfarenheter, som kunde 
göras fruktbärande till Missionens 
fromma. Han var nu som'-alltid ej 
endast en intresserad åskådare. Han 
var och förblev en verklig medarbetare. 

Från år 1918 fyllde Dillner posten 
som Missionens ordförande. Ehuru 
många andra upgifter anförtrotts ho
nom i huvudstaden, särskilt under se

nare år, märktes dock hos honom ald
rig någon förslappning i hans intresse 
för Svenska Missionen i Kina. Med 
den delade han fröjd och smärta. Med 
den kämpade han natt och dag. Dess 
angelägenheter bar han så tungt och 
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så varmt på sitt hjärta. Endast några 
dagar före hans död mottog under
tecknad ett brev från honom, vari han 

med sin vanliga nitälskan behandlade 
ett par detaljer i verksamheten, som 
då låga tungt på hans hjärta. 

N u går du ej längre för oss i stri
den härnere, du Herrens kämpe, men 
du står där ibland den stora vittnes
skaran däruppe och åser, huru vi, som 
äro kvar, fullbcrda vårt lopp. Tack 
för att du löpte din bana så, som du 

gjorde! Tack för all hjälp du därunder 
gav åt oss genom uppmuntrande ord 
och värmande exempel! Vi glädjas i 

hoppet att få mötas igen. Fylle Her
ren med sin hugsvalelse de efterlevan
de sörjande! 

Frid över ditt dyrbara minne! 
E. F olk e. .. 

Svenska Missionen i Kina har sorg. 
Dess mångårige och älskade ordföran
de, överste Herman Dillner, avled i 
sitt hem i Stockholm efter en svår 
sjukdom måndagen den 13 augusti kl. 
5.30 e. m. Med oss och med den av
lidnes efterlämnade anhöriga deltaga 
kristna ur alla läger Sveriges rike runt, 
ty om honom kan i sanning sägas, vad 
konung David sade, då hans trogne 
tjänare Abner var död: »1 veten nog
samt att en furste och en stor man i 
dag har fallit i Israel.» 2 Sam. 3: 38. 

Överste Dillner var en de raka lin
jernas man . Han dagtingade aldrig 

med sanningen. Han var angelägen att 
få avlägga ett vittnesbörd för sin Her
re och Mästare i tid och otid. Den 
som nedtecknar dessa rader lärde kän
na den då unge löjtnanten, som hade 
sin anställning vid Karlbergs krigs
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skola, redan i början av I88o-talet, ej 

långt efter hans omvändelse. Blott en 

vecka före uppbrottet sågo vi varandra 

för sista gången här i Iivet, och vid 

detta tillfälle omtalade han, huru un

derligt det kändes för honom, då han 

köpte sin första bibel. Den boken blev 

sedermera hans käraste följeslagare 

igenom livet, och var och en, som vid 

något tillfäHe vistades i det Dillnerska 

hemmet, vet att berätta, hurusom den 

boken framför andra alltid togs fram 

och hurusom han forskade i densamma. 

Överste Dillner blev medlem av 

Svenska Missionens i Kina Kommitte 

icke långt efter densammas bildande 

och har sedan många år varit dess 

nitiske och intresserade ordförande. 
Med oss missionärer stod han i flitig 

korrespondens, kanske ej med alla 

men med många. Ett är säkert, att 

han varje dag bad för oss, var och en 
nämnd vid namn. Sådant var hans 

vi ttnesbörd vid det tillfälle, jag nyss 
omnämnde. Då han som kapten fick 

sin befattning förlagd till N orrland och 

sitt hem i Skellefteå, vann han där en 
stor vänkrets och grundlade tillika 

med sin före honom avsomnade maka 
ett stort missionsintresse för Kina, 

som burit de rikaste frukter. 

Vart överste Dillner sedan kom, 
förde han med sig något av den heliga 

elden. I hans hem samlades under de 

senaste åren de unga vänner, som un

der namn av "Daggryningen » arbetade 

för det unga Kina. Efter sin makas 

bortgång fick han i sina döttrar värde

fulla, intresserade medhjälpare. 

Overste Dillners intresse sträckte 

sig vida omkring, men här uppehålla 
vi oss endast vid hans insats i Svenska 
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Missionen i Kina. Ett obeskrivligt 

stort mått av kärlek var honom be

skärt. Det var en återglans av Kristi 

kärlek. Vida kring i vårt land var han 

känd, ä15kad och uppskattad. Hans 

namE nämnes av alla med aktning och 
vördnad. Nu är hans livsverk ändat. 

Stridsmannen utan fruktan och tadel 

har kämpat ut sin kamp, nedlagt sina 

vapen och fulibordat sitt lopp. Vi, 

som haft förmånen att få lära känna 

Herman Dillner, känna saknaden ef

ter vännen, brodcrn och medarbetaren 

outsägligt stor. 

Stora förluster ha under de sista 

ål-en drabbat vår Mission, i det att så 

många dess värdefulla ledande män 
bortryckts. Vi spana efter dem, som 

skela upptaga de fallnas mantel. Vi 

tacka Gud för den tid, vi fått äga dem, 

och vi sörja icke såsom de, som icke 

hava. något hopp. ",111[;11.11 Berg. .. 
Överste Dillners jordfästning och 

begravning skall säkert för alla, som 

hade förmånen att närvara, bli ett 
synnerligel dyrbart minne. I Oscars 

kyrka, där jordfästningen skedde, var 
med hans kära en stor skara samlad 

omkring båren. Sorg var det i hjär

tana och saknaden förnams tung. Trots 
detta blev denna jordfästning en 

CJ vanlig sorgehögtid. Kyrkoherde 

Bengtsson talade om den bortgångnes 

liv och gärning på ett sådant sätt, att 

hjärtat i stället för att vara tyngt av 

sorg, blev fullt av tack till Gud. Om 

Guds kärlek i Jesus Kristus var det, 

som kyrkoherde Bengtsson mest tala
de och om nödvändigheten av person

lig avgörelse för Gud samt hurusom 
detta att få föra själar fram till denna 
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S. M. K:s Steningevecka 1928. 

l<'vto G. :r. B. Davies.Deltagare i 5leninqe1Jfckan 1928. 

D:l lanken gUl' [iJibaka till samvaron P~l 

Sleninge innI'varande ilr. slannar den 
giil'l1a vid el'- ord, som kursledaren utta
lade vid kursens avslutning. Det ord," 
löd: »Jerusalcms gbdje höres vida om
[;ring», och det ordet synes mig yara na

avgörelse varit överste Dillners högsta 

åtrå. Även blev det hamhållt:t huru

som överste Dillner säkerligen själv 
önskat, att denna stund omkring bå

ren det ej skuile talas mycket om ho
nom och hans gärning, utan om Guds 

kraft till frälsning. Budskapet om 

detta blev också framfört varmt och 
innerligt. 

Efter jordfästningen skedde grav

sättningen å Solna kyrkogård. Det 

var underbart stilla därute. Solen sken 

på kistan med det vita korset, då den

na sakta sänktes ned i graven. Men 

graven _. döden allt liksom fick för

svinna inför det eviga livets stora un

derbara verklighet. Det eviga livet 

var förnimbart mitt ibland oss, och i 
ödmjuk tro kunde vi tacka Gud för 

alla dem, som övervunnit i kraft av 
Lammets blod. 

gut av det mest utmärkande för denna 
kurs. 

Antalet llllgdomar, som i ~lr kommit 
samman '~ ill .detta möle, var större bin UIl

der föregfwnde år. Bland dem befunno 
sig ridt milnga, som tidigare varit när-

Innerliga och tacksamma ord blevo 

uttalade vid denna grav, under det att 

kransar nedlades. Även Svenska Mis
sionen i Kina hade förmånen att få 
lägga en krans vid sin vördade och 

älskade Ordförandes bår. Men förutom 

de blommor, som lades vid graven, ha 

även många »evighetsblommor» sänts 

till vår mission och till annan verk

samhet, som låg överste Dillners hjär

ta nära. Skulle dock alla de, som ön

skat få säga överste Dillner ett tack 

eller ett tack til! Gud för honom och 

hans liv och gärning, kunnat frambära 

detta, så hade det blivit ett väldigt 

vittnesbörd om vad Guds kraf förmår 

att uträtta i och genom en människas 

liv, som givit sig helt åt Gud. "Men 
Gud vare tack som giver oss segern 

genom vår Herre, Jesus Kristus.» 
Lisa l3lom. 
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yarande och troligeJl var del på gru nd 
el\" deras med\"erkan, som \"i lyckades a lt 
så snart bli bekanta med varandra. Re
dan fr å n första kvällen gjorde sig käns
lan av sa mhörighe t och glädje gä lla nde, 
och denna känsla växte sig allt starkare 
och starkare alllefterso m dagarna förnö
to. I vår glädje deltogo även alla som 
diirute på Sleninge genom kärleksfull om
tanke och mycket arbete utomord en tli gt 
ordnade för oss dag för dag. Gemensamt 
rin go vi glädjas med en enkel och nalur
lig ungdomsglädje; gemensamt fingo Yi 
också mottaga rika välsignelser från Gud, 
all god gåvas givare, och gemensa mt fingo 
Yi slutligen lag t på våra hjärtan att trä
(L! in i hans tjänst och ulföra de upp
drag, han ger åt oss at t ulföra. 

Såsom redan förlIt meddelats i pro
g ramme t för mötena, leddes bibelstudier
na utav missionsföreståndare Erik Folke. 
ii.mnet för dessa var: »Trös tens ord i 
Tröslens bok .» Alldenstund vi äro i till
fälle att på annat ställe i detla nummer 
av "ål' tidning införa en sammanfaltning 
a\" bibelstudierna, skriven av missions
föreståndare Folke, ingå vi ej här när
mal'e på innehEtIlet däri. Endast så myc
ket vilja Yi säga, alt dessa bibelstudier 
voro S~t kon cenlrerade och rika på inne
håll, a tt man ofta önskade sig hava mera 
tid att tänka sig in i det rika innehållet. 
\lissionsfö l'es tåndare Folke meddela de ju 
ocks~t, el tt han hoppades, alt dessa stunder 
sk ulle leda till e tt mera detaljerat per
so nligt sludium ulav Jesajas 40- I:iG kapi
tel. Vi hoppas, att även den av missions 
föreståndaren skri\"l1C1 sam manfaltningen 
skall bidraga därtill. 

Till hjälp för oss, då det gäller enskill 
bibelstudium, voro oekså rektor Joh. Rin
mans två föredr ag avsedda. De behand 
lade ämnet: ))H uru få bästa utbyte ilY 
mitt enskilda bibelsludium)), och berörde 
både studier av bibelböcker i stort och på 
ell mera överskådligt sält och studium 
av enskilda lexle r, då dc olika delaljerna 
mCI'a komma till sin rä tI. I samband här
med lämnade också rektor Rin man några 
ol ika tabellariska översikter, avsedda att 
bli en hj älp vid bibelstudiet. Av dessa 
sålcles icke så få exemplar, och inkoms

lell hädör gick till Steuin gcvänne rnas of
fcrinsam Jing lör' missionen. 

Om Yi sålunda Jingo mottaga myckel av 
hjälp , balle för slunden och för komman
de dagar, nä" det gä llde ";Irt personliga 
andl iga liv och näring dä rför genom bi
belstudier och bön, så blevo Yi också er
inrade om var uppgift a tt vara Herrens 
tjänarc och låta även andra få del av 
dc välsignelser, vi själva utan vår förskyl
lan eller värdighet av nåd fålt moltaga . 

På onsdagen den 1 augusti lingo vi lyss
na I.ill elt föredrag av missioniir Morris 
Be/"gling, i vilkct hall skildrade sina in
tryck ay Kinas ungdom inför Krislus. Ge
nom detla föredrag korn nog Kinas ung
dom Slenillgeyännel'na närmare, och vi 
tro, all dct i icJ<e ringa mån fick bicll'aga 
lill att viicka intresse och käI"lek för ung
domen i det stora Mittens rike. 

Inspirerande och väckande i samma 
riktning var också de budskap, vi fingo 
genom Herrens tjänare George T . B. Da
vies. Han sk ildrad e i ett för ed r ag det 
arbete, han fått vara med om alt utföra 
rör att sprida omkring 900,000 ex. . av Nya 
Teslamentet i Killa. I detta förednlg 
framhölls kraftigt och påtagligt behovet 
ulav evangelium i Kina just nu, och 
dcssulom framhölls kraftig t, huru HerrelI 
verkat genom silt ord nncler de orost icler, 
som nu varit rådande, och att dörrarll:1 
~Ilel' börja öppnas för Herrens ljänare och 
tjänarinnor att gå in i della slora land 
och ulföra cyangelii förkunnares verk 
(]iirslädcs. 

Delta föredrag, samt el! missionsföre
drag av missionär August Berg, grep sä
ker:ligen våra hjärtan och manade till 
förbön och deltagande i det slora verkel 
därute i Kina . Nästa föredrag av Mr . 
Davies l;om oss dock kanske ä nnu när
mare inpå livet, i del a lt han då la lilde 
om personligt arbet e rör att vinna sjä lar 
för Kristus och beh ove t a y sådana per
sonliga arbctare även i vår närmaste om
givning. Vi fingo säker t då ett kraftigt in
Iryck utav Mr. Davies såsom en nilisk 
förkunnare av eva ngelium. Vi fingo ock 
en slark känsla av att mycken glädje och 
välsignelse därigenom fl öda t in i hans liv, 
och no g väcktes också i våra hjärta n en 
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önskan om aH I;unna bli 
all\'ända a\' Gud rör sj ~i

la rs förande lill Kri s Ll.I s. 
Bliyc den önsl;a n ej et l 
intryck,som snar t förByk
ligar, ulan lede den i st;i l
lel till bön 0111 ncl d, Yi sdo m 
orh kraft till a ll träda in 
i detla arbete! 

1' C\ eflermidda ga rna \' 0

ro vi samladc till olika 
möten , \'ilk a or dn ades för 
\'arje dag uta n a lt P;I för
hand h ava blivit upps:; tta 
p [1 prog r a mm e t. Ln efter
mid dag sa ml ades Yi t. ex. 
i matS:lle n till ett möl e 
m ed s ~\ng och mu sik sa mt 
en livfull skildring a v fö r
Ilällandena på mi ss ions
hillet. Det musikali ska in
slaget gavs av nägra delLagare, \'ilka 
mcd tagi t s lrä ngi ns trulJ1 ent oc h ~Olll \'id 
Hera tillfä ll en \'ilJigt och g latt tj;tnu
dc. l så ngen deltogo Yi allesammans, 
och skildrjn ge n rdn missio nsfä lt e t g;ws 
pil kines iska av mi ssio när Murtin lJcr[l
ling, tolka d av mi~sionär Joh. , l sJ!
IJe rg. I sa mba nd h ä rmed torde OCkSCl 

böl'a nämnas, a ll snart nog en så n gkör 
bildad es, som myck el gladde oss med sina 
körså nger och som därigenom bidrogo 
lill a !.t göra möten a så innehållsrika, som 
dc geno m Guds n:lr[ blevo. 

En a nn an eftermiddag vo ro vi bjudna 
till direktör och fru Edmund Sk oglund, 
vilka h a s itt so mmars täll e i n ä rheten av 
Sten inge. Det va r en soli g vacker efter
midda g, då kaffet ule i det gröna smaka
de S~I gott, och d ~l gemens kapen hindes 
innerl ig och god. Efter ett kort anförande 
av :---fr. Davies avlade flera av d e närva
rande missionärerna p ersonliga vittnes
börd om huru Herren funnit dem och 
lett deras s teg ut till missionsfä ltet. Dc 
vittnesbörden väckte suda n t inlresse, alt 
Yi ej kunde nöja oss med dc vittnesbörd , 
vi hunna lyss na till hos vänn(:l'l1 a Skog
lund, uta n måste fortsätta med m ö te t på 
kvä llen h emma p å Steninge. K iigon y tt
rade, att kan ske dessa personilga vittnes

8r1ngkören. FulO Rt~th LV"rld,,/.;erg. 

börd Y<l1' det, som IJ1i\'il till d en allra stÖl'
s Ia välsignelsen under S lcnin gc mö te t. Och 
a tt dc i rikt mä tt fåll värma deltagarnas 
hjärtan, d e t märktes även på dct slora 
missionsoff('r, SOI11 o medelbart e fl er d essa 
\'itlnesbörd framburas och so m S~l sm ~l
ningom s teg lill kr . 1,003: 80. Det var i 
s<lIl1lin g m ed slol' gliid je och tacksa mhet, 
som vi motlogo dessa offcl'gåvor, oc h vi 
äro förvissade om, ;:t Il d c också gladde 
h a ns hjärl8, SOIl1 då han vandrade häl"
nere P~l jorden, en gång satt vid alfer
kis la n och gladdes ö\'('r än l;ans skä r\'. 

På sö ncl agskv[tllcn i sa mba nd med \'ec
kans avslutnin g fingo vi också lyssna lill 
Yi tln c.sbörd. Då var det emellertid icke 
missionär e rna, som ta lade, uta n i stället 
e tt fler ta l av deltagarna i Steningeveekan. 
Det vaj' en s tund, då jag tror, a lt vi a lla, 
som yo r o n ~1"Va l'a nde, kände oss såsom 
('11 enda slol' syskonkrets, en syskon]<1'e ts 
samlad föl' all dc ol ika medle mmar na i 
krelsen skulle få tala ut något av vad som 
låg på djupet av deras hjärt a n. Hnru 
gla dd ('s vi ej åt a tt Li. lyssna lill varandra 
och (' j minst, då en av deltagarna ta la d e 
Olll, alt hon under dessa möten få tt v iss
het Olll Herrens kallelse a lt lll ga såsollI 
u ans siindebud till h ed ningarna. 

Gi\'ande voro också de offentliga möten, 
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som hiillos undcr söndagen, da :'Il I'. J)au;es, 
mission iircrna Ji.. ,lndersun, Augusl Bery, 
fru Al/YlIstn Berg och 11'u Jane Guinness 
medvcrkade. Aven vid d essa möten gjor
d e sig d e n förul omniimnda gemellskapell 
IIlcd va randra kralli g t gäll a nde. En per
SOIl, SOI!1 ej kunde vara mcd mera 5n 
n iig ra I il11mar p i'! söllllagell, u tlalade Se
dCI'I\1('I' ,1 till underleeknad sin förv å ning 
iiver, huru has tigt del gick a ll bli bekanl 
med delL<Jgarna i mötet: NM jag ko m dit, 
~ltrade hon, kände jag elldasl ell par tre 
st yrken. När jag reste diiriJr [lIl var det, 
som o m jag varit bebJlll, ja god viin Ille ' l 
dc a llra II es ia av del lagarna . 

Under den dag en var del rörvisso mycket. 
~om Irängde till djupet utav Yå r a hjiir
tall, men kanske e tt ult a la nde ,lY doklor
i)lllall Cuinness rör de ltagarn a av möt c t i 
si ll h e lhet I'iisLc si g ,dlr8 Inesl i minIle!. 
Ilol;[o rilllllln Guillnc!-" berii ltadc niimiige ll 
()1I1 n[lgon, so m vid slut e t av ell möte en 
gång sagt: )).}'1, nu är de l. slut)), m CII som 
då utav ell annan pe rson fått svaret: »Nej, 
IlU börjar dct i slä lle!. )) Sanningen d ä r-

Ljuspunkter i oron. 

(l'le/n!!) 11/' priuul /;/'el).) 

l'uchow dcn I m aj EJ28. 

. /Iun rörde m ig ul pu rymlig pluls ; 
J/fIn I'ärlåude mi.'], ty 1wn hade !Jehoy 
till miY. ll 

UIld.crb~lra ord. !vU\ d c vara och ii nnu 
Illera bli Sa1l11;) med a vse ende P,l oss och 
Y ~lrt kommande arbetc i V ~II' kiira mission . 
Hur h a Yi inte Uti l se att så varit fö r
hftllandc t und e r ilr so m gått, och vi vela 
ju av erfarenhet, att han iiI' och ev igl för
bliver de nsamme so m han val'. 

.Jag har haft en myc ket brud tid denna 
VCII' . Del vore goll om n~lgra I1era av de 
v[lra snart kunde komm a hit S ~I alt besök 
pil andra s lalione r, råd och upplysninga r 
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av grep v~lI 'a hj ä rlan. Vill yo)'o möte n;1 
s lut, men nu börjad e del i s tiilll'l i den 
meningen, att nu gä llde de l all gå ul till 
den dagliga syssclsällniugen och (Iiir i 
praktiken omsiitla d c impulser, 50\1: "i 
under mölet rfltt lTIo llaga. Nog Lilldc Yi 
oss bävand e inför dCII uppgirten. N()g S liC

kade vi i v.Jra hjiirlall till (jud och Inl rl() 

honom om nild och kraft t ill atl kUlIII<I 
göra så . Kanhända k iillna Yi oss iiJlIIII 
mera kra fllösa nu , spridda [l~1 olika pl a t
se r' och i olika rörhi\ILtndell , lII('n III fl dock 
il1lpul sc l'lla förbliva, och 111 5 dl' gl'1l0ill 

Guds n ~ld kunlla bliv,1 (J1I s,llt" gii l'llill g ' 

till Gud s Jlamns förhiirli galldl'l 
;lJ. L. 

Hl " <1 1'111 1 tack vilj" vi gl'Ill l' II S<l lllt fl'''III
biira !iJl Uirektör ec ll rru Lilldnl 'lI ·k. För 
dcr<ls kiirlek och all dcn osparda Ill öda 
de lagt ned [ÖJ' a ll göra det golt och trey
ligt liil' oss lllldcr vi s tclsrl1 P ~l det fagra 
Stcnillgc lada Yi ocksil ljud och bedja 
om hallS rika välsignelsc över dem. 

till infödda medhjälpare, även om bara 
brevl edes, s;)mt dessa myckn a pellllin ~(' 

lran saktionc r kunde bli lit e t mera fö rdela
dc. Hoppas all de t inle behöver draga ul 
alltför lä nge till inn a n dc l,omma, ly d ~1 

kommer den s larkare so mmarhettan pr\. 
och del är inte lämpligt att före lag;) U I1 g
samma och be~värliga resor . :'IIitnga i 
a ndra missioner ha gjorl för sö k allarechn. 
Någr a ha lyckals alldeles förlräffligl, 
andra [tler igen ha råkat mydet illa ut. 
Nu är emellertid slämningen cmoloss 
som utlänninga r nagot hclt an nal ä n det 
var vid liden rör " <Ir ålerkomst till fäll e t 
i hös las. Den an imosilet so m då förefanns 
över alll, ofta möjli gcn ovr-l:lnde hos dem 
själva - i\tminstone hos v ä r a vänner, ~ir 

so m bortbl ås !. Och från hög re or t vela vi 
ju, att utfä s lelser ha g jorts gilng på gang, 
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all mi ssioniirer oc h deras ege ndom jämlc 
fö r sa mlillgscge ndolll skall till det ytlcrsta 
beskyddas. 

Det föreligger h iilI eI' inlc mill s ia lvivei 
a ll dell a äl· verkligt mellal. Allt är ju 
emellertid S~l p<lSS ov iss t i d c t n'nt poli
ti ska, all dc mes t ovänladc oe h kriliska 
s itualionel' ännu ktlll1l8 upps lii mcd obe
h ag liga och känske överraskande fö ljde r. 
Vidare iiI' osäke rhetcn Iör onda m ii ns 
v{dd shancllinga r s lö rrc än n ~l go n~ in. T. o. 
m. h ii r i vär frcdliga jJrov ins lIpplrä d a 
mindrc rövareband och föra bort förm ög
na personer för 8ll scdan utdriva löscn 
m cd höga pe lllJingesummor . Dclla hän 
d er räll ndra s lädern a l. o. m. s<\so m nyss 
ske ll ej I ~ ng t rdn Pucho\V oc h vid fl r. ra 
lillIållcn i närhe ten a v Jniche ng. Della ä r 
ju nalurliglvi s i närhel en av den härför 
så fö rl rä ffli ga Gula Floden. Dc våldsamt 
bClunga nd e ska llerna, som nu ii vcn drab
ba l denna provins, gö ra ju äve n si lt till 
alt della onda befordras. Ma n har lärt 
från andra provinser alt ska ffa s ig l)('n ga r. 
Kri g och örlig, vilkcn förbann clsc pa alla 
sä lt är dcl inlc föl · cll land! ,\nnu mcra 
bedrövligt blir dct när dcl är inbördes 
s tridcr och dcssa, som h~ir skcr, p ågfl i 
[u·a la I. 

Milt j allt della ha vi cmell erlid upp
munlrande ljusp unkier. S~I har jag haft 
g lä djen a lt var a med om s lo rmölcn i tvi:! 
av krelsarna i della dislrikl. Ulngfrcdags
oc h p åskhelgen i Pehshuh (Cypressbyn) 
och pålö ljande vecka iChiii (Sjumilabyn). 
Mvckel Iolk, jämförelsevis, p<1 b il da pl a t
serna och myck c t goda m öten. Dock öns
kade man så inn cdigt alt kunn a säga litct 
mcra om dessa fl rli ge n ålcrkommandc till 
Iällen. Måttc Hcrren ]w mma snar t m ed 
den väckelsc vi så längc bcdil om. l förra 
vec kan var jag bjuden alt m ed vcrka vid 
s lormölet i Juieh c ng. l det lä ngsta hade 
vii nncrna dä r hoppa ts a tl de r as kärc mis
s ionä r mc(1 fru skull e komma tillbaka till 
dess, mcn del s log fcL .\ven här var my c
kc t rolk, oväntat mycket. En vä lsignat go d 
" Ilde r ådd c oeh i:iven en hjärtli g enighet 
prl allt sä ll. Det var S~l upplyftandc att 
få vara m ed dä r . 

Vid ett lillf~tllc sade en av brödema i si n 
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]ll"l'dibll i de t han va m a de [ör all lölja 
egna mCllingar: Vi vilja h e llre välja il l 
oss dcn JCSU!;, so m s kiftade d e f C111 bröden 
och dc två sm å fiskar·na ål S~l m ycl,cl folk 
ä n den, so m fasladc i fyraiiu dagar oc h 
fyralio n ii lter. Yi vä lj a ock helll ·e den 
Jes us, so m r cd konungsligl in i ,Jcrusalem 
~i n dcn, so m Hi! s ig födas i en I,rllbba . \'i
dare hcllre d en , so m fl:ilade s ig ell gissel 
Odl drev ul miiuniskorn<l I1nd c r slag ä ll 
den, som i undfall enhet Hil s ig s la s ildiir 
si na doma re. Sl utligen h e llrc den pa ber
gel född <lradc J cs us ~in el1, so m i all för
nedring och hjälplöshet hängdc P~l korsc l. 
Texten vid lillfä ll c t var: nI h ave n ickc 
utkorat mi g ula n jag h a r ulkoral eder» 
sa ml : »Varc n Kri s ti cft erfö lj arc». 

En annan be lys tc s itt iimnc »rä llfärdig
g jorda av lro )) med en berä ltelsc om en a v 
dc gamlc l, e jsa rna i Kin a : Den s larka som 
marvärmen började komm a P~l och dCIl 
goda kcj sare n k~inde det lI-yc ka nde . Dock 
rcfleklcradc h a n övcr, a ll h a n och andr·" 
i frihet I,und e sö k a sig m öj .lighet till s va l
ka, men hur· kundc dct m öjligc n S l~l lill 
mcd d e arma m ä nniskortl '·l i fängelset? 
lI a n g ick dit för a tt sc och rördes lill 
mcdlid a nd c av H\ nga rna s bclägenhet. Ha n 
befa lldc, a lt de allesamma ns sk ull e försä l
tas p å fri fo t och gav dl'm »semes teo> till 
cHcr hettans s lu t men p il villkor, all dc 
a llcsa mma ns sk ulle på viss be~ täl11d dag 
:j[er infinna sig Iör alt fortsiill:l avlj iina n
d et av sin a respeklive s lr:lfftider. Till 
fångarnas oförställda förvåning löstcs a lla 
bojor, och de fin go all a gå. 

Efter elt par mån a dcI' infa nn sig kej
saren åte r j längeIset på d en [ör upproJl 
bcs lä mda dagen. Han fa nn då, all inl e en 
enda a v de m ;j nga hundra fångarml sv i
kit han s förtroende gc nom a lt utcbli. 
lJö gcligen fö rvå nad h<lr över ulropad c 
han: »Och dclta s k<J Il vara Iörbrytarc, 
brollslinga r , - n ej d e äro ' i-ren' (r~illfiir

di ga) all esa mmans, i a nn a t Iall h<Jdc d c 
sökt s lin g r a sig undan. Hättfärdiga ä r o 
d c.)) Och övcrväldigad av rörelsc ben ilda
dc han dem va r e nda cn, och de iingo grl 
hem igcll. De voro bro tlslinga r·, men i 
ha ns ögon blcvo dc rältfärdiga ge nom s ill 
lro och fö rlrös lan till honom. 13erätte}sell 
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gill' sig bätlre p<1 l,ilJcsiska ~in svenska. 
men dcn är god i alla lall. 

Fdn HonaJlfu hal' ja g flera ]H'CY om 
lider av välsignelse P;t m[tnga av d ilhö
randc utstalioncr. Paslor rlsic Mcng-tsc 
ilar besökt dpssa plalser och slanlw t Ii II 
flera eller fiirre dagars bibelliislling ILl 

varje. Guds Ande hal' v,lrit ml:(l lill dl 

verkligt andligt uppvaknande. Del hal' 
iivcn varit en molvikt mot en osund ande
och profetrörelse. som gripil omkriug sig 
under sista liden. 

1'[\ en mölesplats voro sladsporlarna av 
fruktan för rövare sliingda och lJevakadl' 
av miliskåren. Mcn alla som kunde slH
ka, a lt de hörde lill församlingen ocll älll
nade sig till mötet släpplcs igenom. P[t 
en annan plals rövades malldarinen bor l 
[r~tn sladcn, men de lroende, som voro 
samlade, lämnades i fred. P[t ytterligarc 
elt annat håll hade förberedelser gjorts 
för alt lillintetgöra mötels h~l11amle, och 
det hade sett myckct hOlande ut. Det val' 
nämligen de besvärliga skolynglingarna, 
som varit en sådan pHtga; dc skulle nu 
slå ett slag oeh visa, alt lIe kunde ominlel
göra denna »lä ra») vars p~tg ående utbre
dande är dem en nagel i ögat. Men .iust 
som de troende skulle samlas kom F cng 
Yi't-hsiangs nya och slriinga onlcr alt de 
kristna skulle lämnas olt·edacle. De poli
tiska ungcl.omsligol'lla upplöslcs i clt enda 
drag. 

Men det skulle bli för L\ugl alt lala 0111 

hur Gud i sin slora n~td bekänner sig till 
silt verk i dessa oroshemsökla bygder ~i ven 
under uu radande oroliga förhallanden. 

Det blev elt abrupt slut prt detta, men 
jag får komma igen efter vårt stormöle, 
som hörjar n u om elt pa r dagar. 

!vred hjärtlig hälsning! 
Tillg'i vnc 

G. V. Wester. 

\'unchrng den 22 maj. 

Sommaren har nu börjat p,'t allvar. Yi 
Ilade 315'" varmt igår middag i sku.gg'an, 
och veLet mognar S,) fort, att dc knap
past hinna med att skära det. För tio da-

gal' scdan hörjadc de sLira korllct, s,\ 
iirlrrna, ldöYCrt1 och nu nlet. Dct är 
IJr,'tltom och ont Oill folk. 1\ vcn mcdhFil
p't l' ll:1 söka L"t litet tid i sina hem, oel\ 
(l~inör ha vi Jall upphöra med tällYCrk
s<1rnhclen tills vidarc. 

Yi ha planerat ell sommarmöle rör 
J11l'dariJclarr, Inell som det ej scr tryggt 
lil uppe vid Shui-iu, s:t ha vi planeral 
att hijlla del: hilr. I stället lör att göra 
det til l cn mfmads s tudiekurs, ha vi tänkl, 
att en d: t, t vara lillsa mmans nio eller lio 
clagar, S,t att deltagarna ej behöva vara 
borta hem ,in a slationer nwra än en sön
(L.~. ~Iöjligl'n skola vi göra det mera Ull[l
hyggligt och med lilet exlra diskus,ion 
och d\'likl [ör al! ra :trbelarna mera Illed 
oss i ar]H'lct, Iiiet pccl:1gugik och melodik 
i form ay WrcLisningar samt möjligen ni't
gol J'rilullsarbclc i staden, om dct visar 
sig liimpl i.gt. 

V;lrt presbyleriesammanlräcle V,lr myc
],ct gott och uppmuntrande. Vi hade ju 
ålskilliga sv,lra fr&lgor uppe, men det 
k~indes inte annat än den bäsla enighel 
och sarnför :' \:}ncl. Vi voro samlade just 
]lfl Kristi Himmelsfärdscl:lg, men ringo ej 
lira den ]l,\ nagut särskilt sätt. Dock voro 
vi med Edcr i anden och tankarna mer 
~in ('n ga ng, och hoppas, alt Ni hade det 
gOlt och llppbyg.gligt samt fruklbärandc 
Iiir :trhetet. Ma ,Fei\\'cn har just kommit 
:,kr iLIII sitt brsök i Ishih distrikt. Dc 
\'01'0 svnllerlig('n glada ~tt hans hjälp och 
hans förkunnelsc pil, stormötet isladen, 
och niir det val' Ö\'ET, bjöds h<111 av Pci
chwang at~ följa med dcm och 11 :.\11a n[lgra 
clag,Jrs möten där. Som Du I,anske minns 
ha de krislna där under sisla tiden bli
yit gallska slöa och I~Jtit sig upptagas av 
dc jordiska brslITen, s;, alt det andliga 
skjUlits åt sidan. Nu hade de i Ishih när
\'arandc gripils av lalel om kärlek och 
of!ersinne, och niir de kommo hpm, sam
lade de alla lrol'ncle i trakten, s it alt dct 
hlev el!. hundralal, och diir had e de lyra 
claWlrs myckct goda möten. Dct hade bli
Vii djupt svndakänncdom och synclabe
k:'tnnc!.,,', och d iir dct linnes, kan man 
y;inla lljlpb\' ggcJ sl'. 

Den 29 maj. ·Det iiI' mycket varmt dessa 
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dagar 38° a 39° varmt i s kuggan, och som 
skörden härigenom mognat ..:n halv ma
llad tidigare än vanligt, Ila alla mycket 
orå tt. Dock ha 1\:ao och 'lang var it ute 
och ullört e tt aJIdeIe ,; nytt s la gs arbete, 
som cj hillill s av oss upptagit: . Jag had e 
fått en del traktater ncre il'r rtn kusten 
och föreslog, att dc skulle ::,a omkring 
och kli s tra upp dem i de nya ))hotellell>J, 
som växa upp ' ''1.'0111 sva mp ar UI' mar
ken, varhels t järnväg, biltrafik eller rich
shaw-trafik drager fram. De ha börjat 
med det, och hotellvärdarna ha varit 
mycket 1iJJmötesgående, t. o. m. uttryekt 
s in stora glädje öve r att de resancle sk ulle 
få något att läsa på s ina rum, där trakta
terna klistras pi\ vä gga rna i prydlig ord
ning. I somliga fall h" Ilotcllv~irdar!la 

bcll att Lt s~ldana uppsa tta iivcn på kon
toren. 

Den 8 juni. Det ;ir ej sel tryggt som [(in 

hiir i Shansi. l i tom att C111 pi Lll1 ;\ t en 
skilra kommer över fr,1I1 Honan orh rö
yar bol'! medlemmar ur n flgo n rik fa
milj , vilka d\; sedan taga ÖHr till sig p <.l 
andra s idan floden och släppa blo tt mot 
löscn, Srl är cJet beväpnade mäl! i bcrgen 
och iivE'!l p rl viigarna. Il el t nyli ge n bIrv 
en cyklist skjuten och cykdn tagt:n, mc
clun lantbrukare stodo ,lllde]es niira och 
,<1.':0 P~). Det skedde milt p[1 dagen ]l:l 
stO)',1 bilvägen, och så vitt .iag hört, iiI' 
mördaren ännu ej fa s ll 'lge n . .Jag har för 
den sk ull ej hlllllat tilJr;lrla n[,go n av (Ic 
v,l ra at! rcsa lill Shui -iu fiir alt Ul njuta 
a \. somll1arsvalka 11 där. 

Cad F, m Oln. 

SinanhsJc n de ll J junI FJ:.!8. 

1\.iira Missionsvi\nncJ'! 

Guds rika frid! 

Förliden torsdag hände n~goL si\llsamt: 
Yi ringo glädjen mottaga syst rarna Inge
borg ,\ckzell, Estrid Sjöström oeh :tIlinnie 
Niclwlsson oeh med dem fLllklappar/lCl. 
Huru myd:en bön har ej UPPSi'lllts för 
dessa kärleksgävor och huru h iirligt har 
ej Herren besvarat v{lra bÖncr. Innerligt 
ta ck alla bira viinn er enva r föl' Eder an

del i )) k!apparna)). Vi hade, medan sys t
rarna YOI'O kvar, en liten samling, dii de 
86 ringo s ma ka av det goda som lådo rna 
innehöllo, samt höra n ilgot fnln »ljudbe
h ä lJarellJ) som skänktes oss av norrkö
pings vännern::l under min hemmavaro. 

.Ta Sil upplevde vi en g lädjedag mitt i 
,III jiikt, st r ä van och oro. Systrarna fort
sa lle s in viig redan P~I lördag, men vitra 
julklappar fingo vi beh~dla lill nytta och 
glädje. - Tack I,ära, I,ära vänner! .Jag 
vet att ~tmi n s tonc två av de kära givarne 
iiro redan hemma hos Gud, och deras gå
vor äro alltså minnesgåvor på samma 
gäng som julgilvor. Måtte vi i likhet med 
givarna 1l ~1 vår tros mål och icke upp
g ivas under vandringen. 

Hövar!.! h ärja som vanligt, och varje 
dag nu lages hit några huvuden so m be
vis föl' so ldaternns mod och s trävan alt 
hålla rent hus. Vi i BarnhemmeL ha s trä
vat igenoll1 en riitt S~l sV~lr vinter. Nu Il<! 
\ ' j det rela livt lugnt. Myndigheterna äro 
snä lla. Hoppas alt det kommel' att fort
fara. Det är mycket torrt. Folket har dock 
ffttt skörd a i frid, ehuru skörden varit 
knapp prl s ina hill\. 

Vad dct är tryggt att öga en s1ldan borg 
som yill' Gud. En evig klippn so m ej kan 
huva Ivr tidens stormar oetl hot. Ej alla 
v")ia s ig ut att predika, men en man har 
~,tlt 2,flllll evangelier p,l kort tid och allt 
e111cl lanat hör man att den och den tror 
p[l Jesu s och vill bli kris ten. Vi Hl ej 
iröllna. D fl Glid s besö];:elses tund är inne, 
skola skaro r falla till lwns fötter. Skolnn 
p;ig:l)' till juni rn <'lnads slut. An e tt varmt 
L, c];: OCll h ~ihningnr fl'rln barnen ot:h 
j ': cJrr lillgivna 

,)furia ] Je llerSSOIl , 

Det är den 5 juni i cbg. Helt och torr t 
och s vil r! a I L I; öpa ma t. \ . i h a dock iek e 
liclit IHlgOIl pgcntlig nöd . .JulklappsHi dor
IW inndliillo s~'t mycket gott. t\tminstone 
vad mig personlige n beträffar behöver 
j ag ej lida brist. I dag fa nns ej hirs att 
f,\, men Si'l kom en bekant mi'd 3 sheng, 
lIog Iör et t m <'Jl. \'i lcya p å fagelvi s. .Tag 
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har alltid njulit av att se fåglar pä bilder 
och i verklighelen. Herren har sagt: »1 
i.lren mer värda iin m~lnga sparvan>. N~I

gon hal" rilal lvfl sparvar på vår ylter
port. end rar om det iir elt tecken all 
LOlla oss Ja var,l i freel'? 

Vi h ttlla p ~, med v~lrt jobb som vanligl, 
och h~,rnen iiro villiga och sniilJa. Shaos 
harn ha ynril sjuka i skarlnknn s i'C'iJer. men 
äro nu [riska alla lre. En liten :Ilienchih
I'I icka log jag emot, lYa andra, som ej 
ringo kommn, dödade dc. Det koslar 
10,000 kash pr m~lIl. att ffI elt barn am
mal uli nflgon by och del med risk, men 
man ri skerar alllid n{lgonling. 

En soldat som var inne saele lill bar
lien: »Sj ung en krislen sa ng». sr, sjöng 
han en sjiilv och sndc: »J cig hnr varit j 

eli Iyckligl hem som ni. Järnsängar hade 
vi där lilloch med och så bra». - Den 
gossen h ,ide ej mulal sitt snmvele ntt tala 
onl om. ullänningarna. Del rinnes nog 
mi'lngen Petrus bland mängden, men Her
re ser plI dem med förlålelsens och för
Iroendel s blick. Jag har vallnat en för
frusen palm. Intet syn les lill som var 
livsleeken. Nu spirar frän roten nya bind, 
som tala lill mig: »Ser du, det har du för 
alt du ej trötinade. Jag blir !'in iin en 
gilng.» Ja, s ke alltsil, m å lle pil del sköv
lade trädet nylt liv springa fram! 

Allt kan ske 16r dem som 11'0. 

Eder 
M({rio l'el/r/'ssnn. 

l shi den 10 juni g)2S. 
All del iiI' en slor gliitlj~ ~lt El skriva 

brev h ~it' ifrån Is hih igen behöver jag viii 
ej säga . .lag kan inle beskriv3 tlen gbdjc
känsla jag hade, när' jag pJ 1~\I1gt hrdl s;lg 
Ishih stadsmurar igen, efle r alt ha vari I 
h~iril'r ~ln mer iin eli iiI'. De första d~garna 
I'ruktade jag, alt det var en dröm, och att 
jag skulle vakna upp och ej vara hiir. Nej 
det iiI' ej dröm ulan verldighet oeh mill 
hjiirla är' fullt av tack och lov lill Gud 
iivc\" hallS ledning samt aven önskan all 
kunna ge mig iin n1(' I' hängivei och lroget 
[Il den längre cllel' korlare lid Gud ~innu 

vill giva oss Lill Ljänsl för honom här pil 
vtlrL hill. DeL Iwr vnril så uppmunlrande 
all av Hahn es höra. huru Guds verk g:Ht 
frmn [1 t OCkS~1 h ii r under [1I'cl som gåll. 
Glid ploekar uL en här och en där föl' sill 
rike. Del iir dropparna, men vi bida och 
11'0 p,"1 skllrilrna, som skola komma. som 
s val' P ~I Irons bön , ulöver hela V [\l' I Iiill. 
"i vilja ej shippa Gud förriin bönesvarei 
kommer. 

En dag i denna veckan \'01'0 Anna lIah
ne och jag lill »Sv~irfars» oeh »Sviirmors» 
hy för a lt se om de bilda gamla. Vi fUllno 
)Sviirrno\') mycket cl ~t1ig, och efler vad vi 
l,unna J'örs lå, har hon ej Iöngt igen, fÖl'I'iin 
hon får inp;;"1 genom piirlcporlarna. Ilell
nes gliidjc över all se oss var rörande. 
Hon hälsade lill m[lnga av dc gnmla mis
sioniir·errJa. 

lIon var fulll redig, men hennes lunga 
hade svårl alt rör'a sig. Truls hennes svå
righel att lala , var hon S~' med i bi>tI och 
sång, alt hon fullkomligt slr:llade vid lan
ken p[l, alt det ej var så J ~\Ilgt kvar för 
henne. Gamle llSvärfarll är ocks~1 mycket 
skröFlig, glömsI; och barllsJig. 

I dag är vllr äldsle Hai med nallvards
gC,vo\'na till de biida gamla. 

Vi ha haft en s lark hetla nu ell lag, men 
i dag kom regn och god svalka. ii.nnll 
vela vi ej, om vi under vär's la hellan kun
na rä komma lill Shui-iu. Traklerna där 
öro osäkra för rövare. Vi hoppas dock 
rör höslens al'bele all l,unna komma fdln 
s liillen n :"lgon lid. Anna och Axel hälsa 
så hjiirlligt, S[I ock en hj~irtlig hiilsning 
fri'm Usa Gustafsson. 

SÄNDEBUD TILL SINIMS 
LAND 

hur utkommit p:'t 

llikt illustrerad. rris kr. 1: 90. 
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.Konferensen i Södertälje Konferensbyr å n med adress Södertälje 
träder i vc rk sa mh c t den 1 scp tcmber 0 111 

fö r' d c t and li ga live ts fördjupande hål besör je r vid a nmodan kon ferenslwrl il 2 
les linde!' Icdning a v Pr in s O. Bernadotle kr. sa mt ;lns kaffand e nv bra logis till va
den J1-14 september . S~lsom hllvndtala /"iera nd e pr is. Gemensamma m ålti de r i.iro 
re i .:tn:ts konferen s dclt ager DI'. North  anordn a de till c lt pris av Kr. (J: - pr dng 
cote Dock , en a us tra li er som und c r en ink!. dricks pengar. Av cn ii I' beret t tillr iil
rö lj d av ar "tövat en rr a mgangs rik lä k<lrc le atl e rh a lla c\ags inae korckring ~I Nya 
miss io ll sve rk sa mhct bla nd befollmin gc n llush å ll ssko la n, .Hirnaga tan II till e tt pris 
pil en iigr llpp i Södcrhavct. Dessutom ,lV Kr. 3: 50 pr dag. Dc god a traditione r 
11I e([\,('rk:1 nera l)J"iis tm än o('h för övr igt so m dessa ],onfcrcnscr iiga, bÖ"liIIlö r siikr,1 
l:d;lI"l' fr i'ln olika IT li g iii s<t orga ni sa ti one r. {Iven d e/ln a konfere ns e ll god till slutning. 

REDOVI SNING 
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S I N B 'l S L A N D. 5 oktober 1928 

N F ö R D ö D E N. 
Av N. P. WETTERLUND. 

Själv försvinner jag alltmer i allt. 

Men det heliga bergets Gud tager 

hand om mig i allt, och blir allt i allt, 

mer än förut. 

Nådens eviga livsväsen fullbordar 

han i mig genom sjukdomens döds

verk, som är ett dyrbart frälsnings

verk, det sista utfödelseverket. 

Nyskapelsens bergväsen behöva vi i 

livets svallvågor; och vi behöva det 

särskilt i dödens störtsjöar, som från

rycka oss allt utom det gudagjorda . 

Vi måste f ö r e döden låta nådens 

hiss lyfta upp oss på Sions berg. Ty 

blott med Lammet på detta berg få 

vi dö den prima döden, det är, falla 

för lien som »fullmogen säd » (Upp. 

14: 15)· 
Blott i sjukhemmet på Sions berg 

få vi den högre vård, vi behöva. Ty 

där är Herren både läkare och pa

tient (Matt. 25: 36). 

Från detta nådens berg ser jag två 

syner. Jag ser bakom mig hela mitt 

liv som ett överkorsat skuldebrev. 

Framför mig ser jag bland glesnande 

lidandesmoln en sol. Den är evig

hetssolen i den tillkommande kraft

väriden. Den solen är en gam

mal bekant, sedd väl tusen gånger un

. der snart 70 år. Men hon strålar nu 

klarare och mer försmaksgivande än 
förr. 

Jag är förskonad för alla »tecken 

och under" och för allt högspänt och 

lågspänt känsloväsen. I mitt sjukhem 
på berget skänkes gudagjord sans, 

sundhet och nykterhet. 

J ag känner inget företräde framför 

någon annan, icke ens en jämlikhet 

med någon; jag ser alla stå högre än 

jag, vara " förmen, eller »yppare » än 

jag (Fil. 2: 3). 

I detta gudagjorda avklädningsdjup 

mår jag bäst, ty här värmer solen bäst, 

och här har jag bästa greppet om skat

ten och pärlan. 

I liv och död gäller blott det guda

gjorda. Ingenting håller mer än det. 

Vad är då det gudagjorda? Det är 

»Gud Kärleken» eller "Gud, 
vår Frälsare», född och komme ..,. 

till gestalt i en människa. 
Den i en människogestalt 

födde Guden eller Gud 

v o r d e n m ä n n i s k a m ä n

n i s k a n g e n o m K r i s·t u s , 

h a n, ;1 a n ä r d e t g u d a

g j o r d a, s o m h å I I e r I i v 

o c h i d ö d. 
Men vilket födslokval har icke Gud 

genom sin Ande fått utstå i mig un

der snart 70 år! 

GudsAnde kan lida,kan "bedrövas» 

(EL 4: 30); han kan »utsläckas» 

(I Tess. 5: 19). 

Jag har ofta varit stygg emot Guds 

Ande, varit förskrackligt svårhanter

lig. Det ser jag nu klarare och dju

pare än förr. Den synen ger bittra 

men hälsosamma styng. 

Två gånger har jag känt Guds Ande 

djupt bedrövas och liksom gråta i min 

ande över den utsläckningsnöd, som 

jag tillfogat honom genom motstånd 
och trots, ett trots, som stod nära 

»synden mot Anden ». 

Dig, o Gud, vare evigt tack och lov 
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för 70 års kärlek, 70 års långmod, 70 
års tålamod, 70 års b e r g-barmhär

tighet mot mig! Amen. 

* 
0, denna höga och heliga rymd , över 

Sions berg, nådens berg! 
Vad sluter ej den uti sig åt oss för 

all evighet! 
g nappast möjligt alt nu uthärda 

dess sölma och ljus, dess väldiga vågor 
(l/J f rid och f rö]d - hjärlat vill bristo 
(IV jubel. 

0, Guds och Kristi vänner, lolla! 
En gång vi bestiga den himmelshöjd, 
vi nu frövis bära i kvalda bröst! 

Glömda då bliva dagarna tunga, niit
tema mörka, i vilka vi kämpat, lidit 
och dött lör vårl eviga liv! 

Förvandlade bliva då lidandets tim
mar till evigl1eter av fröjd utan namn 
på jorden den nya! 

Gud, vi dig prise, locke och love lör 
nåden den slora, vården den goda, vak
ten den trogna! Amen. 

Fru Joh. 

Budet h a r nått oss fr ån Kina , att ena\" 
de första, som p,\ \"årl mi ss ionsfäll mot
togo trOll, nu ändat sin pilgrimsfärd och 
ingått i \"ilan. Det [dderstigna paret InI 
.Ioh och hennes man ha i sin hemtrakt 
nrit en prydnad för »Jesu Kris ti lära». 
Nu Ilar tiden för dct stora uppbrottet kom
mit för fru Joh, och hennes man \"änta r 
att snart få följa sin hustru till elc c\"iga 
boningarna. 

Fru A.nna Hah.ne skriver: Då jag elen 
16 mars kom elit, [ann jag elen gamle man
nen liggande på en skinnmatta p å gården, 
oförmöge n att röra sig. Han \"ar lik som 
lam i benen, men det var förkylning och 
gicl, över ener en vecka. llSvärmor» (teek 
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net för namnet .J oh betyder »svärIöriiId
rar») låg då till sängs och hade gjort s:. 
i 10 dagar. Det gjorde mig så on t om dc 
bada gamla. Men hon hade d~1 en syster
dotter där, som skött e henne, en mycket 
snäll och prä),tig kvinna. Hon bl ev ~å 

hjärtligt glad och sade: ll Jasil, ni ha hört , 
aLt :I'lor iir sjuk och l,omma för att häl sa 

Frll Jo h. och hennes make. 

Foto: Li sa Gustafsson. 

p':' henne?» :--lej), sva rade vi. »)\,i hade 
ingen aning om att hon var sjul" Ly då 
haele vi kommit förr. ) S ~. förde hon oss 
in till kära ))5värmon>, som hg så ma
ger och avtärd på sin kang. 

Hon blev så innerligt glad att se mig, 
så hon fick lil,som nytt liv och kund e va ra 
glad som förr. Den unga kvinnan Vilr 

utom sig av glädje, då hon såg, huru glad 
»syärmor» blev, och sade upprepade 
gånger: »0, vad jag ~ir glad , att ni kom
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mit.) Sedan talade jag länge med »)svär
mor)) om drt gernensamma hopp, Hon 
sade: ":'lIed .resus har jag de t så go tt, men 
min stofthydda faller sammat1. Jag har 
ändå kunnat läsa rnin bibel varje dag, 
men i g" r orkade jag ej läsa.)) Sedan 
sjöngo vi: )desus leder mig)), oeh hon 
följde med varje vers. Efter det vi slutat. 
sade hon: ida, Jesus leder mig, Ilan h{tl
ler min hand.)) Läste sedan några verser 
i J oh, 14 kap. oeh da läste hon efter ya rje 
vers utantill och sade sedan: "Jag tycker 
så mycket om att Jesus säger, att han 
galt bort för att bereda oss rum, och alt 
han skall komma. igen för att bämla oss, 
J,lg skall bli så glad att få grl hem.» Da 
jag reste, sade hon: »)frid! Frid! Mötas 
vi ej på jorden, s,\ mötas vi i himm€
len,)) 

Den 29 mars var jag <'der där, då var 
bon mycket sng men deltog ändå i bö
nen, och då jag viskade löJtet: »Jag skall 
ieke lämna dig eller öYergiva dig») till 
henne, sade bon: "Ja, det håller. Han är 
trofast. Nu \'id avklädande t kan jag bära 
samma vittnesbörd, Guds ord blir dyrba
rare för varje dag. Jag tycker, allt blir 
så klart och tydligt för mig. Det som jag 
förr ej förstått, förstår jag nu. Ja, jag ser 
allt i ett nytt ljus. Det är så underbart 
stort, huru Anden påmiIiner mjg det ena 
bibelspråket efter det andra, när jag nu 
ej orkar att läsa min bibeb 

\'id mitt sista besök hos benne den 13 
juni förstod jag, att hon ej hade långt 
b'ar, Hon hade da länglat så mycket ef
ter att få träffa mig ännu en gång, Det 
var strax eHer skörden, då det är svårt 
att hyra kärra, så det dröjde en dag 
längre, än hon hade beräknat. P~1. morgo
nen innan jag kom, hade hon varit så 
ledsen och grålit mycket. Men sedan jag 
Htlt pyssla om henne litet, och givit henne 
en sL\1 varm mjölk att dricka, blev hon 
glad och förnöjd. Orkade sedan höra 
Guds ord läsas och fick stor tröst och 
glädje. lIan var ytterst svag men deltog 
iindfl i bönen , Vä jag res le, sade hon: »Jag 
hoppas, alt du ännu en gäng kommer 
lill mig, Tack för alll vad du gör för 

mig.) \'arje gång jag besökt henne, bru
kar hon taLa om sina gamla vänner och 
har d<\ sär'skilt nämnt Erik Volke. Bru
kar oHa då jag besökt henne, innan hon 
ble\' S~l sjuk, tala om den försla lidet), 
och huru Gud ledde henne till tro Jl<i 
Jesus, Hon hälsade Folke mycket och 
sade: )>Jag beder dagligen fÖt· honoll1.) 
Den 2 juli fick hon möta sin Vrälsare, 

Missionärernas hem- och utresor. 
Enligt mottaget meddelande avreste fru 

Marie Linder den 24 sistlidne augusti frflll 
Shanghai för att resa till Amerika, där 
hennes far är bosatt. I hennes siiiiskap 
resle också missionärsparet Linder, son , 
Lennart. 

Fru Linder har sista perioden vistats i 
Kina sedan i december 1909. Hon begärde 
nämligen att få erhålla ersätlningssemesler 
i Kina i stället för semester i hemlandet, 
då missionär H. Linder år 1921 reste lill 
Sverigr på semester, Fru Linder tillbringa
de alltså då semestertiden på Kikungshan, 
där barnen gingo i skola. Nu har emeller
tid missionslwmmilten på r~iltet med anled
ning av fru Linders hälsotillstånd be\'iljal 
hennes hemresa. \'i tillönska henne vila 
och vederb'ickelse samt anbefaJla henne M 
missionsvännernas bågkomst i förbön, 

Friin missionsfältet har, sedan vägen dit 
åler öppnats, bönen: »Kom hit över och 
hjälp oss!» kraftigt uttalats. Nu kmlf1a vi 
till vår glädje meddela våra vänner, alt 
utresor planerats rör 3 missioniirer, a\' 
vilka 2 utresa för första gången. 

Den 13 oktober a\Teser [röl,en Karin 
Andersson, \' , G. , fdn Göteborg för alt se
dan den 19 oktober i sällskap med engelska 
missionärer f\\TeS:l från London till Kina. 

I början av november utresa sedan, v. G .. 
fröken Elsie Rl/dual/ och missionär C. J, 
Bergquisl fr~ln S\'crige till Kina, Om fr'ö



I 

{) oktoher 1928 S I N I M S 

ken Hudvalls aysl;iljning. som planera Is att 
äga rJJm i Jönköping den 7 dennes. hop
pas \"i alt i nästa nummer a\" \"~r tidning 
kunna införa en redogörelse och i sa m
band därmed att få presentera frök en 
HIld\"all för \"år läselirets. 

Missionä r C. J. Bergqvist. som första 
gången utreste till Kina hösten ]91G. utre
ser alltså nu för andra g:J ngen till Kina. 

\"i bed ja alt f~t inneslula dessa \"~tra mis
sionäre r i missions\"ännernas \"arma för
!Jö ner. 

Ett ämne för förbön. 

samba nd med dessa meddelanden om 
missionärernas resor bedja \"i alt få på
minna viiI' missions \"änner om ett särskilt 
böneämne. Det h a r, med tanke P~t den be
kymmersamma eliOnombl<a ställning i \"il
ken \"i befinna oss, \"arit med ej sa lilen bä
\"an , som å tgärder vidtagits för dessa ul
resor. \"i 11'0 docl;, att Yi äro på Guds Yil
j<ls väg, och Yi Y~inta , att han i rätt tid 
sbll fyll a de sto ra bcho\"en . Bedjen emel
lertid om m edel \'ilka äro behö\"liga för 
dessa ulresor såväl som för vårt dagliga 
bröd. 

En uppmuntran. 

En dag, då troskampen här pä Expeditio
nen nog k ä ndes sV[t rare att utkämpa än 
yanl.igt. fingo \'i ett bre\", i \"ill;et några ra
der bleyo oss till stor hjälp och uppmunt
ran . Det innehöll en g~lva till S. M. K., [[[
följd av bl. a . följande meddelande: JJJlu 
en särskild orsak hade jag tänkt vänta med 
della tackoller /ill den 80 oktober, men 
Herren manar mig mycket enträget all 
sända in dem nu i ställel)) . 

Det meddelandet \"isade oss, alt Gnd var 
\"erksam för at t hjälpa nu , när nöden var 
s tor. Därför fallade \"i ny tt mod. Vi sä n
cia nu della m eddelande vidare, för alt 
\"åra \"änner också m å fatta mod och göra 
bönen med t acksägelse. 

l\1öten i Stockholm. 
En minneshögtid med anledning ay 

Kommiltens för Syensl(a Missionen i Kina 
ordförande, överste H. Dillners frånfälle 
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l,ommer Y. G. att anor'dnas i Stockholm 
torsdagen elen 11 okl. ~linneshögliden an
ordnas ay Förbundet Soldaternas Yänner 
och Svens};cl ~1i ssio nen i Kina i Stadsmis
sionens lokal "id Stortorget. Yi hänvisa 
I. Ö. till a nnons S\". ~Jorgonbladet m. fl. 
tidning a r . 

Påföljande (lag. j"redagen den 12 ok!., 
anordnas a\" S\". ~Jiss ion en i Kina väl
kom st - och a\"skedssa mk\"äm. Under so m
maren heml,omna missionärer hälsas d rt 
\'älJ;omna, och und e r hös ten \I tresande 
säga [an' ~i I. )\ \"en beträffande detta sa m
kvä m h änv isa Yi till an nons i SY. i'v[orgon
blade t, Sv. Dagbladet oc h Stockholms-Tid
ningen lörd agen den (j och torsdage n den 
11 dennes. 

Försäljning för S. M. K. 

Syföreningarna lör SY. :\iissionen i Kina 
i SLocl,holm anordna tisdagen den 20 
nästkommande november försäljning rör 
~[issionen. ! nästa nummer ay Sinims 
Land komm er utförligare meddelande 
härom atl lämnas \'~lra läsare, men re
dan nu anbefalLt vi härmed denna för
säljning åt missio nsyännernas hågl;omst. 

"Hans Stjärna i Östern . , 

S. ?vI. K:s illustrerade missionskalender, 
är om n ågon vecl;a färdig a tt lj t s~indas 

i sin 25:e årg. Reb'isitioncr mottagas 
tacksamt under adress: SY. Missionens i 
Eina Förlag, Drottninggatan 55, 3 tr., 
Stockholm. Se f. Ö. m eddelandet på sista 
sidan av detta nummer av "år tidning. 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma I 
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Sommarmötet i Yuncheng 
1928. 

(Se iiI. p:, numrets först a s ;cla .) 

Yid Presbyterie mötet i maj fördes de 
secjyanliga sommarkurserna p ~, tal, och 
det beslöts , a tt dessa kurser rör manliga 
och kYinnligil medhjä lp a re skulle 5a m
IIl a n s U~s me d hir'a remötet till e tt g" men 
~a lllt so mmarmöte den 3-12 juli. lubjud
ningen skulle utga [rf,n Presby teriet och 
innela ll a s[, Yiil aYl önade som frivilli ga ar
betare, manlig,1 och binnliga. Männen 
skulle endast L) hälflen ;lY den sedyanliga 
reshjälpen me n k\'innorn a ['ri res,l, yur
jtimte friYilli ga a rbetare erh ö llo 10 cent 
1>1' dag so m hj älp lill matpe nga r und er 
möte t. Pas torerna Blom och Kao utsilgos 
att Jlerecla den a ndliga sidan a\' mötet. dia
konerna Shih och Ni dc yttre anordning
a rna. Ett konferenshäfle tryc ktes, inne
hållande ämne n lör bibel s ludium. föredrag 
och diskussion, med deras uppställning, 
sa mt plats för a nteckningar. Där fanns 
ock några nya sångl'r, såsom: »Ring i him
lens klockon), "Lörten a kunlla ej svika», 
»i\lig är given all ma ltt i himmelen och på 
JOI'de n», sa 111 t »Gå, gå. skördeman , gå», 
m. Il., Yilka flitigt sjöngos. 

Dagordningen yar: Tys t bibelläsning 
G,30 - 7,30, bibelst udium 8,30-10, predikan 
10,45-11,45 f. m., så ngs tund 3,30-4, dis
l, ussion 4-5,30 och hällsmöte G, 5-7,45, 
yanligen ute i det fria. Inbjudna ta lare 
voro evangelisten lao Chih-h uei och ä lds te 
Ilai Tso-tung. För kvinnor na bereddes bo
ningsrum i flickskolan, men mathåll
ningen , som skölles av gosskolans kock, 
var geme nsam för a lla . 

Under fjolåret kunde inga l,urser h fd
las, men s5 Y;Jr till slutn inge n till della 
möte S~l mycke t större, ö\'er 100 deltagare 
från de tre provinserna, för utom de på 
pla tsen nänarande. Det Y<Jr en riktig 
hjär teg lädje se dessa glada, förväntans
fulla skaror samlas. Från Ha ncheng 
kommo e lt ;lO-tal, däribland 5 kvinnor; 
äyen fr il n lIoyang, Honanfu, Pucho\\' oeh 
Chiehehow kommo ];Yinnor med. 

Yid välkom slmötet redogjorde pas tor 

Kao lör alla anordningar och lillade. alt 
ehuru Presbyteriet utfärdat inbjudningen, 
delsamm a ej betalt e ll kaseh, ul a n a l!a 
bidrag h ade utgå tt fr0n missionen , lör \'il
], e l- han h embar ett lae l, 1 E n Yälkoms ts,j ng 
sjö ngs i stämmor <lY nilg:'a llnga lärarin 
nor , an förda ,l\: paslor 1\:ao. lIan anga\' 
ock5,\ grundtonen för mölet med tex ten: 
"Komme n a llen a a \' sides med mig», etc. 
- Yi äro så benägn a <l tt tala om fö r var
a ndra yad Yi upple\' at , - lä tom oss ta la 
om ill ll rör .J cs us ! - Del förspord es ock 
en djup läng ta ll a tt L:l sitt a ned Yid Jes u 
fötter och lyssna till hans ta l. 

Amnet för den Iys la bibelläsni ngen \'a r 
Mark. ey., 2 kap. pr dag. - Det dagliga 
bibelsludiet öyer Elia leddes a\' lllissionä r 
Blom, rika a llvarsm ä tl ade s tunder , d ~, 
Herrens ledning nwrl si n tjä nare ga\' 
djupa lärdomar för uss i denna tid. Del 
märktes ock pil de gripa nd e bönerna efter 
s is ta bibelstunden, vilk a djupa inlrycl, som 
erhilllits. 

Pastor 1\:ao 11öll 3 ;lpologeliska föredra g 
öwr ämnena Gud. HibeJn och Synd, 
sa krikt, djupt oc h ingi\e nde, särskilt läm
pat efler tiden s behoy. Alt Gud är, \'isar 
ha ns underbara skapelse..\\' enså sam\'e
let och Yil r a ndli ga erfarenhet. Om Yi 
t. ex. räka kasta en boll över rlen höga 
muren och utan alt yeta om nagon finn es 
dä r eller ej, ropa: »Kasla bollen tillbaka», 
och den I,ommel', då yeta \'i a tt n i'lgon 
fann s på andra sidan. Likasä om Yi rop a, 
så syarar Gud; h a n finns . - Lika viss t 
och fa s t ~i r Guds Ord med dess omska
pande kraft, om de t än finnes sk enbara 
mo tsägelser däri, t. ex. »I ngen har se tt 
Gud)), men »i\Iose och de älds te - ringo 
se Israels Gud ,) , - Ingen h ar se tt sitt ege t 
bakhuYud, men i en nackspege l ser ma n 
en spegelbild dä ray. »Den, som har sett 
mig, h an h a r sf'l t Fadern)). - Om lIlall 

slår pa en järnsl<ing gur det ont i han
den, men s tå ngen är ofö r ti ndrad . - S,) 
oek lIled Guds ord. - - . - Synd, mot 
mä nniskor: Om en yanartig so n orsakar 
att modern sörje r sig till döds, det ä r 
mord . - En fransman lockade en e ngels
man a lt spela upp allt h a n ägde, och i grii
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mel se n drä nkl e han sig sedan. Det var 
Iransmannen, so m dödade honom, ehuru 
han ej kunde döm as för mord. - - 
Om jag Iii na r e n sa k oeh ej ~, terlämn a r 

·den, om jag köper ,w got Oell ej belalar 
der, eller OIn jag prula r av för myck et 
pit p"iset, - det ä r s töld. Om husbonden 
·ej ger tjänaren full lön, eller om ljäna
ren är slaryig med arbets liden, - det är 
stöld. - - - \'i synda mot Gud, då vi 
e j ä lska hOllom av allt \art hj ärta, och 
<J helga hans namn, d il \i ta la [ör lätt om 
J1eliga ting. - - - Många ligga und er 
för synd, lålo m oss \'arna dem! - - 

Evangelis ten lao talade \ <Hje dag över 
<o lika ämnen. Myr ornas undervisning, de Q 

ras enighet, flit och mod . - - - Om en 
preclikants sl;or r~i cka ett helt [Ir, är han 
beklagans\ärd. (Kineserna använda tyg
skor, som lätt s litas ut.) Del andliga livels 
kraft och svaghet. - Andens svärd bör 
föras aven stark arm. - "VIngen bibel 
skulle, om den kunde tala, p[, sö ndagen 
säga: l dag blir jag lös t, i dag blir jag 
ren (dammad). andra dagar får jag ligga 
j knytet! - Bibeln fri1lsar kroppen: En 
soldat trä ffades a ven kula, som blott in
trängde i hans Iicktes ta mente. Den fräl
sar ock s jälen! En man fann en sårad, 
först gay han honom vatlen, sedan läste 
han Joh. 3: lG för honom, och det ble\ 
till frälsning. Bröd [rån himmelen, le
vande val/en, bönens andedräkt. - Un
der sin sko llid gick lao under namnet 
»Artistem), även nu a n\'ä ndes kritan för 
a lt belysa talet. Ha n rit:1de <I skålar: en 
upp- och ned\ä nd , en pfl kant , en full 
och en lom, blo tt den kunde laga emot! 
- - Vikten av umgänge med Gud. 
En lat kristen skrev en bön och salte på 
väggen samt pekade på den morgon och 
afton! - - - En predi];ant tillropades 
av sina åhörare: ),Stanna på predikstolen, 
när du kommer ner är du så svå r att 
Yi äro rädda [ör dig b) Frälsningens nåd. 
))När jag ser blodet , sJ;aU jag gå förbi 
eder.ll Gömd bakom blodet är man lrygg, 
hurudan ma n ä n varit förut. De t röda 
snöret räddade Rahabs hus, men om n,,
gon lä mnade huset rörgicl;s han . - - 
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En lec kning a\' Ta bernak lcl vi sade, a ll 
e nd a vägen till det allra heligaste och 
nådas tolen ledde förbi brännofferaltaret. 
Saltsloden. Pä h imla\'ägen s l ~lr sa lt s tod en, 
ser p il avs t ~tIl d ut som en människa men 
- är död! Kanske t. o. m. ä ld s te oeh 
diakoner i församlingen p[' nära hå ll äro 
saltstoder och s lå i vägen för a ndra s hidd
ning! Bönelivel. Bön förändrar männi
sl,or. :'>Iosc och Stefanus um gingos myc
ket med Gud och dcra s a nsi l,len ~ trå

lade. - ]\-[a nell , i sig s jäh' mörl" flte rs tl'å 
lar so lens sken. - Om du e j lägger stor 
vikt vid bön oc h umgän ge med Gud, blir 
dilt a nsikt e mörkt. - Bön ena r för 
sa mlinge n. Yi få gå fram ~lt pa \'fll'a knän , 
sades det från Korea. - - Bön gö r a tt 
ditt vittn csbörd blir andra till frälsning. 
- Att s jå i bordet och stampa i golvet, 
- det nrka,' ej på hjärlana, endast An
dens kraft. Det hjälper ej alt diskutera 
om huru man skall p,'edika, viktigas t a\' 
allt ä,· att intaga l\-larias plats vid Jesu 
fölter, lyssna till honom och tala med ho
nom o m allt. Från kralt till kra;t. Ju mer 
ma n ger ut , dess mer rtlr man in . Ya ltnet, 
so m är i r örel se, bl'\'aras friskt. Men f<'t 
räng t prnt fö rtar kratten. ))Given , och eder 
ska ll varda givet», della gä ller oc k det 
timliga. Flera ex. bekräftade att den, so m 
gett å t Gud, fått t. o. m. fyradubb clt igen. 
Tron v ~ix e r genom u tgi\'ClIlde. - Bör på 
dig, sa blir clu varm! - - - LeYer jag? 
Kan jag ä ta, andas, röra mig, sp rida \'äl
lukt eller ej? - - - l ao lillbrin ga de 
själv mycken tid i bön, och vitlnesbördet 

fr a mba rs med s tor kraft. - - 

;i.lds te l [a i gjorde ock en go d insa ts ge
nom s in en kla, åskådliga fr a ms tällning. 
Ta lad ( ~ om Vä ckelse och om Jesu förkla
ring ~amt belyste ämnen med personliga 
erfarenheter. - När jag förr ],näbÖjde i 
bön , var det som om en skorpion s tungit 
häna, jag s teg strax upp ige n. Så bad 
jag Gucl om ett bedjand e hj a rt a och ha n 
hörd e min bön. - - Den. som släpper 
upp en pappersdrake, följer den med 
blirken, - om vi bedja, ly ftes hj ärlat 
uppat lill Gud, \i se Herre n förIdarad, 
höra h ans egen rös t. - Lirjungarna Yill e 
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stanna P~t berget, tänkte ej p;t de lidande 
skarorna där nere vid bergets fot. - 
En lampa utan olja, en penna utan bly
erts, är värdelös. Utan votten släckes 
ingen törst, utan ammunition föres intet 
krig mot fienden. - Bed, att Gud m~t 

fylla oss! 

Diskussionerna rörde: I"ilodagen, ej en 
börda, u tan en nåd, som bör ridt använ
das. Söndagsskolan, mera nödvändig än 
n[tgonsin, om regeringen förbjuder kris
tendomsundervisning i skolorna. Böne
mö/en. Fr:lll lkro håll spordes hurusom 
den yttre nöden drivit de troende tillsam
mans i bön. »Yi måste ha bönemöten", 
sade en Shensibrodcr, och en från Honan 
Yittnode: »Niir vi Mdo, hjälpte Gud.» -
Yikten och välsignelsen av bönekretsar, 
större eller mindre, framhölls. Predikan. 
Det gäller att leva Kristus bland männi
skorna. annars betyder ej predikan så 
mycket. Kcm e1u ej vittna, bjud 
andra in, eller giv dem en bok. En fattig 
kristen blev medlet till en hednings om
vändelse genom att ge Gud äran för fram
gången i sitt arbete. - - Andre8sförbun
det nämndes, där man lovar att varje 
dag tala vid en person om Gud och varje 
vecka leda en till gudstjänsten. Trak/al
spridning och evangeliskt arbete bland 
köpmän. På vissa platser, t. ex. i Ishih, 
ha köpm~in särskilt inbjudits vid nyårs.
tiden, och många ha lwmmit för att kväll 
efter kväll Iv,sna till evangelium. En bro
der, som ej kunde predika, var skieklig 
att slå på gong-gongen för att k alla fol
ket samman, så kom mo dc olika g, vorna 
till användning. Pä andra håll har tält 
satts upp på marknadsplatsen, och trak
tater del8ts ut vid personliga besök i bu
tikerna. Tältpredikan. En broder hade ar
betat i tältet 6 il 7 år en annan 5 il 6, 
andra Mer kortare tid. När tältet \"ar upp
satt en längre tid pa en plats, blev det 
mera frukt, än då det orta flyttades om
kring. - En kvinna hade sagt: »När jag 
hörde gong-gongen kunde jag ej fort
sätta att bryla majsax, jag måste gå till 
mötet», och en annan, som salt och spann, 
gjorde detsamma, ehuru hon beslutat sig 

för att ej gr\. - r-{en, det fattas kvinnliga 
arbetare i tältet! Och mycken vishet be
höves för att kunna på ett rätt sätt möta 
a1l8, som komma för att lyssn8. Husan
dWä och egen andakt. Om husandakten 
ringaUas, bli ock gudstjänsterna dåligt 
besökta. - - Om vi ej haft husandakt, 
bli vi lätt otåliga. - - Sjung, sa sjunger 
ock barnen! Aven grannarna få golt där
av. - - Många grannar ta e1el i v{tr an
dakt och ha blivit frälsta. - - När du 
har tid för stillhet, - lag den! »J ag och 
mitt hus, vi vilja tjäna Herren.» Bibel
sludiegrupper. I somliga går man igenom 
en bibelbok, i a ndra följes ett ämne. 
All\'isning gavs p{t nera böcker till hjälp 
i bibelstucliet. - Bibelläsning ~ir mat, Bi
belklass maten tillagad, så den kan bli 
lill verklig nytta. - - Bilda sm;'t grup
per, d~t ni komma hem, så få ni själva 
både Jaga och ~ita maten! 

Genom dessa diskussioner framhöJlos. 
m,inga behov och gåvos många ämnen till 
tack ;;aväl som till bön. Detta gäller ej 
mindre de berättelser fr{m de olika statio
nerna, som vi fingo lyssna till om kvällar
na. Alla församlingar utom Pucheng voro 
representerade, 14 st., och av dessa hade 7 
mer eller mindre lidit till följd av kriget. 
Somliga hade fått gå igenom djupa vatten, 
såsom Tungchow, där evangelist lao döda
des inne på gården; andra hade libom 
skingrats, då soldaterna helt lagt beslag på 
stationen, men - utrota Guds verk hade 
de ej förmått! Det var gripande höra 
äldste Huei från Tungchow säga, att Gud 
genom dessa lidanden ville väc:l,a folket 
och draga dem till sig. - Anclra framhöllo 
att kanske blolt en tiondel av församlings
medlemmarna voro »varm;)))! I-I uru detta 
manar oss till fortsatt bön om väckelse! In
nerliga, varma böner upp;;ändes ock dessa 
dagar, IiIesom mötet föregatts av mycken 
bön. \"i fingo även se vara böner besvara
de på många sätt, och känna oss innerligt 
tacksamma till Gud för detta möte. En kär
lekens oeh fridens ande rådde, ej ett miss
ljud hördes. Det var oerhört hett, men 
bara en person blev sjuk på vägen hit och 
var återställd nästa morgon; sedan fingo 
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a lla vara friska oeh kunde med största in
tresse deltaga i mötena . ehuru temperatu
ren i kapellet uppgick till + 38 gr. C.I Ett 
l itet regn första dagen gav tillfällig svalka . 
men sedan steg hettan ~Inyo. Det var där
[ör skönt få samlas ule om kvällarna , då 
hela skaran lägrade sig pä str~lmattor, ut
bredda på den stora skolplanen. Sången 
ljöd friskt, och de äkta l<inesi ska sångerna 
sjöngos med förkärlek , särskilt p~; söndags
kvällens sångmö te, då ur den stora skaran 
den ena lilla gruppen efter den andra stod 
upp och sjöng sin sång. 

Särskilt gripande var det , då vi sista 
kvällen samlades där till nattvardsfi rand e, 
lett av miss ionär Blom. Tanken blev av de 
yttre omsländigheterna förd till Jesu bespi
sande av skarorna i öknen. Här gingo fyra 
besökande älds te och delade ut håvorna till 
de lägrade grupperna. - I predikan s täll 
des vi inför Kristi lidande för oss oeh v[trt 
lidande med honom - »intill dess att 
Kristus har tagit gestalt i eden>. 

Och liksom profeten »~It och (lrack oeh 
gick så styrkt av den malen» vägen, som 
förelåg honom, sr, gingo ock dessa våra 
vä nner åstad i Herrens tjänst med nytt 
mod och ny tillförsikt i tro på att »löftena 
kunna ej svika»! Maria Sy/in. 

Fru Joh, en bärgad k äne, s. 203. 


Yåra missionärer, s. 204 . 


\'år a ekonomiska behov, s. 205. 


Höstens möten, s. 205. 


Försäljningen, s . 205. 


Vål'a publika lioner, s. 205. 


S. :\1. K:s kinesiska medhjälpare, s. 206. 


Kinas politiska ledare, s. 211. 


Yåra missionärers verksamhet, s. 212. 


Frälsn-i11.gens under. 
Jesu blod mitt sa m vet renar; 

Jesu blod det gör mig fri 

FrUn all ulin skuld och mig förenar 

:vred Frälsm'en, att j3g får bli 

Hans lilJa lamm, ja täcka brud, 

Av honom klädd i himmelsk skrud. 


.Jesu blod för mig i värcle 

Mcr än guld, all världen sett; 

Ty se det frid min själ beskärcJe 

Och rum i himlen mig berett. 

fl/Il, alll i världen. än så slor!, 

Har aldrig sådant under gjort. 


Himlens Gud har i det höga 

Byggt ett evigt, härligt hem. 

Där är en stad, som än mitt öga 

Ej sld\ da kan, Jerusa lem. 

Ja, säl/a s/ad, o, b/iv du min! 

Min kära vän, sk311 den bli din? 


Jesus värdes om mig svaga 

Vården tnga mer och m er! 

Oeh om det än mig kostar aga, 

Dock för mitt väl jag därom ber. 

Ja, hulde Herde, trä/s ditt barn 
På vägen hem ur al/a garn' 
Ebr. 10: 15-23. 

E. H- r. 

Från resan till fältet. 
Yuncheng den 1 juli 1928. 

Sh3nghai stann3de vi tre systr3r un
gefär en vecka i väntan p å bållägenhet 
till Hanko\\'. Det var kärt att Iwmm3 dit 
igen och råka gamla kamrater och goda 
\'änner, som nu äro där av samma orsak 
som vi lämnade fältet för. Det kändes 
nästan som alt komma hem, när jag den
na g;i ng kom till Kina Inlandsmiss ionen. 
Alla där voro så vänliga och ra rrt och kär
leksfulla, så det är rent av rörande, tyc
ker jag. Jag tror ej, alt jag någonS'in 
sflsom nu tackat Gud för att vår miss ion 
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ål' assoc ierad med dem. Det är en Guds 
Il ,"t d odl en stor för m ån. 

Hcsan uppför floden var ut eslutande an
ge näm, ly vi hade bra båt, trevligt ressäll
ska p och fint väder. :-'Ir. och Mrs. IIar
ding, som ämnade sig till sin station i 
Honan, voro med i sä llskapet samt en 
JJisliop IIoJden med fru, mycket ra ra män
niskor. Tror de tillhöra engelska kyrko
missionen. Till Hankow anlände vi just 
då vära syskon, som rest n5gra dar töre 
oss irr~1l1 Shunghai, gi ngo p,\ expressen 
för att resa norrut, s ~, vi hunno ej se 
dem. Yi hade ett svag t hopp, att vi skulle 
hinna med tag d, men vi voro litet för
se nade, så det g ick ej, u tan i s tä ll et m~\ste 
vi viinta en h el verka i Hankow på näst<l. 
exprcsst~,g. Det g;ir endast en gång i 
veckan nu. "ren det är ju s torartat, alt 
det gf,r alls. 

Tågresan gick fint och Ni kan inte tro, 
hur vänliga alla, både soldater, poliser 
och vanligt folk voro emot oss hela vägen. 
Stämningen är tydligen förändrad. Det 
var helt enkelt förvånan svärt a tt se dem 
alla 5 [\ h övl iga och vänliga, var hels t vi 
drogo fram. E'-t verklig t ämne till tack. 
IChengchow kommo vi på ett invalid
lflg, s[\Iedes fullt med soldater a ll a mer 
eller mindre s~,rad e. De kommo jus t ifrån 
kriget i norr. Det var myck et vemodigt 
att se dessa unga kineser, lemlästade, 
somliga med bara en arm, andra med ett 
finger borta och h anden svullen och 
svart, andra med halva benet borta och 
a ndra med ena foten genomskjuten elc. 
!\{en där voro även några Iriska ibland 
dem, och de voro alla så v ~i nliga, så det 
gjorde oss gott i hjärt a t. 

Töget tog 10 timmar den korla sträckan 
Chengchow- lIonanIIl , s~ vi anlände ej 
förr än kl. II till Honanfu, 11 p,1 kvällen 
förs tås. Stadspo rte n var ju stängd den ti
den p ~, dygn e t, s ~ vi kunde ej ga till vår 
sla tion där, och inte heller tyck te vi, att 
vi kund e g <l lill dr. Friberg, som är ensam 
kvar av alla Augustanamissionärerna. Men 
så kom en polis och frågade vart vi äm
nade oss , och nä r han fick höra, a tt vi 
vor o svenskar och lillhörde evange lie
salen inne i staden, så visa de h a n o, s till 

L A N D. 5 oktober 1928 

ett a lldeles utmärU vä l'dshus, s tilla oc h 
sny gg t, där vi kunde s lanna över nalten, 
oeh nä s la dag gi ngo vi lill våra eg na. 0 , 
vad det var rolig t a tt lräffa dem! 

Det var rörande all se, hur de hade gjort 
i ordning ka llt kokt vallen å t oss och tänk, 
de bjödo oss pä rikligt go lt ka ffe och ka
kor!!' De ha haft m å ll ga svårigheter a tt 
ge 11 0mg~\ under de l g:.II1gna :u'et dc troen
de där, och del ä r bara Guds s tora n ~,d , 

alt sys trarnas hem saväl som Engbäcks 
äro bevarade. Allt såg s~, ordentligt och 
trevligt och vä lskölt ut. Yi s larmade cn 
da g i Ilonanfu och for lsa tte dage n därp ,j 
lill IIsinan, där vi Slannade i ty å daga r , 
ly Ingeborg oeh Minnie maste göra litet 
ompack nin g där. Det gjorde Maria gOIl, 
a tt vi kom mo, ty hon har ej haf t det liilt 
den tid hon varit där nu. Yi hade ~ivell 

med oss hennes juJlådor ifri\n Hanko\\' , 
och den sis la efte rmiddagen hade vi en 
riktig t rolig julfes t för barnen och äve n 
de s tora . Det var rysligt roligt. De t var 
säkert e tt nytli g t avbrott för Maria. 

Den tredj e dagen fortsatte vi färden till 
JIueihsingehen , där Verner lova t komma 
oss till mötes, vilket han även gjorde. T :,
get var lidigt inne, sa a tt vi gingo över 
floden sam ma eftermiddag och voro inne 
p ~\ värdshuset, inna n solen gatt ned. Det 
var pingsLlördagen. Då vi ej lycka des Ut 
dj ur och kärror i Maochin, s ,'t beslöto vi 
oss för alt fira pingstda gen i s tillhet p;', 
värdshuset. Det var gansk a skönt, b s t u, 
s~, h e tt! Söndagbäll hörde vi åter efter 
l, alTo r, men förgäv es. iVIilitären tar a lla 
kärror, som komma till lV!aochin, för att 
för,l gods över fl oden till Il' ge l. Dä rför 
fin go vi lov att laga bärstol för oss sjä lva 
oeh lä,c;ga våra saker på mulor. Kl. G-tiden 
fl '\ mandags morgonen star tade vi ånyo 
och h adc cn fin [in resa till Yunchen g. 

Yi voro framme vid sj utiden c. tn. Den 
bra E thcl Blom hade en god kvällsmåltid 
i ordning ~,t oss och Ivfaria Nylin, so m 
kom hem nagra daga r före oss, elt s tilla, 
ljuvligt hem at mig, och en r en bäddad 
säng samt elt ba dkar med va tten inne i 
mitt fum. 0, vad det var underbart ljuv
ligt! .Ja, det gf,r knappt a lt beskriva, hur 
det kändes. Gud har varit med oss oc h 
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ba na t väge n för oss s teg föl' s teg frå n den 
för sta dagen av rc~an till den si s ta . Det 
är ba ra n,ld, alt allt ga tt oss ,a väl i hän
der, d Ct vi betänka, a tt vi i a lla fa ll leva i 
ett land, dä r krig, fr ä mlin gshat oell kri s
tendomsl'ientli ghet rå d ,\. nUa ns trofas thet 
~ir sköld och skä rm .n 

Eslricl Sj cslröm. 

* 
En epokgörande historisk tilldragelse. 

Som mitt för egae nde brev gav för h an
d en, lämna de dikt:ltul'O P eking den 3 den
nes. Hans tre förn ä ms ta fä ltherrar sta n
na de efter till e. m. den 4, då en deras 
pr oklam a tion tillk<i nn agav, att de reste 
för att tillse evakueringe n av sina trupper, 
men skull e å terkomma näs ta dag. Ingen 
syntes dock tro på deras å terkomst. ln
t erimst)' relsen började d ii rför vid deras 
a vresa genast fungera. De höllo dock sitt 
ol'd och infunno sig som sag t p [\ en kort 
visit påföljande da g. vilke t ver kade mvc
k e t lugnande p å a llas sinnen, ty det 'vi
sa de, a tt deras <Hert åg va r ingen flykt. 
Lugnt och värdi gt tågade ä ven de här
ifrän , seda n de beslutat all lä mna en bri
gadgl'ncral efter för att upprä tth å lla ord
n ingen tills Nationala rmens förtrupp er 
hunnit komma in i s taden . 

P ä diploma tiska kå rens och inte r imsty
rclse ns telegra fi ska begä ran i Nanking, 
lovade södra regeringe n alt sagda brigad 
skulle »ärofullt n lä avt:\ga från Peking. 

ji,rofullt har den ocks å utfört sitt upp
d r ag, förut under vintern och nu de 5 dygn 
so m gå tt i förvänta n på de nya trupper
na . lngen plundring har förekommit, 
ingen oordning har hörts a v, ieke ens det 
minsta missljud. - Vi som vid fl era till
fä ll en h a varit m ed om när and ra s täde r 
i Kina intagits h a märkt den oerhörda 
s killnaden . 

Likväl ha r spänningen de si s ta dagarn a 
ej varit ringa, i sy nnerh et seda n söderns 
trupper n ådde fram till det stora militär
lägr et söder om s laden. Della bcror pa, 
a ll Yens och :rengs förlr'upper h 11 11 110 fram 
ungefär sa mtidigt och inbör des börjacle 
tvi s ta om vems trupper , som förs t skull e 
n oc ka in i s tad en. Yens general hade 0)'
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de r av Nankings r egering a lt överta s ta
den, m eda n Fengs order löd p å a tt icke 
komma fram till s taden. p~\ grund av s in 
överlägsna s tyrka ansåg sig emellertid 
F engs general berä ttigad att göra Yens 
genc ra l den höga ä r an stridig . Interim
styr eIse n måste dä rför' bcordra alt s tä nga 
och blockera a ll a s tadsporta rna, till s det 
hunnit avgöras vem som skllJle ha den 
s tora äran a lt fÖl's t tllga in i huvudsta den. 
T elegrafs lr iden börjadc och ha r p agatt 
tills i llag på trcdje dy gnet, varunder a lla 
stadsportarna varit s tängda, blott en un
dan taget,. som erJ'ordracles föl' rnedelmän
Ilen, som uta n uppeh~IJl foro ut och in föl' 
att underhandla . 

Just fö r cn kort s tund seda n berättades , 
a lt ett av Yens reg{'m('nI'en få tt f\·('.ka 
in i s taden för att a vlösa F englien-trup
per na. som hittills varit a nsva ri ga för' 
ordningens upprätthåll ande. Nu få vi se 
om samma goda ordning får r åda, som 
den vi få tt njuta av unller de t gån gna 
halvåret. Bä ttr c sådan torde bliva svå r a lt 
införa . 

Dcn 9/(; f. m. - Stadskommend anten 
genera l P ao a nmälde i Iörrgär lill doyen 
för den diplomaliska k~lren här, att Shan
s i-tJ'uppcrna skulle tidi g t på följa ndc dag 
tåga in i s tadcn, och att h a n med sina 
trupper samtidigt kom att uttåga samt att 
dä r' med allt h ans a nsva r fö r ordningen 
inom och omkring s laden upphörde. 

Det blev vid ID-liden i giir f. m., som 
F engtien-trupperna efler en vacker a v
s kedsceremoni tågade ut genom en av 
sladens ös tra porta r. Sa mtidigt tågade ett 
r egemente Sha ns i-tr'upper in genom en av 
porta rna ~l s tadcns m o tsa tta sida . Tid
nin garna som i dag utkomma sympa ti
sera uta n undantag med Södern . Likväl 
sakna dc icke beska anmärknin gar om dc 
nvinkomn a. truppern a, churu mer eller 
mindre maskerade. 

E fter en finfin defilerin g för interim
s tyrelse ns v. ordL, fil antropen , Hsi ung Hsi
ling. sin egen general P a o och ett ombud 
för general F eng Y-hsiang, uppställdes dc 
i h~i s tskoform , medan Hsiung Hsi-lin g a v
taekade dem i " a rmas tc ordalag och han
delskammarens ordf. utdela de provia nt 
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och gåYor till dem. ii.ven Fengs represen
Lant tacJ,ade dem med m~tnga vackra ord. 
Därpå Utgade de under trummor och mu
sik, välbeväpnade, väluniformerade, takt
fast och sjungande ut genom sagda port 
mot siLt hemland, Manchuriet. I teten foro 
Hsiung Hsi-ling och handelslwmmarens 
ordf. j~imLe en Fengs generalstabschef i 
bil för aLt bereda dem väg genom den 
stora staden Tungchow, som ligger 2J ki
liometer öster om Peking, vilken en av
delning av Fengs trupper redan besatt. 

Under liden marscherade Shansi-ll'UP
perna in genom motsvarande vä~tra port. 

Jag tog mig i dag p[t morgonen en Lur 
ut Iör alt se pLt det nya Kinas huvudstad. 
Den var flaggprydd. Söderns flagga va
jade över S ~t gOlt som varje butik. Det var 
allt det nya jag såg. På min långa tur 
Iwnde jag endast upptäcka en enda sol
dat, felslän en ny ännu större styrka hade 
mal'scherat in ptt morgonen i dag. Denne 
ende som jag såg stå som vaktpost i ett 
gathörn p[tminde mig om en gosse från 
~kogsbygderna, som för första gången 
kommit till en stuntad. Geväret han höll 
vid sin sida, vittnade om, att det var hem
gjort; ingen glans på pipan och I,oh'en 
var av vitt trä. 

Samtalen med kineserna ge för handen , 
att den första anblicken av den länge vän
tade ))Frälsningshären» har betydligt däm
pat deras hänIöreise. - Och likväl veta 
vi, som bolt och rest i Shansi, aLt Yen vi
sat sig I,unna hålla ordning i sin provins. 
Kommer han alt te sig lika klok och !eraf· 
tig i huvudstaden, som han gjort i sin 
provinsstad Tayuanfu, så ges det anled
ning alt gratulera Peking med omnejd. 
Så långt som hallS spira förut var ut
sträckt, så långt rådde ordning och reda. 
Måtte S~t komma aLt bli även här! 

Robert Bergling. 

* 
Från Shansis högsta bergstrakter. 
Norra Shansis slörsta stad Tatung är 

Chang Tso·lins bas för anfallet mot Shansi 
från norr. Därifrån avreste jag torsdagen 
den 26 april 1928 för alt hjälpa bröderna 
på andra stationer att få massorna under 

evangeIii ljud och för alt bese staden Tso
yuin eller Yänster-moJnct. i\!in hustru och 
jag hoppas att där få tillbringa hctliden 
hellre än att resa till Peitaho vid havet. 
Efter en dryg dagsresa av 120 Ii (= 60 
km.) d~il' vägen slingrar sig över bottnen 
aven floddal anhinde jag samma afton 
LiIl sistnämnda stad. IIit anlände missio
när C. Nyl"'i~t nästa dag för alt låta mig 
se de möbler och annat vi skulle kunna 
få låna för sommaren. Här talade vi Guds 
ord tre dagar för fulla hus i missionär C. 
!\nderszens praldiska och rymliga kapell. 
Broder A. synes ha byggt och inrett sin 
s tation med velenskaplig noggrannhet och 
uträkning. Golven äro av trii, innanfönst
ren ha myggnä tsväv, skollokal och kapell 
allt utmärkt. Tisdagen den 1 maj reste bro 
N. och jag vidare till hans station Sohping, 
marlyrstaden. Yägen bär uppåt och uppåt 
över väldiga kullar av starkt sandblandad 
jord, där havren och potatisen bäst trivas. 
Aven vete odlas, men det sås i mars och 
skördas i augusti, ej som i södra Shansi 
respektive oU, och maj. Hela dagen hade 
vi den mest fruktansvärda nordvästliga 
slorm som mycket försvårade hjulens 
framfart i sanden och piskade våra ansik
tcn fulla av Jlygsand. Stackars matmödrar 
~OlTl fä sand på allting i rummen tre 
gånger om dagen! I Sohping välkomnades 
vi av fru Hanna Nykvist jämte medarbe
tare. Här fick jag förmånen tala Ordet 
fyra dagar för överfullt kapell, vilket dock 
ej är . a stort. Mötenas kungörande runt 
sladen medels megafon jämte en främ
mande talares röst gjorde sitt till att dra
ga folk. I-Ijärtetavlorna och andra plan
scher hjälpte till att Mlla uppmärksam
heten spänd. O huru vi bådo att Andcns 
eld mälte falla. Herre gör oss till dugliga 
redskap! Fru N. har en stor härlig sön
dagsskola, mcn saknar tränade kinesers 
hjälp i deHa viktiga arbete bland de unga. 
Hon har dessutom tre små att se till jämte 
sitt hushåll. På söndag e. m. talade hon 
för kapellet 'fullt av kvinnor och fliclwr 
n;jgot man blott sällan J'år se i "öclt' a Shan· 
si, Säkert har välsignelsen från marty
rernas blod med saken att göra. 

i\lånclagen den 7 maj bcsökte vi de he
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liga blodsvittnenas graygård en km. öster 
om sladen. Omedelbart utanför östra 
stadsporten dödades vid utresan, genom 
stenande, tr'ctton personer morgonen den 
28 juni 1900 undcr boxarupprorct. De voro 
missionärerna Nath. Carleson. G. Carlberg, 
S. Persson, E. Pettersson och O. Larsson 
jämte fru E. Persson, fröknarna A. Jo
hansson, J. Lundell, J. Engvall samt Mina 
Hedlund. Vidare missionär och fru Fors
bcrg tillhörande Simphsons mission i l\ew 
York med deras lv[tåriga dotter. (Den lilla 
fick lida mest ily alt hon rullades i san
den och bstades upvrepade gånger upp 
i luften till dess hon dog av slagen mot 
m~ll-];en.) De övrigas huvuden torde has
tigt slagits sanslösa av stenarna. Ett par 
av bröderna, Carleson och Persson, hun
no springa ett stycke bort innan de upp
hunnos och dödadcs. Fienderna hade 
kommit ih[tg missionårernas predikan om 
de dödas upps t[mdelsc och lära hava reso
nerat sinsemellan sägandc: »F<l de ligga 
obcgr'avna till solen gal' upp nåsta mor
gon, si" fLt de liv igen och kunna scdan ej 
dö.» Kropparna kastades därför rcdan 
samma afton i två stora gropar, en för 
männen och den andra för kvinnorna. 
Detta tordc vara det största svenska mar
tyrium p :l cn dag under nyare tid. Om 
dess förlopp hava olika uppgifter lämnats, 
mer och mindre riktiga. De sex boxarna 
som ledde massan mot missionärerna 
fingo alla en ond bråddöd, uppcnbar även 
för hedningarna. Antalet a v alla prote
stantiska martyrer under boxar upproret 
var 270 a v vilka 56 voro svenska män, 
kvinnor och barn. Ofta har den tanken 
kommit före den vars liv skonades: Kan
ske inflytandet som utgår fr;m martyrens 
utgjutna blod uträttar mera för sanningens 
befästande bland hedningarna än ett helt 
liv avevangelii predikan? .. Först efter 
sagda uppror fick krislendomen fart i Kina. 

Att just nu försöka beråtta om alla 
våldsdåd av soldater-rövare pa det för
svarslösa folket i dessa trakter skulle taga 
många sidor i anspråk. Fem km. från byn 
där vi inlogo middag under resan fr<ln 
Sohping i gar hava 14 förrymda, välbeväp
nade soldater slagit s ig ned - Gud föl'

hindrade att vi mötte dem på vägen 
och plundra viilmående bönder i dc kring
liggande byarna. De sista dagarna ström
ma skaror av kvinnor och värnlösa in i 
städerna för att söka skydd bakom dl' '; ' 
murar. Vid ankomsten hit i går afton 
möttes jag av jobsposten all den kristn c 
bonden Song ~ter blivit anfallen. för att 
utpressa penningar hade man denna gång 
plågat honom med tortyr, vilken han ej 
lår kunna överleva. P~t en utstation 100 Ii 
mot norr med ett 40-tal kristna sökte 
rövarna framför fällda gevär tvinga den 
kristne skolläraren Fann a tt uppgiva nam
nen pf\ alla förmögna i trakten. I afton 
ing[lr underrättelse från staden Pinglu (110 
Ii söder om Sohping), som plundrals 12 
gånger på två år, att ett dussin soldater 
plundrat statskassan på 5,000 dollar, bun
dit borgmåstar'en och fört honom ett 
stycke utanför staden och skj utit honorn. 
Två katolska präster ha för ej lång tid 
sedan blivit ihjälskjutna, Det är att märka 
att de äro beväpnade och anfalla under
stundom rövarna med tillhjälp av sina 
övade tjänare. Ett stort Guds undel' år' 
det, att vi protestantiska missionärer i all
miinhet slippa så lindrigt undan. Vi resa 
dock obeväpnade och sätta oss ej till mot
värn. :i..ven tillhålla vi de troende att hell
re lida oförrätt öppet än att processa vid 
domstolarna. I denna senare konst ut
märka sig katolikerna alldeles särskilt. 
Pil grund av ovanst~tende ha vi mlt ett 
gott namn: Shan-ren, goda människor, så 
att t. o. m. rövZlrnZl låta oss i allmänhet 
vara i fred. Vid överfall har' det t. o. m. 
hånt att Guds Ande Sfl använt de kristnas 
frimodiga vittnesbörd att de skonats uta n 
att behöva lida. 

Skrivet i Tsoyuin d. 9 maj 1928. 
Senare. Anlände Mer till Tatung d. 11 

maj för alt få del av den stora nyheten 
att Chang Tso-lins arme är på återtåg 
från norra Shansi, och att en hel del kvin
nor och barn bf'.t;ärt att Et la in på sta
tionen av fruktan för de flyende sol
daterna . 

lIållen ut i edra dagliga förböner för 
della arma lidande folk. 

Tatung d. l -J maj 1928. Henrik T.iädt'r. 
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Puchow och Honanfuh. - Halvårs
meddelande. 

Under det at~ det \"arit mer eller mindre 
oroligt inom Y;ira di s trikt i IHo\"inserna 
Shensi och Honan och på grund dära \" 
s törre eller mind re hinder för mi ssio ns
arbetets bedrinlDclc i s törre utstriicb ling, 
kunna \"i glädja oss ö\"cr ~llerg:lTlg till 
tämligen normala förhälla nden i Shan si. 
Den utpl'äglade mot\"ilja mot utlänningar, 
so m vi ej kunde undgå att känna vid 
återkomsten till fä lte t i hösta s, ha r så 
go lt som JÖrsyunnit. 

Att missionärernas Lrål1YarO fr å n arbe 
tet ut s träckts s~, länge ~om skett är sä 
kert Herrens ledning och behöwr knap
past r~ikllas so m ell förlu st yad yär s täll
nin g i förs am lingen beträllar. \";:, r3 yän
ner där, kineserna nämligen, ha nu hunnit 
se - inte bara a tt de I,unna reda sig själva 
- utan ock atl de rent H\" behö\" a oss. 
Del är nog inte sa. att missionärens upp
gift i de tta land är slut nu , me n den torde 

komma att mera få bli den tj ä na ndes iin 
den ledandes. Delta skall helt Yissl bli 
till ömsesidig \"äl s ignelse och a rbetets 
fromma . 

I Puchow har ycrksamheten pågått i. 
så gott so m vanlig uts tr äckning und er 
g[,ngna halY<Jre t. Några må nad ers tältpre
dik a n ptt landsbygden gay oss mycken 
uppmuntran, särskilt på den andra av dc 
t\" ~l platser , som besöktes. Tältet var pac
kat b ä ll efter kväll under flera vecko.!"s 
tid a\" uppmärl;samma ,\ !Jöra re, ej minst 
k\"innor. Skaror kommo ö\"e n under da
gens lopp för alt ge nom sa mtal »lä1'a» 
mera fr;\n våra t\"a, tre e\"an geli s te r och 
bibclkYinnan. Dessa gjorde dessulom fli
tiga husbesök i alla nä rliggande byar för 
att siilj a bibeldelar och ~prida trakt ater 
samt tal a med människorna om det »enda 
nöd\"änclig 'l ' :vliittc Herren Y[t1signa dell a 
uhiicle mecl skörd i sin tic]! 

(Forts.) 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under sept. 1928. 

J1al. 

IGI2. 

I~J3. 

l~ :H. 
1 ~: I:). 
1 ~ilfi . 
12:17. 
1 1:1~. 
12:\,1. 
121U. 
1241. 

1~42. 
1243. 
124-[. 
12-lr,. 
1246. 

1~47. 
1248. 

1249. 
1~;;tI. 

1:!:,1. 
1~:,2. 
l:!:J :1 . 
1~:,4. 

J:25fi. 
1~.17 . 
1:l:>8. 

Allmänna Illissions mellcl. 12:,~. 
.1 ::!Ii tl . 

Ps. jf, : ·1, till n. AlIuerRolls uJluerh. ~!UO: - Höl. 
Ta c kol'l"pr 10: - J:W:!. 
E. W .. Djursholm. " en 111 i Il n 1· ...hlo Jl)· J ~~ I ;I. 

mil 11å ()vp.r~t, ~ H. DillllCl'S bar» 2:1: - 12 "J. 
»)Annh:p> 10: - l~ti;, . 

A. R., Bollnii", 20: - liGG. 
E ..J., B ild en . till.J. Aspbergs ullu c rh. ]00: 
»Dnlcearl iR Il 21: - l ill,. 
l{inIH~-K h·v·ai'yföI' Cll. 130:·-- .l ~ li fl . 
E. J{., Roknä__ 	 2: 7:' Jili!). 
E. L .. Köpenhalllll 2.000:- 1:!70. 
K. F. V . K:s Centralfiirl'ning·..~·lll 

K. :/.1. A., till 1hda l:l:iurldlllld" 
unde.rh. 

L. L., Sthlm 

»Tiundc c ul. Herre. ns bud ») 

F'. l-L. nllvbo. , ~ tiol ltltP) 


Ps. ]]9: 18, e n "I " "' blis"" 
A. E .. Duvbo, i st. fur hlommor till 
O"~"ste H. Dill,,,,,,, bå r 

H eseb idr. 
l\{i ~sioutin uktion i Lombäcken, gm 

.J. A. .. .uoden 
»)Oniimnu», gm d :o 
J. A. L. 
E. S. B.. Kntrineholm 
»)Ollätnlld ~) 
1-\lv(1 lilla sY(öl'e lling-
I ;;t. för blollllllOr pil Carl SII'ahl" 
J3jörköuy. g-nl\', gill L. S. 

C G. S ., Kurnla, " i ,l. Iii!" blommor 
till O\'er"te H. DilJncr,; minnc» 

E. S, el:u, el:o 
H. J. , Hulahult 

K oll. i ::lii\' ,:jö, gill H . K. 


I~H . 
;;0: - 1~'j2. 
:'0:- l:ri::' 
1:, : - 1~74. 
Ii: 
67: 22 	 1275. 

1376. 
10: 
jO: 98 ]~77. 

1278. 
a:, : - 12i!1. 
.) : -. 1:180. 

10: 
~O: 
10: 
2.,: 

öD: -	 128~. 
12R6. 

:)0 1287. 
20 
:jj 
:lO :,0 	 1288. 

D:o i ) fÖ ll tö ( (' r f l :-' , gnl .T. S. 
n:o i ·P {i ~lalll:lvik. ~'nl E. IL 
.1):0 i O:-ik Elr~ hil Jl lu. f!:Jll J. A. 
1):0 i Rpq;n . ;),'lll K. G, 
n:o i R~· .-~ h . , g ill S S. 
n:o i J,jll llg" b)r , g m R. A .•J. 
f) :o i Lid helll, .<:"111 I. O. 
SpHrh. -lllp.dcl frull sy[Ul'Cnill.:2,'('n, 

l..iutl;..!.'iJy 
.\. o. •\ . 
: d~~t t l if (·f ul'i' I 'r;) 
A. H .. >;, hllll 
K 	 Il('h H . 11. L:n, Alby, i 8l. fur 

lJlcllllll o r p a Ovel';;to H. DiJlne rs bå .. 
B. (~ .. T.over,,1 ullel 
Koll. 'i Has !e, gm H. A. 
Kiuneldc \'<l Illr~ . gom u:o 
R . 	 uch H. " ViU U·(lhU. i st. för 

blolllmor p A OV Cl's t t> R . Di lln ers bår 
r. ..\ . !IL. ti l l C"v a ngcli . l c r s lInuerh. 
\d~ n onii llllld \"~ilL. l' 1l lit ('n blomnta 

1,,1 Overste H. Dilln ers b fll'" 

.J. S., H uskvsrna 

Röks 8y röl'e ning 

L. L., UP jlsala 
K. F. U. K.. Kristianstau. till Iua 

Söd0rbe rg'" nflllorh. 
..\ .. \"i,by. gm ).[. S. 
Fli~by sy förening' 
.A. H., l\{al'um, ni .'4t. föl' blomnlor 
ra överste H. Dilllle l'~ b r , 

»Tilli:l~g' till Steniogeoifl' e t ~ 
Mi"io!H;ofier i OVHn," y ra 10 /9 
Gå va flV l' l' ulIl litlnc-! }'ötLol'uust ag-aren 

Per Andcl"ssoo. I(outbrlinn u, lIäg-
gcoås, g' m )1. NI. 

R. H .. Bröl:iemark 

1 : K~ 
11: :,0 
25: 
:!;,: ] o 
IV: :,0 
34: 15 
28: SO 

]5: - 
~'U: 
10:
:rJ: 

10: 
10: 
20: 
]0: , 

l O: 
200: 

10 : 
10: 
;;0: 
50: 

450: 
10: 
7j: 

2{): 

];-) : 

113: flO 


20: 
10: 

http:Herre.ns
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1:2!10. E. H. och H . R. -";ppsala , i st . för 1349 . E. H. ;,0: --
hl""111or l ill (lvcrste H. Dillllcrs 1;1:10. ))Ett litet tll("knffcr » lO : - 
g-ra v 10 : - U:,l. C. )J. L .. l 'PPRa la j: 

129.1. A. J .. ."dillg-sås, Spnrbö"e llledel :!.~) : - 13:1~. Kin, krel 'en , Gbg, ti ll BCl't n Flou
1 ~D2 . Bch' llltiug fr. missionsrpst i Gem he("!!'s lIfHlf-lt'h , 2j"j: 

ll·iisk. ;(lll J ..\. -47 : - 1;):.3. E. N., Krisf illehallln. ):"(.1vhet. av 
1~~3. X. ti .. till 1::. ti.iiiströlllS underh .. gm skllld l ill Gud " ~q: 

A. B.. Siwll cfle ti 10 : - 13;.4. »Oni..illlnd ,) :.11 : 
1293. ?IL B.. Hr.idc :'0: - 13:':'. B..r.. (Jrn'ikc lI ;1: ~.-) 

H9Ii. ) 1"'h. i TröIlC )) . .L{1lI F. B.. (h'r' 8- 13:16. Vdllllct' i K yrld. l : ng-dom s ]\T('h·'I'n. 
h nl lll '10: - Kristinehamn (;: 75 

1 ~9'. ,, 1': 11 lilet locl<off'c l'» :,0 : - l:J:". " T slHllct för cn blomrna på pappas 
1 ~9!L .) (; IlnnHt" }~ tO: - ~:J';lV d . 29 .!h> :) : 
];lIlO. ' - 11. Yi l. 4: l!)" 30: -- 1:jj8. "s. S .. Ihl\'ho, Ps. ;jO: 1», gm A. B. :2() : ' 
1:301. Frtln a \ liun a frll Emy \VidI\lHrl\. 13,.D. ~:. Ps. G.: 2, a) 	 ;;00: 

}-[äl s i ng-bol'g, jdllde rilllt a :,U: ;10 13r,0. A. C.. ti t hlm :.0: . 
l :lO~ . E ..T., .1I, p~ 100 : - ];IGl. A. G.. .lJllvbo :!". : ._. 
1303. G. n.. J(arlshnl',!r. » i st. J'l" koll. vid 

~(clli!l:,.((·miit('1 ~, 2.1: -	 Kr. 8,17-1:
1~04. » IJIi.1l1k1-~ IH'Ilg'ur och ettöri1Ij!"i.lI' l 

Herren~ J O~ 1l väls ignade f IRll1n », S, M. J(:s Pensionsfond. 
av O. och H. K., LUlld 7: G:) 1230 . ~[os . 3:1: :, Kl'. jO: - 

.L:JO:,. ~)OIlj.ilH lld » 1:" 
nor.. D. r.;. F .. ()nllcstlld , skördefeslllledc l 100: - SäJ'skllda ändamål. 
1 :1O~. )} Del H v t :o Jlde ») 40: - 1281. B., ~(jlTköpin!;, till ,[aria Pettcrs
uoa. ).<\\' ö\'r"'l'skull. vid besök HV Söder so u , att an\'. fort. g'oll r. 10:-

t e l j r-ko fl r .'re tlS(l-H » l;-,: - 1 28~). ::)1111 l'h. -Jlle(]{-! l Itan söndng-s ... I~.,l1.l. i 
I:nn. ») [-l elTc ll '\ dr' h 1:3: .iU \'('na. till M. Jling'b"rg rör CIt skol · 
l:Jll. K. L.. l' i st. för h lolUUlor vid Ida g'u.5Sl'S unu0.l"h. , gill L. R. ~O : - 

:F'ulk~ 	 hin' », gIll E. F .. Hög-~jij ~O: - 1~9j. Elt. ,kiinkl kiIlP~ isl,t "rbde. försä ll 
1:312. 	 SkärslaJIs Ostr'a bitrud es l'i;n'uing. i tikcll e l'(ca, g-m A. B .. till ka[Joll e l 

gill S\', .A lli allslllissioncn, Jkpg :'0: - i hhih JOO: 
131:J. Vid Hann" \VilllgR hesök i OI'1'\'il,en, 1 ~9~ . H. H. , J ii mserulil, till _\U IIIL Eriks

(l. l ,J-16 se p t. , Rparhö .<,o lll edcl N. sons verks .. nll nnv. ert. go ttr. 30: .. 
L. G: u6; karr" Jlpng-ul' JO: -: kollekt ]:J[I'. A .•J. S.. KTistinch,wtn. lill ('ar! 
"I. '1 1. '''m n. xl. 81: - Blorn föl' en skolg-osses unO. ,dl. 2j: 

1314. l'lril,sdnls mfg :;0: - 131.j. AIiIlg"I'iö11'i lnissions[öniumlin,C'R Hyi"ör-
J:)JU. 'J "' illIlHSd u .:.;-sgit.va \) 100: - e nill::!" [ii\' en skolgo~ ...(·s lIndl'rh. 1."): 
1:]17. J:j"hiillning- för lIi i"Riousk af fr vid 13;19. .r. S .. ' Slhlm, till Anna Hahne tör 

Hanua \Vnn;;s be öl< i S\'PcI .ie 31: jO k\" il1nllarb. :;0: -
1318. )/ Nu vpt jag al t li CJTe n giver sc 1~j8. M. K. O.. föde lsed"c;'sblol1ll1lor, till 

gpr .) , Ps . 20: 7, J. &, E. R - n. :;0: - () ~L';_~ r oc h Gerda Ci:rlen, att. nnv. 

1~19 . A. ti., Sji;lo l'p . gm C. \V. C . 2:': -- I,n. g-ott r. :.0: 
1:)20. K. ,J. L., R.iiitorp, en b lo lUlllU på 


huns htl~f j 'l1S g-ril.v ». gm d:o ::0: - Kr. j100: 
U2l. C. W. C.. tiJötorp 10: 
1:122. 	 n. S., Sthlm. till Eslrid S.iiislrölus Allmänna lllissionsJncllel 8,174: 

lllllll'rh . 20: - S. M. 1<:s Penslolls[on(l 50: 
J:12:1. :->L. T. }~ 	 jU: - SHrs!dlda Hndam~U 580: 
132-1. 	 Koll. vid lIlissionsf"" l Appleryds 


skola, ~Il\ H. A. 8: ~O Summa under sept. måuad 1928 Kr. 9,404: 
H. H., Sthlm 	 10: 
K . G.. d:o 20: .- Med varml lack /iII varJe givare! 
»Tu("koCfer 22 sept.. \OV fl ucl"sblJl"g-,» 100: 
)) Kill n!örenil1g'ctI Hoppet )) . Il tib iltg" ),Lovn!.l \·u r e Herren! Dag- <:fler dal: biir hanfm· s . ~1Il )1. 1... F , .M. (;1j:  :.R: H 

os~. )) 	 -1'5. 68: :i0.
D29. »E. H .) 2(1'1: 
]:t::o. Koll. "nI D. L. :): 
1:1~1. ) H cf r c ll känn er ti e sina » ;,0: - Gåvor till hemmet vid Duvbo 

l X:l2 . R. L . jO: - .i III i- ,c pt. 1928. 

Jn;l~. H. J-L Skcllel'l eil , »extra gäva !'ör 

lolt( ·rivin. l ,· . g"1ll S. N. jO: - l Il na/1" ,o. Lilllolll tllvU nncrlla: Köll färs och 
1:1:34. Koll -Ill ed e l frall Kiunkrclscll, d:o, ko r v. \'arjP Vl'(~ !\;l. On ä mnd: .t:1I nJjll k peppar 

gom d :(, 	 2:,0: _.. Knk a. 	 X. K.. H, . t;tocl,holm: T\'a ~Hn ga r Ined 
H. B, L:u Alby 10: - Ill adn)s ~:;(\ l" Otit fyra kuddar, 2 Utc'kelt, 3 milldre 
" C. );. _L .. l i ppsalll. Ps. :.6: 1:) >> 10: - 41~' nor , 1 lavoar 1J11! d lIpp~iitlnilll!. 2 Il a ltuuks· 
A. och 	('. H .. " lackoffer föl' det nya IJl; rd. :! la v lot. 2 ~nH( by~lr:r. :1 rulo~rnlnlupor,

hel1 l1Jl ot ) 2."); - l karl,idl ali lpa . t. N., Dllvbo: En o,tb)·vc l. ),.f.
.T. S .• tilhlnl, till Olis,;ioliiirernas ut- W.: l l'g. k"m,. l och E. B- ;1:. Forssa: 30 lil er 

r{' ~() l" 	 .Pll) linr:oll. 
l:lJO. K. oc h B. F. ~UU /(o,tlnuf. »Till mors 1I1illllC' /) , 10 kronor, »Från 
l:m. H. 	 WI) eJl \'ii n 1> , 10 1,1" 0 1"1 01'. 
1:H2. G. \\'., Knng-s,illgen 6 :. 

l :H:). 1<inakrc ISl'n. Bode n, offel'l;nvcrl. 
 Med varml lack rör varJe gåva'

gm E, .1. 16j 
1~14. d~1I11. i M öriin " . gm .J. A. 31 17 AugII s/' & Al/gasla Berg. 
B4,J. n. K., B.iöt'k öby ~O 
J::-IG. lJ. F 1". i Hög"iin -Vitii 10 ~) :\Ut dll fr kilJlja [(}r Ofoi s "ura hä nders verk ; ja, 
1:1-11. " TaekoUcr fr. A. D . » 300 vAra hä nders verk frum j e uu .» P s. 90: 17. 

http:illIlHSdu.:.;-sgit.va
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Oväntade situationer i missionärsHans Stjärna Östern kallet . 

25:e årgången. 

Innehåll e r: 

De nio drakarnas heliga moder. Ill. 

Pilgrimen. 
Poem av Carl F. BloUl. 

Glädje. 
/\. v missionsförest. E. 	Folke. 

Herman DiIlner. 
Av fil. doktor Karl Fries. 

Det kinesisl{a nyåret. 
Bearbetning av missionär Aug. Berg. 

Högtid i fängelset. 
A v missionär Carl F. 	Blom. 

Brevröster. 
Av fröken Lisa Blom. 

Yi Sang-jai. 
Av ruissiOlli1r Ang. Jlerg. 

Herrens vägar. 
Av fru Augusta Berg. 

Folkskolläraren Ieh Kuang-tsu. 
Av missionär Rob. Bergling. 

Något om språk och språkstudier 
Kina. 
Av fröken Hanna Wang. 

•\.v missionär G. V. Wester. 

Sändebud till Sinims land. III. 

Nöd - Guds nåd. 
Av missiouär \lartin 	Bergling. 

Kalendern , som är ril,t illustrerad, ka,n rek, 
virera s fr:\n Sv, Missionens i Kin a Förlag, 
Dwttninggatan 55, 3 tro Stocl,holm. 

Pris hiiftad J: , 'i; kart. 2: 25; klolh, 3: 25. 
])," ruillst 6 ex. köpes liimnas 2ii % rabatt. 
Ej [rak tfri tt. 

Missionstidningen 


S I N I l.\'I S L A N D_ 


utkommer J018 i s in 3:3:dje årgång. 

Organ för Svenska Missionen i .Kina, 
ansvarig utgivare: ETi.k Folke, Redlgernd 
under medverkan av MaT/in L-ind;!n m, il. 
Utkommer med 20 nummer om året, samt 
innehåller uppbyggelsea rtiklar, bibelstu· 
dier , brev fr. Kina, uppsatser för ungdom 
samt mls.sionsnotiser från när och fjär· 
ran , m. m. m , m. 

Tidningen kostar: helt år kr . 2: 25, 3 
kVilrtal kr. I : 75, halvår kr. l: 25 , 1 kvar· 
tal kr. O: 90, 1 månad kr. O: 65. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 
2: 	75 pr år. 

Prenumerantsamiare, som verkställD 
prenumeration å närmaste postkontor, er· 
hålla, ruot insändande till expo av posten, 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6·tal ex. men 
di i n tet friexem plar. 

När Ö ex. eller närntöver rekvireras frun 
exp., erbfllles vart 6:te ex. gratis . 

Provexemplar erbållas gratis frå-n ex· 
peditionen. Rp,daktioruJn. 

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

Telefon: 44 59. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
111. - Inför döden. 	- Fru Joh. - Från Red. och Exp. - Sommarmötet i YUI1

cheng 	 1928. Frälsningens umll;r. - Från missionärerna. - Redovisning. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKI';. 

INFÖR MINNET A V ÖVERSTE H. DILLNER.l 

Upp. 7: 9-12 . 

Vi äro just samlade här omkring 
minnet utav honom, som var vår vän 

och vår medarbetare, och vid vilken 
vi voro fästade med många olika band, 
inför minnet av överste Dillner. Vid 
sådana tillfällen som detta går tanken 
så gärna till Uppenbarelseboken. 

Där lyftes ju åtminstone i någon 
mån den slöja, som ligger över det till
kommande. Man får, när man läser 
Uppenbarelseboken, något ana det, 
som vi en gång skola möta där borta 

på den andra sidan. 
N og är det underligt att tänka sig, 

att han, vår vän, omkring vilkens 
minne vi nu äro samlade, att han står 

i den där stora skaran, om vilken vi 

läste här i den nionde versen, en skara 
utav alla folkslag och stammar och 
folk och tungomål. Han står där nu, 

1 FÖ l'cdr~lg - i s<1 nl mand{'ng - ::tv Prjll ~ n. 
8",.nl.ldo{[e \'id minllcshögliclcn elen II okt. 1921\. 

nyss stod han ibland oss. Nu är han 
däruppe och vi, ja, det kan hända om 
en dag, om en vecka, om en månad, 
om ett är att några av oss ha nätt fram 
till den skaran och stä däruppe. 

Vad säger då vår text? Vad säger 
den om förhållandena däruppe? Vad 
talar texten om för oss angående hur 
det skall bli? 

Den talar om, att det skall bli en 
stor skara, en väldig skara, så stor, 
att ingen kan räkna den. Vi ha många 

av oss sett den där tavlan, som för ett 
tiotal år sedan såldes och visades hos 
våra missionsbokhandlare, den där 

skaran av människor, som kom tågan

de och drog upp för att samlas om

kring tronen i himmelen, en oändlig 
skara, som möter en, då man betrak
tar den. Det var unga och gamla, män 
och kvinnor. Det var en väldig skara, 
men om man såg på ansiktena, så 
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fanns dar icke ett, som icke visade cn 

förunderlig frid. H uru uitrycken än 

skiftade i övrigt stod friden målad Da 

varje ansikte. Och så är det . Där är 

frid däruppe. 

Nu har överste Diilner nått fram till 

den skaran, och där fi nns representan

ter för alla folk och stammar och 

tungomål. Han har där träffat kineser, 

som han aldrig sett förut, men kine

ser, med vilka han varit förenad meo. 

osynliga band. Han har träffat sådana, 

som kunna tacka honom för den in

sats han gjorde i missionens sak och 

säga: Det var genom den, som jag har 

blivit vunnen. - Jag tänker, att det 
är många, som komma med de orden. 

Han har fått träffa soldater, som 

han personligen fått föra fram till 

Gud, och soldater, som genom Soldat
missionen vunnit den eviga frälsning· 
en. Han har fått träffa sådana, med 
vilka han har brevväx~at, och det veta 

vi, att han sände många brev ut i lan
det med budskap ifrån den här heliga 
boken, brev till sådana, han stod i be
röring med. Han har träffat sådana, 

som han besökt på sjukbädden, sådana 
som kunna säga till honom: Minns 

du, då vi träffades därnere på jorden. 
Minns du huru vi den går.gen samta
lade, och huru Herren i sin nåd gav 
ljus? Det är skatter, som vi människor 

få samla däruppe på andra sidan, skat
ter, som varken rost eiler mal kunna 

fördärva, skatter som bli bestående 
för evigt . 

r denna skara var det en sak, som 
upptog intresset. Alla blickar vara 
koncentrerade omkring en enda punkt 
där i himmelen. De vara samlade in· 
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för tronen, inför honom som sitter på 

tronen och in iör Lammet. 

Sa få vi läsa, att de sjöngo den nya 

sången. V år hänsovne vän får nu 

stämma in i den sången och prisa 

Gud för frälsningen, och jag tänker, 

att de, som ha nätt målet däruppe de 

förstå frälsningen bra mycket bättre 

än vi. När vi renade ifrån all sY;1(l 

tänka på vårt jordeliv och den fräls

ning, som Gud har berett för oss, då 

skola vi kunna lova Gud. Vi äro tack

samma för frälsningen, då vi vandra 

här nere på jarden, men det är väi ett 

intet emot den tacksamhet, som kom
mer att fylla våra hjärtan där nerruna, 
d å vi se allt på ett k lart och annat 

sätt än här. 
Så får han också se änglaskaran i 

himmelen, om vilken texten talar, den 
stora änglaskaran, som fyller himme
len. Han få!' väl också möta den 

ängeln , som Gud har brukat för hans 

tjänst här nere på jorden. Vi skola få 
möta dem, som ha varit utsända till 

tjä.nst åt dem, som skola ärva löftena. 
D å få vi höra mycket underbart, om 

vilket vi icke under jordevandringen 

haft den minsta aning, huru Gud har 
bevarat oss och hjälpt oss genom sina 
sändebud, dem som ban har sänt ned 
för att vara hans osynliga verktyg till 

vår hjälp. Ja, vi, Ni som äro samlade 

här och jag, om vi annars tillhöra den 
blod tvagna släkten, som det står i 
sången, skola få se de syner, han har 

fä tt skåda, och höra de sånger, som 
han har fått höra. Det är underbara 

härliga verkligheter, som Gud låter 
oss läsa om, och som Gud låter på ett 
alldeles sä rskilt sätt träda fram inför 
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oss vid sådana stunder som denna för 

att sporra oss att hålla ut intill änden. 

Det har varit min förmån att få va

ra tillsammans med överste Dillner i 
mer än 12 år uti Soldatmissionens 

verksamhet. Det var en förmån att få 

stå tillsammans med honom i arbetet. 

Han var soldat av liv och själ, inte för 

att han tyckte om att slåss, utan eme

dan han gladdes, att han genom sin 

jordiska gärning kunde komma i kon

takt med unge män och få utföra ett 

missionsarbete bland dem. Han kun

de få så ut evangelium bland dem, och 

det var stort för honom. 

Ifrån sin omvändelse - han blev 
omvänd genom en traktat han fått en 
gång - började han att söka vinna 
kamrater och underordnade för den 

Frälsare, som hade blivit hans. Och då 

var det ju så naturligt, att han trädde 
in uti Soldatmissionens arbete. Under 

många år arbetade han i evangelium 

vid sida.n av sin jordiska gärning. Han 
gav ut sig av kärlek, kärlek till sin 

Herre och kärlek till sin Herres verk. 

När överste Dillner tog avsked kom 
han till Stockholm, och först inträdde 
han som sekreterare i Föreningen fÖi 

Soldatmissionen härstädes. Där visade 

han från första stund sig äga en klar 
uppfattning om vikten av att i detta 
arbete också bjuda soldaterna yttre 

förmåner, sådana som skulle locka 
dem till Hemmet och bliva ett medel 

att föra soldaterna under evangeIii in

flytande. Senare blev han också sek
reterare inom Förbundet Soldaternas 

Vänner, d. v. s. sammanslutningen 
av nästan alla de olika Soldathemmen 
i vårt land. Strax efter hans inträde 
uti arbetet fingo vi mera medel här-
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för än vi hade fått förut. Överste Dil!

ner satte då in hela sin kraft för att 
föra fram det stora arbetet för Soldat

missionen Över hela vårt iand, och jag 

tror, att det var hans stora kärlek un

der de senare åren. Han reste och be

sökte Soldathemmen. Han var med 

om konferenser och ordnade sådana 

på många ställen i vårt land. Han för

sökte utnyttja personer för att be

fordra arbetet. Han hade ett särskilt 

intresse för att samla en fond för ",tt 

möjliggöra, att Soldatmissionen, i hän

delse av mobilisering, skulle kunna 

u dela ficktestamenten åt alla soldater. 

Han hade sett, huru hjärtana vid så
dana tillfällen voro öppna för Guds 
ord, villiga att taga emot ett budskap 
ifrån Gud, och han var livligt överty
gad därom att om, det Gud förbjude, 

det skulle komma därhän, då var det 
ett tillfälle större än något annat, att 

kunna bjuda soldaterna evangelium: 
Den fonden är icke så liten. Den upp
går till kr. 125,000, och har tillkom
mit nästan uteslutande genom överste 

Dillners arbete, en fond som dock icke 
räcker på långa vägar, men vi ha hun
nit att gjuta de plattor, som behövas 

för en hastig tryckning av testamen
ten. Guds ord, det visste han, det var 
hans fasta övertygelse, det är Guds 
vapen för att öppna hjärtana för fräls

ningen och för Guds kärlek. 
Överste Dillner han var en själa

vinnare, det veta vi, och allt hans gö

rande och allt vad han gjorde uti mis

sionens och Soldatmissionens tjänst 
det gick ut på att människor skulle 

vinnas för Gud och komma till kun
skap om Guds frälsning uti Jesus 
Kristus. Det var hans stora mål. Och 
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därför står han för oss såsom ett ma

nande exempel, som Gud har satt oss 

inför, att vi skola följa honom efter 

och manas genom minnet utav vår vän 

och vår ledare, honom, som vi ha haft 

ibland oss, manas att i trohet tjäna 

den Frälsare, som är vår och är hans. 

Två högtidsstunder. 
S. M. K:s v~inner i Stockholm h a under 

se naste tiden tillsammans med vänner frfm 
landsorten på besök härstädes fMt fira två 
missionshögtider, vilka säkerligen sent sko
la glömmas av dem som hade förm~men 

få deltaga däri. Torsdagen den 11 dennes 
voro vi nämligen samlade omkring minnet 
av Kommittens för S. i\J. K. framlidne ord
förande, överste H. Dillner, och påföljan
de dag, fredagen den 12, samlades vi åter, 
då för att hälsa under sommaren från Kina 
hemkomna missionärer välkomna till fas· 
terjorden och för att s~iga farväl till dem, 
som i höst utresa till Kina. 

Den förstnämnda av dessa högtidsstunder 
anordnades av CenlralslYI'elsen för rör
bundet Soldaternas Vänner och Kommitten 
för Svenska Missionen i Kina gemensamt. 
Den leddes <IV prins O. Bernadolle, som 
ock var den förste talaren och vilkens fö
redrag vi erhållit hans välvilliga till åtelse 
att införa i sammandrag i dagens nummer 
av vår Lidning. 

ECler hOllom talade missionsföreståndare 
E. Folke på Kommittens för S. M. K. väg
nar. Missionsföreståndare rolke erinrade 
dän'id om ett ord, som överste Dillner ofta 
citerade: »De som bida efter Herren hämta 
ny kraft. De få nya vingfjädrar såsom ör
Ilarna.» Missionsförest[mdare Folke påpe
kade bl. a., att överste Dillner alltid läng
tade efter nya vingfjädrar för att kunna 
höja sig över det jordiska, emedan han st, 
gärna ville vara klädd i den heliga dräk
ten , i helgedomens dräk t. Det var därför 
han l<ämpade och bad, och därför var de t 
oss i S. M. K. en stor glädje att få stå ho

nom nära under en tid av nära 40 år. Då 
han kom till våra sammantr äde n, kom han 
behärskad aven s" ljuvlig ande, a tt man 
ril,tigt kände, huru han kom direkt ifr811 
sin Gud och stannade kvar i gemenskap 
med honom. Hos sin Gud hämtade han 
kraft till seger, och Yi fin go under alla 
dessa år bevittna, huru han också kämpa
de för oss alla uti bön. lIan hade rum för 
oss alla, rum för våra missionärer i Kina, 
rum för oss, hans medarbelare här hem
ma. lIan tog sig tid att ägna sig åt att i 
brlek tänka på oss och bedja för oss. 
Annu etl par daga r före hans hemförlov
ning, kom ett brev ifrån honom, som bar 
yittne om, huru han även då l\ämpade i 
evangeIii sak, och huru han på sitt hjärta 
bar en ensldld persons angelägenheter. De 
unga fingo samlas till Daggryningsmöten i 
h:Jns hem, och då stod han där ibland den 
unga skaran som en fader och ledare, ja 
s:1som en väldig l,ämpe. Nu vilja vi t acka 
Gud, för vad han givit genom honom, och 
vi vilja också utbedja oss nåd att Hl vara 
hans efterföljare, som genom Iro och tåla
mod nu Htll ärva löftena. 

Niista talare var förest{wdaren för Sol
dathemmet i Stoel,holm, Guslaf Arvidsson, 
som talade il. soldathemsförestrinclarnas och 
,;o lda tmissioniirernas vägnar. Han erinrade 
om, alt överste Dillner för dem varit en 
ya rm yän, som städse mött dem med l,är
lek och förståelse i arbetet. Soldathems
fö r estånda re Anidsson nämnde, at t han 
haft förm ånen m ~,tfölja överste Dillner p~' 
flera av de många resor, som han gjorde 
till de olika soldathemmen i och för mö
ten och konferenser. översten kom då all
lid såsom den faderlige vännen och med
arhetaren, som sökte atl hjälpa och upp
muntra. Det låg honom så varmt om hj är 
tat, att den andliga nivtm hölls så h ög t som 
möjligt på våra soldathem. Därför sök te 
han också bereda soldathemsförestånclarna 
<llifiilJe all tränga (ljupare in i det för ho
nom själv så sanna och vissa Guds ord. Han 
trodde och litade orubbligt pr, ordets le
vande h aft. Han sölde ocksa alltid a tt 
framh{dla Herren Jesus såsom den full
komlige Frälsaren. Bönen var för honom 
en outtömlig kraftkälla. och därför fingo 
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de, som kommo i beröring med honom, 
böja sina knän lilJ sa mmans med honom P~l 
varje tid och rllm , ja t. o. m. under en 
FirJ1Yägs- eller å ngbå ts resa. Vi soldatmis
sionärer kände, a tt vi kunde öppna oss för 
honom oeh anförtro oss å t honom , oeh 
därför tacka vi Gud rör vad vi fått genom 
»vår överste»~, som vi ofta kallade honom. 
IIan står rör oss som e tt för edö me, sOm en 
ordets och bönens man, och sådant sl,all 
hans minne leva m anande och inspire
rande. 

:-'lissionär Åugusl Herg, som lalade å S. 
lvI. K:s mission ii r sk,'lrs vägnar, erinrande 
om, huru S. i\L 1( :s missionä rer grepos av 
djup sorg, d,; underrii ttel se n om överste 
Ilerman Dilln ers död nådde dem. Han er
inrade sedan om, a lt överste DiIlner alltid 
framslod såsom mannen med den öppna 
boken. Bibeln var för honom en kär bok. 
Den var hans lagbok och den var den I,älla, 
lir vilhn han hä mta de sin kraft. Han va.r 
också mannen med den öppna blicken oeh 
mannen med den öppna famnen. överste 
Dillner var även mannen med den öppna 
handen. Det visade han, då varje år julIå
dorna kommo till oss på missionsfältet. Jul
gåvor funnos dä ri från honom till alla mis
sionärerna. Han var också mannen med det 
öppna hj ä rta t, och därför var det inte 
SVart 'alt a nförtro sig å t honom. Han mölte 
oss alltid med förs tåelse, med varm och in
nerlig I(ärlelc Han bar såväl oss som våra 
barn på sitt hj ä rta, och endast tre' dagar 
före h a ns hemgå ng, då jag och min hustru 
hade förm:tnen att få sa mmanträffa med 
honom, sade han: »Det går ingen dag, utan 
jag beder för Eder alla.» Missionär Berg 
framförde också i slutet av sitt anförande 
en hälsning från soldathemsföreständare 
Viklor Johan sson i Jönköping. 

Ynglingaföreningens Libanon i Göteborg 
ordförande, inspektor Carl Hallssoll. utta
lad€ därp~ elt innerligt tack för det 
in tresse och den kärlek, varmed översten 
alltid omfa ttade denna förenings arbete. 
Hedan , 'id första samman träffandet hade 
inspek tör Hansso n f ~1 tt det allra bästa in
tryck av överste Dillner. Han var oför
skräckt, högres t och käck, som det an s tår 
en militär, men med en blick och ett le

ende, som uttry ckte idel godhet, och som 
förlog all elen frukt a n, SOI11 en ci\'il l,anske 
ofta Linner in fö r en h ög re militäI·. Sådan 
framstod han d:l, och sådan Iörbley 11 an. 
Det är kiirt att h a honom i elt sCidant 
mi nne. 

Näste tala re var pas tor CLIs/a! Ericson 
fr [l n \"ishy, som erinrade om a tt IIeHen 
y~ibignade överste DilJner och gjorde ho
nom till Yälsignelse. Gud skall ha ä ran för 
allt, vad han uträ tt ade ge nom denne sin 
tFinare. \"id varj e milt sa mmanträffande 
med överste Dillner, sa de talaren, hade jag 
elt starkt intryck av att han var en viilsig
nad man och blev till Yälsignelse. Pastor 
Ericsson framl ämnade också som en häls
ning från Styrelsen för Gottlands Soldat
mis sionsförening e tt kuvert, som skulle bli 
såsom en minnesk ran s i stället rör den 
krans. som anna rs sk ulle ha siints till över
stens b:l r . Delta kuvert överlämnades till S. 
.M. K., på grund av överste Dillners yurma 
kärlek föl' denna mission, med en önskan 
om att gåvan m ,H te gå ut och verka till 
välsignelse i det missionsa rbete , som var 
övcrste Dillner så kärt. 

Översten Ch. D. Tollic berättade en del 
personliga minnen från gemenskapen med 
överste DilJner. De hade börjat sin mili
lära bana samtidigt och varit kamrater vid 
så \'äl higsskol a n som sedan vid krigshög
skolan. De t var synnerligen gripande att f~l 
lyssna till delta anförande, och säkert voro 
alla åhörarna gripna av samma känslor, 
som till slut togo sig uttryck i följande ord 
av överste Totti e: »,Ja, mCt Herren välsigna 
min kii re broders och väns dyrbara 
minne!» 

Slutligen talade doktor Karl Fries, Han 
erinrade om a tt översten utan tvivel var 
en kra ftm ä nni ska i sftväl rent fvsi sk be
märkel se som i andlig mening. I J~su Kristi 
skol a had e emellertid den na turliga kraf
ten förs t blivit bruten, sedan också upprät
tad och omgestaltad, sa tt i verksamhet i 
en sådan riktning och på ett sådan t sä lt, 
att h ans kraft ej gjorde det obehagligt för 
dem. med vilka han s;Jmarbetade, utan i 
s täll et gav dem all den rikedom ulav hj älp 
och Välsignelse, som Gud kan ge genom en 
miinni ska, som överlämnar sig ~tt honom . 
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lI a ns liv, hans bild, hans perso nlighet ta
lar härom till oss. Må vi då taga emot 
detta budskap, så att det i oss genom Guds 
näd verkar först och främst della nedbry
tande av den egna kraften, för att, sedan 
den fått död sstöten, liv fdn Gud genom 
Jesus Kris tus må l;omma till oss i sin full
het, så att även våra liv bli lill glädje och 
Y~itsignelse och till ä ra rör Gud i överfJö
<hmde matt. 

r'r'öke n Grela Lindgren med\'erka de ocl;
s~, och sjöng ett par solosånger. 

BeträUande p ~,följande dags samk\'~i m 

lorde det bli oss nödvändigt att nn falla 
oss kort. Förutom missionsförest~,ndare E. 
Folke, som ledde mötet, talade de hem
komna missionärerna August och A/lgusta 
Berg, Monis och Carola Bergling samt 
fröken Anna Janton, och de tre, som i 
höst utresa till Kina, nämligen fröknarna 
Karin Andersson och Elsie Ruduall samt 
missionär C . .J. Bergquisl. Efter mötet i 
Stadsmissionens l;yrksal var gemensam 
tesupe anordnad, och samvaron avslutades 
av ledamoten i Kommitten för Svensl;a j\fjs 

sionen i Kina, l;omminister Joh. Lindberg, 
Stockholm. 

,\ven denna stund v a r rik på välsignelse 
ifrån Gud. En av deltagarna i mötet l;a1
lade dessa dagar för »ljusa oktoberdagar)), 
och det omdömet torde stämma överens 
med m ångas intryck av dessa dagar. Det 
var högtidsstunder, då vi tac1<a de Gud och 
rallade mod, ja kände kallelsen alt på nylt 
gå framåt i arbetet för Guds verk i Kina. 

M.L. 

Missionshögtid i Jönköping. 
Söndagen den 7 dennes avskildes sc

mimlrielärarinna n fröken Elsie Ruduall 
till Svens1{a lIlissionens i Kina missionär. 
Denna missionshögtid anordnades i sam
band med »Kinese·rnas Vänners) oHCJ'in
samling i Jönköping, och vi införa härmed 
utdrag ur ett referat om högliden, som 
stått att läsa i Jönköpings-Posten. 

- Stunden inleddes av direklör .l. Ham-
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rin, som från Apostla gä rningarrw hisle 
berättelsell om börj"n av Paulus' för s ta 
missionsresa saJllt i elt kort a l'e anförande 
hälsade dc n~in'arande v~i1komna. Han 
el"inrade därvid siirskilt om den JöI"lu s t, 
»Kinesernas V ä nocr» i J ön köping i d aga r
na gjort därigenom att deras gamla viin
lIer' och ledar disponent oc.h fru Viktor 
Wisborg :1. vflyttat från sladell. För de
ras mångar'iga kärleksverk h:'j r stode mis
sionsfolket i tacksamhetsskuld, och i ett 
senare anförandc före missionsinsamling
en sade sig l~daren hoppas, att den ]l;' 
samma gfmg sl<ulle bli ett tackoffer för 
vännerna Wisborgs gäl'l1illg här, vilkell 
den oc); blev, större än på liingc "id nägo l 
dylikt tillfälle . 

Fröken Elsie Ruduall. 

Härpå följde sång och musik av köp
man och fru Birger Berfl, vareHel' missio
när August Berg höll synnerligen go(l('11 

och väj lä mpad missionspreclikan i an
sl utning till berättelsen 0111 huru lIen'e n 
Jesus uppenbarade sig vid Tiberias' sjö 
för några av sina lärjungar . Talaren 
uppehöll sig därvid särskilt vid rörntsäll
ningarna för att bliva en sann människo
fiskare för Guds rike. Det erinrades ock
så om de många och Hmga väntans nät
ler inom den andliga vcrksamh r tcn, tl"l 
ingf'n skönjb:n framgång upi'lIäS i ar
betet. 

Sr (h,n det annonserade missionsoffret 
upptagils, vidtog missionärsinvigningen, 



20 oK. tober 192R S l N l ~l S 

so m leddes av missionsföres Låndare EriJ..: 
Ful/,e, assisLerad av närvarande missio
närer och missionsv ~inller. Missions[öre
ståndaren anknöt silL invigningstal till dc 
i Hornarebrevels sextonde kapitel av 
aposteln Paulus anförda exemplen pil Iro
ellde kvinnor, som gjort en insats i Guds 
rike. llan fr<\lnhöll för den blivande mis
sionsarbeterskan hennes uppgift s~lsom en 
Jljiilp för många. llon hade alt i Jesu 
folsp [ll- med sitt liv som insats frivilligt 
oeh ofl"ervilligt gå sin väg fram såsom en 
kiirlekens budbärare rör sj~ilars friiIsning 
och de armas hiignande under moderlig 
v~ll·d. 

Sedan fröl{en Rucluall därpå linder all
(l:JktsfIlIIL alhar upprepat den histlla be
k~illll('lscns lrossalser och .iakandc besva
rat rrägan 0111 sin villighet att s[ISOl1l elt 
cvangclii vitLne utgå till Kina, läste mis
sionsföreslåndare Folke missionsbcIall
flingcn, varpå invigningen fullbordades 
nwcl bön under handpåläg~ning. Den av 
!telig t a llvar burna akten avslutades med 
alt de assisterande lä mnade den utgåen
de missionären var sitt bibliskt hälsnings
ord, vartill jämväl bereddes tillfälle för 
dem bland den lalrikt förs a mlade menig
helen, som s~\ önskade. Efter en duett
silng a v herr och fru Birger Berg före
drogs en del telegrafiska hälsningar, var
P,"I följde en gemensa mt sjungen sång
vers. 

* 
Senare ]J:\ aHonell val" i Ynglingaföre

lIingens lokal enskilt samkväm med supe 
anordnat, i vilket elt slol-t antal missions
vänner deltogo. Aven där rörekommo en 
hel del anföranden . Bl. a. talade represen
lanler rör hennes 1". d. kamraler vid semi
llal'iet i Eksjö och Jönköping samt för 
hennes elever, av vilka nu många själva 
iil"o lite som liirarillnor, för Lärarinnor
I1<1S Miss ionsförening samt överlärare K. E. 
Johansso n, mission ör August Berg och 
semirwrieslyrelsens ordförande 1". [olksko
k illspeklö!"clI ]t Johanssou-Dahr, vilken 
sii)'skilt Ulckade )lenlle för dc goda insat
se r, hOIl gjOl"c i seminariearbelcl", och ut
l;dade sin gUdje öt alt hon nu iiven i en 
;ullwn miljö och en annan kullur skulle 

2~3L A N D. 

rö sprida )(uns],apen om J es u Kristi här
lighet. Denna missiollsslund, som iivell 
förhöjde s av mycken och god söng och 
musik, leddes av fröken RudvaUs sv~ger, 
missionär i\Jorris Bergling, samt a vsluta
des av missionsdirektor Folke. 

Vid S. i\r. K:s samkväm i Stockholm 
elen 12 dennes höll frök en Rudvall elt an
förande, vilket vi ämnat införa i samman
drag i della lJumm er av Sinims Land, eniir 
innehållet däri torde kunna bliva oss den 
allra bästa hjälp då det gäller att lä)'a kän
na denna vår nya missionä r. Av ulrym
messl{äl m ~lste vi emellertid 1~lta clella 
överstå lill nösla nummer. 

Nya föreståndare för hemmet vid 
Duvbo. 
Det torde redan vara bekant för många 

av vår Lidnings läsare, alt fru Inez BölIing 
en längre tid av hälsoskäl varit förhindrad 
uppehålla befattningen såsom husmoder vid 
missionsh emmet i Dm·bo. Under maj m rl
nad beviljades med anledning härav en be
gäran från fru Bölling om alt få avgå från 
befaltningen. I samband hårmed beslöls alt 
titl protokollet antedna och till fru Bölling 
framföra e tt ultryek för Kommillens tack
samma erkännande av det synnerligen för
tjänstfulla sätt, på vilket fru Bölling hand
haft vården av i\Iissionshemmet. 

Flera av våra h emmavarande missionä
rer hava under fru Böllings kknhetstid 
tjänat Missionen i detta arbete. Nu har 
emellertid fr ågan om Missionshemmets fö
reståndare lösts på ett som vi hoppas mera 
varaktigt säll, i det att missionärsparet 
August och il ugllsla Berg anmoda Is {daga 
sig uppgiften och förldarat sig vjlliga 
h iirtill. 

Samtidigt som Yi meddc-la dc-tl n hprlj;J vi 
att få inneslula Missionshemmet och dess 
nya rörestiindarc i missionsviinllern<lS kär
leksfulla htlgkomsl och förbön. 
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Utresande missionärer. 
S~ om Yi i förra numret av ytll' tidning 

meddelade, ayresU' fröken Karin Andersson 
den 13 dennes Ir':\I1 Göteborg för atl via 
London resa till Kina. 

Missionär C. J. Bergqvisl och fröken 
Flsie nudvall ~l\TeSa Y. G. den 1:) niistkolll
mande november IrCll1 Genua med nIo tor
fartyget »Fulda» till Kina. 

Försäljning för S. M. K. 
Syföreningarna [ör S\". !\lissionen i Kina 

i Stockholm anordna tisdagen den 20 
niislkollvnande november Iörsiiljning rör 
Missionen. l nii ~ la nummer av SiniJl1s Land 
kommer utförligare meddela nde härom 
att lä mnas Y[Ira läsa re , men redan nu an
befalla Yi härmed denna försilljning åt 
missionsvännernas hågkomst. 

"Hans Stjärna i Östern," 
S. i\L K :s illustrerade mi"sionsl<alender, är 
nu färdig a tt utsändas i sin 25:e ~Irg[Ing. 

Hel;visi tion er motlagas tacksamt under 
aclress: Svenska Missionens i lUna Förlag, 
Drottninggatan 55, 3 tr., Stockholm. 

Steningevänner I 
»Sista tisdagen i varje mC\I1adll iiI' ju en

li gt föreg;Iende meddelanden i Sinims 
Land »S tl'nin ge l'änne rnas sä rskilda böne
dag. Nu är sis ta tisdagen av innevarande 
lJlanad snart inne, och vi vilja därför på
minna härom. ilIi\. »S leni ngevä nnerna» den 
dagen bliva ihågkomna i missionsvänner
na s förbön er, oeh m å de själva den da
gen fa nåd till a tt samlas inför nådens 
tron! 

Hans stjärna i Östern, 

S. iiI. K: 5 iII. missionsl,alender är nu ut

kommen i sin 25:e ~Irgång. 

Pris: hiiftad h. 1: 75; karl. kr. 2: 25 och 

l;lot\). kr. 3: 25. \'id köp a\' minst:) ex . un

der en ad ress 25 % rabatl. Ej fraktfritl. 

Rekvireras lr ~lll Svenska ~Jissioncns i 

l';:inil Förlag, Drottninggiltan 55, Stockholm. 

MisSIonstidningen 

S I N JM S L A N D. 

utkommer 19 28 i sin 88:dje årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina, 
ansvarig utgivare: Erik Fo/.ke. Redigerad 
under medverkan av Ma.·tin Linden m. fl. 
Utkommer med 20 nummer om året, samt 
innehåller uppbyggelseartiklar, bibetstu· 
dier, brev fr. Kina, uppsatser för ungdom 
samt missionsnotiser från när och fjär
ran, m. m. m. m . 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartat kr.1: 75 , ha lvAr kr . 1 : 25, 1 kvar· 
tal kr. o: 90, 1 månad kr . o: 65 . 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 
2: 	75 pr år . 

Prenumerantsa mtare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkon tor, er· 
hålla, mot insändand e till expo av postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för var je 6·ta.! ex. men 
då intet fri exemplar . 

När ö ex. eller därutöver rekvireras från 
exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhällas gratis från ex· 
peditionen. Redaktionen. 

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

Telefon: 44.59. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
Infö,' minnC'l av (ive!'sle II. Dillnel·. - Två högtidsstunder. - l"'liss ionshögtid Jön

köping. - Fr~lIl Hedaktion och E xpedition. __.".,.__"".,.,.___.,.,.__________ r .... ~.......N>...".."".......,M,.._N"".......,M,J>J~_,..,..._" 


Stockholm . Svenska l'ryckeriaktiebolagel, 1928. 
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JESU KRISTI VITTNEN OCH GUDS MEDHJÄLPARE! 
, Genom den hjälp som j ag har 

undfått av Gud s/är jag alllså 
ännu i dag såsom e/l v ittne inFör 
både små och s/oro ; och j ag säger 
in/et annat , än vad profeterna och 
Mo ses hava sagt skota ·ske .» 

Apg. 26: 22. 

Missionsarbetet är ett gudomligt 
arbete. Det kan aldrig utföras i den 
egna mänskliga kraften. Det är ett 
gudomligt arbete, därför att Gud själv 
har givit det stora missionsbudet, då 
hans son Jesus Kristus sade: Gån ut i 
hela världen och gören alla folk till 
mina lärjungar. 

Missionsarbetet är ett fullföljande av 
Guds frälsningsplan. Detta missions
arbefe kräver särskilda egenskaper av 
dem, som skola utföra detsamma. 

Aposteln Paulus, om vilken man be
räknar, att han vid omkring 30 års ål
der inträdde i sin uppgift som hedning
arnas apostel, var nu kommen till en 
rätt ansenlig ålder. Han stod vid slutet 
av sin levnad och försäkrar: Genom 
den hjälp som jag har undfått av Gud 
står jag alltså ännu idag. 

Jag skulle vilja säga, att för mis
sionsarbetets utförande kräves det av 
missionsvännerna hemma och av mis
sionärerna ute på fältet den egenskap, 
som heter u t h å Il i g h e t. Då en 
person får sin missionskallelse, om han 
annars tar den rätt, så tar han den 
som en kallelse för livet. 

Jag var närvarande en gång i Lon
don, det var för övrigt 1890, då en 
Engelska Kyrkans missionär utreste 
till Indien. Han var präst i Engelska 
Kyrkan, och jag skall aldrig glömma 

*) Anteckningar från ett föredrag av mis
si onä r August Berg , h ålle t vid S. M. K :s väl
komst- och 3vskedssamkväm den 12 okt. 1928. 

det intryck, det gjorde på mig, då han 
sade: »Jag anser inte att jag går ut 
för att b ö r j a mitt missionsarbete. 
Jag fortsätter det. Jag byter en
dast om fält. » - Han hade ansett sitt 
arbete hemma som ett missionsarbete. 
N u bytte han England mot Indien. 

Hudson Taylor brukade ofta säga, 
att en resa över de stora vattnen gör 
aldrig någon till missionär. Han me
nade, att hade vi inte börjat vårt mis
sionsarbete hemma, så är det försent 
att bli missionär, då man en gång land
stiger på Kinas, Indiens eller Afrikas 
kust. 

Det var säkert mångt och mycket, 
som var ägnat att mer än en gång 
fresta Paulus till modlöshet. Men han 
hade fått den gudomliga kallelsen på 
vägen till Damaskus, och den hade 
bränt sig in i hans själ. Han var icke 
ohörsam mot den himmelska rösten. 
Han vittnade om Jesus Kristus, 'som 
hade lidit och uppstått , om den kors
fäste, den uppståndne och den himla
farne Frälsaren. Så är ock missionären 
ett vittne, vittne för Gud. 

Vi kunna aldrig nog ofta, kära vän
ner, stanna inför den sanningen, att äro 
vi Jesu Kristi vittnen hemma eller ute, 
så måste vårt vittnesbörd koncentrera 
sig om Jesus Kristus och om att han 
är Frälsaren, inte endast den sociale 
nödhjälparen, utan Frälsaren från synd. 
Synden är en verklighet, men vi ha 
också en verklig Frälsare. 

För vem skall jag vittna? Paulus 
säger: Inför både små och stora. Det 
är så stort att tänka sig, att evange
lium omfattar i sin kraft, med sin star
ka not, både små och stora. 153 fiskar 
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fångades den där märkvärdiga mor

gonstunden, då Petrus och hans män 
drogo noten i land. Det var säkert sto
ra såväl som små fiskar. Så är fallet 

än i dag, både vad åldern beträffar och 
vad gäller värdet i människors ögon. 

Gud vill att alla skola höra evange 

lium och komma till sanningens 
kunskap. 

Är I666 uppstod en ödeläggande 
eldsvåda, som brände ned till grunden 

den centrala delen av London. Flera 
stora kyrkobyggnader blevo också ned
brända. Det uppdrogs då åt en skick

lig byggmästare att återuppbygga S:t 

Paul':; kathedral, som även den blivit 
nedbränd till grunden. Den byggnad, 
som då uppfördes, finnes kvar ännu i 
dag, och är ett mästerstycke av arki
tektonisk konst. 

Byggmästaren var en ytterst an
språkslös man. Han arbetade för en 
dagslön, som en amerikansk dagsarbe
tare nu kan förtjäna. Han gick om
kring bland de stora skarorna av ar
betare, okänd av de allra flesta, och en 
dag kom han till tre arbetare, som voro 
sysselsatta med att hugga sten. Han 
vände sig till den ene och frågade: 
»Vad gör ni ?» - » Jag hugger på den 
här stenen.» Han frågade den andre 

samma fråga. - »Jo, jag arbetar för 
tre shilling och sex pence om dagen. » 
Så frågade han den tredje. Då sträck
te denne på sig och fattade sin klubba 

i den högra handen och mejseln i den 

vänstra och svarade: »Jag hjälper 

byggmästaren att bygga S:t Paul's 
Kathedral. » 

Så är det, kära vänner. Det är olika 
syn man kan ha på saker och ti.ng. »Jag 
hugger på den här stenen. » Man tar 

det som ett vardagligt arbete eller sä
ger: Jag arbetar för att förtjäna mitt 
uppehälle, men man kan ock likt den 

tredje ha en helt annan syn på saken. 

Han menade: Jag känner icke min 
arbetsgivare. Jag förstår icke hans 

planer, men jag har förtroende för ho
nom, och jag vet, att hans arbete skall 

lyckas och därför arbetar jag med fri 

modighet, glädje och förtröstan . Jag 
tycker, att vi missionsvänner och vi 

missionärer borde besjälas av samme 

ande. Vår arbetsgivare, den som har 
givit oss uppdraget att gå ut i hela värl 

den och förkunna evangelium, är stor. 

Icke kunna vi förstå hans planer, icke 
se hans vägar från början till slut så 
som vi skulle önska det, men vi ha för
troende för honom, och vi veta, att 
hans planer skola utföras och lyckas, 

och därför kunna vi glädjas åt att få 
vara hans medarbetare. Må Gud väl
signa oss alla, en och var, med en så
dan tanke och ett sådant sinne! 

V;u ' uppgift ,,,som Jesu Kristi vittnen 
oell Guds medhjälpare, s. 226, 22:7. 

Y[lra nlresande missionärer och deras 
anhöriga, s. 229 r. 

Våra vänner och medarbetare i Finland, 
s. 	 2:lU. 

~lissionäl'el'l1a ptl fältet', s. 230, 233 f. 
KommiLtl:n för S. :ve. K.. s. 230 f. 
fö r sii ljnigen för S. M. K , s. 231. 
Y{lra publikationer, s. 231, 240. 
Nöd en i bcdnaland. s. 231, 232. 
De infödda kristn a led arne, 233. 
ulrYl1lll1andct av beslag tagna lokaler, s. 

284. 23':;. 

S. ~J. K:s ekonOllliska s tällning, s. 2J8, 
239. 
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Nordisk Missionskonferens. 
Den 12-1G Val' i Finlands 

huvudstad samlad en stor skara repre
sentanter rör den yttre mlSSlonen de 
skilda skamlinaviska länderna. Dc delege
rade Iran Danmark. och 

150. Finland var 
Della var den and

ra nordiska missionskonIcrensen, som 
lllanlriidde.Den första höllsiStockholm 1925. 

Yid ankomsl('n iiI! välkom
nades vi vara finska vänner på det 

voro de hem, som 
des [ör de utländska och 
heten lar den nordiska. Yi kände Oss 
ej som främlingar i ett främmande 
lIemluft och hemkänsla mötte oss överallt. 
Staden hade ett 

J'(:,lsell hac!t
Det ynr överallt, varl 

man kom. 
Direl(torn [ör Finska 

pastor Tarkkanen, ledde 
Pastor Tarkkallens rnilda 
sen det hela. Intet 
~kij1'all el c ::l \' y,tl' 

samyaro. som i närva
rande lid vilar öl'er missionsarbetet, 
de sig förnimbar under alla sammankoms
terna. De ämnen, som avhandlades, rörde 
sig Iörn~imligast om innersidan ny mis
sionsarbctet, sasorn om 

all varn bäran, av 
till hednafolken, och därmed 

innehar den and-
av den andekraft, 

Y,ira mi-ssionsmoti\' och ,'i 
si~ilIrles inför clct enda moliv, som kan 80

s('s inför missionens Herre. i\Iis
5ionera Yi rör förnämsta maJ iiI'. 
alt Gud bli!' 
då iiro inne 
r~i tt 
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Om aItnarna skildrades av olika talare 
missionsarbclet de Hilt, där vi ha skan
dinavisk mission. Vid s{\dana tillfällen 

som den 
folk. Sa

dana konCerenser som denna ~iro 

alt framkalla bckiinnclse av otrohet, av 
och brist i J1errens 

\Ien de ma Ila ocks:~ till bön, bön om 
och Herren så, all 

kröna vårt liY och 

j 

kan hade slora skaror samlats. Det rymli
ga med borta t 3,000 yar 

Herren iinnu nordens länder samlar 
;1 t föl' missionens tjänst NI hän

folk. 
yar en 

an
ord DmL I hid
sades Yi välkomna av biskopen föl' alla de 
sycnsl,talamle i Finland, 
\011 BonsdorlL D~1r besöktes HUllcbcrgs 
\"l(:kra hem och skaldens sislu \'ilorum. 

till ända, och 
v~ir(]ar och gäster skildes. men Yi kände. 
alt Yi i skilsmässans stund voro rikare äll 
vid Yålkomn<lndet. Yi hade växt tillsam
mans stark<lre och 
nu bättre ~in förut 
andra. 

yrlrt Jolk behöver dessa yttersta tider 
slula sig niira tillsammans för kunna 
hall a sLl!lu mol ondskans anclcmal\lcr, för 
all kunna föra Guds strider till seger och 
för alt mogna för Herrens Och 
må vi mer och mer akta på Herrens Jesu 
'lön !'ör ,.ina »Att dc skola vara 

lörcnade till elt. att \'ärlclcn 
,an första, alt du har sänt och att 
lu har ~ilskat som du har i\Iskal 
mig.» Joh. 17: 23. E. Folke. 
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"Du skall gå åstad."· 
.) 'lg Yille kunna berätta n <7lgo t om drn 

Yäg, p<71 vilken Gud har fört mig fram å t, 
lTIen det ~i r inte lätt att kläda hj ärtats dju 
paste och innerligaste känslor i ord. Dock 
vet jag, att här finnas många, som på 
grulld av ('gna erfarenheter förstå, vad 
jag ville säga, fastän människoord bli så 
små och rin ga, då vi vilja be rätta om hur 
Gud har handlat med oss. 

Mina tankar ha dessa dagar gå tt till 
baka till den tid, då jag som skolflicka 
kom upp till Stockholm och fick mitt hem 
hos fröken Sigrid Rudebeck. Jag vill näm
na därom som ett ullryck a y tacksa mhe t 
för vad hon var för mig und er de tre år, 
jag bodde i hennes hem. I detta hem såg 
jag många \' (11' missions ledare och vänner, 
och en tid delade jag fröken Rudebecks 
h(,1J1 med ett par av våra missionärer, frö
I<en Pr'ytz och fröken Eriksson, .Jag ser 
på den tiden som en förberedelse fÖl' den 
kallelse Gud sedan gav mig, fastän det 
inte var just då, jag fick missionskali el
sen. Det var först flera år sena re. 

Jag besökte en gång Sveriges Kristli ga 
S tuden tröl'elses sommarmöte, och däl' 
mölte mig Glid med en direkt kallelse. 
Den stOI'C missionsveteranen doktor Eddy 
talade då kraftigt och manande till oss 
svenska studenter om det stora behovel 
av missionärer. I-Ian sade bl. a,: Här finns 
S~I många, som kunna göra eder gärning. 
Här behövs ni inte, Här' är eder h af t 
överflödig, rnen däl' - och så visade han 
oss utom en europeisk karta, en med svar
ta och vita fält. Det svarla känneteckna
de de pla tser, dä r kristendomen ännu var 
okänd, i Afrika och Asien - där finns 
ingen, som gö r din gärning. I·bn tala de 
också om, hur ha n själv mött Kristus och 
blivit hans sändebud. 

Det var ett pa r daga r senare, d ,1 Yi möt, 
tcs n ~lgra stycken ungdomar, Det V81' en 
tidig mor gons tund, och vi längtade att 
möta Gud i stilla bön. Då upplevde jag 
något, so m kanske YaI' i släkt med Vild 

• Anteckninga r Iran ett anröranck aV trö]'en 
J::bic Il/ldvall, h å llet vid aYSkcdssamkvämct i 
Stockhotm den 12 oktober 1928. 
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dc gamla erforo, d 'l Guds hiirlighet upp 
fyllde templet. Lyckan ay att ha barna
ge menska p med Gud, a v a lt El leva och 
rÖl'a sig i leva nde Gud, kom så överväldi
gande över mig och fyllde mitt hjärt a mcd 
jubel. Förl ,den mellan himmel och jord 
syntes mig så tunn. 

D:I, i samma nll, hörde jag liksom rakt 
inne i mitt hjärta en r ös t säga, S"l enkelt 
och naturligt som en vän h ade sagt det i 
milt öra: Det finns mä nniskor, som icke 
ens <.lna , a tt den rika lycka, som nu iir 
din, också är beredd för dem. 

Det kom så underli gt rakt ovanifran 
dcnml röst, denna tanke, och den bröt av 
sil bjärt emot mitt hjärtas jube"\. KUlJ de 
del vara ansyar i dett a att vara lycklig 
i Gud') Kund e jag stå i sk uld till männi 
skor lilngt boda, dessa som inte hört clct 
glada bud skapet? Kunde det vara Guds 
vfig, Gud, som ville visa mi g en ny upp
gift, f'n väg, som va r en helt annan än 
elen, j"g hade sett som milt livs väg? Gucl 
h ade talat tiII mig. Jag hacle sett någo t a v 
haus härlighet, men var detta tillräckligt 
att bygga en h elt ny livsviig på? 

Jag vandrade vidare. ,lag kom till vis
sa viloplatser på vägen, och jag stannadc 
och [r~lgade: Vill du Herre, att jag skall 
s tanna här ? - Svaret blev: Du skall g~l . 

- Det var så kort och klart, men jag 
visste, vad det betYdde. \[en jag kunde 
icke säga: »Herre hiir är jag. Sänd mig», 
och jag vandrade vidare. 

På nytt kom en dag, då jag frågande 
säg upp i Guds ansikte: Detta, som jag 
fann som en miss ionska IleIse, det var väl 
äncE\ ett misstag? Nu synes det mig, som 
hade jag en rik och stor uppgift, och ja g 
tackal' dig a lt jag får taga den ur din 
hand. - 'Ilen då kom det kl a rt och be 
stämt tvs tande alla mina egna ord: »DII 
har i~k~ utvalt mig, ulan jag har utvalt 
dig, och .ioy har bestämt om dig alt du 
skeli t gå ås/ad.)) - Då började kampen. 
Den blev läng och hård , därföl' alt offret 
gii llde inl. e så mycket mig själv, som dem 
jag stod i skuld till rör innerlig och upp
oflnlnde Iaders- och moderskärlek. Men 
också den dagen kom, da allt var upp
givet. 
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Så underbart snart visade Gud sedan 
min väg i full klarhet och Guds avsi l(
ler, såsom såge jag min väg alltifr ån den 
dagen, då jag som barn sjö ng: Hören I 
det ej hur de klaga sin nöd?.. Då S ~lg 
jag OCkS[l, a lt d;l Gud tagit emot elt of
fer, så ger han tillh8 ka övernödande "iiI
s ignelser, och jag ,·. ilg, a lt om h an kom
mer till oss med en börda, så gör han den 
lätt, och han vill bära (["n också. Och då 
jag såg allt della, Tl1åsle jag med profeten 
utbrista: Aldl'ig någonsin har man ju hört, 
aldrig har n ågot öra förn ummit, aldrig 
har något öga sel t en annan Gud än min 
handla så mot dem, som vänta efter ho
nom. 

Då jag nu står här för a tt säga farväl, 
"iIl jag lacka för a ll den kärlek, som re 
rlan har kornmit mig lillmölcs frän v[,r 
missions vänner, och jag ville tacka alt 
också jag får vara innesluten i missions 
vännernas fö rböner . J ag villc bedja, a tt 
också mina kära särskilt dessa dagar förc 
sk ilsmässa fll "ara ihf'gko mna i dessa 
höner. 

Ett besök hos S. 1\-1. K:s vänner i Häl
singfors. 
t l nder Nordiska i\Iissionskonferensen i 

Ilälsingfors var det en s tor [önnCm för mig
att f,\ lära känna medlemmarna i den mi s 
sionshets, som i Hälsing[ors ända från 
;"tr 1900 troget arbetat oell off r' a t för S. M. 
K:s verksamhet. 

En av dagarna var jag tillsammans med 
missionskretsen inbjuden till av dess med
lemmars sommanilla i skä rgcirden. Fär
den, som gjordes i motorbåt, var sy nner
ligcn angenäm. 

I denna krets kändes tydligt att bön var 
i ycrksamhet och att kärleken till frälsa
ren frammanade rika offer för hans riks
sal;. Huru känner man ej inför s.idan or 
fe rtjän s t hjärtat fy ll as av t acksamhe t, då 
man Wr nya inblicl<ar i Guds Andes verk 
i frälsta människors hjärtan. Genom att 
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1:;', se sf,c1an kärlel, stärl,es tron och frimo
digheten ~ It gå fram " t i Herrens verk. 

E. Folke. 

Missionärerna åter på fältet. 
En li gt mottagna meddeland en ha,'a nu 

salll lliga i Kina vara nd e S. M. K:s rnissio
niircr , med undantag av fröken Ber·ta Flod
berg, kunnat ,i tervända till vart arbetsorn
r ;',dc diir. 

Fröken n odberg h ar p,i grund av klen
het nödgats a tt t. v. sta nna på ett sj ukhus 
i P eking. E nligt den senaste u nd errä ttel
, cn var emelIcrid fröken Flodberg bättrc 
och hade börjat a tt fl. si tta uppe något 
\'arjc dag. U ,tom oss frambära henne i 
dra förböner. becljandr Gud stärka hen
'1(' oeh snart öppna "!igen till fältet även 
föJ' henne. 

["ör de övriga missionärerna behöva vi 
()c k bedja. Uppgifterna, som de nu s tä llas 
inför, kräva kanske mera än n ~lgonsin gu
domlig vi: dom och hjälp för a tt kunna ut
I'ö['as. ;'I'b vi cl{l frambära \' :,ra missionä
rer dtin:le i bön och bedja Gud giva dem 
\'isdom och nåd till a tt allt väl uträtta. 

Missionärernas adresser. 
Post till vår;3 missionärer i Kina torde 

I i Ils \'iclare kansl,e bäst adresseras: Swe
rlish Mission YUJlChCllg , SIw. China Via Si
ueria. För post till våra missionärer i 
Sr.: :nsi och Shensi innebär ej detta nf'gon 
fö rscning, och i Yllncheng vet man bäs t 
\'ar de finnas . 

Bre\' till fröken J/aria P~llersson tOI'de 
(!et dock \'ara lämpligare all sända under 
;1(1r('5S: Swedish Mission, Sinanhsien. Ho
nan China Via Siberia och till missionärs
paret Hahne och fröken Lisa Gustafsson 
1,U1l118 de hi mpligen adresseras: Swedish 
.1Iission, Jshih S1w. China Via Siberia. 

Ny ledamot av Kommitten för Sv. Mis
sionen i Kina. 
Vid Kommittens sammanträde den 12 

sjs lliLlne okt. invaldes fru Ester Frelfberg. 
Alingsäs, såsom suppleant i Komm itten för 
S. 	M. K. 

Fru Fredberg, född Jonsso n, har som be
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l,ant före sitt giftermål varit S. :1'1. K:s mis
sioniir, men har nu silt verl,samhetsfält i 
hemlandet, bl. a. inom Lärarinnornas ~lis
sionsförening, vilhns styrelse hon til1hör. 
Det dr oss därför Cl! siirsl,ild glädje att nu 
Ul hälsa henne väll,ommen i vilrt arbete. 
Tillönskande Guds rika välsigndse uttala 
vi alltså vårt varma: \'ältoJllIIlen! 

MissionsförsäJjning för S. M. K. 
Syföreningarna för S. }I. K. i Stockholm 

<Inordna tisdaqen den 20 nästkommande 
novelJlber rörsilljning för miss ionen. Yi 
hänvisa till utförligare meddelande här
um, infört p,'t annat ställe i detta nummer 
a v Y[lr tidning. 

"Hans Stjärna j Östern," 
S. M. 1(:5 illuslrerade missionskalender, dr 
llU färdig att utsändas i sin 25:e årgålJg. 
Hekvisitioner mottagas tacl(samt under 
adress: Svenska ?v[issionens i Kina Förlag, 
Drottninggatan 55, 3 tr., Stockholm. 

Steningevänner. 
l slällt,t för att i detta nummer av Sinims 

Land iniörn n:I!?'cn artikel i »Cngdomens 
Avdelning» bedja vi att få hänvi,·a till arti
keln under rubrikeIl: »Du skall g~l [Istad», 
som säkert skall läsas med intresse och 
bliva ej minst de unga till välsignelse. 

Hednisk hedendom. 
Kanske uttrycket förefaller som »t~lrta 

på tårta». All hedendom äl' ju hednisk. 
San t. i\{en som det numera talas rä tt myc
ket och skrives än Illera om nutida eller, 
som i en cngelsk tidning nu i dagarna, 
modern hedendom är möjligen rubriken 
berättigad över nedanslående utslag av 
sådan hedendom, som vi missionärer se 
och höra omkring oss. 

En helt ung man från ett fattigt hem ej 
Elngt ifran staden här artade sig under 
uppväxttiden till en verklig odåga. Som 
vuxen blev han en sannskyldig plåga för 

såväl de sina som för hela sin stora hemby 
och var alldeles särskilt en förmögen släl,
ting till stor förtret, förnämligast genom 
allsl,öns förtal och utspridande av försåt
liga lögnhistorier, men ocksi! genom åstad
kommande av materiell skada. Efter fle
ra års fördrag härmed tröt tålamodet sär
skilt hos den i byn ansedde, nyssnämndc 
släktingen. Denne sade till ynglingens far, 
att ingenting återstod att göra för alt fre
da sig själv, hemmet och byn för övrigt, 
;in alt han finge rödja den vanartige ur 
vägen. Fadern, som härför erbjöds några 
tunnland jord och en summa penningal
mot en skriftlig förbindelse att rättsligt 
åtal ej skulle följa från hans sida, gav sitt 
medgivande. 

Någon tid därefter överfölls den unge 
mannen efter en liten ordväxling utanför 
byn med tillhyggen av Il~lgra därtill vid
talade. Han tilltygades oerhört illa och 
låg snart sanslös. Folk inifrån hyn kom 
lillsli\des och bad, att man skulle låta det 
vara med detta, ly om han återkomme 
till sans och för övrigt alls överlevde miss
handeln, skulle han bli krympling för hela 
si tt liv och således ofarlig. Men, nej 
det påbörjade dådet skulle fullföljas. Han 
släpades ut på en åker. En grav grävdes 
i hast, vari han kastades ner. Härvid åter
lwm han till medvetande. Inseende hopplös
heten ifråga om räddning sade han högt 
och tydligt så alt alla de omkringstående 
hörde det, att om de verkligen ämnade 
utföra något så oerhört grymt som att be
grava honom levande, de dock måtte be
visa den barmhärtigheten att skotta igen 
så fort som möjligt och därmed förlwrta 
pinan. - Dådet fullbordades. Han begrovs 
levande, ty mord ville ingen ha på sitt 
samvete! Hedendomens hjärllöshet. 

Missionsstationen här har för flera da
gar varit besökt aven massa kvinnor från 
alla håll på landsbygden. Anledningen är 
att en »levande gud» kommit till staden 
och slagit sig ner i ett litet tempel här i 
närheten. H,m sitter däl' som en bildstod 
varje förmiddag och tar emot besök. Vad 
slags sjukdom eller on t för övrigt som 
hälst blir bra »någon gång» genom att han 
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uu endast med handen beriil' det onda, 
I'o['l;: kommer lassvis Jriin niir och fjäl'
r a n, dit rykt('~ sprides som en löpeld, och 
den sma rte hedragaI'ens penninghög 
växer otroligt under det att dc lättrogna 
Ui lika ITlyeket Ialligal'c, Ha ns yttre iiI' 
den utsvltltne tigg:1i'ens: m:lger, smulsig, 
okammad, orakad och näslan nakcn, Onl 
några clag,u-, tU tron p{l honom dalar, ay
dunsiar' han natudigtyis och fol'lsällcj' 
geschäUet pll annall plats , Hedcndollu:nö 
l'I'drägeri , 

Processioner Iiir atl I.Jlidka drakgudell 
att ge regn iiI' ju en vanlig företeelse i 
Idel' a\' långvarig torka , SOJll vi jus t IlU 

:iro mitt uppe i h iir i trakterna, Il.Jland 
bäres det oHa r iitt skamfilade gudabelii
tet med, och ej sällan förekommer dd , alt 
den stackarn sättes kvar på en förhränd 
;lker i mördande solhetta för att sjiilv f el 
l,änna hur sVarl det iie, d~1 han undanh fd
ler r('gnet, 

I g ,'i!' såg jag emellertid en anna,Il iJl'U

cession, imponerande i längd oell ståtlig 
rör ö\Tigt att skåda, i all synnerhet se del 
på så pass avstånd, att skavankerna på 
granna dräkter och standar ej syntes, l:n
der öronbedövamlf musik och dånet fr ~lIl 
dc kolossala trurilllIOrna sa mt raketsmäl
lar ringlade det ofantli,(\a tåget iviip;, ,\tt 
det ej nu var fråga om ]'egn förstod j;-II~ 

-- men yad d~l? Jo, den qröda, som el 
iinnu helt bränts bort au torkan, }ull/er 
/lå all lör/äras uu mas/(, Och nu skulle 
del! gud, som har hand dä rom, ben'kas 
till b:lrlllhärtighet. fledendomens O},Ull

nighel , 

För någon månad seda n -rördes e!1 rik 
man a v ett tjugutal r övare bort lrån Sill 
by ett par svenska mil härifrån , lör alt 
C'Ildast mot hög löse n släppas lös, UndeT 
ett par nätter bevakades han a,\' tyå man 
meda n de ö\'riga \'01'0 IlIe på plundring;l r. 
Yaktal'na sovo en P~l vardera sidan o m 
fången med honom som kudde, Andra 
natte ll kände han alt den enes huvud åkte 
nel' fl'ån honol11, och m ed kännedom om 
kin esernas förm:iga att kunna sova lör 
sl,ir man, att det ingen konst vaI- att ge-
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nom en !iil'siktig vickning hl ner äveIl 
(len an<1res, Som han ej yar Iängslad 
smög han sig genast ut och sprang som 
rör liyet. Ibn kände mycket väl till trak
len, JUSI i dagningen kom han till floden , 
som han skulle över. Men han hörde el 'l 
rolk kom!\la på nCl,l.';ot avstånd och klätt
rade diirför upp i ett stort och tätvuxl'l 
pilträd, där han \',I!' fullkomligt dold Iör 
riiyarna, ly det vore dc SOIll iHerkommo, 

Hl. a, plundrat gods förde dc ock mecl 
sig en ung kvinna. Ej l~ln g t från trädet 
!törde han denna oförsiktigt nog säga till 
('Il ay männen, som hon tyd ligcn käncle: 
ilTäuk alt clu är med här, vad är clet dll 
hellT igr(1»? - Någr,l av dc andra hörde 
delta och meddelade dd till anföraren 
!\led den påföljd, att dc förde kvinnan, 
S0 111 mannen i triidet ej kä nde, till floden 
(Ich dränkte hrnne IItan uidare, Så fort
sa tte ele uta n att h a llpptäckt den förlupne 
f ~lI1g en, som genast uppsökte färjställ et 
och kom över ej li\ngt 16111 sitt hem. Del 
h.'lydde mindre för dessa rnän att dränka 
denna k"inna iin om det glillt (::n kattunge, 
IIedendornens ri n,crQkt /Ii ng' tör rnänni
sl.oliv, 

Yid ett sliirrc färjställe ej långt härifl'<lll 
inlriiffade i Y : Il';IS att en tvivelaktig indi
\'id företog sig otill~\lna handlingar med 
hjälp av ett otillbörligt bekomme! visit
kort. tillhörande löjtnanten vid platsbe 
"akningen, Då denne lick vetskap härom, 
lä t han fasttaga mannen , som han tidi
gare förgiives sökt anledning att lägga 
hiinderna på, Den arme mannE'n blev nu 
stagen »där bak» med en järnstake till 
Ikss det, som det sades, »ej fanns något 
kvar alt slå i», Mann Gn, som ju snart blev 
sa nslös, L:trs sedan hiingande över en 
s~;lng nCT till vatlnet och återkallades till 
med,'etanrle genom att valten stänktes i 
allsikte t, Liggande på rygg slogs han där
efler va lclsamt med en gro\' trossiinoa, 
som först uppmjukats i \'attnet. Flera 
gånger återkallades han Iil! medvetande , 
varefter misshanrllingcn P 'l nytt upptogs 
lills liyct flytt. Hedendomens grymhet. 

Då en del missföI'håll a nden skulle rät
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1,1S lill för n~lgra år scdan i den unga ki
nesiska rcpublikcn slodo myndighelcrna 
inför elt sV~lrlöst problem i cn av dc södra 
provinscrna, Där i Iraklcrna upptradcr 
spetälskan mindrc sällsynt iin annorstä
eles. Elt trcttiotal a v sådana arma varcl
Sl'r från olika hiHI höllo tillsammans i ctt 
samhälle , },lilitiir bcordrades att bCl'aka 
dcn beklagansvärda skaran för att för
hindra smiltoöverIöring till andra. Så 
grävdes en djllp jältegn1\' ule på en slält. 
Diiri lades en del bränsle som övergöts 
!lied fotogen. Ener dessa grymma förbe
redelser jagades den hjälplösa nockcn ncr 
i gravcn, elit Cif, eld bloss sedan nedkasta
des, Dct måf/e ha varit något fruklansvärt 
all se och höra. En stor jordhög utvisar 
nll pl<llsen föl' myndighctcl'lIas tilltag, 
11 cdendomcns hänsynslöshet. 

\'id ny gCllomläsning ay onlnskri\'ll<1 
kommcr dct för mig att det kanske är lör 
påfrestande föl' vål' ncnösa lids ncrvösa 
nencr i hemlandet. Och dock skulle \'l

Icrliga re en hel d.el in te bara inlrcssalJ la 
lll"lrl rikligt spänIIande detaljcr i flcra av 
händelserna kunnat omtalas. iVlen det hör 
ej till syftet, SOIll jll ,,il' att påYisa hur [ör
skräcklig hcdendomen är. Yi kunna ickc 
tlog tacka Gud rör atL vara föJda i elt sa
da II I. land som det härliga S,'crigl', 

Puchow, Shansi, Chilla i sept. 1928, 
G, V, Wesll'/', 

Puchow och Honanfuh. -- Halvärs
meddelande. 

(Fort~.) 

Tidigt P~l aret höll~ en bibelstlldieku.rs 
[lä huvudsta tionen rör medhjälparna, vid 
Yilkell A, lIahnc medverkade. 

Under "åren höllos stormöten i s taden 
och pa tyf, ut,tationer. Dessa senarc bli 
av allt slörre vikt, enär det blir allt i'lera 
gamla och o,keslös[1 och andra· av hem
sysslor hindrade, S~l att de ej kunna kom
ma med till mötena· pa huvudstationen , 

Pa alla tre platscrna kunde vi glädja oss 
ö,'er flitigt deltagande bade av troende 
och icke trocucle. ElI ung man upplogs 
genom dopet i J'örsamlingsgemenskap. 

:\'Iånadsmötcn med na ttvardsfirande hål
las pit fyra platser och söndagsgudstjän· 
stel' jJ<I ytterligare ett par. Dessa senare 
ledas i rcgel av de troendc s jälva på plat
sen. 

Skolorna pågingo under terminen ined 
34 elever i goss- och l -l i flickskolan. Lä
rare och lärarinna voro desamma SOIJl 
förut. B~lda äro utbildadc vid missioncns 
cgna seminarier. 

L'ndertccknad ha., lIöJgats anviinda ell 
stOl' del av lidclI p~, resor för besök iivell 
på stationer i de andra provinserna, enär 
elithörande lllission~irer cj ~innu kunnat 
,\ terkoml1la till sitt ~\['bete, 

I ][onan{u bedrives nrksamhet hell 
,1\' dc infödda själva och della Incd gläd
jande fra mg[lll g, särskilt i flera av utsta
tionsdistriklen, där det varit mindrc kön
ning av den politiska oron. Röv3reband 
och hemliga ligor ha i regel lämna t dl' 
kristna i fred, ehuru gruvliga undantag 
ocks,'! l,unna påvisas. 

Stormötell höllos under ,'flrcn p;j tre a,· 
utstalionerna, dii)'\'id ett trettiotal pcrso
Iler genom (10pet före nades med försam
lingen. Dessutom har Kina Inlandsmissio
ne ns infödde pastor och stflntligt resaode 
evangelis t Hsieh Meng-tsc besökt flera 
platser och hållit tio å tolv dagars bibel
lösnings- och väckelsemöten till sto r väl
signelse och hjölp i det andliga livet rÖI' 

skaror av Jeltagare. D essa möten bö!los 
under en mycket orolig lid oeh undcr 
rent ay farliga yltre förhålland en, P<.i en 
plats var staden t. o, m. under belägring 
av »Röda-Svärdsligam), och ingen annan 
fick passera genom portafIl a än de, SOJil 

kUllde sJ,yr!;a, att dc hörde till den kristna 
församlingen, 

De infödda medhjälparna och bröderna 
[Öl' ö" ,r igt i ansvar;;s tällnin g . utöver sa 
goll som hela distriktet. med sina ÖVI-r s ju 
hundra församlingsmedlemmar, ha på det 
hela taget visat mycket ni t i arbetet och 

http:bibelstlldieku.rs
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takt och vishet i ansvaret för anförtrodd 
missionens ej minst. 

För att rädda missionens skoJJägenheter 
från förödande av militär, 
ha dessa den till ett väveri 
oeh den andra till 

Undertecknad 
elt 

oeh osäkerhet 
av utstationerna. 

Sommarro i 1928. G. V. Wester. 

öppen oxvagn 
kom till mina pa 
stationen h~ir elen 12 och fick ett hjärt
ligt Kl. 9,30 e. m,. själva 
min GO-al'sdag, fick alllså inträda i 
vårt kära hem, som nu i mer än ett ars 
lid statt tillbomma L Det var min födelse
dagspresent alt i kvällsstunclen få böja mi
na knän och tacka som åter in
friat de löften, som han gav före av
resan från Våra hem, Hanna 

och ,,',rt, hade fdrbli\lt orörda, 
l'lwru onda maktel' velat ruinenl alltsam
mans. 

Ledsamt var det dock alt 
till kvinnosidans tillmurad; lik
som vår brunn hade hela denna sida be

kommunis
Våra bibel 

kvinnor hade fått order 
platsen och 
olämpligt 
ett gästrum för man. 

Glädjen att vara hemma och bland 
våra »egna» var emellertid stor, och Jag 
planerade alt stanna även öyer heltiden 
för att kunna vara ett stöd för verksam
heten i de tvänne distrikten 
och Pucheng). Vår kock hade kom
mit ater till och viktualier hade 
nu nog för närmare ett ars lid, 

Under tio hade en 
med vära missionsarbetal'c 

och troende, som kommo in fran landeL 
Det blev en arbetsam tid: 
lwmmande och 
med ledare och 

kväm med samt upp

aledämnas. 

Denna saks var kärnan i 
allt vart planerande och ett pllstiimmigt bö
neämne. Alt fri ut lir det nya 
sm~lskolläral'cseminariet, skolhem och 
samskola för män och kvinnor, nugonting 
alldeles nytt i Shensi (i ytterst 
opopnlört), val' emellertid 

Del \'ar 
dn ck förberett P~j 

politiska händelser hade nämnda 
mästare och hans sekreterare 
resterade 

missionens 
IlI'essande a\" en stor a v
sliHt fri'm att taga ännu mera därav, ut
gjorde en av de elva 
\n mer; militören, som 
elt syndaregister inför 
kände sig nn, genom att visa nit i utfö
l'cmdet av ovannämnda 
hud, få ett tillfälle att stärka sin egen ställ
ning. En deputerad från 
med uppdrag alt göra 
ende ovannämnda 
sa dagar, var 
Kommendanten, en 

jämte den nya 
synbarligen sitt bästa för och saken 
föreföll inte att utföra. 

Skolmän och i Kina äro 
emellertid nu för tiden inte alt leka med. 
Den unge chefen för vår stads skolväsen, 
kommunistiskt sinnad, blev 
l1lissnöjd och salte sig i sinnet att försöka 
hehalla skolgårdarna. Sedan han, vid be
sök hos mig, inte lyckats dra 

diskussion i 
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han skolynglinga rn a a l t sjäh a söka för 
må lllig giva milt sa mtycke till a lt de 
skulle få beMtlla lägenh eterna till å rets 
slu L Ett s~t da nt medgiva nde skulle ha 
gjort om intet de han dlin gar, som i råd
huse t li gga som våd vä rn och h a gjor t 
de t tvivelakligt, a lt nftgo nsin å terfå dl'ssa 
lägenh eter. En miss ion ss ta tion utel n uagoll 
verksa mhet bland kvinnor och barn är 
ju otänkbar! J ag kund e dä rför C'lld ast 
trös ta yn glinga m a med a tt försä kr;l, a U 
vi s \'l~n skar ä ro mycket intr esse l'a rl ~ a v 
att P ucheng få tt e tt seminarium till s land , 
och a tt de skulle fullk omligt lit a på sin 
skols tyr else a tt så ordna, a tt skola n sl<ulIe 
pågå utan avbrott o. s. v. Det var emell N
tid inle angenäm t ha dessa ynglingal' 
20 år ell er mer a - ko mma ndc oanmälda 
in i sin bos tad; iblan d en hel klun ga på en 
gån g, man kun de inte lita på dcm. 

En dag inbjöds jag a tt komma och lr ä f
fa borgmästaren och kommenda nten i dcn 
senares resid ens, där man kunde sa mtal;l 
mer a priva t. Det hade dagen fö rut kom 
mit meddelande om ett nytt kommunis t
utbr oll i provinshuvuds taden, varp å ett 
tio tal avrä ttningar å ter ägt rum . Kom
menda nten va r sy nbarligen orolig och fö 
reslog, a lt jag skull e r esa bort ett slag, 
medan de han dha de vår sa k. 

».Jag har bör ja t ta i tu med anskaffan
det aven lokal å t skolan», sade då borg
mästaren, »men s tä llningen är s~tdan , a lt 
jag av kommenda nten mås t begä ra en sär 
skild livvakt för er person ; den ha r han 
l'edan i or d nin g, även o m ni s tannar, skall 
jag dock gör a min plikt». »Om dagen kan 
jag beskydda er», inföll kom mendantcn, 
»men vad skall man göra om na tten') Vi 
h a nu ' lönmördar eligan' a tt räkna med 
och med de låga murar na mellan er bo
stad och skolan, va d skall man då kUllna 
göra?» 

»l\Ien om jag nu r esen), inföll jag, »då 
förloras ju h ela tillfä llet a tt å terfå lägen
he terna I» Sedan de båda fö r säkrat mig 
om, a tt min avresa skulle gör a de t lä ttar e 
a tt utför a saken, och då jag var medv~
ten om den allmä nn a farh ågan, a tt Pu
cheng skull e bli anfa llen av kr igsmakt, gav 
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jag mitt samtycke, va rmt unders tödd av 
mina kinesiska medarbeta re. 

Icke lila n vemod, men övert~' ga d om a Lt 
Herren fö rutsett a llt lä t jag å ter sp il,a 
liimmarna för föns tren och med rä kenska
perna, m ina vik tigas le böcke r och klädes 
per sedlar in packadc på min vag n lä mn ade 
jag, eft er lio dagar, vå rt kära h em, ov iss 
0 111 jag någo nsin sImlle se det igen. 

Kosan s tyr des via Tungchow fu - diir jag 
hade å tskillig t a tt till se' Lill Tu ngkwan. 
Eva ngelis ten dä rsl ädes, pas tor Li, behö 
vel' p å gl' und av klenhet, en följd av de t 
ans trä ngande li ve t, a tt få ett ha lft år s 
tj ä nstl edighe t för a tt få vi la. J-Ja n skulle 
ocks ~t r edovisa a nvändnin gen av mera ä n 
eLt års missionsmedel för verksamhelen. 

Evangelis ten i Puch cng, den trogna h err 
lIai, ~ir lil, aledes i s tort behov a v omväx
ling och vila med sin frn, som också är 
bibelkvinna. Det h ar var it e tt uppslitand e 
Ii \' , och de behöva omby te. j\'ren a lt finn a 
er sä ttar e på dessa svåra pos ter är in ge n 
ri nga sak. Jag tror c!oe!<, a tt Herr en nn 
givi t h jä lpen. 

Framko mmen lill T un gkwan fa nn jag 
sLa lionen fr i från so lda tinknr tel'i ng jus t 
då, oeh bakgården " ;lr bebodd av respek
labla fa mil jer; pas tor Li h ade r es t till 
Shansi. 

Seda n jag ordna t med pastor Lis efter
Ir ädare, fo rtsatte jag över Gula F loden, 
en och en halv dagsr csa , till Juich eng och 
s tod mor go nen därpå bla nd de kära 
syskonen på somma r's tället Shui-iu, där 
TTerren berett även mig en ljuvlig till fly k t 
lindan he tta n, prisat var e ha ns na mn! 

Hä r få vi nu s tå i den fördolda orIer
Ij ä ns ten inför Herren i bidan p å uppen
ba r elsen av Hans mäktiga krafts ver kan 
till svar p å de h eJigas höner. 

J uicheng, Shui-iu i juni 1928. 
I Herrens tjänst utgivne 

L. Hu go Linde/' . 

. Hemma igen. » 
Juich eng de n 12 juli 1928 . 

Kä ra Miss io llSviinnl'.I' 1 
Stor VaI' e Eder Jrid' 

De t kän ns i sannin g glädj andc a tt å ter 
få bprj a breven med att skriva Juic he·ng. 
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Nu under ett ål' och td manader , ja, lit e t 
till , hal' drt \'arit a tt börj a med Ti ent sin , 
J>c itaiho, Pekin g och Shanghai. ,ren se 
nu ä ro vi. heITuna igen i "årt kä ra Jui 
cheng. \'i kommo hem i lörd~lgs middag 
efter en lycklig r eS~l . 

Vi lämnade Shanghai den 27 juni på 
llIorgon en kl. G med bå t till Hankow, dit 
vi ankommo lördagen den :.W:de på f. m. 
'l!' Jones fr än China Inland i\Iissio ll 
mötte vid båten, oc h sna rt voro vi i det 
stilla fridfull a hemmet, som C. 1. M. ha r 
d iil'. Det va r dcnna gäng så få gäs ter so 
det var r il,ti gt o\'anli gt, C'ndast en fru 
fr~m Szechwan och en fr öken från Hu
nan båda på väg till Shanghai. N/r's Jones 
så vä l som ;\-1 1'. \Vanen voro re da n r esta 
till Kulin g. 

Tåget från Hankow till Peking, som nu 
å ter kommit a tt uppt aga sina tllrer en 
ga ng i veckan, avg ick m andag afton Id. 
8. Med detta reste vi till Chengchow i 
Honan, dit vi ank ommo kl. 4 tisdag e. m. 
Vi fin go plats på et t nago rlunda renligt 
värdshus s trax intill sta tionen fö r a tt ej 
få för läng t a tt bära vå rt I'esgods, föl' 
vilket de i dessa tider vill ha mycke t 
pengar, om de blo tt ta r det ett litet s tve
ke, Onsdag f. m. kl. 10 skulle tåget 'ga 
till Honanfu, men det kom ej iväg förr ii n 
efter 11. 

Vilket elände vid en del av dessa järn
vägsstationer. Det går ej att beskriva, iJ t
minstone kan ej jag göra det. E n sådan 
var denna nya station i Chengchow. I 
godsvag nen rin go vi till sist plats på våra 
bäddpäsar. Åtminstone etthundra perso
ner voro inpackade dä r. Vilken varm och 
lång dag det blev! På omkring 4 il 5 tim
ma r sJmlle vi varit i B ona nfu men· det 
tog 16 timmar. 50 lon . från Honan[u ble 
\'0 vi s tående i närmare 10 timmar 1\' 

maskinen hade gä tt sönder, och de m'ås t'~ 
komma med en fl'ån Honanfu, och nu som 
a lltid gö r k inesern a s ig ingen brådska -
nej ej ens när de kriga mot va randra, 
alltid heter det »man-man-tih» - lik a 
mcd: »sak ta -sa kta» . 

Vid halv tre- lid en på torsdags m orgo
nen voro vi fra rnme i Bonanfu, där vi på 
ett värdshus s lannade ett par timmar . 
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Där gick a lt få vattcll men rakt inge n ma t. 
Eva ngel isten Ce n från Jui cheng mötte oss 
där, så han vaktade vårt resgods till kl. 
G, då vi voro å ter på s ta tionen. \ ' i slapp 
där med en utgift på omkring 8 kronol'. 
Från Honanfu reste vi i godsvagnen, ty 
fas t man får be tala dryga pe nga r för sitt 
med havda r esgods, [år ma n sjä lv se efter 
det. Nu blev god plats i den vagnen, så 
vi hade det alldel es utm ärk t, där vi sull o 
i e tt h örn på vara sä ngkl äder , med en 
tekann a på goh 'et framför oss. O, så vi 
drucko och ac k, vilken hetta! Till Shan
chow kommo vi vid 5- tiden pa e. m. Som 
missionsstationen ligger inne i s ta den, och 
\'i mås te resa över' fl ode n följande mor
go n, tog o vi in på ett värdshus s tra x in
lill stationen . Där mötte oss flera försam
lings medlemmar både från Shanchow och 
Jnicheng. Bland dessa var vår köksgosse 
i Juichen g, som för atl hinna fra m i tid 
gå lt 5 svenska mil samt hunnit över flo
den och till missionsstationen i Shancho"\v 
pa en dag, i denna gräsliga hetta . Ja, allt 
gil r lä tt, nä l' hjär ta t ä r g la tt -. Yi fingo 
en ext r a övergå ngsbä t på morgonen till 
Pinglu, där djur och mä nniskor väntade 
oss från Juicheng. Delta gjorde, a lt yj 

hann hem på lördage n. 
;'lI ed vilken glädjl' mottugas vi ej av vå

ra kära kineser i Juicheng, som nu haft en 
ex tra väntans tid med anledning av ,,[trt 
lå nga uppehåll i Shangha i, där so m väl 
ä r känt jag hade a tt ge nomgi\ en opera
ti on för blindtarmsi nfl amma tion, som lin
der å r a tal pl äga t mi g. 

Dagen efter sedan vi kommit hem var' 
en sö ndag. och Yi fingo med de tsamma till
fä lle a tt möta våra troe nd e såväl so m 
mänga andra. Kapellet var a lldel es fullt. 
Della är ej eu liten sa k i den helta, som 
här rådcr, ty intet r egn har kommit p ~t 

lii nge. Lo h , församlin ge ns ä ldste, ledde 
söndagsskola n för männen oc h gossarna 
- vi delar ej på dem undcr tiden, so m 
sko la n ej pågår -. Gerda hade kvinnorna 
i gat ul<apellet, som är på samma gård . 
Kvinnorn ~l s gäs lrum är för vCt.nn t o('h n1l 
även för lit e t. P å stora mötet predikade 
jag över tex ten: »De skola se h ans a nsikte 
och hans namn skall var'a på deras pan



237 5- november 1928-	 S l N l M S L A N D. 

no)")). Gud vare ta ck, att jag ä n e n gång 
fick stå i Juichengs kapell och tal a om 
den dyrbare vä nnen, vännen framför alla 
andra. Ja tänk när vi skall Hi se den 
vånnens ansikte. Del blir större glädje ä n 
hä r nere, då vi efter långa skils m ässo r m ö
ta vänner och fr ä nder. Ja vid ta nken där 
på sjunga vi i s<l nning a v hjärtat: ))0, 
h ä rliga dag som ramlas [ör mig)) etc. 

De t är d ock ej allenast gliidjnnde saker, 
so m möter oss. Bland dessa ä r a tt en av 
fö r sa mlingsmedlemmarna börjat r öka 
opium, slå sin hu s tru , trä ta och le va som 
en tyrann i h emm e t. Några a ndra h a r 
blivit kalla och äro säll a n med p å mötena . 
lGi ra vänner, bis tån oss i E dra förbön e r 
rör dessa, a lt Henen må upprä tta oeh för
Jlva dem igen . Han vill ingens bortg ~lllg 

och fö rta ppelse, utan allas friil snin g . Pris 
s ke hans namn r 

P å st a tion eJI är d e t Iör öVI-i g t som nä r 
vi lämnade den, ut om de t :=t t t en dC'lt ak och 
vbl ggar tagit skada, de t skvallrar O ll! n it 
ingen se lt till dem under ~\r e t so m gå tt, 
detta är dock en ringa ting emot vad vi 
ha a tt möta i Lingpao och Sh a ncho\\" d ~i.r 
soldatev ta git in, förs tört oeh s lulit så 
my cke t, ja, ledsamt nog så bo d e kV8r i 
Lillgpao ä nnu. j-Toppas vi snart m å bli 
dem kviLl, då vi nu k ommit tillb"ka till 
ar'be le t och fältet. 

Ildtan hä r i Juicheng ä l- elen starkaste 
jag le-In minnas. Vi äro i fullko mlig t sve tt
ba d na tt so m dag. V1I rt hopp är a tt i n~isla 
"eeka komma upp till vårt h ä rliga Shlli 
iu , be liiget en s\"(~nsk mil från staden. Sjll 
a v vara kamrate r äro därupp e, prisande 
svalkan som dock nu, d å intet reg n kom
mer, ä ven där' ej är så riklig som va nlig t, 
m en då m a n jä mför med sl8den så blir 
det en s to r skilln a d . Nu på morgonen iir 
det 3G g r. C. inn e i v[rrl svalas te r um. 

Nu till sisl hjärtligt t ack till alla mi s
s ion ens vännel- för a lla edra för bönr' r oeh 
villiga offe r gå vor. Herren vbilsign' och 
löne eder Jör allt. Det iir vad han sjiilv 
har lova t. 

Se, jag lw mmer' snart och h " r med 
mig m in lön för a tt vedergälla var 
och en dter SOI11 haliS gärningar äro. 

Uppb. 22: 12. 

~'fin hustru fö ren"r sig de hjärt"liga sle 
häl snin gar. 

EdeT i gl ä djrn ocll bedrövelse n de laklige 

Oscar Cor/en. 

Försäljning. 

anordnas av syfö reningarna för Svenska 
'di ssioll cn i Kina ti sdage n den 20 no\". i 
K. F . U. K:5 lok a l, Brullnsgatan 3. 

Gåvor, äve n in na tura , mottagas tGic k
~~lInt under n edans t[r e ndt, adresser oeh P ~l 

S. 	 M. ILs ex p. , Drottninggatan 55. 
Dokto rinnan Maria lIerq, Hantverk Gi r e

ga tan 28. 
Fröl,en Emma Hes J.: olV. Kammakareg. (j. 

-1 tr., Ö. g. 
Frökna m a M. orh X. Cavalli . Öste, 

malmsgatan 23, 4 tr'. 
Fru Bell Fries, Soltiippan, S a lt sjö -Stor

~lngen. 

Fru 11an na I-fallsl röm , Bragc"ägen S. 
Fru E/in H o/m fv en . Fjellslecl/ ska sko 

18n , U ppsa la. 
I:rl! Mina Johan sson , Linnega t<ln 26,;3 Il' . 
Fröken Tef.da LiljcCJuis/, Valmskillnads

ga ta n 31, 1 tr. 
Fru O/ya ,1lagnllsson , Duvbo, Sundby

berg. 
Fru Beda Redell, l.: ppl a nd sga t8il 2S. 
[·' r öken L ouise Se !tu Il, Li>rt zC" ll g:1t. J, 4 tro 
Fröken Thym Sands/edr , Ös termalmsg,' 

\:111 (n. 
Overs tinna n LOllisa Tol/ie, Sa ltsjö -Stor 

~ii1g("n. 

Fr u h ori n W elll1erSlr6m , Lidingiin. 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma I 
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1363. 
1366. 
1367. 

J368. 

13.0. 
1:172. 
13.3. 
l:m. 
~-ll. 

-13 ,ij~ 
13;i. 
1378. 
1380. 

13~1. 
13R~. 
lS~~. 

] ;~S I. 
138j. 
1388. 
1389. 
1390. 
1391. 

1392. 

1393. 

1394. 

1397. 

1398. 
1399. 

l·JOO. 
HOL 

U02. 
1403. 

1404_ 
140j. 
140G. 
1407. 

1408. 
1411. 

1412. 
1413. 
BH. 
141.; . 
1416. 
1419. 

1420. 
1424. 

1425. 

1426. 
1427. 
1428. 

1429. 

1430. 

H31. 
143:!. 
143;'. 
1436. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under okt. 1928. 

Allmänna missionsmedel. H3/. H ..T.. Kalrincholrn 4;): 

U33 . L B. ,' d:o ~): 
14 ~9. Koll. i S,iv ast , gm .J. A . 3,,: 

Es. 48: 21 	 200:  1440. l' ö. 4G: H. 12 	 :iDO : 
H. K. . SundbybN/! 	 j; 

.l~n. \,jrl millIlpsstunden ertel' ijvP'l'sle I-T. 
Sundb~lberzs kyr!d. söndag-sskola, Ililllll' " d. 11 [ lO. " en llliull ~"kran"I!Il\ d:o ' rr ,," ::;l.yrcheu fö r Gollauds ::;oldat
), Jer . 17: l." . till R. Audel'sorlS nn lI1issionssällsli.ap med viinner , till

~l"): -,dnrh. SVC II S l<ll ~Iissiollcn i Kina » 40: 
): l:tC lTCllS del » 	 l~: .,n 

14~2 . »Tva nlissionsvänul't"» , Filipstad.K. S., lIuskvnrnn 	 DO: 
g'JJ1 n. B. 	 7j: -

Oniimnd, » tackoJI'.,l' fijl' ill'els sl,örd» 31:-, 
U13. »]?c. löd c: Isedageu ») 	 20: 

}}.Auuit.: » 	 10:  14H. »I s t. fö r h ' ommor pil. Char!. An4.;'(i1): _..J. A . H., Sthlm d"f',sons bl r, gm S. L.. Vadstena 3: S, .1.. Hov a 	 ;10:  .J. och B . R. 	 20: 
K. :\., Gbg " E tt tnrkoUer lJprrnnolll " 100: 
.T. R,. Rälpr :>'r ",'k l'iir Ijuöo "kloberdag-ar " JO: 
K. F. U. K:s Centr:d f'il'cn. gm K. Koll. i Ki nakrul Oll. Skell er", ,,, vi,l
}I. A., till Muria Bjöl'klunds undel'il. 50: ' E. Bp!,!,:';; besök . I!ill S . ~'. 35: O. A., Spju t, byg·o. :, tionde» 3j: ' M. och S . .J., SI hlm, i st. rör blolU»)[ors och fars millI I!' " 200:  mor på u\'o rsto H. Dillnel's bill' 30: E. J., Boden, til l J. ;\.spllergs un- C. U. , Sk elle tteil , till E . Sjuströmsderh. 	 100:  uouo!'b. 	 100: 

Koll. i Breds·1. 1!1I1 .T. A. 40: 3U 1453. A. A .. K a lmat· 	 10: 
J. G., V"d'lena. " till porto» 5: .. 

Hj4. J . Th., J;ID S. L., Ystad 10 : , 
S . J" EI"jö 	 100:  Uj;'. >, PR. !U » 	 50: 
»~ Kor. '* : Li ..> 	 30:  1456. "I n för hela di tt folk skall jag göra
110m. l: H 	 40:  uudpr - - Och llcla d~t fo lk som'l'estam · nl,me,l,,1 ertel' av lidn a frö dn tillilör. s kall se, att H e t t'ensI, en Fanny vun Ot l r, Griinua, g ill g:irn iugar nr/) IInd(!rbarn. - - .K. A . H. 	 ~ , OOO:  ~ '~los . 34: 10" 	 25: I mam!. bland v,inuel' i Huskvarua. 14 j9. L . U .. Sthlm, till missionärernas ut gm ~ . oc h M. O. 100: 

T C:o,Ol" 	 JOO: In,uml. i B r.L1 nhemskyrkan. Kri sti  }4(;0 . Kinakrctsun i Ohrviken 37: !J;)
nehamn d. :JO I ~ , gm H. W . 16 :  J J(jl. FL U., Saodilem 	 :30: ,,O

Missionsvännor i Karlstad '!.S /a. gm 
H6~. G. L. , "f1'crkllvurl, gm H. B .. HO\'ll l '" d :o 	 10: -
HfiJ. »RIH.nbösscmcde l ) 	 40: Koll. i Ovanmyra v id H anna \Vullgs llG:,. A. O., Non hlllt, till .Tudi l ltult Ileöök. gm A. L . T. 22: 03 qvi...;t och T,is a GustilfssO Il. alt an

" P s . 10: 7 " 	 20 :  \',indas eftur gottfinuande JO: Efter avlidne C. J. Gu,:; tal;;;;oo. Ane
H66. »H c rreus deh 	 100: ;: , )~: bY, :,:m I'; . W. ] hil. J, . ;\I. 1-'.. underh. föl' FridIt Prytz)} E. D .. Gbg ) 	 lUO: 

och :Maria Nylin aoo :B. H., Ursvlknn, gom A. B., Skellcf
1469. K. W.~, Lidingö, sparb. -lue.J,,1 127: 
14 iD . P ..J., .Nii ~._ .iö. »pa jO · ii rsdug-en n, tilltua 	 30: 

•\.. L., n lJ'r:l'ku""rt. /r0l d:o 20: 
O, och G. Cm'IGns underh . 300: N. S., till E . S,jö,ll'iim" underh., gm 

Hii. T1IstHl:PS syföreuiog ~O: 
1472. .hl. A., Sthlm, för en t avla sk~nkt

d:o 	 10: 
M. C. och N. C. 	 200: 

till S . :IL Te. 	 ]:,0: »Tioude cn l. Herrens bm!» 13: 
1473. H . S .. ' ppsaln 	 2·;): K. G.• Biil lm 	 20: 
14H. En lOiss ionsviiu, bidrl1/r till ko ll. å»li'. G. P - n. till "fors minne», till kyrksa len Västera" H/ID, gmrui sbionH n :: l' n:l!-i U( I"l ~.:;o r 100: 

O. )1 , 	 10 : E . S., Rödjcuu" 10: --
Syför c ll. för S. M. K .. Malm,i, allk Ui5. F. F. , Osled.älje å: 

tious medel. gill H. H. 97~: 'ifi 1476. Ve t ianda J!'lickföreuing', sl'arbösse
311: UU m edel, gm W. P. 	 8"' D:o. spa l'bö".. unHldel, gm d:o 

24: - 1477. D:o, auktioosmedel, gm d:o :J15 ~ 
'1'. L, Stblm 50: 
F . P ., Bjö.1'k liuge 

1478. Koll. i Tibro 'JO' 
å: - 1479. W. G., Tibro 30: 

»)lierl'cns cJpb 	 3G: - l~SO. l:xtra koll. vid sång s tund i Ill1illa
"På en iUskad l1lake~ hCIllg:ånQ:suag Jluelskyrkn o. S kövdo G6: "o 
C. N . L .. Uppsa l'l 

lO/lO » 	 e,oo: - H R!. A. H .. Skövue. tiond~ för Kina ;j; 

S . .J., Örebro 	 500: - 1482. Mis~ion Rkrplsen i Skul torp, re;;ebi-
H. 	K., Lund. i H nom' Jesu väbi/!- dra g- ;, 
nade namn. et t lackoffer till millJl e 1-13. Ko ll. i Gölcnc 10 O" 
av fru Ka ll ing-. Lund 40: - 1484. Il:o i BysWt tc rna 7 

»Kinesernas Vii.ll nu,, ». .lkpg. vi,1 118j. D:o i Sä tra 	 8 
otfm'- och invig ui ol-( shög1id "u 7/1U 800: - H g6. D:o i InLul~lnuel skyrknn, Lidköping:, 

A. fl .. Sthlm 10: - mod g1lvor 77 60 
V,in i'or s Kl'. UogdolLlsfören. , l;oll. 21: 90 14 i . Mi s ioJl . vunner i Brobacka 20 
1'c;; tme, lel fr. V a ll st ila, gm. A. B., J 188. )(fg i llrulJacku, resp . ;j 

Källun/rG 	 25: - H 9. Koll. i _\.suka 20 
Koll . vid Ester Berg-g töred rog :i/I D, 1490. J):o i KOJlnOlll 14 lo, 

gm A. B .. Hjuggl)öl,) 20: - 14!1 1. M fl-( i K roJ'chol, r esoh. 
Koll. i Il lul. Taueq; \ hl AUb". Der;;::, 1492. Koll. j Y UlllUS 3 50 

he. ök, I!ITl J. B . 	 GO lW:l. D:o i Glava : Övre Rud 6: 2;;· Glas, 
F. H ., Duvbo. »tionde» 12 brul;('t 12: JO; VissJe 5: 65' . 24 
E. L., Sthlnl 50 D:o i RI:lug-be rg , 25 
HEn änkans ~kä rv » 10 D:o i :;lömne G 15 
»1. A. o<:.h E .. Snl" " E. W., Karlstad 
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.1497. Offerl<U\' crt m. m. i K öpia:; ·J5: aO S. M. K:s PensIonsfond. 

1l98. K o ll. i Rö.,inp: 50: 
149~. ~Ii ss ionsjukomslP.Jl fr. Framnäs , I~ ö- D 69. 2 Moseb. 3j: " 50: 


ving- 4;; : - 1464. " Onlimnd, Ps. 146: j, 6» 8: 
1:,00 . Koll. i Kyrksaleu, Vii,t{'ds :1,,: . 
1:'01. C. J., Ludvika :P,:" Kr. :IR : 
1.·,O:!. KolL i .Hirnbo,\s ~O: ~:I 

1:.'1:1. D:o i Sala :16: ~(I Sär skilda ändamål. 
J::111. A. D. , d:o ;"10 : 
];;03 . Oniirnn ll ~U: - l3G~. S . T., Drottniogholrn, för ell billel· 
J~OG. »Eu v uu» :!~: - k v inoas uudcrh . i Puchow ;,0 : 
J507. Koll. i ELlcllo, g ill E. E. 7: 50 1363. K. F. U . M:s mission.krets , Gbg, tdl 
l :lllb. Ps . 31:~;' 30U: - K. '1'. U. M :s·arbelet i Kina 200 : 
1509. K. R., ,Jkpg-. ,,( 'n bloD""" Pli [nori· 1364. A. G.• Ma lmö, rör evang. Wei Dieo

kör B urgsf ..öms g rCl \' » 10: - e ll en och Siao H si-kao 2;;0: 
l. ~lO. V. P. , No r r köping :!~I : - 1371. K. S., Huskvarua, rör en evang:s
) !U) . A. H ., Sle lJsj ön ~:, : - underh. i H oyang ljO: 
1;'13. )L och J. 100 : - \3 79. J. S ., Säter. till nI. Ringllerg, ott 
J514. V id e n uti ~ iotl~f. i tiandeng mis aov. eH. p:ottf. r" 

s ionshu,; 21flO 1928, till )[jnaie 138(j. A. G., Salt,iöbud en , till d:o fli r 
NicllOlsolls ulId erh. 68: - miss Lons ve rks" 50: 

1315. Fo!'shelll s li llgdom srö rcning 40: - ]:]87. A . o" h O. A . •J. , Norrköpiog, t ill 
1517. K ol l. v id missionär .\.ut;'. Berl;''; röre· d :o rö L' d:o :'0: 

dr,,!,:, iSoiDa 17/10 och HI IJO 1 9~<; 45: - 139;;. H. N., Sävsjö, för eva ngelisll'l's uo· 
1ö18. K oll. i Baslll t l'~isk vid 111i s iollär d,.,.håll tOO: 

C. J. B er ;:Q u ists besök 21/ 10 18: 07 139[;. M:LlJ, lorps KristI. Ungd .-lÖrelJio[\',
1:,19. Ollälllnd, tackofre r lOD: - ti ll Barnh. i Sina n ~:I: 
l j20. H. A., App~l\'ikel1, spnr ll .-medel 10: 29 1409. Betaniaförs:Lmlingen s Un:;d01llsför 
1:;21. " Till mill uel, nv en iilf; kad H e lll- e lli ug'. J:[uskvarnEl, till }rugo Linuel' 

gl OgPU 2;lrLO 1926») 2;; : - att (tBV, fl.!'!. , j 'ge t g-o tf l:. :!.O: 
R. J. 10: 1410. »För förm"lDen ,dt va ra s vensk r. H., Sthho 100 : - kvilIna », till fru Ida R.ingberg',
Koll. i ;' yln nd. l Jlldersåker. vid all. {lOV , eH" gottf. fö r DHa'OQ ki 
.h:sb ~ r B el' K" :oi och H<l llll a \V fI 11 J..!":" n l!skvinnas räkning' :10: - 
besök :!6: JH '. K. F . U. K .. Ljungby, sparb"1llpd e l 

1525 . »Gunonr ::· ~O : - till Ingeborg Ackzells sk ydd ~ lilJgar 17: 'I" 
l ;)~G. Koll. i U lu ~IIJark . gm :r. :\. 20: - 1-118. ,. F.U t.1ck t ill Herren », till llllllerh. 
1527. D:o i "R f'm I n il l ~~l lI a rk. g'lll d:o ~O: - I Ö" lä raren Sieb i Puchow 300: 
1;;~8. D:o i Jä vre. g'1I1 d:o 8: 911 J~ ~J. S. J., örebro. för evan !.:. Shell 
1':;30. h ..ol l. j östcrsllIHl \' id a\' :d"ctls l lI ' ite S u n-tang :!:,O: -

Iii r K u r in AJld c rssO /l . t. H . \I all!,:" 142~ . D :o fö l' gatukappllet. i H a nl'he og lUU : 
lIudc l'hMI ;;0 : - 1423. Do för en sl<olgostie. u ud crb. d ärav 

1531. Koll. i d:o vid E. Ilerg-,; II ·,iik. till fr å n E. S. , 5: - 100:
d :o 20: - 1433. A . H ., Kortcbo. t. ill Hugo Linder, 

D: o i S veg-:; T.luth, mi ssiolL... hll s vid för infödd ruounrbcl "re en!. öve r· 
Ha Ulla \~i l.t II ~~ be~i) k 16 : 32 e nsk ol11 melse 200: 

15:J:L D: o i _Hsb sko in, \'ill ,1:0 7: 40 1434 . A . E. L ., Broddetorp, till Carl Blom,
]:,:]4. ]):0 i Åsn n !"i knIa vid d:o 8 : 43 alt :1.uv. crt. gottf. 10: 
1~::5 " D:o i Bjilrll t el lll1d ~ sko la \'id d:o 15 : - HII. S . .\L (I('h O. L .. l ill Cod",,:; . "tt 
1;;3';. »Onämnd ,} 5 : K, unv. 0\'1:. goltr., ).(lJl O. L., Skövde 100 : 
1 :.37, H. \V., rn ll. , biick "r JH: O:, H<8. S. N., tiil d:o !.:ITI d:o t:,, · 
153H. Koll. i Lycksele vid /I,; ", iol1äl' B e rg· H:II. R. S., .1kpg , s,,"rb.-medel. till frll 

'lllists be.i· k :ri: 9j Ido R io!<'berg-. till hjiilp för (Ia~'oll 
1539. D :o i J örn v id d:o ~I: - ~ko l g"osses l'äk uiog 10: 
1;;40. H , .J" AIgal'ås , »tack för ::lJ'b~'l~ HiS. S. E . B., Norrköpiug-. t ill Barnil. 

nåd " 10 - i SinHn 50: 
1.,4l. M. H., hla:;!'". till .r. Hnlt'l\'i,ts /1 /1 - 1468. 1\1. H., Björuö. ti ll Maria Pettel's

derh . :W :- son, all anv. i B Ol'n h. 20: 
1;;42. lC F. U. )I. , Yst~d , lJli~sio ll sk() ll. 1 ;) 1~" »Flickol'o as syröl'ening" ~) . Boda. till 

il /lO :,0 : -  Jllrlith Hn ltQ vist, utl nuv. c ul. 
1:,·13. D:o, L and"k ro ll :1 . d:o l ·l/JO ~:!: 57 i;\"(·rensk. 7:,: 
1:.·\·1. D:o, H iilsiugboJ'!<', (\ :0 1Ii/ JO :.ti": 2~ l :;lG. »'.r. '1.' . B . G. ». till ~I. Ringber:;. a tt 
lj·l ::; . D :0, Kri sri uu,tarl. d:o l ~ /JO 3;;: :30 anv ii lluas et'te r eget gottfinnaud e,
r..6. K oll. i Kolv friisk, vid Illis~i o niir gm .\ . A .• Djurshol ms Osby 2jO : 

' Bcl'g(} ui :-..t~ bes(.k 1": - l ~I:.! ~) " FÖl'SUlUlingen i Vanadh;lJluu eu, 
K inil vänn r i Vi~b~', )d.l o lllIUol' ti ll Stblm, E . .J. 100 : - : koll. v i,l mis

översfe H. Dillncl' .v . g'JIl G, )of. :111: ti iu"sbön 102 : 85, t ill )lastor Kao',; 
1;1·1R. l. ) f . .1:1. DllVho ;1:  u n(krbåll 202: S;' 
1'15(). »Vid TIlissio l ss tund i VaxllOltll ') JO: - 1:1·\9. S)"fö ",·n. l,jusg'limtel1, Du v bo , ur 
lj j l. Dc ung"as syi'öL'ening ))SlIii(ll'o Pl)pn )) , spllrb. m. m., till Barnh. i Sinan 203: 60 

A, lor!J jO: 
l jj2. E . B ., K utrine llolm 10: - Kl'. 2,954 : 
] 353. St. Å by ö lra syförening' 200 : 
1:;54. Koll. vid mi" ionär N. Svcl1sRons Allmänna missionsmedel 18,735: 69 

predi ka n i Olm>;1 ads kyrko- och S. M. K:s Pensionsfond 58: 
kO lO m u nalsn l 2S. 1U 2~: - Siil'sk Uda iindamiJl 2,954: 

H. H.. Up psa la 6: \:, 
Koll i Kristda lll k y rka l': I U E. M. 2R : - Summa ulld er okt. måuad 1928 Kr. 21,741: 69 
Hpsf·bidl'ag f,· n Kruxhull. ~LU F., N", 10: -
Sleutiu n rbo tsförcn i ug. ml:;;sionsauk- Med varmt tack till varje givare!tioll ~mfdel. gm Kristda la mfg 012: 30 

): }fI ! I"l'l'II ~ t i. ond e» 40: 
" Till minne av den 23/10 1921. " lO:  »AlIt bärin till h a r H erren Jl jälpt oSS.)I 

Kr. 18.73;;: 69 1 SalU. 7: 12. 
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Oväntade situationer missionärs-Hans Stjärna Östern kallet. 

25:e årgången. 

Innehåller: 

De 	nio drakarnas heliga modeT'. III. 

Pilgrimen. 
Poem uv Carl F. Blom. 

Glädje. 
Av mis~ion~förest. E. Folke. 

Herman Dillner. 
Av fil. doktor Kilrl Fries. 

Det kinesiska nyåret . 
Bearbetning av missionii.r A ng. Berg. 

Högtid i fängelset. 
Av mission:ir Carl F. Blom. 

Brevröster. 
, Av fröken Lisa Blom. 

Vi 	Sang-jai. 
Av mission'';r Allg. Berg. 

Herrens vägar. 
Av fru Augus!a Berg, 

Folkskolläraren Ieh Kuang·tsu. 
. Av roissionä'f Rob. Bergling. 

Något om språk och .språkstudier 
Kina. 

'Av frökcn Hnnna WaDg. 

Av 	missionär G. V. \Vester. 

Sändebud till Sinims land. III. 

Nöd - Guds nåd. 
Av missionär i'llarlin Bergling. 

Kalendern, som är rikt illustrerad, kan rek
vireras fdn Sv. i\1ission<,ns i Kina Förlag, 
Drottninggat.an 55, 3 tro Stockbolm. 

Pris h!iftad J: i5; kart. 2: 25; klotb. 3: 25. 
Då minst 5 ex. köpes lämnas 21) % rabatt. 
Ej fraktfritt. 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 1928 i sin 33:dje årgång. 

Organ för Svenska Missio nen i Kina, 
ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 
und e r medverkan av Maytin Liude.,. m. il. 
Utkommer med 20 nummer om året , san,! 
innehåller uppbyggeltleartiklar , bibelstu· 
lIier, brev fr . KinR , uppsatser för ungdom 
samt mi&'lionsnotiser från nä.r och fjär
ran , m. nl. m. m. 

Tiduingen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvarta l kr,l: 75 halvår kr. 1 : 25. 1 kvar

'la! kr. O: 00. ' 
Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 

2: 	75 pr år. . 
Prenumerantsamlare , som verkstäl In 

lirenumeration Ii. närm3ste postkontor, er
hålla, mot inRäDdande 'till exp, 'av posten, 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6-tal ex, men 
då 	 intet friexemplar. 

, Nii.r 5 ex. eller därulö"er rekvirerMl fr t'D 
exp. , erhuJles vart 6:te ex. gratiR, 

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen. Rp.daktioncn, 

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
III. 	 - Jesu Krisl i vitlncn och Guds medhjälpare. - Nordisk Missiollskonf(' r c ll 
»Du ~kall g8 ;l slad,)) - Frå n, Red. oeh Exp. - Hednisk h edendom. - Fr :'l n mis~ i O nö

rerna. - Försöljning. - Redo\'. 
~~.... 

Stockholm . Svenska Tryckeriak t iebolag-et, 1928. 
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AlfSVdRlG UTGIVARE: E. FOLKE. 

"GENOM TRON - - - ETT BÄTTRE OFFER." 
Ebr. 11: 4. 

Trons kraft och betydelse framhål
les på många olika sätt: Genom troa 
kunna vi vinna våra själar; genom 
tron kunna vi få frimodig stånd
aktighet; genom tron förstå vi o. s. v. 
De sista dagarna har emellertid en an
nan sida av trons kraft, en sida, som 
kanske ej så ofta beaktas, sysselsatt 
undertecknads tankar. Det är: Trons 
kraft sådan den tar sig uttryck i. vår 
offergärning. 

Tron står i nära samband med of
fergärningen. 

"Utan tro är det omöjligt att täckas 
Gud», och utan att offret, som fram
bäres, är ett trosoffer, kan det ej bliva 
Gud välbehagligt. Skillnaden mellan 
Abels offer och Kains enligt Ebr. I I: 4 
var just det, att Abels offer frambars 
"g e n o m t r o n». Genom tron blev 
det "ett bättre offef». 

Då Abraham frambar sin son Isak 
på offeraltaret, då samverkade tron 

med hans offergärning, och av gär
ningen blev tron fullkomnad. Jak. 
2: 21, 22. Genom tron blir alltså offret 
välbehagligt, bättre, och genom offer
gärningen i tro fullkomnas tron. 

Äro då våra offer vår tros offer? 
Det är en betydelsefull fråga, ty här
på beror det, om våra offer skola bliva 
välbehagliga inför Gud, och om vår 
tro skall bliva fullkomnad genom vår 
offergärning. 

Innebörden härav framgår väl tyd
1igast av berättelsen om Abrahams of
fergärning. 

Offret, som Abraham frambar, fram
bars såsom svar på vad Gud sagt. I 
berättelsen i l Mos. 22 kap. svarar 
Abraham: " Här är jag )) , då Gud sa
de: Abraham! Men då Gud sade: »Tag 
din son" o. s. v. svarar han enligt be
rättelsen ej med ord, utan i handling. 
Verklig tro på Gud är ett svar till Gud 

handling. 
Denna svarshandling är också mång
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en gång en för köttet påkostande lyd
nadshandling. Då Gud talar till oss 
om att offra, bjuder han oss ofta att 
offra något som visar, att vi låta ho
nom själv intaga främsta platsen. "Tag 
din son Isak, din ende son, som du 
har kär. » 

Trosoffret är också något som i sig 
innefattar, att man i sig själv är full
ständigt hjälplös, ej har något att 
bygga sin förhoppning på i sig själv. 
Det ligger i ordet tro. Abraham be
tänkte, huru hans egen kropp var så

som död, och huru jäm~äl Saras mo
derliv var såsom dött, då löftet om 
Isak gavs. (Rom. 4: I g.) Säkerligen 
betänkte han också nu vid offergär
ningen den om möjligt ännu större 
hjälplösheten. Han var ju ännu äldre, 
ännu hjälplösare i sig själv, då det 
gällde förverkligandet av hans käraste 
förhoppningar! Men han tvivlade ej 
på Guds löften. Hjälplös i sig själv 
går han i tro och lydnad framåt på 
offervägen. 

Då fullkomnades tron genom gär· 
ningen. Det var ej blott så, att gär· 
ningen fullkomnades genom tron, utan 
också så att tron fullkomnades genom 
gärningen. 

Huru skedde detta) Då Abraham i 
sin hjälplöshet vandrade offervägen 
fram, då höjer sig hans tro till förut 
oanade höjder. Han tänkte, att Gud 
var mäktig att till och med uppväcka 

från de döda. Hebr. I I: I g. Så högt 
hade väl ingens tanke gått tidigare. 
Men nu, då Abraham gick för att off
ra den son, som Guds löften voro giv
na, då det gällde att förena dessa löf
ten med Guds begäran om offret, då 
svingar sig tron upp till denna höga 

tanke: Gud är ju allsmäktig. Han kan 
alltså även uppväcka från de döda. På 
så sätt kunna löftena om Isak uppfyl
las, även om jag offrar honom som 
brännoffer. - »Av gärningarna blev 
tron fullkomnad. » 

De, som träda i sådan förbindelse 
med missionärer, att räkning kan föras 

över »utgivet och mottaget» (Fil. 
4: I 5), de få offra ett offer av sin tro, 
ett offer, som av missionärerna får 
frambäras, kanske under fara för livet 

(Fil. 2:17). 
Vi äro alltså kallade att även vi 

offra offer av vår tro. Huru stämmer 
detta överens med vår offergärning ? 
Behöva vi ej taga såsom ett böneäm
ne att bedja ungefär så: Herre giv 
mig att kunna genom tron frambära 
ett bättre offer? 

M.L. 

Dön om nåd till alt genom Iron kunna 
frambära bättre offer. Si d. 242. 

S. M. !(;s utresande missionärer. Sid. 
243. 

De utresande missionärernas anhöriga . 
i\lissionskalendern "Hans Sljärna i 

Östern •. Sid. 243. 
Våra missionärers predikoverksambet. 

Sid. 243 f. 
Verksamheten på missionssIa lionerna. 

Sid. 224 r. 
Steningevännerna i skilda delar av lan

d et. Sid. 245. 
Missionslidningen Sinirns Land. 
Missionens ekonomiska behov. 
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S. M. K:s utresande missionärer.! 
Den 9 dennes avreste missionär C. .J. 

Rergqvist och fröken Elsie Ruduall från 
'Sverige för att den 13 gå ombord på motor
fartyget .Fulda" i Genua. De beräkna alt 
tillbringa julen i Sbanghai, och brev kunna 
nå dem där under adr. China Inland Mission. 
Shanghai. J(u. China uia Siberia. 

Fröken Karin Andersson, som också är 
på väg till Kina," kommer att tillbringa 
första tiden där på Kina Tnlandsmissionens 
språkskola för kvinnliga missionärer. 
Hennes adress blir: China Inland ll;lission, 
Yangchow, [(Il. uia Chinkiang. China uia 
Siberia. 

Överste H. DiUners fotografi. 
Bland våra missionsvänner bar önskan 

utt alats om att få köpa fotografier av 
Kommittens för S. M. K. framlidne ord· 
förande överste H. Dillner. Efter att bava 
erhållit hans Ilärmastes medgivande bava 
vi därför beställt sådana fotografi er, och 
dessa kunna erhållas på S. M. ](;s Exp.) 
Drollninggalan 5:5, <'I lr. Slocklwlm till ett 
pris av 1 krona pr styck. 

Hans Stjärna i Östern. 
Vi bedja all få påminna om vår missions

kalender, vilkens upplaga ej änllu är slut· 
såld, varför rekvisitioner moltagas med 
tacksamhet. 

Om densamma skrives t. ex. i ,Månads· 
blad, utgivet av Kristliga Föreningen av Unga 
Kvinnor, Centralföreningen, Sl ockholm>: 

;1 ett kvartsekel har denna kalender 
fått bära bud från fjärran Österland till 
missionens vänner i hemlandet. Hurmånga 
nödrop från Kinas bloddränkta jord måtte 
ej dess blad ha fått förmedla under årens 
gång, men ock hur många glädjebud om 
segrar, vunna för Gud. 

l år inledes kalendern med en dikt av 
missionär Carl F. Blom: ,Pilgrimen », ett 
s tycke gripande missionshistoria med den 
anklagade slutstrofen: 

DAck, had e jag förr vetat frälsningens väg 
men varföre kom ni ej förr? O, sägh 

Följer så en julbet raktelse under ru
bri ken: "Glädje>, av missionsföreståndare 
Erik Folke. En minnesteclming över 
överste Herman Dillner av fi!. doktor Carl 
Fries. »Det kinesiska nyåretD av missionär 
August Berg. .Högtid i fängelset. av 
mission är Carl F. Blom. ,Herrens vägar> 
av fru Augusta Berg. "Brevröster. av 
fröken Lisa Blom. >l Något OlD språk ocb 
språkstudier i Kina ' av fröken Hanna 
"Vang. , Nöd - Guds nåd ll av missionär 
Martin Bergling; della blott en axplockning 
ur innehållet. 

Därtill kommer alt såväl utstyrsel som 
illustrationsmaterial är verkligt förnäm\. » 

En t.jugonio dagars predikoresa. 

1.' :Hler jun i mfmad företager vantigen 
illgl:n missionär i sö(l!'a Shansi för den 
starka v ~irTIlens skull någoll predikoresa. 
I nordligaste Shansi gal' det å terigen gan
ska bra. ;'I'lin första plats va,· Huairen, eIl 
mindre sta d 80 Ii söder om Tatung, var
ifr ån resan ut gick På e. m. övertöllos vi 
ay en av dessa fruktansvärd a sandstor
m:l!" varom södra Kina kIlappast ka n vil 
da sig en för eställning. ~Ian kund!' inte 
se mcd"esande på 15 m. avsländ! Ack dcn 
l"Iygsanden! 

I H. y~ilkomnades jag av fru Jenny Lif
1J0rn, en tapper utgivancle syster, ~i nka 

sedan fem {u ', och fröken Id a Ahlman . 
Några av oss yoro ute i s taden andra da
gen och inbjödo folket med tillhjälp ;1V 

megafon. Borgmäs taren erhöll en hel bi
vd av fru L. diiri jag särskilt bad honom 
sentera 5 j'vlos. 1: 17. Han tyek te det pas
sade bra för en domare. 

Här talade jag i nio daga r för dc tro
ende P~I f. m. (o m bönen) och predikade 
Kristus [hl' d c tt!omslående 'I--G på e. m. 
i\lan var rätt trö lt, nil!" kviillen kom. 

Lördagen den 6 juni fortsalles resan, 
9 km., till utstati oncn Ngo-moo-kow 
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bland kolgruvorna - där alla "näslan ha 
svart hy. Här hölls liknande möten un
c1er fem dagar, varunder även en skara 
kat ekumen er förhördes. Arbetet lillses 
av fru Lifbom, so m även var med, biträdd 
av äldste i\fa, som förestår utstationen. 

Onsdagen den 13 juni hade jag glädjen 
döpa sex unge ·mä n i åldern 1<1, 18, 20, 
21, 22 och 23. P å utstationen bodde vi 
i en rik mans h em, , 'ars 14 årige äldste 
son nu döptes . Det var någo t ovanligt 
a lt se huru vår värd riktigt strålade av 
ghidje och vittnade OIll .Jesus vid alla till
fällen. Hans fröjd över sonens tro var 
stOL 

Härifrån gick resan lill Taiyoh, där 
missionär och fru Axel Johansson föresta 
arbetet. En större reparation pågick av 
husen och mötesdeltagarna voro ej så 
m,mga. I-liir tal ade jag i lre dagar. 

\)eIlIl:l lrakt har lidit mycket genom 
M:lIlchuarmfns vilda framfart och plun
dringar undel- Chang Tsolins åtta måna 
der långa krig med Shansi . På diktatorns 
bcf:lllning h ar även opium sätts i di
strildet. 

Torsdagsaftonen den 21 juni ha de jag 
å ter tillryggalagt en lång dagsresa i va gn 
och anlände till Shochow där missionä r 
och fru Karl Gus tafsson föreslå arbelet. 
Redan dt stycke utanför staden välkom
nades jag av ett 40-tal skolgossar und@r 
elen nya fanan - vit utstr ålande sol på 
bl å bolten - med trummor och trump ,
ter. I-lade möten här i tre dagar, fred ag 
t. o. m. söndag den 24 juni för ett 100
tal troende. 

Arbetet här synes ha slagit djupare röt
ter än i Tai-yoh. Avlidne mISSIOnaren 
vV<crn och hans fru ha bär varit väg
rödjarna. En monumental klockstapel av 
tegel st~lr här till miss ionär W:s minne. 
Fru W. vistas f. 11. i Sverige. 

En ond ande talade i en kvinna: »Ja g 
är inte rädd för dej, jag tänker inte ga 
lIt.» Efter bön och sang i Jesu namn och 
tal om den Uppståndnes makt bef,1l1rlc 
InlSSlOnären: »Jag hjuder dig i JesIl 
Kristi namn gå ut fLm henne!» Kvinnan 
föll samman till marken under rop. Om 
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en stund står hon upp frisk, ty anden h a 
de lämnat henne. Halleluja ! 

Det förnamns en dyrbar bönens ande 
i församlingen . Många kunde bed.i a och 
tacka. På hemfärden besökte vi Shentou 
där en bred flod bildas av ur jorden kraf
tigt porlande källor. Underbart! Dyre 
Jesus, gör din ringt' tjä nare tiJl en en S~-' 
dan .där kraftigt vällande källa här ute 
elen al1(lIiga ödemarken! 

Tsoyuin 10 juli 1928. 
Henrik Tjäder. 

Frän Ishih. 
(Ctdrag ur privatbrev.) 

Det var en sådan skön tid, vi unga där 
uppe i svall<an på Shui-iu, och nog var 
Gud bra god, som gjorde det möjligt för 
oss att komma dit. Det såg ju så omöj
ligt ut i början av sommaren . Nere på 
slätten lär det i sommar ha varit oerhört 
pressande. I Ishih ha så många dött och 
mycket sjukligt h ar det varit, ja, är ännu. 

En av våra troende kvinnor, Fru Ching, 
dog för några veckor sedan, och vi känna 
det ril<ligt tomt efter )henne. Hon var 
änka och hade under många år legat un
derför frestelsen att röka opium. Så kom 
bon lill oss och blev genom Anna Hahne 
avvand och lärde sig under sin tid hos 
oss söka kraften bos Gud . Ril<ligt helt 
och fullt gav hon sitt hjärta åt Jesus, och 
i våras vid stormötet blev hon döpt. 

"id tiden då jag återkom från Peking, 
hade bon just köpt en egen liten gård 
helt nära missionsstationen. Hon ville, 
atl vi skulle komma och liksom inviga 
hennes lilla hem med bön och Guds ords 
läsning. Det var en rikligt dyrbar stund 
vi hade där samman med henne. Fru 
Ching talade om, at t grannarna avråt t 
henne från alt köpa huset, enär det huset 
drog olycka med sig. Fru Clling hade då 
svarat, att hon förtröstade på Gud, och 
att han skulle bevara henne. - Så komma 
vi hem från Shui-iu och funna benne döds
sjuk men full av glädje vid tanken på att 
få vända bem till Gud. Allt hade bon så 
fullständigt släppt och var så sliIJa och 
nöjd, och helt stilla löstes anden och in
gick i härligheten. 
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Fingo grannarna rätt att huset medförde 
olycka? Nej, för en troende är ej döden 
olycka. Den är bara steget in i fulla 
glädjen och friden, som vi endels få njuta 
här på jorden, men fullkomligt hos Her
ren. - Det är tomt efter fru Chings so
liga ansikte, där hon troget kom till mö
tena, tomt för oss, men än mer tom t för 
hennes lilla fosterdotter, Päronlöv, vilken 
gick i vår llickskola underhållen av .,Våra 
Minsta>. Fru Chings hedniska släktingar 
togo Pärolllöv med sig till en by långt 
från staden. Hon var endast lO-U år 
lilla Päronlöv. Skall hon månne nu glöm
ma, vad hon av mor och i skolan lärt om 
Herren Jesus eller skall det utsådda ordet 
få ligga på bjärtedjupet till evigt 
liv för henne också? Ack, huru svårt 
känna vi det ej för lilla Päronlövs 
skull. Gud hör bön, det hålla vi 
fram, när vi och skolbarnen bedja 
om, att Gud skall bevara det, som 
blivit nedsått av Livets ord i Pä
ronlövs hjärta. 

Ja, att lilla fru loh också är hem
ma bos Gud nu, det vet farbror 
Erik. Stackars loh, han känner 
det ensamt och svårt, svag ocb 
skröplig som han är. Han är ganska 
minnesslö och kan ej hålla reda 
på något själv. Hans stora gläd.ie 
är bans likkista, som står färdig j 

rummet, där ban bor. Måtte Gud 

kände vi de heligas gemenskap. Vi skulle 
få bilda en stor syskonkedja inför vår 
himmelske fader . 

Vädret var ju ej det allra bästa, wen 
inJlerliga böner därom uppsändes, och Gud 
hörde vår bön . Senare delen av mötet 
hade vi strålande solsken. 

Dyrbara voro stunderna inför Glids ord, 
särskilt missionär Folkes bibelstudium : 
>Tröstens ord i tröstens bok., Vi för
nUUlmo Herren ville tala med oss S0m 
vän inför \'än. Det är underbart stort, 
att han icke trampar ned masken Jakob. 
Så få vi tacka Gud för Jes. 42: 3 ,Eli brutet 
rör skall ban icke sönderkrossa, ocb en 
tynande ve],e skall ban icke utsläcka , ; 

snart hämta också denne sin gamle 
tjänare. 

Lisa Gustafsson. 

Intryck. 
Så skulle då vi västerbottningar få tala 

om våra intryck från S. M. K:s. Steninge
möte 1928. 

Det var med glädje och längtan vi reste 
den långa vägen till Steninge. Några av 
oss hade varit där förr. Nu undrade vi 
så, hur årets möte skulle bli. 

Första kvällen, då mötet öppnades, stan 
nade vi inför elt Guds ord. Redan då 

, Yästerbotl ningarna. > 

o. s. v. Sådan är Gud mot sitt.folk. Vi 
behöva tröstens ord för alt kunna kämpa 
trons goda kamp. 

Hektor Hinman undervisade oss på ett 
åskådligt och medryckande sält, hur vi 
skulle läsa vår bibel. Bibeln ger ettlevande 
bopp och en evig hugsvalelse inför döden. 
Guds ord bjälper oss i alla lägen . 

Mr Davies gav oss gri pande~skildringar 
av sitt arbete, nämligen spridandet av 
biblar. Själv bars han aven glödande 
hänförelse för sin sak.. 

Mycket gi v::nde voro missionärernas vitt
nesbörd om si tt barnaskap och missionärs· 
kallelsen. Det kändes som ett förtroende 
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att [å taga del därav. Många hämtade 
djupa lärdomar därav. 

Bönemötena vara dyrbara stunder, då 
Guds ande talade på elt mäktigt sätt. Måtte 
vi bli lydiga den himmelska rösten. Måtte 
han, som i oss begynt elt gott verk, också 
få fullborda det intill Jesu Kristi dag. 

Mycken bön har varit i verksamhet fÖl' 
Steninge-motet. Det har också J<ällts och 
försports. Yi ha få lt vandra i beredda 
gärningar, [ö r vilket allt vi tac\\a Gud . 

Dessa dagar ha varit förkJaringsstunder 
med Jesu s på berget. Nu få vi åter gå ut 
i livet och vardagsarbetet, men ha viJesus 
allena med oss, så ha vi nog. 

l'ä ,lcrbolln inga rna. 

Kära Steningevänner! 
:\[ed tacksamhet ha vi mottagit upp

maningen att "id "är utresa liH Kina 
siillda F.der en ankedshälsning. 

Det är nu mer än h'å år, sedan vi träf
rade Eder på det första Steningemötet, 
och Steningevänneruas skara har sedan 
dess vu::dt. Guel synes ha begynt ett verk 
ibland oss, såsom lIan gjort bland Eng
lands kristna ungdom, i det han fört stora 
skaror a\' denna in i Kina Inlandmissio
nens arhete. L{\lolll oss bedja, all iiven 
hos oss må samlas en ,här>, som kommer 
villigt och .i helig skrud •• som kommer 
.såsom daggen urmorgonrodnadenssköte.• 

Huru stort är det icke, a tt då Gud sän
der somliga av sina barn ut till fronten 
i kampen fÖl" sitt rikes utbredning, Han 
ställer andra av dem som ett rast stöd 
bakom stridslinjen till att dela mödan och 
nöden, segern och välsignelsen. 

Vi ha sett något av Guds härlighet uppen
barad dessa dagar i den kärlek, varmed 
Missionens vänner mött oss, och i de 
Förböner, av vilka vi känt oss omslutna och 
burna.•Våra tältpluggap ha vi nu .ryckt 
UpP" - vål' packning ä r redan på väg 
över havet. Och vi känn a allt större iver 
och lällgLan atL få anträda vår färd uL till 
uppgiften . Få vi vara inneslutna j Edra 
böner, då vår färd nu går över de vida 
vattnen till det fjärran landet i Ö~ter? 

,Men på de vida valten var. finner jag 
dock väg? 

Jo, elu mig visar vägen, min 
dyre Frälsare.' 

Och vägen går 
i Dina spår. 
Själv hjälplös och förlägen jag bloll på 

Dig vi Il se. 
Ja, du mig visar vägen, min dyre Frälsare.' 

Med Ps. 121 hälsa vi Eder alla. 


Carl .J. Bcrgqllisl. Elsie Rlldvall. 


Insänd litteratur. 
Ausga.ri ns. 

Illustrerad Missious kalender utgiven av 

Sve?lsl,a Missionsförb!mdet. Redigerad av 

J . E. Lundahl. 160 sidor. Pris klotband 
kr. 3: - ; k :lIt. 2:50. 

Synn erligen innehållsrikt och omviixla,nde 

innehåll. Vackra och intressa.nta illustrationer. 
M. L. 

Soluppgången. 

Dlust.rer ad Missionskalender, utgiven av 
Svenska Alliansmissionen - .lönköpings Mis
sionsförening. 192 sid. Pris kart_ 2: 50. 

Innehåller ej mindre än 28 intressanta ar
tiklar av flera. välkä.nda författare såsom över

starna E. Melantler och Ch . D. Tottie, missions
förestånd a rue E. Folke, Hj. Stenberg samt 
Vi k tor Johansson, redaktör R. Tomson, stail~

fogde 1<. A. Rundbäck, fil. mag. H. Ceilergren, 

frökeu Jeun )' Holmåsen samt flera välkända 
mis,ioniirer oclJ predikanter. 

M. L. 

TInder julhelgen. 

Jultidni ng, utgiven å Svenska Alliansmis· 
sionens Förlag, redigerad av Efr. Palw' 

<]vis t . Pris kr. 1: 10. 

~ .\- Dnerligen "leker oclJ mycket i~neh ii. ll s rik . 

.M. L. 

Nä r och IJärrlln. 

l'tg i, e n a,v K'l;innliqa Mi.IJsio11s-.1"uelare 

Pris l kr . 

Om möjligt mera vacker och innehållsrik än 
föregilende ur . M. L. 

http:Ausga.ri
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,Har jag icke sett Jesus r; 
En sel"ip, bibelstndier med exempel nr Panli 
liv av Joh. Rinman. Svenska Allians· 
missionens Fö1"iag, Jönköping. 96 sid. 
Pris hiifta.d kr. l: 75. 

I förordet till denna bok förklarar föd. alt 

innehållet är avsett att vara· 'antyd!Jinga.r och 
nppslag för dem, vilka p:t egen hand eller i 
nilgon bibelkrets önska få syn på hn vndsaken 
i de olika textsamm:lnhn.ngen'. Sådana an· 
tydningar och uppslag i boken komma siikert 
att värderas av m:\nga, och de praktiska tillämp' 
ningarna äro ock vä.rdefu·lla ej minst för sanna 

missions vänner. De textord, som behandlas i 
boken, utgöras nämligen aven serie händelser 
i den sto"e hednamissionären PUllli liv. 

M. L. 

Bibelns hllYlIdsanning:1r 
i kort översikt för skolor, st\ldiekretsar, 
enskilcla, av Konrad Abrahamsson. Sven
ska Alliansmissior!e'Ils Förla.g, Jönköping. 
124 sid. Pris hältad kr. l: 75, inb. 2: 75. 

Denna bok bar framkommit pli grnnd av 
förf:B sed att utdela lektionsutkasl till eleverna 
i hans bibelskola, på det att elevernas behov 
av lärobok si skulle fyllas. Beträffande inne' 
hånet är ej lätt. att säga nugot bestämt, efter 
att blott helt hastil!:t ha genomögnat boken.' 
Den ii.r emellertid innehåll,rik och förf. med
delar, aH överste E. Melander, rektor B.-~I. 
Hellerstedt och pa.stor Cnrl Gusta.fson varit 

honom behjälpliga. med aomcil'kningar och råd. 
Aven OlD meningarna knnna van· något 
delade i fråga om enskilda detaljer och kanske 
även i vissa. fall om de olika 7,hnvudsan

ningarnas:' proportioner, kommer boken säker· 
ligen att blivn en god hjälp för m:lnga. 

lVI. L. 

Enropas folk. 

Val'ifrån?-Varthän? En världshistoria i 
det profetiska ordets ljus. Av llernbanl 
Petera. SVe"flska A/liansmissionens Förlaq, 
,Jönköping. 265 sid. Pris kr. R: 76. 

En historisk studie f""n s)'npnnkten av Gnns 

värlilsst.yrclse, 

För varje aag. 

Rctraktelse över Brödraförsamlingens Da.' 
gens Lösen för l 'J29. i) versättning från 
tyska. uppJaga n av fröken Signe Scbnbert. 
t:t:;ives genom H. Halls Förlag, Jönköping. 
Pr;'; 2 kr. 

V1iggalmanackun »För varje dag. med sina 
korta dagl iga. betraktelser över bibelorden i 

.Dagens Lösen " hitr utkommit i sin fjärde 
årg ång på svenska. Varje betraktelse är tryckt 
p å ett blad, och bladen äro sammanhäftacle 
\.iII ett bJock, som ä,· fä~t vid ett ryggstycke. 
Bladen iiro perforerade och knnna alltså !lltt 
avrivas dag för dag. "Ct_tyrseln är i år syn
nerligen tilltalande, och väggalmanackan re
kommenderas varmt. M. L. 

F Ö R S Ä L J N I N G. 

"D A G G R Y N I N G E N" 

Kungsholmen 

anordnar försäljning fredagen den 30 novemher kl. 10 f, m.-9 e. m. 
S:t Görans kyrksal. 

Kl. 4 berättar fröken Maria Björklund och kl. 7,:10 c. m. anorunar barncn 

adventsafton till vill_en inträdesbiljetter fÖ"sLiljas vid ingången 


till ett pris av FiO öre. 


Daga Matlon. Anna Linden. 
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Hur han kom in. 

När Lincoln för en 60 år sedan var 
president i Förenta Staterna, fick han se 
en man sitta på en stenmur, som omgav 
presidentbostaden, "Vita huset ,) . Man 
kunde icke annat än lägga märke lill ho
nom på grund av hans luggslitna, lappa
de kläder, och elärför att tårar ideligen 
runno utför hans kinder. 

En liten gosse som inne i parken sprang 
och lekte med ett tunnband, stannade 
fram för honom och frågade, varför ban 
var ledsen, och så omtalade Il.1ann en på 
muren för barnet sin sorgliga hisloria. 
Han bade en son vid armen, som blivit 
arresterad, därför at t ban deserterat, och 
nu väntade på sin dom. !'\u ville han så 
gärna lägga sig ut för honom hos presi
denten Lincoln, mcn hade av vakten ne 
kats tillträde. 

,Då skall jag i stället hjälpa dig., för
klarade gosscn. "Dulo ulbrast elen stac
kars mannen. , Ja, se presidenten är min 
{nr., svaraele den lille, >och jag får kom
ma in till honom när som helst>. 

På detta sätt banades väg för den gamle 
mannen in till Lincoln, och hos honom 
lyckades han utverka benådning för sin 
son. 

Så finns det också för oss på nödens 
dag en 1ri och öppen tillgång till Honom, 
som har all makt i himmel en och på jor
elen, och detta antingen det gäller oss 
själva eller våra kära. Vägen är blott en, 
enfödde Sonen. Vi minnas .Jesu orel: 
.[ngen kommer lill Fadern ulan genom 
mig. (Ur Sanningsvittnet.) 

Hans Stjärna i Östern. 
S. M. K:s iiI. missionskalender är nu ut

kommen i sin 25:e årgång. 

Pris häftad kr. 1: 75; kart. kr. 2: 25 och 

klotb. 3: 25. "iel köp av minst fi ex. under 

en adress 25 .% rabatt. Ej frak tfritt. 

Rekvireras från Svenska Missionens i 

Kina Förlag, Drottninggatan fi5, Stockholm. 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 1929 i sin 34 :de årgång. 

Organ för SvensIm Missionen i Kina., 
ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 
under medverkan ilV Martin Linden m. il. 
Utkommer med 20 nummer om å.ret, samt 
innehåller uppbyggelscartiklar, bibelstu
dier, brev fr. Kina, uppsatser för ungdom 
sam t missionsnotiser frå,n niir och fjär
ran , m. m. m. m. 

Tidningen kostar : helt å.r kr . 2: 25, 3 
kvartal kr.1 : 75, halvår kr. l: 25, 1 kvar
tal kr. O: 90. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 
2: 	75 pr år. 

PrenumerantsamilIre, . som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, er
hålla, mot insändande till expo av postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6·tal ex. men 
då. intet friexemplar. 

När Ö ex. eller därutöver rekvirerRs frun 
exp., erhålles vart 6:tc ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen. Redaktionen. 

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
Genom Iron - - - ett hättre offer. -- Från Red. ocb Exp. - Fråll missionärerna. 

- Ungdomens avdelning. - Insänd litteratur. - Hur han l<om in. 

~....~ 
Stockholm. SvensklI TryckerillktiebolBget. 1928. 
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5r, qan nummrt! 
ffipräng fram, bu Ijtt5.efS f)är.olb, 

jlnnu :en gång m:eb bub 


Dm Dab :sum snarf JJRatI JJfunba 

]'ör : r.e5U Et:i5fi hmb! 

(Jf)iu bub till fulk .orTJ länb.er 

lJm JJamIing uft :SRl)n) 

Uting 3iurJJf:en, :sunt i ära 


i5ka{( f:e sig rör Dår :Sl)n! 


Blån upp från ZSiuns TJbib:er 

(frn Däcftanb:e JJigna[ 


I'ID.eb fun, aD Jitnb:en prägtab, 

]från bmbgummens :ClJmbal, 


JUf l h:i5fi bmb må DädtaJJ 


m:it[ DaksamT;:eI .orT; bön, 


HU ingen bär må mista 

ZSin giuna nåb:eIön! 


( U r >Trons Segrar>. ) 

;f12 

if. " 

'~~ 'II 

~~ 
>l- 'y, 

Jl 
~'l"tiP§Ol 

)låt rop.eI ännu f)öras 

i5um uti furna bar; 

®iu ångEr DD:er JJl)nb:en, 


J..:'äCR upp un5 :en .orT; nat! 

(§in nåb aU frälsning JJÖRa, 

JfDrrn nåb:enJJ 5.01 gåff mr 

J3.cT; fib:ens f:erRen båba, 

Rtf ing:en fib är m:er. 


Z5präng fram, bu ]iir1csfi TJärnlb, 

.:mltltU :en gång m.eb bub, 

JitU Di må räff b:eJJinna: 


i5nad JJfå tJt inTDr ®ub. 


l-:åf Jtlnb.emi' kraft förnimmas, 

:8.tf Dt må: r:ebu !lfå, 


:Då Dmb.eskaran kanas 

JitU in i salen gå! 


Ii. ®. ~j. 
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"H l M M E L R I K E T Ä R N Ä R A." 
När Jesus sände ut sina tolv apost

lar till de förlorade fåren av Israels 

hus, gav han dem detta bud: »Gån, 

prediken och sägen: 'H immelriket är 
nära!' » N u är det hedningarnes tider 

såsom aldrig förr. Dörrar stå på glänt 

eller vidöppna nästan överallt, och nu 
gäller det med avseende på hednavärl

den sarruna Jesu befallning: Gån, pre · 
diken! Och kristenheten i stort sett 

börjar mer och mer inse, att Jesus 
verkligen menade, vad han sade med 

sin sista befallning till lärjungarne : 
"Gån för den skull ut» - »gören 
a Il a f o l k till lärjungar», eller »Gån 
ut i h e l a v ä r l d e n - prediken 
evangelium för hela skapelsen! » 

Men vad är evangelium? Ett ljuv
ligt och glatt budskap - så ha vi 
lärt oss. Evangeiii hela ljuvliga inne
håll kunna vi väl fullt fatta först i 
evigheten; men ett uttryck för evan
gelium är dock detta: »Himmelriket 
är nära ». V år aning säger oss, att 
h i m m e l r i k e t är inbegreppet av 
allt ljuvligt och stort, som vår tanke 
kan tänka och våra läppar kunna ut
tala - och ännu mycket, mycket mer. 
Vi skola giva hela världen, hela ska
pelsen, detta ljuvliga budskap: Him
melriket är nära. Snart kommer det 
i all sin härlighet och kraft. 

Ingen har framställt detta rike älsk
ligare och härligare än dess Konung 

själv. Han säger, att det är likt en 
köpman, som sökte efter goda pärlor 

(Matt. 13). Han fann till sist en kost
bar pärla. Då gick han bort, sålde allt, 
vad han ägde, och köpte denna pärla. 
När vi lyssna till den enkla liknelsen, 
fyllas våra hjärtan av obeskrivliga 

aningar om vad himmelriket måste 

vara i jämförelse med all smärta, död, 
fiendskap och undergång i jordens 
syndfulla riken. 

Jesus begagnar ännu ett par liknel· 
ser om himmelriket, lika målande och 

intagande. Han liknar det vid en skatt, 

dold i en åker. En man fann denna 
skatt. När han funnit den, går han 
bort, även han, säljer allt vad han har 
och köper åkern med skatten. Och än 

mer - han gör det m e d g l ä d j e. 
Hurudan skall icke den skatt vara, 
för vilken en man kan sälja allt vad 
han äger - m e d g l ä d j e! Slutli
gen säger Jesus, att himmelriket är 
likt en konung, som gjorde bröllop 
åt sin son (Matt. 22). K o n u n g, 
Konungason, bröllop! Vilka 
begrepp av makt, höghet och glädje! 

Att gå ut med evangelium, det är 
att gå ut och säga bland annat: »Him
melriket är nära ». Det är att erbjuda 
den kostligaste av alla pärlor. - Det 
kostade h o n o m livet, som gick ned i 
djupens djup och hämtade henne upp. 
- Det är att erbjuda den dyrbaraste 
av alla skatter, förvärvad ej genom 
silver eller guld - sådant förslog ej 
- utan genom Kristi blod. - Det är 
att inbjuda alla till ett bröllop, där 
Brudgummen är av oförliknelig rike

dom och ädelhet, bruden av fläckfri 
renhet, bröllopsfestligheten av out

säglig evighetsglans. - Bröllopet är 
nära förestående. - Pärlan och skat

ten få vi bära liksom i vår troshand. 
Ingenting borde vara oss ljuvligare än 
att gå ut med denna inbjudning eller 
tillbjuda de fattiga jordebarnen ädel
stenar och skatter. Vi borde i sanning 
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tävla med varandra om rättigheten 
att gå ut i vår närmaste omgivning 
eller till världens ände. Budskapet är 
i sanning värt detta. Men vi stötas 

så lätt tillbaka, förlora så snart mod 

och u thållighet. Förklaringen ligger i 
vad Jesus själv säger i fråga om bjud

ningen: "de ville icke kom
ma ", eller de "aktade den icke». 
De som voro bjudna, kommo ej - de 

gingo i stället bort. Ja, de, som borde 
gripa om skatten och ädelstenen med 
tacksam hand, stöta dem ofta ifrån 
sig. Det blir därför smärtsamt för 
kött och blod att ), g å u t». Många 
av oss låta det budskapet: »Himmel
riket är nära,) dö på våra läppar. Och 
vi stödja ej dem, som verkligen gå 
ut, så kraftigt som vi borde med bön 
och hjälp, just därför att de, som voro 
de närmaste a tt taga emot, i c k e 
v i l j a, icke akta himmelrikets skat
ter - något värda. Deras sinnen äro 
slutna för det osynliga och oförgäng
liga samt öppna endast för jord och 
vinning. Därför bliva de icke blott lik
giltiga för inbjudningen utan till och 
med fientliga mot budbärarne och det
ta alltmer, i den mån bjudningen blir 
påträngande. Så händer det, att tjä
narne få gå i döden för budskapets 
skull, fastän de endast framhållit, att 
»himmelriket är nära ». 

De liknelser, som vi betraktat, sy
nas dock innehålla två stora uppmunt
ringar. Den ena är, att det verkligen 
finnes någon, som med glädje strax 
går bort och säljer allt för att köpa 
skatten, pärlan - den andra, att om 
de bjudna bröllopsgästerna ej vilja 
komma utan i stället misshandla Ko
nungens tjänare och driva dem ifrån 
sig, det dock finnes några, som kom

ma. Det gäller därför både hemma och 
i hednaiand att förstå Guds väg. Då 
de först bjudna ej akta bjudningen 
något värd utan hava nog av oxar, 

jord och köpenskap, så finnes det fat 

tiga tiggare vid vägskälen och i grän 
derna, Bartimeussjälar, · som taga 

emot himmelrikets skatter, krymp
lingar och halta, som vilja sitta ned 
vid de dukade bröllopsborden, eme
dan de eljest skulle förgås av hunger. 
Desa äro de, som giva uppmuntran 

åt Konungens tjänare, och glädje åt 
honom själv: Miaostammar i Kina, 

lågkastfolk i Indien, slummens barn i 
våra städer, enkla, fattiga, betryckta 
människor på undangömda platser 
här hemma och i avlägsna hednatrak
ter, men även en och annan " Hsi », en 
»Pandita Ramabai », ädla, sannings
älskande själar, som sälja allt och kö
pa skatten. Må vi därför ej tröttna 
att med liv och röst predika och sä
ga: "Himmelriket är nära!» 

J. H e d e n g r e n. 

För resultatet av försäljningen s. 252. 


För fröken Ida Söderberg s. 553. 


För de utresande missionärerna s. 253. 


Kvinnoarbetet i Tungkwan s. 254. 


Arbetet på hela vårt missionsfält s. 

254-258. 

Fröken Dagny-Edla Bergling s. 259. 

De inkomna missionsmedlen s. 263. 
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Professor A. Kolmodin. 

Med professor Kolmodins bortgång 
har missionssaken i vårt land förlorat 
en av sina kraftigaste förkämpar. För 
honom var missionen en hjärtesak. 
Han var i besittning av en mycket all

sidig och grundlig missionskunskap, 
och han gjorde denna sin kunskap 
fruktbärande genom ständig bön. Pro

fessor Kolmodin var en bönens man 
som få. Hans bön var den kämpande 
trons bön. Vilket oändligt värde har 
det ej haft för oss att äga en sådan 
förebedjare! Det är, för att vi kände 
honom som sådan, som han lämnar ett 
så stort tomrum efter sig, och för
lusten kännes så stor. Bön för missio
nen, grundad på en ingående känne
dom om missionens andliga och le
kamliga behov, utgör det starkaste 
stöd vi kunna få i vår missionsgär
ning. Give Gud oss många sådana 
förebedjare ! 

Professor Kolmodins betydelse för 
den teologiska vetenskapen ligger 
utanför vårt område att behandla. 
Det må dock sägas, att han där var 
den orubblige förkämpen för )}gammal 
tro» och den varme förkunnaren av 
korsets evangelium. I den sanningen 
--Jesu död för våra synder och upp
väckt för vår rättfärdiggörelse -- hade 

han sänkt sina hjärterötter djupt. För 

honom var bibelordet Guds eget ord. 
För honom var Jesus Guds Son, ett 
med sin Fader i samma gudom, och 
därför kände man, hur fast den grund 
var, han stod på. Inga modärna kast
vindar kunde rubba honom från hans 
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fäste. Gud vare tack för en sådan 
Herrens tjänare! 

De sista stegen på professor Kol

modins levnadsväg voro smärtefyllda. 
Men han bar sitt stora lidande med 
ett ovanligt tålamod, och han kände 
sin livskallelse så viktig, att han näs
tan ända in i det sista ej vek från sin 

post. Nu har han fått mottaga den 
"trogne tjänarens lön. Frid över hans 
minne! 

E r i k F o l k e. 

Försäljningen ' i Stockholm för 
S. M. K. 

Försäljningen, anordnad av syförening
arna för S. M. K, här i Stockholm tis
dagen den 20 november, inbrugle kronor 
5,001: G9 nelto. Vi vilja frambära våra 
varma tacksägclscrtill Herren föl' della 
unders löd till V~lI't arbele, särskilt n 11 di"! 
behoven P~l hi Ile l äro s~\ slora. 

Det var en uppmunlrande syn alt se de 
många borden med vackra, värdefulla 
l,iirleksg~lvor fr~1I1 vänner niir och fjärran. 
Flitiga händer ha varit i uthållig verk
samhct under ~ret, och här förelåg nu 
resultatet utav deras kärleksljänst. Och 
så samlades en stor skara viinner, som 
växte alltmer, tills alla platser i salen vara 
upplagna, De korrIlno för alt f~\ ett ord 
av Herren, och det kom också så ljuvligt 
och rikt. iVIissionär flugllsl Bergs budskap 
på förmiddagsstunden var byggt på .Jesu 
ol'd: »1 haven fått fÖJ" intet.» Vi erinrades 
om givaren, om g:.i.van till oss och om vår 
förmån alt själva få giva av vårt åt Her
ren . Efter föredraget gå vo vännerna sig 
lid att besöka borden och där glädja dc 
tjiinande systrarna med sina uppköp. Be
söken fortsa tle som vanligt till inemot 
<\ftonen, di:t vi åter fingo samlas omkring 
Herrans ord, och missionssckreterare 
;1[arlin Linden talade om Dorkas liv och 
giirning, och därvid fiisle sig vid bl'tydel
5l'lI av hennes namn saml erinr~\de om 
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profelen IIabbakucks ord, kap. 3: 18-19, 
och visade, hur'u Herren kan fylla även 
e tt liv av möda med s in fröjd "och giva 
kraft att li k t hind en löpa uppåt, även om 
bergstigen iiI' törnbes tr ödd. Ja, de t liv iiI' 
rikl, som giyes ut i tj ä na nde kärlek. Vi 
lacka Herren, a lt vi än i dag äga m~lI1ga 

Dorkassjiilar bhtnd Guds folk, som ej 
Iröttna alt stå oss bi. För sådana står JÖ!
let kvar, <t lt Herren skall för dem uppJala 
si rla fröjdekällor och föra dem i lriumf 
uppå t ti ll sina höjder. 

F ör all offerkii1"lek och offervilja, S01l1 

under denna för sä ljlling kom lill synes, 
vilja Yi ullrycka Y:lrl hj iirtliga ta ck. 

Erik F olke. 

FRÄN ' _ ~P ••~ 

~ONOCl-lEXPEDITION" 

Dödsfall. 
Yi ha 1ll01 lag it den smärlsa mlll8 under'

diltel s e~l , alt fröken Ida SödeJ-berg för
lor a t srn fader, som bortkalJats g nom 
döden. Vi deltaga dj upt med vår sys ter 
i denna hennes s lora förlu s t, vilkell r;lås te 
kiinuas iinn u s lön'e, som hon är sil långt 
sk ild från hemmet och de sina. Vi äro 
förvissade 0111, a lt vå r a vänner vilja bära 
henne fram inför Herren i förbön, att han 
må fylla henn e med sin hugsvalelse! 

Från våra utresande 
llliss.ion iirer Elsie Ruchall och Carl Johan 
Bergquist har kommit meddelande om alt 
resan hittills varit god. Vi få inn e~lul a 
<lem i våra förböller . 

Hans Stjärna i Östern. 

Vi bedja alt få påminna om "år mis
sions!<alellder, vilkens upplaga ej ännu är 
slutsald, varför r ekviSiti oner moltartas 
med tacksamhet. t:> 
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Från Tungkwan She. 

(Uld!",\[; ur pr ivatbrev.) 

Nu iiro vi i Tungkwan sedan Ire veekor 
tillbal<a. Paslor Li Pao-Io skrev, alt vi 
skulle gott kunna bo här, till dess repa
rationerna i Tungchowfo blevo färd iga, 
och kvinnorna här behövde jlI oekså lile 
hjälp. \ ' i h afk dock endast y,n it här tre 
fyra daga r, da pastor Li m:lsle stänga s to
r<l porten ftl g;1 t<ln . Sladen "imlade av 
soldater, som voro prt geno mresa lill Si
Jnl'u och Kansu. Det va r Peng Yhsian g, 
som sände cn stor lruppslyrka viis ter ut, 
rör a lt klara upp Irasslighetern a med mu
hamm edanerna i Kansu. 

Ständigt kommo soldalerna oclt vilJe h <l 
rUlIl. P as lor Li hilt<lde dC! p tt a lt ha sto
ra porten s tängd, och en n v dem s8 lt p[t 
lr<lppan ulom och talade med dem, når 
de kommo . Dct gick lä ttare all avsp isa 
dem, när dörren var stä ngd, ly om den 
var öppen översviilllmade dc hela fra m
gården, innan Li fick tillfälle al t lala med 
dem, och när dc en gång I<Qlllmit in, voro 
de ej lälta att få ut. Så su tto Yi in om 1<'15
la dörrar över ell vecka och kunde ej vi
sa oss på ga lan. Pastor Li ville ej en s 
lilla bibE'lkvinnall gå ut under dc daga r
na. E n (htg kom han och friig ade oss, om 
vi vilJe ga och häl sa P;t Feng Y -hsiang, 
som sjiilv lwmmit till s taden. Vi t ackadc 
nej, men Li var och uppvaktade h onom 
lillsammnns med llland arinen . 

Sedan h a de vi några daga r, d.l allt var 
lugnt i s taden. Ingeborg i\ckzell och ja g' 
r epade mod och började ordna för bybesök 
e tc. men i torsdags mås te Li slänga dör
rell igell. En ny sändning soldater resle 
da ige nom. Plera ganger kommo de till 
h onom där fra mme och voro mycke t poc
kande. Ett par klä ttra de över muren n ~i r 
de ej öppnade dörren. Li tal <lde med ' dem 
v ~inligt och rörslaIldigt, orh de b ~tdo om 
ursäkt och avlägs nade sig. Nu sitta vi 
alltså inom s tä ngd a dörr;u igen , men vi 
kunna icke nog tacka Gud för Li. Han 
har myck et att bära ansvar för, ensam 
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som han nu ~)r, mcn hall försöker .Qöra 
silt bäsla. Det är ej lält att alllid Yara 
färdig alt h11a mcd dessa soldater vänligt 
oeh artigt, n~ir man kan försl~t, alt han 
ibland skulle yilja läsa lagell rör dem och 
det riktigt skarpt, för all de skulle försl:t. 

Kvinnoarbetet är myeket försummat 
här, då dc ju ej kunde ha mölcn i kapel
let uncler lång tid, medan Yj yoro borta, 
oeh kvinnorna ingen plats hade atl sam
las p:!. I3ibclkvinnan \'8.1" väl ocks~t i silt 
hem större delen av förra året. Yl skola 
försöka alt samla kvinnorna till cn bibel
ldass näs la yeeka. De vi ha på stationen 
ha Yi mötc med varje kväll , :;a ha vi för
sökt all [, till sl:tnd en yeekoldass , dit Yi 

gCtllgCll försla söndagcn i månaden. Hon 
hade 10 km. atl .Qa hit. lIon hade hurt 
evangelium för m:\nga :tr sedan, mcdan 
hon o..-h hennes mall bodde i Fuh-in-t'surll. 
Shensi. Nu iiI' hon änka. Ensam krislen p:l 

plahCIl, där hon bor, är hon ocks[t, oeh 
hur hon kan h;;l1a ordning på, när del är 
nallvardsg;! ng kan inte jag förslå, eflcrsom 
hon inle km liisa eller ens först~t sig P ~l 

almanackan. Men dii,· Yiljan finns , där blir 
det 8111id ltlYi\g. Det \"8r rikligt uppmunl
rande alt Ht Utla med henne. Huru manar 
det oss ej <ll t ))5[' Yid ;,118 "8t Icn». J a, Guds 
ord sk811 icke ålcrkomma f:"lfängt. Yi gläd
jas [tt (le smil. ljusglimlarna . 

Jlir:nic XicllO{öuJI. 

Söndu!I'sJ:o!" 

del8r upp dem j tyr, l,lasser. Ingehorg A. 
har församlingsmedlemmarna och j<,g 
rle som ej kommit sa ElI1gt i »läran elle.· 
Iiiskonslen)). På 5ulldagen har Ingeborg 
Aekzell l,vinllorna och jag barncn. Yiil
digt r8ra barn ha y j h~ir i Tl.Ingkw<ln, 
fast de endast äro "gatan, barn)). r sön
dags hade vi en sa god slund ,amman, 
oeh niir jag I.alad e med dem, hur dl' skul
le kunna bedja till den sanna Cuden, och 
Om alt h;tn hör våra böner, yar det en 
liten flieka, som flyttade sig alldeles in
till mig. sug mig S:l troYbirdigt i ansiktet 
oeh sade: »Lär mig bedja till den sanna 
Guden!) Hur önskalIe Yi ej att få eflt-rkom
ma många ,;ådana böner, men ty\"iirr är 
det inle många, som önska alt lära det. 

En gammal gumma kom lill natlvards

}JU Shui-iu J~(.?8. 

Från vårt arbetsfält. 
(Utdrag ur brev.) 

l Honan är det förbjudet alt ha regel
bunden religionsundervisning i några 
skolor, och därför ha våra skolor nedlagts 
utom den i Barnhemmet. Så länge vi ha 
detta i gång, måste väl barnen få skolun
dervisning, och om vi ej få ge dem kris
tendom på schemat, så får det ske utanför. 
Nu ha en hel del barn från församlingen 
och staden för övrigt, t. o. lll. borgmästa
rens dotter, kommit dit, liksom ä ven barn 
från de angränsande stationerna, så att 
det är lvå ganska stora skolor, och Barn
hemmet får dryga utgifter för lärarne. 

I Tungk\van är ej så slor å verkan gjord 
på missionsstationen, men i Tungchow 
blir det mycket att göra, innan stationen 
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kan tagas i bruk, ej minst desinfektion 
efter nära årslång användning av den 
som militärsjukhus, där allt avfall, bOlli
ull och bandage blott kastats utanför 
dörrarna. 

Efterhand få vi se, vilka möjligheter 
som komma all ges för ålerupptagande 
av verksamheten i Honan. Miencilih och 
Sbanchow ha nog lidit mest av tillstån
det under det gångna året. På den förra 
platsen har reseverksamheten så gott som 
helt legat nere, och på stationen har föga 
kunnat göras, då den med undantag av 
flickskolan varit [ylld~av soldater_ ~ SJ(Q
lan togs återigen av den lokala partiled
n ingen för d eras skolverksamhet, fastän 

utomordentligt sätt hållit arbelet j gång 
inne i staden. På landsbygden ringo de 
stor hjälp av den gamle trogne Silib, som 
i Chiieliaochen samlade ett par hundra in
tresserade och offervilliga forskare omkri ng 
sig. Nu har den gamle gått till sin vila, 
mell vi vilja tro, att hans; verk skall fort
sälta, och bedja om visdom och nåd för 
de kvarva rande arbetarna, att de må 
kunna fostra dessa enfaldiga själar till ni
tiska och framgångsrika själavinnare. 

Söderut från Mienchih har det varit en 
livlig andlig rörelse trots rövarväsendet 
och den politiska oron, så att många kom
mit till tron, men de behöva undervis
ning. Nu har en av deras bäste ledare, 

På Killas 

till en del våra lärare och mestadels 
kristnas barn varit där. I Shanchow an
vändes också tid vis alla lokaler, så att de 
kristna ej kunde samlas på stationen, men 
det har varit hättre på sistone, och det har 
varit en rörelse bland kvinnorna, som 
samlats dit i ganska stort antal och un
dervisats aven bibelkvinna från Lingpao. 
Denna är dock nu ej där, och det är ej 
lätt' för de manliga arbetarna att i detta 
läge undervisa kvinnorna, så som de be
höva det. Stationen i Lingpao blev mYl;
ket illa medfaren och har varit fylld a v 
soldater större delen av tiden, men de 
våra ba ej låtit avskräcka sig utan ha på 

I'iirdcvägu/'. 

vår 1. d. seminarieelev och son till min 
gamle lärare Chang från Hanchengchen 
dödats aven personlig fiende. Hans hi
storia är nog så lärorik, om ock vemodig. 
Som son a v en troende man fick han 
kristlig skolutbildning, så gott vi på den 
tiden kunde. Sedan blev ban emellertid 
i det förl\lögna hemmet av sina ic:ketroende 
släktingar förd på avvägar, ko 111 i moraliskt 
förfall, mördade och dömdes till döden. 
På särkild förhön förvandlades domen till 
fängel s estraff, oeh under denna tid blev 
ban åter förd till sin Frälsare . l fängelse t 
verkade ~ ban nitiskt för Herren och hlev 
mycket aktad av sina överordnade och 
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omsider benådad samt kom till sitt hem 
igen . Där fick han snart en mängd of
fentliga förtroendeuppdrag men fortfor alt 
tjäna Herren först. Nu har han fått låta 
sitt liv, Lill synes utan eget förvällande. 

I Sinan och Honanfu har arbetet fort· 
gått mera normalt, och vi ha de visliga 
ledarna där att tacka för , alt så jämförel
sevis liten åverkan gjorts på missionse
gendomen, som ock för att arbetet på 
landsbygden kunnat uppehållas. I Sung
hsien är en synnerligen lovande rörelse, 
om blott ej den splittring, .som under 
orostiden kommit in även i församlingar
na på vårt fält, får söndra den lilla ska
ran, som samlats där. Bokspridning har 
bedrivits i ganska stor utsträckning, men 
under det i Shansi och Shensi tält verk
samheten har kunnat obehindrat bedrivas, 
liar sådan måst nedläggas i Honan, eme
dan soldaterna velat lägga beslag på 
tälten . 

En av bokspridarna var nyligen här på 
besök och hade tagit vägen genom bergs
trakterna i södra Shansi, österut fran 
Yuncheng, i stället för att komma den 
banade vägen. IIan hade mötts med stor 
välvilja i dessa okända bygder och ej 
bloLt fått sälja sitt bojdager utan hell 
ombeLts att förklara iunehållet och kOl1l
ma igen. Det är trakter, där gårdarnc ej 
äro försedda med IIlurar och lantbrukar
na ej taga bern sina åkerbruksredskap på 
kvällarna. Innebyggarna bo spridda på sina 
åkertegar i dalarna, och ingen fruktar 
tjuvar och ännu mindre rövare, ty det är 
litet att taga, och så svåra vägar, att så
dana ej komma. 

En kristen familj bal' varit utsatt för ett 
utslag av religiös fanatism. Under tork
tider är det ju vanligt, att processioner 
hållas särskilt med kringrörande av Drak
gudens bild för att visa honom fältens 
tillstånd och genom rökelse och andra 
offergåvor blidka honom, så att han sänder 
regn . Det byalag, där sagda familj bor, 
hade också anordnat en sådan procession 
och bärarna, som anses bli besatta, rusa
de omkring från den ena gården till den 
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andra och erhöllo bidrag till rökelsein 
köp såsom ett slaga lösen för a Lt ej få sin 
växande gröda nedtrampad_ De kommo 
även till Mas -gård, och han stod lugn och 
stilla och såg på, under det de gingo el! 
varv runt p å hans åker, men gav inga bi
drag till rökelse. Sa gingo de vidare uppför 
dalen, men på återvägen kommo de till
baka t ill hans åkertegar och b egåvo sig 
in på dem. När han påpekade, att de re
dan varit där, och att han ej kunde ge 
något till avgudaljänsten, svarade de, att 
det var guden, som ville dit, och de kun
de varken göra till eller från utan m åste 
gå, dit guden ville leda dem. Därpå fort
satte de och gjorde ej blott en utan jre 
ronder på hans åker, så alt mycket av 
grödan blev nedtrampad. Ma stod helt 
stilla och såg på förödelsen, men sedan 
gick han till byfogden och frågade honolll 
om detta skulle anses rätt Denne svara
de,att avgudadyrkarna varl,en hade rätt att 
beträda hans fält eller utpressa bidrag 
till avgudatjiinstcn, samt uttryckte sitt er
kännande fiil' :\las foglighet i alt ej sälta 
sig till mOlstilnd, oe u lovade att ingenting 
sådant skulle hända mer. Hela händel
sen gav Ma en moralisk seger, sonl upp
skallas a\' de l'äLtänkande i byn, och tor
de bli en hjälp i framtiden. 

::: 

PredikotälteL i Chiehchow har just sla
gits upp i en by i norra delen av Yflbsi
ang-distriktet. Lantfolket där anses ha 
tid alt konll11a och lyssna, emedan de ej 
äga någon bevattnad jord, under det att 
närmre berget bäckarna måste ledas ut 
på fälten , eller också valten vindas upp 
ur brunnarna och ledas gellOill bevatt
ningskanaler ut på åkrarna, och därför 
folket där ej har tid att höra på predi
kan. De ha just slutat ombyggnaden av 
hela stationen där. Den är församlingens 
egendom, och de ha gjort ombyggnaden 
också på egen risk, fastän de ju fått eu 
del bidrag av l,ineser och utlänningar. 
Gamle pastor Ching var nyligen här rör 
att uppbära de bidrag, vi samlat, och han 
sade då, att han nu snart kan känna sig 
fri att träda tillbaka från sin uppgift i 
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och 
yngre' kraft. 
lat hans systerson, att 
vara hans biträcle och utföra sådant ar
bele, som kräver mera ly sedan 
silt rall för ett par år sedan, då han bröt 
sin höft, hal' han hart mycket 

all förflytta 

Yi ha nu både goss- och flickskolorna 
i här och i och båda stäl
lena är del kineserna, som sköla uncler

och så gott som hela admini
strationen och hushållet. Del är ju mycket 
bättre än alt vi utlänningar hålla och 
styra med detaljer, som vi j alla I'all all
tid få svårt aH utföra, så alt de bli 
tillfredsställande från 

Det iiI' glädjande, att våra. skolor ha 
gott llamn om även j kretsar, som an
nars ej se det i kristendomen. Så 
har t. ex. en grupp elever i slatens man

seminariulll ombett var sl<olkock att 
sköla deras hushåll, vilket de stå 

ty de ha kommit underfund alt 
eleverna i vår skola få bättre mat för 
mindre än vad de ge. Samma är 
förhållandet med en grupp av flickor i 
statens kvinnliga seminarium. Där ha de 
engagerat en f, d. koek från vår skola, 
och vid förra terminens slut fiek han en 
exlra present dollar, ly de hade 
i alla [all sparat pengar och fått bättre 
mat än Han ville säga upp sin 
plats för nästkommande men de 
ville på villkor släppa honom, ty de 
kände, att de kunde lila på honom och 
anförtro sina inköp åt honom utan fara 
atl hli lurade på eller varornas 
kvalitet eller Jnrantitet. Man åt 

sådant vittnesbörd om 
kraft. 

Utom bidragen till skol verksamheten 
hålla de nu här på alt samla in medel 
för evangelisation. Det är 

hitkallade biträdan
de evangelistens lön, och dels kostnaden 
för tältets uppsäUande, värmn]ng och 

fran till pia Is, som 
de samla för. 

Det var vid ett >stormöte" när 
för det framför liggande arbetet skulle 

Ledarna hade klart 
vad var och en kunde komma ut 

med, och nämnde så summor och 
vilka som ville låta skriva för den ena 
eller den andra. Det var en man dLir, 
som för fast vid sina 
delar, och när den summan anta
gits av och ordföranden 
vände till honom, så sade han, aH han 
ej hade j'åd. Vid nästa mindre Sllmma 

oeh ännu en lil<asä. Då var 
det någon, som vanlade honom, och sade: 
"Du skal! inle söka undanhalla Herren 
del, som honom tillkommer, lY det 10rde 
hända, att han laJ' ut det på annat sätt, 
om han ej får det, sa som han vilL Du 
har flera kreatur därhemma bundna vid 
din krubba. Tank om Herren skulle kom· 
ma och kräva ett av deml Om han skulle 
komma och taga ifrån dig din vita bästb 
- Han satt fortfarande oberörd och 
hem från mötet il tan alt ha upp sin 
sak. När han kom hem, yaj' hästen borta. 
Det blev till för honom, och kort 

fick en, SOUl var anledning alt 
lala om händelsen vid elt annat möte, 
där det var om liJmande fördelning 
av utgifterna, fastän de där med 
de minsta och sedan fördelade 

de mest bärkraftiga. 

den verkan, alt en, 
som först laga sin del, efter hem· 

sina kreatur, drevs 
Samme man 

gripits av 
anden, oeh han har lrots silt "älstand fi.Jr
bjudit sin son att å faderns 

förhindelser för 
När han sålunda bundit sonens handlings
frihet, han hem från möte!, ty han 
,hade ej lid" att stanna till slut, och fö]

morgon befans det all hans bästa 
mulåsna blivit borlslulen under natten. 
Delta har bli \'it till en väckelse föl' andra, 
men synes han mer och mer för
härdad, och vi undra, vilka medel Her
ren skall få tillgripa för alt få honom 
loss. 

I elt helt anriat distrikt var det en lids 
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bibelstudium [ör de kristna, och så många, 
som kunde, samlades på en ut station. En 
burgen man kände sig dock oförmögen 
att komma med, ty han .måste vara hem
ma och sköta om boskapen,; de bade ett 
par oxar. Om ett par dagar kom han 
emellertid tillbaka helt ödmjul(, Ledaren 
av bibelkursen hade sagt: ,Akta dig! Del 
skulle Iwnna bända, alt Herren Cud gör dig 
lös från det, som hindrar, på strängare 
sält, om du ej låter lösgöras dig med mild 
Ilet.> När han kom hero, [ann ban båda 
oxarne döda i boskapspesten, och nu var 
han ulan hinder att komma till bibelkur
sen. Den läxan verkade, och ban gick 
dit, rri i mer än blolt yttre hänseende. 

Det är gott, alt Herren själv kan taga 
vid, när vi stå rådlösa och oförmögna all 
göra något alt få kristendomen omsatt i 
handling. Hängde det på oss, så vore det 
allt bra hopplöst, men det är än i dag 
Herren Gud, som skall bekräfta ordet, 
med ty åtföljande tecken, vare sig dc för 
oss synas som under eller ej. 

Cm'l F. Blom. 

Utdrag ur brev från Dagny-Edla 
Bergling. 
Jag har List sil hiirligl idag i 2 Krön. 

25: 8: »Grip \'Crkel aJl, ga frimodigi i stri
den. - - - ly Gud förm[ll' bade ,111 hjälpa 
och alt s tjiilpa.)) - J,lg lyebe det \'ar sa 
härligt det löftet alt fa ga frimodigt i slri
den. - .Jag längtar verkligen al t hl laga 
itu l1led lite mera ~ll'bele , direl(t missions
arJ)('le . 

Yi hava Ull varit n >lgot över C'U vecka i 
Yuncheng och längta att få komma öycr 
snart. Det är måndag. och 0111 söndag ha
\'a de stormölc ä ven i Hoyang. Far reste 
över först. ~Ior behövde vila, men hOIl 

läng tar sa alt Ift resa över. 
Under Y{tr färd hit, s"!-( allt så sIiIIa och 

.Iuglit ut. Folk \'ar utc pa sina åkrar och 
skar säcl, plockade bomull, och andra ya tt
llade siua rält. Det var mer här neråt lan
del det yar S ~t lorrt. Inga bilar sågo vi all
Ilat än ?III'. Brisco('s bil, sum vi själva fingo 
fara med '1 timl1l~tr en dag. H an tog oss 
dil 1'10 km. närmare m il le t. Genom det 
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slu[JjJo vi näslan tre hela dag~rs (iird i 
ridshaws. Yi foro bi!\'iigcn heJa tiden . Den 
är S~t slät och fill. Berg och b ~lckar finns 
det nalurligt\'is. Det var mycken lrafil, 
där P~l hilviigell . Fullt llled richhavvs i 
vilk a man anlingcn drog folk ellcr gods 
samt en Ill<lS: 'l cyldhler. Yi lyddC de t \'011' 

lrc\'ligt sc sa rnyel<et folk Först idag hör
dc Yi, alt rÖyaJ·na. som drivilS över Irftll 
ShCllsi-sidan, llU bcgagn,n' sig av detta fär-

Fröken DC/gny-Ed/a Bergling. 

delllcdeJ. Dc fara omkring ]1 , \ cy];Jar och 
åro så beYiiplladc, att när dc röva foll;, 
],unna ej dessa klara sig mol dem. Far
bror Carl Blom salle \lYSs, att det yar tre 
rövare som hade lngit fdn nrlgra deras 
saker. Dcssa hade fått ut 20 soldater rr~\l1 

s taden, men niir dc 1,01111110 blllde dc ej 
l<'Iga rövarna, därför att uessa yor'o lJJllre 
lJ> viipnade än de 20 yoro, s il de sprullgo 
in i staden igen. 

Dagny-Edla Bergling. 
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HSIAD CHI SIEN. 

(MarklI s.) 

JJ,Ull e!ler in[cLJJ, ville jag sk"i\'a övel' 
della liv . D.t han i sin mandoms l,rafL 
ljiinade aygudal', var del av helt hj är la. 
Den 1 :sta oeh 15:de varje m ånad besök le 
han lempien, briinde rökelse och vaxljus, 
lihle l~,nga böner och bugade s ig djupt 
[ Öl' dc guda,', om vilka profelen siiger: 
"Dc hava ögon och se icke, dc hava öron 
och höra icke. Dc, so m gjort dem, sko la 
bliva dem lika, ja, alla som förtrösIa P~I 

dem.» Hemma ~It h an lorrt ris med grön
sake r, sIck la i vä xlolja, föl' a lt behag,) 
gudarna. I-I usl run fick gå ensam lill byn< 
giistabud, som mannen ej kunde dcltagJ 
i, emedan förorenande kÖllmat servera
des, Fliligt mås te dc båda arbeta för a lt 
försörja sin familj. Ulngt före daggry
ningen h ördes ljude t a v kvar'nen, som 
krossade bönorna, och 1'Iiliga h iin del' for
made av massan små oslar, som såldes 
till frukostm at flt grannarna. 

En dag kom bud ifrån den gamle fa
dern: »Hä r förkunnas en ny lära. 2 ut
ländska damer äro gäster i mitt hus. Kom 
för alt lyssna.» - Pii den bestä mda dal-,"\) 
sflgs han på viig till de n ort. där dc fö rsta 
strJlarna av det sanna ljusf'l lriingde in i 
hans sjäL Följande söndag förnyades be
söke~ och den g~ ngen vaknade en hunger 
och törst eHer meJ'. Jlan läsle i faderns 
bibel, du dc övriga i huset gi ngo lill sängs, 
och lwn histe och grii l, d" de s tego upp 
till dagens a rbele. \ ' ad var del han läs te? 
»I ngen r~iltfä rdig finnes, icke en. Ingen 
rörs t[lndig finnes - ingen rinnes, som gör 
golt; del finnes icke en enda.» - »I ntet 
költ skall av lagens gärningar vara riilt
fiirdigat inför Hono/II.JJ Det var föröd
mjukande föl' d!'n, som samlat s ig rätl
färdighet Ullder ilratal. Men di\ han fick 
vägledning, gick el! ny tt ljus upp i hans 
sjä l: Krislus - Hans rättfärdighet, Han , 
boende i ett miinniskohjärl<t. Han drac!;: 
in sanningen, SV II) den töntige dl'ickel'. 
D"I h a n nllgra dagar senare gick hem, var 
han en ny skapelse i Eristus Jesus, Ha ns 
första handling var el It bränna a vguden , 

ocl1 huslnlll as,lg llled rörsk riickdse h<lllS 

förfaringssält. 

Fem :11' se nare bkv han ans tiiJ Id som 
IJoksäljare i Yungsin. Men det var nClgol, 
som lryckt e honom. Iran besök le ofta 
hemme l oeh tycktes ~dlt mer n e(h li~md 

efler varje besök. Slutligen sade upp sin 
Ijänst. Mall var bedrövad all Ula honom 
g:l, ty ha n hade varit trogen p:, sin pos t. 
Er te r elt par IH<1l\adl'1' kom han lillba!;:,\. 
»Nu kan jag börja milt arbele igen, om 
Ni öns],ar», s,lde han. »G ud hal' giv it mig 
en .lilen son, oe h nu kan jag lugn l Iiimna 
min hustru.» - Det var denna tilldragel
se, som föranledde alt giva honom nam
net »Ma rkllS», so m han själv äl' omedve
len om. Han hade h andlat som MarklIs i 
.\pg, 13: 1:3 och ble\' lik50m denne sedan 
mycket nytlig, 2 Tim. -I: 11. Denna g<.\ng 
ombads han a ll hämla familjen med, och 
Markus' okuvliga hemhingla n blev bolad 
för alltid. 

lIan har forl sa lt sitt al'bele 20 [Il'. Un
del' tidigare ~Ir var han ofta ute pa lån ga 
boksäljningsftirder. Dit han val' hemma, 
sa lt han vid porten med s ina evangelie\'. 
Fö.-bigiiende blevo inbjudna alt si tta ned 
och sa mlala . Lördag f. m, s:\gs Mark us 
med sin bokväska ))'1 v~ig lill nagon ulsta
tio n, där han leddc mötet pa söndagen. 
Slundom s lannade ha n oeh besökte dc 
krislna P ~I landet. De hade i honom en 
Irogen värd, då de besökte mö tena i 
tungsin, D:\ Markus' krafter begyn le av
taga, s tällde han själv s ina'lärder i en lig
het därmed. Oftast giek han ut p[1 mor
gonen, sa lte s ig någonstädes vid vbigen, 
llär trafiken var Ii \'lig. mir bredde h an 
ut sina böcker, hän gde upp en sång eller 
elt bibelsprfJk oeh talade och sjö ng för 
den, SOIl1 ville höra. Tusende infall oeh 
lrågor fick han besval'a; m~Ingen försmä
Llelsc bal' han )))C'c! gl;'idje »för det nam
nels skull ». ödmjuk, trtlig och slilla s tod 
han där och taladc med hög och Eg. 
Liksom han i ungdom en h ade tjä nat av 
helt hjärta, s~. gjorde han det nu. rIan 
har ingen högre önskan ä n alt tjäna sin 
Mäslare och förhärliga Honom. 

»Dc lörst~\I)diga skola då lysa såsom 

http:Hono/II.JJ
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Hislet lys [T, och de som h a va fört många 
till rä ll[~irdighet, s~lsom s tjämor alllid 
ocb evinnrl'ligen.» (D ll n. 12: 3.) 

(l'l' 1'; ': ' t1i g'rli si< l Vitl nusou n!.) 

Den adertonde. 
Lilla Sigrid, SOIll lrodde p rl och iilskade 

IIeHen Jesu s, "ar en t:" ng med sin far 
plI elt missionsmö le. ;\led spänd uppmä rk
samhet lysnade hon lill bcsl, riyningen prl 
hedningarna s nöc! och eHinc!c. Plöts1i ,~t 

s~lg fadern hCllne gömma allsiUet i hän
derna, medan l ~lf'~rna rUllno ir~\ll hennes 
ÖgOll . 

Niir dc kO llll\lo h l' III , sade hOIl : 

»Pappa, k ~l n j:lg id,e gö I'a n:lgoL [öl' 

dc s laclwrs ltt 'c1ningarna? » 
»Du iiI' jn s,i lil el!)), svan de Ll(lcl'l1, »(]II 

flll' !log yiinla. Du h a r Yiil inle ni'lgol a lt 
g iva?» 

»Mamma gl'r mi g en lioöring i "eekan, 
l,an ja,r; inle Li ge den », fr;':,<;; \(le Sigricl. 

»])et Er dll viss t göra. bg sl,alJ ge (lig 
en sparbössa i murgo n all förvara lio
öringarna i.l) 

Da fadern följande da g I,OIll 11('\11, hade 
han med sig ell lilen spa rb öss:1. Sigrlcls 
glädje var s Ia r, (1<1 hon i den fick nedlägga 
(lrn fö r st a lioöringr ll. 

N:igra m~lllader senare :, jul;nac1e Sig rid 
i e1l S\':lI ' feber o('h dog. En lid eHer hel1
nes clöd gick j';1clern till ordföranden i 
missionsföreningen med ~parbös~an samt 
lJ c rällade, huru del förhöll sig med den. 

»Jag har inte kUl1nat öppna den», sacle 
hall med tara r i ögonelI. »"iJl ni gör'a del! 
Det skall finnas sjuttoll tioöringar d ~iri. » 

Dit sparbössan öpp11acles fann s där emel
lertid adertol1 små sil verslantar i den. F a
dern blev helt fön- a ll ad och I, unde ej för
Slå , varifrån den aderlol1l1c kOllllllil. 1\11
nu en g:lng r äknade han över veckorna , 
som förflutit sedan de n där missions
slunden , som han aldrig kunde glömma. 

Men nej , han hade ej mi sstagit sig, det 
yar blott s jutIan veckor sedan dess . 

Dtl han lwm hem, berä llade han för 
sill h ustru om saken och fragad e henne, 
om hon vi ss Ie någo t an gåe ncle den ader
tonde sla nten. 

»,Ja visst», syarade hon. »Dage n innan 
" tu' lilla Sigrid dog, I,om v ~lr grannfru in, 
och tEl hon S:lg, att flickan lecl a\' törst, 
,4 <1V hon mig tio ön' alt köpa en apelsin 
för. Då hOI1 galt, sade Sig rid till mig: 
' Nog vOl'e det galt m ed en apelsin, men 
"et mamma, clet skulle vara iindä roligare 
a lt f,t lägga slanlen i min sparbössa'. J ag 
ha r spa rbössa n lill henne, och med ett 
ghtt leende och darra nd e hand släppte 
hOIl ned penningen. Det var det sisla hon 
talade och gjorde. Dn minns, alt hon se
dan föll i en dvala, som hOIl ej mera yak
nade ur.» 

Det var elen aderlonde tioöringen. 
(Ur B<I\'I1cns ;\Iiss ion s lidning.) 

Insänd litteratur. 
Jnlstjärnan 23:de :irg . .Jultidning fÖl' \log och 

gammal. Utgiven av Axel E. Peterson. 
Julstjärnans Förlag, Kungsgatan 38, Göte' 
horg. Pris kr, 1: 10. 

Jnlst.järnau brukar varn. en jultidning, som 
"lviii i fråga, om ntstyrsel som innehåll inlar 
en ' b ederspla,ts bland vå ra jultidningar. Den 
hävd a r även i år deuua siu ~tällning. Ur det 
rika innehållet torde för missionsvänner sii.r· 
sk ilt : böra framh ållas fru Auna Petersons ar' 

tikel: Den h eliga Ganges. Sällan har niigon 
;'\,rtik el så. gripit undertecknad som denna. eller 
så kraftigt betonat och gripande skildrat heden' 
domens mörker. Synnerligen vackra bilder 
illustrera denna frn Petersous artikel såväl 
som de övriga och jultidningen är värd en 
mycket stor spridning. 

M. L. 

Vinterny 1928. Hedn.klör Oskar Terning. 
Svenska Missionsförbtlnde ts Förlag, Slock
holm. Pris kr, l : 75 . 

En vacker och innehållsrik jultidning, Bland 
artiklarn~ torde .Ur vår ,todliga så,ngskaU' 
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för många äga ett särskilt intresse, men rör

faitarenamn sådana som Carl Boberg, E. Me' 

lander, Frank Mangs m. R. borga för att jul

tidningen dessntom bjud~r på mycket annat 
a>:, intresse. 

M.h 

Hem. Hem. Hedaktör Joh. Gustafsson, Svenska 

Missionsförbundets Förlag, Stockholm. Pris 
kr. 1: 10. 

Synnerligen "aeker och tillt:,l"nde utstyrseL 

Omväxlande och intressant inllebilll. 
M.L. 

Kl'hlg Granen och llt·asnn. 40:de tll·g. S"enska 

Missionsförblllldets Förlag, Stockholm. Pris 

50 öre. 

Vacker och tilltalande. Rekommenderas 

varmt. 
M. L. 

Darnens .Tul. Svenska Missionsförbundets Fö'" 
lag, Stockholm. Pris 40 öre. 

Låt denna jultidning bidraga till aU göra 

barnens jul en god jol i 
M. L. 

B:trllens Julafton. Svenska i\Iissionsförbundets 

Förlag, Stocl,holm. Pris 35 öre. 

Innehåller bl. [l. vackra illustratioller i glada, 

fiirger och dlirjämte iitskilligh annat "smått 

och gott o • 

M.L 

Missionslumdbol, med almanack för 1929. 
Svellsk[l, Missionsförbulldets Förlag, Stock, 

holm. 

Innehåller värdefulla upplysningar ej blott 
om Sv. Missionsfi>rbundet utan även om övriga 
svenska missionssällskap och har dessutom 
plats för anteckningar b,tde ruec1 de olika 
dagarna och i form av kftssabok. 

lIL L. 

({el1011l Vil!lmnrker och Sagoländer. Friin 

Kaschgar till Jerusalem av .John Törn'lvist. 
Svenska Missionsförbundets Förlag. Stock, 

holm, 1928. 620 sid. Pris häfL 6: 50, 

klotb. 8: -, halvfr. Il: 60. 

En synnerligen intressant reseskildring med 
,'ukligt spännande upplevelser. Författaren 
liIter oss ord och bild följa sig pu sin även
tyrliga fiird över Himalajas högsta bergspass 

fritu Ost·Turkcstnn till Indien och vidare ge
nom Egypten ocb Palestina. 

Sådana skildringar av så viLxlande natur 

och folkliv, som denna bok företer, gi~a liisaren 

rikbebållning. Outplånliga intryck gi vas, in

tryck som väcka till tacksmnbet mot Gud för 

vad ban givit oss älskat fosterland, men de 

vile!>a också kiinsla av :lDsva.r inför dem, som 

i djupaste mening leva sitt Uv pil livets 

~kuggsidor, 

Boken är egentligen ej en skildring :;'1 

missionsvcrksamheten ibland tIe folk, som här 

"eskrivas, men vi påmionas ständigt om denna 

verksamhet, och dell läsare, som ej tir alldeles 

[rii·mmande för missioneu kao ej nonat ,in 

vilekrts till förnyat missionsintresse. 

Boken ilr vrlrd en vidstri\ekt spridning. 
E. F. 

Viirhlsmissioneus Av G. W. 
Lindeberg. Teol. dr.. Docent vid LnDt1R 
universitet. Svenska. Missiollsför!mndets 
Föt'lng. Stockholm 1927. lSS sid. Pris 4:--. 

En bok, SOln va.rje missionsviin bör ägtt ocb 
noga, studera. I den nlirvan1llde tiden, (1(1 

missioueu över bela linjen int.rätt i ett nytt 
skede, som tillika har antagit en mycket kri

tisk karakiiir, är det av största "likt att fbr' 
s!'afffl. sig en Idar insikt i missiousverksaru
hetens verklig" läge för att kunna möta de 
krav Herren nn .sbiller på sin församling. 

Författarens grnnclliga insikt i alla de missions' 
problem, som nll föreligga, hans IDogn'l 
och sunda omdöme och hans förmiiga ritt giva 
klar och tydlig vägledning ifråg', om missions
problemens lösning göra, utt denna nu sii 
aktuella hok blir synnerligen värdefull. 

E. F. 

Hans Stjärna i Östern. 
S. JL K:s ilLmi5sionslwlendcl', 25:c 'lr-

Pris hiiftad kr. 1· /;"); karl. J,r. 2: 2;} och 

klolb. 3: 25. Vid av minst;; CX. under 

en adl'cs>': 2;> rabatt Ej fraktfritt 

Hekvil'crns fl'1m Svcnska Missionens 
Kina Förlag, DroltninggHU1!l ;)3, Stockholm_ 
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REDOVISNING 
för medel influtna Ull "Svenska Missionen i Kina" under nov. 1928. 

Allmänna lIlisslonsmctlcl. Koll. vid Elna L Oll ulls föredrag pa 
missionsa fton i Vii s l"uusjö skohl7 jl1 16: .~O 

1.;61. Koll. i j\-fal'i es l,ud 30/10 ]J: 2.j 1632. Av skoJhal'llen i d:o 2:
1;,(;2. ,,2 Tim . l: i - l O·, 2,000: - 16:n. Koll. vid d:o i Skiil'sjö missions
15(;3. Koll. i 13ölo lU: - hus 8/1 10: -
1,,(;4. K. r. l ~ . K:s Cenlraliiil'eo .. g·m. 16:14. D:o vid d:o i Romme missionshus 9111 H: ~):. 

K . ..IJ• . \ ., till ;\'CM!;, Björklund, 16.1:;. E. och G. N .• Vl'olstorp 100: -
underh. 50 : - 1636. Boda S:a missi"nsl'örsa ml iug. 12: 

15fj,i. S"lh,'rg-H "eh \Vij s nrbrh(öron. 2& :  16:37. S . J. S. 300: 
15G(). Ovel'!:itu JL Diltners sizo'ta ~pal'!)i"I~~a 113: - 16:)~. Koll. i Gärdsta missionshus vid H. 
1;'fi7. K. L., Rristdnla 1:': - Wangs besök 11: 20 
1.;1;8. n. "dl A. N., Killlsl;atl. 10: - 16ÖO. D:o i :n\J u, Arv psund, vid tl:o 11: GO 
1';1,9. E. ]!"! d:o 15: - lG40 . ResebiJrag- h. IL P .. till H. W. .>: -
1:'70. >Föl' Jesus » 50: - 1641. D:o fr. viinner i. H ll kan,la, till d:o ;~): -

J :;71. ) On:imnd~) 200: - J642. Från m i~sionsförsä]jn. i el:u ,lpn d:o 10: 
1;;i2. »~lbsiun::;w(',kl frdn Dalorft ) l;" - l r.43. Fr. mission s~tund i Fag-erd!ll.gm tl:o 19: -
1;,73. A .. B., g'm G. J-r., 1:I"lcroaker :,: - ]1;14. F,.. miss ioosstund i Si kAs. g-1Il ":0 18: 20 
1:",74. S. N .. Malmii 2:;: - 1645. Fr. rnissjons~tund i H O,":..; bo l 'l: 511 
1"7.;. >)j\.nn i0 ~, 10: - 1646. ',) li' y llnad ,~ 8: 7:; 
l:iiG. '~orsu~ kyr1d. rni!'isioILFiS.\' t'öt'cning 100: lr;.Ji. Kimstads kyrkl. syförcning 101): -
1;,77. "Tioude ,·nl. H enens buu ;·, l,,, - 1648. l'. K. p" Nyköping 2,,: -
1:;78. Koll. i missiolbhu sct d. Hl/lO 1928. 164~. Falköpings ~yrörel1ing 100: -

Snlögen 21: 04 16;;0. E?imtuna syförening' 1;;0: -
1579. E. ,T., Bo,ien, till .r. Aspoergs un 16'-.1. 1. L. , gm A. il., Fjiirdltundra 10: . 

derhåll 100: - lG:'2. öl mstads mfg 7:': -
Orfprkllvcr t, ::nn d:o l;': - 1(;:.3. Olmstnds norra :nbctsfiirening-
H. H. , Br() t:jel lwrk 4: - 16:,4. Koll. pt s~' mi)te i BOl'län,Q'C', ~·m· E. J~. G: (iO 
K . E'. l. M:s fllJ::ll orstu di s i.rikl, till ] (i;.,;j, Onämnd. sJ1arh.-mcdd, gm. d:o };"j: -

M. Ring-b lJ l"gs uiHlerh. 7.;0: - 16.;6. O. M., Orrvikcn 7: ~:J 
l:JS.j, D . L., Pitel !j: - 16'-,7. FörKåhl gåY;; av C. N. , gln A. B., 
1.-,fUi. O. R, Ystad 20: - Skellr [tr;i , :)0 : 
1'-, ~7 . K"II. på "Liuanan», Gbg, 2/11, re 16,,8. A. L., ofrCl'kuvcrt, gUL d:" 10:

~1' 1)idr;Jg 1659. N. S., lill E. Siösll'örus underl,-, 
Koll. i ArvjcJ:..;j;'lur vill JlIis ..... iuniir g-m d:o 10: -
Hl~~·gqUjsts be~ök 16: 50 Hif.IJ. ,, }..!U lit.e t överskolt ,>, gOl d:o 

';;89. G. K., Björköby 20: - lG111. "0'' ,inlll c!J, 1,000: -
1',90. Väuncr viu Flisb,\T. »inför 111innet Hili:L I(ollrl,t er i l l lllC;i lI('iL SIIfinhem ;JO/!) 

av (he n;te H. Dillner, SUlld: på och l/ID 18: 7:' 
oi'l'rruagcH x> . g'fll G. n. 2,-,: - 106·!' Koll. i Pile: Il/lO 28 : 

1::;91. Förl'nillgen TL K. i Vi.i.nl'l'sborg 200: - Hjfi~l. D. K., K " go :,,:
1"9~. 1:'ati,·"t,,1' p å Kroppef"iälls ::;allattl  l/ila•. F. 1'., Sundsvall 10: -

riuJ)J, g-m K W., Dal, Hostnek 10: - lli(i7. E. & B. G., Solle(lp"i l.;: -
1;'93. Koll. i 1'1 bby n , g-1Il .J. A . 20: - 1668. Koll. i GrY t: k8l>u vid Elnn. J ,011011, 
1594. J. :F'.• l:lii..z~.iö. !O till minne av fru och Est or Ber gs bcsi.ik 4/11 ;)::: -!f) 

Illa Falk, född .b~ loclfrlan)) 100: - 1669. Killahel-s cJ.\. GLg ·n:,: 
1.-,n5. :Fl'ån (~n .s yföreni ng i JuhnJlllr"~ 4: - 1670. A dolöv,q Syr (j l'elli,,~: lUll: -
1.-,06. »OnHlllnd ~} U:  1671. T{. F. 1i . ]~ .. Jkpg 1,-,: 
1.j~l7 . G. X. , SI g-arp ~.i: - 1673. K . G., Stb lm 20: 
]Iill L. J-lög-:IL'P' mf.u·, ilrsuidrag 20: - 1Ii74. ~)'fören iTlgarnas för S. M. K. , SthhH. 
lGO~. N ag-lnrps Dl r.U" G;;: - rö~siiljnilJg d. 20 nov., därn\' fii~ E. 
lr.lI~. Koll. i };k,jii ",n v id Elisc Hud Sjösl1'öms undel'h. 70: - . .'\d l ,) ".001: m 

villl~ ot.:h t~ar1 J. Bcrg-quisl:-i 0\'· Biurbiieks mi._sionsföl'sn ml ing ~.-.: 
skotl s besiik 91: - Kinagruj)'[Ion i Gb~s K . F. r. K ., 

Wl4. Rvatb miR:;hln~töl'samlinJ.!.' 10: - bidru~ t. IJ i~ lL Gustars:o.on~ lIn(!t')'}I. 850 
llill.), .:\li!-'s.iollsv. j Ure ho, till rnisson:i 1G77. Skelleflea lancJ'förslUu ling 200 

r ornas ulrus ol', gill A. TJ. 20: - 1()(~. T.. E. P .. Ollr'sbög 100 
11>0G. N Blanka Pengar och el i Ul'iugar i lG';'D. Koll. i Orbcrgu. gm D. J. Al'lIcnul ];J 0,; 

lIerreus Jel:ill väbig'nadc lWlUtL, av 16,~O. Koll. i Vadstena, g-Ul K. ~. ;;0 40 
O. och H. K., Lund » 8: :J;j ll;~l. Sp:ll.'b.-mede l fr. V,"lsi""" 10 

11307. n. il ., Jämserum, till Anna Erih 16H2. Koll. i .\las thugg-skYI'kan, Ghg-, g'm 
SI)US und,;!'h. 40 :  G. K . ~:, 16 

11308. " Senupskornet", Lit.lkiiping. (j II O. l r, 3. D:o på "Libanon", Gbg ~l 
0<"11 G. C"rl~ns underh. 75: - l r,~ 1. A. N .. Gbg. j 

Hil2. I's. 103: 2 1 25: - 1Ii8 ... . Kinal<l'pt.sell, Gbg:. 2,) 
1131:1. P. A. E., gm Sv. Allinllsmiss ioncn, H;87. 100Barker~'ds n.rbo t~ riirening 

.Jönköping' 10: - lGR.'. Tr-nhult"kl'!'I"s,'n av noguUl'gn. KristI. 
lG14. M. h, gm II. A., Flishy !'): - T J1gd.-föl'oniug !')O 
H;]:'. .J. och K. 13,. Tran:' " (iiI' )} f'lt mis 1689. Koll. i Svnn,h:ds, gm K. W. 11 7G 

sionsiippel tlCiiil" 30:  1690. l(yrkl. ,,-fören ingon i ,1:0 30 
lf.18. F. H., Duvbo, " tionde" 12: - 16n1. Koll. i (; 1")' Ig-i_il , g'JU A. C. 26 
1(;19. .\ . TJ., ;,th1m 100: - lGO~. ErstoI'P._ m ig 21 
11;20. Frh.n insamling-f'n v id ~[tln~torps 169::' Koll i . nf:'<L 28 

Jnis~ i oll s ri;ronings skördc· of·h of 16n·1. V id Kin:lafton i Värnn, g'JU M. L. l~ 10 
f'Arf t1s t 2;;: - H -i!);). Koll. i AtvicJabng " 1621. ~j _\lissi o n s vliu». B-ffJT's 150, - J!;IJI.. D:o i ] U,g'el'sl ad, goDl L. J-'. 12 70 

lfi:!3. Ps. 103 ~5:  1697. L. F., d:u flO 
1G24. l(nHtlf'or.; Luth. Mfg 2fi: - 1 6~ IS. . \ . 1'., H,;k 10 
lG~:;. .\r. n., g-w .\.. N., KramEnrs 5 :  1609. Koll. i 'rju rloJ·p. Wik, gm G. TT. :') 

16~R. il, G .. Clbg 10: - liOO. \) Ä.llkan,~ ~k H rv ") , gm d:o 10 
l ():! ~" Matl. l ~: ~O, till IL AlluerSSOlls un 1701. A. P. , d:o JO 

derh. 200: - 1702. .T. S.. Uud l'l1s, r eseb. G ~ IJ 
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J{ "ll. i Vir. ·d :t. gm W . H. 7:- 1.;a9. SyfUl'C!l . N :o J. Slhl nr. I.i ll uJl dcrh. 

Koll. i FJi su,·. gOt ]i;. n. 14: ;lO för hi belkv inno r i R t) /l " "r" 81: ~.j

En avskerl "g Ä,·.. till .Kina f r. A. C., 1600. :\. (j. tI (' ll C. i". till llarnh. i Sinnn, 


Yenn» ;,00: - gm Cb. N .. Ghg 50: 
1,06. " F:n blomlll:l " id k)'l'I;oh. :\.u g· . Carl - IIiO!) . H. .r., ;I(ari,'. tad, " fuu elsedHg's blorn

., tedts bår ·' 10: - lll ur », lill f'n1'i p. ns att an väuela ., e[ 
1707. }) OJl~i Dlnd» 10: - t" r gottfi nu ande .10: 
I i i". N. II. Jr .. llnlbl' ,.,·,j 10: - 1610. B. :::;., Figeholm, t ill j\("ri a 1'cl i ,'l" 
liO!l. »)Ki aavän, Jl vl' tla no a , lill Illi .... ~ io - ~on, att anv. eHer g otf'l' . l O: 

närp r lla ~ U ll"eSo,r » 100: - 16Jl.. » I st. för blommor pil al'~d [q!' C'n från 
1,111. Koll. i B:tnkel',' rl 18/11, g'm J\f. n. 5: j4 en viin. till c1:o " 40: 
1714. ~':kcnäs sy(öl'cn ino-, spnrb. -m edd .39: 25 1611; . }\Suudag'l:if.igg fr. I .J.) , g" II l .t-\. . D., 
Ii f:,. _\[pdel vid mi s- io!1"""ktio't i Lu,ul Kri~ t'I"Ja, till Minuie ::\ i"h o lsoll, 

2;l /Jl vid wi ssio nilJ- och [ru And e r aU HU\-. eller gotte. fl: -
SOIlS besök, gru G. S. 200: 30 J6 l7. » li' (;u(' l s('d a~~g :'l v a» fr. A.. n .. t ill ll:o G.: - 

17]1;. J{ol' f.i.v :ig-ens rnrg- l ;; : - ri22. Sönri,,""s l< 01al1 i N . Skli r.<tad , f' ill en 
1717. Sk ii l'slad:,-> Norra \~i:-i ..;jon~ !"ijr C' llin~ -;;): - go~ iC bos Axel IIa ho", g-m O. A ., 
17 1R. Koll. vid KinHlniik i Örebro, g'm :::; irjnge JO: 

S..r. - 237: :I ~ 11;26. J. .'\. M., [iiI' t vå El\'ang:s ullll e rh . 200: 
1/ 1 ~ . K. E. , G:a l'pP'Hln 2:-): - ]fil;!. Sp" rb. -medel f r. Siiltra , tiU n;ll·oh . 
l iU . KulL viel lUi"iun ii , o r·h fru Ande)' i :,;ioHn 70: 71 

sons hesiik i Sn irre,I;IlI, gm U. L. b : lli72. :1. 1:I .. Rthim. UI! Mm' ia Pcltr'r',soo 
J 12~. G. S ., Lidkö piug' !I: 41 f ör B arnh. i Sinn]) ,10: 
l n4. }(oll. vid UIlg-tl 001C1J 8 b ÖIlPs fUH tl i 16%. A . .d . till C. b l""" ;rlt anv. e "lig- t 

(hebo l~ /ll 1:-:: i)v lJ renskonlmc lse . .')0: 
J7~.j. E. O., SI1,IO\ lU : l'Il . Vf!l;la och lij lJl'ls hcrgu syföroning, 
1720. ]1. \J . F. i We.sf urark ~O: till ~fHT in Nyl in , att a nvfindfl :.. eI 
1727. A . •T.. Al i n/!'-, ''' . 'JlUl·h. -nwrl el IjO: - t.Ul' go ttfinnandt· r)o: 
1 7~H. L. W., J\/aiIni), tMI;"fI' l' r till Her 17J2. ,, 1) 0 äl dre sy[öre.ningcn i Norr;) 

ren av rI. 21/11. 4~: - Sk ;.jr~tu d . t. G,'an p: . "Gyllcnsljiirna » 1"0: 
1729. )}N. (J . , 50: - 11l~. J):(J lill cn ,kt)lgOf;,. " s unrlt'l'h. ,,0: 
17:-:0. Arnlmhii( 'kf-J J llr~~ 2.i : - 1720. .\. O.. :-ItH' l'lrul t. 1il! )1"1'i" :t-.T~· lin, 

n tt n ll v ~ fLf' l' ''''' oUC 2;); 
Kl' . lf. ,OOO: R2 M. I L, B.förnö,~lil1 \/aria p,·f U,1'.~ , 

so n, ntl. HllV. cft ur gu ll\:. 20: 
S . M. K:s Pens ions fond 


S ~, r ii r c n . n:r 2, S lhl m, 67: 10 
 Kr. l ,3~7: 16 
2 l\1.o.'i . :1.): ;, ~O: - Allllläuna miss iomuncd el 16,000: 82 

S. 11-[, K:s Penslons1onu 117: lO
Kr. 117: lU Särskilda iindamiH 1.397: 16Silrsldhla ä ntlaHl lll. 

1:'8 1. N. L. , Nnrrfdje, fill ~l. Iling-bc rg. Summa u nder noy. m a llad 1928 K l'. 17,515 : 08 
att HI1 V. I'fl4 't' gull!'. 200 : 

1.)H:!. S. S .. SIldn, . till M. Hing!JRrg'. [iiI' ,Hed uf1rml lacl~ /iII UIII'jC g ;uu/'c' 
UI1 (["l·h. av liir;I\·r. i )(i"''' ' hih llO: 

R S., Ljunghy, Ull Ing('hut·;~ I\ek'l.cll )) S;"t t;l f'k a v i (lig- 11\.1, \"~'r Gull. oc·h l ova diLt 
[iir ba1'n- oeh kvinnu'll'brICL 200: - J l ii l'Jj~:I 11~1I111I. » l X :riill. 2!I: 1:3. 

Vittnesbörd om missionen. 
Guvernören över Brittisk:t NYfl Guinea bar 

fällt följand e yttrande om miRs iollen' o Vi tro 

att det iiI' siikrare [Öl' en obev,tpnad vit man 
att [ara igen om land et bä.r na t tetid , än ilet 
sk nlle vara att passe ra v issa la-nil sdelar i de 
kri stna. Jiinderua . Detta ä r till s tor del en 
frukt av missionsarbete t. Den skuld i vilken 
regeringen st'll' till missionen ä r vida större 
iin den summa, som densamma i [orm a v 

llka.tter efterskä.nkel' ;"tt densamma.' 
Den [örutvnrande gu vernören sade: ) Rege

ringen står i skald till mis~ionen. Vore det 

icke för de sm,~ vita base n, som iiro strödda 
längs kusten och i vilka. missionärerna bo, 
skulle det vara en nöd välldigbetatt [ördnbbla, 

ja, fyrdubbla polisviisendet. 
Föt' vat;ie penny som git'es åt missionsa'rbetet 

spara>' rege1'inqen ett ]Jnnd sterh-WI, alldenstund 
'missioll sal'betets {ntkle1' Mo f1'ed, Q1'dning och 
laglydlJad. > 

Del har lrä/fande sagts, all Pau/Ils hade 

Moll Ivå dala i sill almana cka: "./ dag" 

och "den dagen ", 
De/ är, som uWe han söqu: "/ dag " skall 

jaq använda varje 6gonblick /iII all fjäna 

och tillbedja min Frälsare. Och {ör "'den 

dagen ", räkenska/Jsdayen, Jesll up/)en

bare/ses day, sko/a al/a mina kra/ler 

sällas in. 

Md ocksIL vi /epa "j dag" (ills el av 

:'den dagen". 

(Sa nni Ilgs Vl ttue~. ) 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma I 

http:f'n1'ip.ns
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Prenumerationsanmälan 
i\l iss iOnsti d n ingen 

SINII\'IS LAND 

anlll~iler härmed sin 34:e årgång. 

iVfissionstidningen SiniOls Land, organ 
för Svenska Missionen i Kina, utkommer 
vill Gud även under år 1929 enligt samma 
plan som under föregående ål'. Ansvarig 
utgivare är missionsdirektor Erik Folke, 
varjämte mis5ionssekreterare i\'farLin Lin
den m. fl. medverka vid tidningens redi
gering. 

Sinims Land utkommer under årets lopp 
med 20 nUlllmcr samt innehåller uppbyg
gelseartiklar, bibelstudier, brev från Kina) 
meddelanden från hemarbetet, uppsatscr 
s~ll 'skil! avsedda för barn och ungdom sam t 
missionsnotiser från när och f.iärran. Frun 
olika håll har red. haft gläd.ien mottaga 
vittnesbörd om alt vår tidning fått vara 
till uppmuntran och välsignelse. Vi bedja 
att härmed få uttala ett varmt tack här
för såväl som för allt det kärleksfulla in
tresse för Sinims Land, vilken på olika 
sätt tagit sig uttryck Särskilt beder red. 
alt till prenumerantsamIarna få utlala ett 
vördsamt och hjärlJigt tack för deras ut
hålliga llch osjälviska arbete för tidning
ens spridning· 

Då nu årsskiftet närmar sig, ville red. 
dessutom till envar av tidningens vänner 
rikta en innerlig väd.ian om hjälp med 
anskaffandet av nya prenumeranter. Tid
ningen behöver så väl det ökade ekono
miska stöd, som varje ny prenumerant till
för den. i\Ien dessutom kan och bör en ännu 

högre synpunkt anläggas på arbetet med 
att samla prenumeranter. Denna kan ut
tryckas så: ju fler nya prenumeranter, 
desto ner vänner till missionen och före
bedjare för densamma. Och ju ner före
bedjare desto större segrar i hela det ar
bete, för vilket Sinims Land vill vara ett 
organ. i\lå då tidningens vänner själva 
med n)' frimodighet gripa sig all med arbe
tet för alt samla prenumeranter och må dc 
bedja Herren mana fram och giva Sinims 
Land 1I1ånga nya verksamma vänner. 

Slutligen bedja vi också få anbefalla 
Sinims Lands redaktion åt vännernas håg
komst i förbön. Red. känner djupt beho
vet av Guds n~ldefulJa bistånd och välsig
nelse, och denna gives, det veta vi, så
som svar på bön. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal h. 1: 75, halvår kr. l: 25, l kvartal 
kr. O: !JO. Sänd till utlandet kostar 'tid
ningen kr. 2: 75 pr år. 

Prenumerantsamiare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, 
",rhåIla mot insändande till expoav postens 
kvittenser kr. 2: 25 för varje ,6-tal ex., 
men då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från 
ex p., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från ex pe
eli tionen. 

Redaktionen. 

Expedi tion: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 


Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
Se, lIan ];O ID1l1Cr! - Himmelriket iir n ~ira. - -;. Pro("ssor A. Knlmorlin. - Fö rsiilj 
ningen i Stockholm för S. 1\1. K. - Från Recl. och Exp. - Fran missionjr eru :l • 

J'Isia Chi SiCH. - Ungdomens avdelning. - Insfllld lillcl"atur. - l{ccluvisning. 
l'rcn ullle ra tioIlsanmälan. 

"t.()(" ktl()lm. Sveo"l<a Tr:rcker iaktiebola:::ct, 1928. 
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Jultankar /928. 

Gal. 4: 4-. 

s c, n a t I e Il s el l.i u S I H ö r, d e t 
sjunyeI' i skyn! 

Del sjwlwr liU hi/J)Uu:lens ära. 

Och sk,;dar ,in!/ u[l[!, mig möl er en syn 

Av himmelska härar, som bära 

Till jorden ell btlds/~ap så unclcrbarl slort; 

TiUj"örene aldrig det heller var sport: 

Nu Kristus den vänlade I,·omrncn. 

!lT"lusen c1 e l(j/lel, för!-:twnaL cn gung 


l Edcn för Itdam och Eva, 


Dcl si år j u så fost, men tiden blir lång; 


Ej I1ll,kr. Dill männishor bäva 


I {rid,ll/n och hopp. Dod, tm ll hiil/cr ut 


Pr1 hi/Id nu Gl1cl som '/1 el)iUI beslu1. 


lIan hull 'r . pad ('n gåny han l/)vu/. 


Så yliidiells 1 himlar, dig fn'Uda dl! jord, 


En io"rii/s(Jrc lödd ör [ör alla! 


Nu ,'i/il/lll/'/ws jubel, heliga ord 


llör~ w 'd 1I11l/;rinCf lJdlch,'lIL sl,'o//u. 


I 1:1'11/,/"111 mnn luUI Guds ('n/Jdde Son , 


Kom miinnis!;ol':ll"n, um ud, Uiuyl här

ifrån , 

GlleL" hcli!ltl uncler /'I'I)risu! 

.)0;/1 ullLirI hur vcu 'il. su vw' iip ' n du: 


Det ,'ir .il! d l' rill [1 ' [/"(; [Iii eL 


JUt 11/1'/'0 (in ' w/dra III 11''-1,/,(, 11 f(jrslc1 


Och Lrygga sig till. i.'I~d iiI' skrivet, 


Här ~i (![ I'Llll . IlCllW U, Ii '/"dar Illcr! fl er, 


De lo vu sin r;l.Id. i jl.! lwl lilillc r. 


\'ur fil/llf's 1:1/ yl,hlje SO/ll d ~Il nll:J 


Bland alla de under, som Herren har q;urt" 


Del slörs lo ej finner sin lil:e , 


EIt syndafall suå.d från Eden är sport, 


Då väqen blev siCingd lill Guds ril~e, 


Vud ä,. det då mer, ui ännu få se? 


Olaliga synder, slora hä" sk.e , 


O, mänska, hur djuIJt dil är fallen! 


Din hemlighet, Gud, jag här icke förstör, 


IIur mänskan du nu kan förskona, 


Här slQ/lIlor törSlånd, cj lanke förmår 


filt fal/a, hur mig du kan sona. 


J1 ' II gd/' jag lill krubban, ser jag det barn,. 


:Iii!) kan förlossa ur syndernas garn, 


Dd ser jag b lalld line/ er de l sl('jrsla , 


Viii 1I1U ui nu frö.idns bild' slom och smil' 

'Fär j lllens osägli!}a !7WJI1! 

E/wllr här bjudes den gJuan aU tå, 
Och II imiarna evigt hörs lov(l. 

N u iir fullborclat: ))IIall, I:vinnones säd, 

Skall orlllen för!rllmpWl, vill du bli Illed 

tIll JIIlvåvans under besjunga? 

J>.in 1I11rfn( Ull IUI shim i Julhällens ljus! 


Dill SilllU skall dilt h jä l'la uP/JV r1 I'1/w. 


Du sko la ock alla uli dill !tus 


' ar amlra i end t ilkl sig ! lr~l'fn u, 

:)u slwll du i l lC lI mc l ju lf r itl bek r ÖlIt 

Förn immas ett l i v i Id i1'l ek s skönl; 

L"n {iii/I II{ UP flinz m 'lens !)lWU. 

ElUK IIEL.INDER. 
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E D E R Ä R F Ö D D F R Ä L S A R E N. 


Det stora undret har skett. Mes
sias, Guds smorde, sem fäderna vän

tade efter, har kommit till oss här i 
syndens värld. Och han kom full med 
nåd och sanning. Han kom visserligen 
i så stor ringhet , att profeten, som i 
anden fick skåda hans dag, L~tbrister: 

" H an hade ingen gestalt eHer fägring , 
när vi såga på honom kunde hans ut
seende ej behaga oss. » Och dock var 
han härlig, underbart härlig för aUa , 
som iä.l1.gtade efter förlossning. Där
för lyder iärjungarnes vittnesbörd om 
honom å : Vi sågo hans härlighet, vi 
såga likasom en enfödd Sons härlig
het. 

N u i juletid vill Guds Ande komma 
och ånyo taia till våra hjärtan om det
ta stora under, om honom, som säger 
till dig: Jag måste i allt bliva bröd,er
na lik. Du behöver en såd:=ln Frälsare. 
Och därför kommer jag nu som din 
broder tiil Dig. Du skall finna, att 
jag är din barmhärtige överstepräst, 
som kan hava m edlidande med dina 
svagheter, som förstår dig så, som 
ingen annan, och som kan hjälpa dig 
så, som ingen annan, en fräl sare, som 
har makt och vilja att förlåta dig alla 
d in2- överträdelser, r ena dig fr ån alla 
din a synder, rädda dig från allt ont verk 
och frälsa dig till sitt himmelska rike . 

O ch nu väntar H erren, att vi i lik
het med herdarne skynda till honom 
för a tt se, se djupare in i denna hem
ligheter nas hemlighet: Guds Son en 
mä niskoson, Guds Son utgiven för 
syndare. Guds Son bära nde vår skuld , 
Guds Son syndares Frälsare. Vi se 
ej blott bar-net i krubban, utan vi f3. 
se ännu längre. Vi få följa honom p . 

hans väg härnere på jorden. Vi få se 
honom, hur han bar våra sjukdomar, 
tog sig an oss i våra sor-gcr, delade 
vå r jordiska lott i allt. Vi få följa ho 
nom de sis ta stegen på hans smärte
väg till GetsemCine och Golgat a, men 
vi få också se honom i hans uppstå n
delse och himmelsfärd. 

Att så få se honom på nytt, de t är 
högtid. Får han på detta sätt giva oss 
en ny syn på sig själv, ska ll även i 
våra hjärtan födas lovsång såsom hos 
herdarne. Att få se Jesus ger verklig 
glädje och förblivande glädje. I den 
glädjen är intet samvetsaggets galla 
blandad. Den glädjen kan ej störas 
av någon m äi1niska eller av några 
mötande omständigheter. D en gläd
jen är fullkomlig . 

Herren väntar också av oss att vi, 
skola i vårt hjärta gömma och djupt 
begrunda, vad vi få se hos Jesus. Je
sus såsom Guds gåva till oss är så 
djup och så rik, att vi ej på en gång 
kunna fatta honom. Vi behöva vara 
mycket allena med honom för att lä ra 
känna honom. Därför behöva vi still
het. F ör Maria, Jesu moder, var den 
förs ta julen en sådan tid, då hon slöt 
sig ensam med sin Gud för att f å ro 
till a tt begr unda den underbara gåva, 
hon få tt. F ör ess blir det emellertid 
tyvärr a lltför liten tid övrig till stilla 
begrundande, särskilt under högtid er. 
Vi behöva lära av M aria, Den evan
g eliska berättelsen visar oss, att M aria 

sedan all tid gömde och begrundade 
Jesu ord och g ärningar i si tt hj ärta. 

a lu nda lä rde hon känna Jesus. och 
a tt äl na Jesus, det är evig t liv . 

Görnn1.a och begrunda . Viike:1 fö r



268 S I N I M S L A N D. 20 del'cm ber 1928 

mån att få vara upptagen med him
melska, heliga ting, än mer att få 
sitta vid hans fötter och lära av ho
nom själv, som är mild och ödmjuk 
av hjärtat, och att få äga honom i 
hans kärlek och nåd! Det är den go
da delen, som aldrig skall tagas ifrån 
oss. 

Den, vars ögon blivit öppnade till 
att se och vars hjärta blivit fylld av 
salig förundran, kan sedan ej annat 
än sjunka ned vid Jesu fötter i till
bedjan. Under tillbedjan få vi erfara, 
vad det innebär att bli välsignad med 
aU andlig välsignelse i det himmelska 
i Kristus Jesus. Genom tilibedjan blir 
vårt ökenliv förvandlat till ett him
melskt liv. 

Får vårt högtidsfirande himmelsk 
karaktär, skall det ock hjälpa oss att 
i likhet med de vise från Österlandet 
öppna våra förråd och frambära våra 
skänker åt vår Frälsare. Han längtar 
efter sådana uttryck för vår kärlek. 
Han har, våga vi nästan säga, gjort 
sig beroende av dem för sin rikssak. 
Välsignade förmån, oändliga ansvar! 

Se, begrunda, tillbedja, offra, blive 
det vår del under denna julhögtid! 

E r i k F o l k e. 

»Han kommer tili vår fräl sning sänd, 

och nådens sol. av honom tänd, slwll sig 

ej mera dölja. Han själv vår herde vara 

vill, a ll vi må hOllOm höra ti II oeh ho

nom efterfölja, nöjda, höjda öwr tiden, 

oeh i frid en av hans rike en g~\I1g varda 

honom like.» SY. Ps. SS: 4. 

Trettondag jul, gemensam 
bönedag för missionen. 

Internationella i\Jissionsddet, nära nog 
sam tliga protestantiska missio ners sa m
arbetcll1de r ~ld, h ar anbefa llt en gemensam 
~Irlig bÖlledag för mi ssionen i varje land. 
Syensl,a l\JissiOllsrådet har med glädje be
aktat denna vädj:lll och yalt Trctlom]<lg 
Jul som himpUg dag för vårt land och folk. 

\'i uppmana därföl" alla, som nitälska 
för missionens s tora och helig:\ 53 k, alt 
den dagen saml8s i kyrl,or och bönehus 
samt enskilt i hemmcn a tt m jO d end räk tiga 
hjärtan bel,~inna y~lr synd och slmld och 
anropa Henen om ny nåd och välsignelse 
över os, själYa och arbetet i missionens 
tj~ins( 

Den svenska missionen, i likhet lll ed v'ld 
som sker i andra Hi nder, arbetar i sk ilda 
sällskap och på olika rält i heclnavärlden. 
I s tort set t ha Yi dock sa mma slora m~tl , 

Guds förh~ir1i.t::ande genom J(',US Kristus 
och friilsnillgen i h onoll\ s,lmt inbiirgandet 
aven rik skörd för de himmelska ladorna. 
Gemensamt l;änna vi ock, ,ltt vi alla iiro 
svaga Jllänniskor, som i denna stora gär
ning ~iro helt beroende av Guds hjälp och 
välsignelse. Och so m lantmännen, vilka 
arbeta sida vid sid;), var och en [ör alt 
vinna det allra bästa på s.ina tega r, äro 
beroende av samma vär nHlude sol och ve
derk\'ick~llld e regnskurar, s,l behöva ock Yi 
gemensamt s,lInma andlig:l välsignelse från 
Gud. 

Vi behöva i sanning sol och ljus och en 
s tark värmev~lg över mi~sionsproblemet i 
denna lid. Klarare sikt i denna sak är av 
nöden bland Kristi hel;ännare. Mycket är 
r edan uträ ttat oeh s tora sl'g rar h a vunnits, 
men det mest a återstår, da mer än haha 
lIlänsldigheten ännu vanclrar i okunnighe
tens mörker. Du Guds församling på jor
den f[lr ej domna av i din nitälskan , tän
kande att så mycket uträttats, att du kan 
I,änna dig nöjd och tillfredsslä lld. Det 
finns dock icke något annat na mn än .Tesil 
namn, i vilket frälsning gives. Denna kris
tendomens grundsanning måste komma 
fram bland oss i det klara dagsljuse t, sa 
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:ltt Yi se V,1f pUkt m ot delll, so m ä nnu ej 
(,\tt evan ge lium. Della st d Ja nd r ljus skall 
förvi sso fr a mk all a en värm ev<.t g i kri slell
h e ten, som skall be tyda e ll ge nom gripande 
lyftning och fö rnyelse öve r mi ssionelI. 

Endast den H elige Ancl e förm ~lr att göra 
denIla sanning och missionshu det i sin full
h e t le\' a nd e för församli ngen . Vi beh öva 
diirför bedja Olll en rik ancle ut gjutelse över 
kri s tenhelen lill en förnyad och allt kl ara 
r e blick på missionen sa mt en s t;\I'kare och 
allm iinna r e nitälska n för deusa mma. Ett 
uppfr iskand e nii clesregn heh ö \'er ock la lla 
öve r de besiidda fä llen j hed nav ii riden , att 
or det m :.", slå rot och bli till frälsnin g rör 
människorn a. \'i äro ej nöjda m ed cn 
förbäLtrad kullur och sannare kunska p, vi 
önska och bedj a om Andens sanIla fruk ler , 
Olll kän-a r , som bindas för Guds lador. 

Svå righ eLern a ä ro m u!!ga och s tora. ;\[en 
eva ngeli e ls makt är ä nd:", s lörf('. II ed 

.ningarna larma och folk en Lä nka r ~,fän g 
lighet, m en den som bor i himmel e n le r. 
oc h Lala r Olll sin SOIl, som h a n insa lt som 
k onung på Sion, sitt h eJiga berg'. IIall h a r 
Jid t löfte!: ».Jag ska ll giva dig :iC dninga rn a 
Lill a rved el och jordens iindar till egr n
d OI11». Och det ä r Sonen y j tj iin a i del 
slora , h iir liga missionsve rl,ct. Gud va re 
tack, som gi\'er oss seg('rn gCll om y,U' Iler
re Jes us I\:ristlI s. L ,\tom oss dä rför m ed 
frimodi ghet, j Lrons tillförsikt och i a ll en
d rä kt p; . fram lill ni',dens tron och begära 
den hjålp v i beh öya . Det är Herrens verk, 
oc h Yi ä ro h ans tj ~i nar c . Når han g:tv mi s
sionsbeia llningen, talade han ej om Lir 
jUl1garnas makl oc h förlr iHflighN eller om 
deras resurser uta n om sin egen mal;t och 
h ärligh et. Lä rjung,wla fin go befa ll ning en. 
svaga SOIll cl e voro , men han be let! s;lg;l de 
dem med denna försä kran : »\[i g är g iven 
a ll makt i himmelen och på jordel I. Gt,n 
förd enskull 11 t och gör en all a folk till 
Iiirjungar. Och se, jug iiI' med ed er alla 
dag"r inlill Yä rld ens ä nde.» 

F örsamlin ga rnas paslorer bedj a vi vä n
lige n beakta denna Yiidja n och var pö sin 
c d giva missioll PilS \' ii nrll' r lillfä ll e alt del
taga med i denn a geTll r ns:ll11m a bÖ!lc dag. 
Bönens vä ls ignel se dela s allti d s{" a tt den 
bedj :~fld e f,ll' ~ in rik a d{'l, ~i \'C n om han 

beder för andra. \lissiollsbö nen ii I' dcs 
ut om en bön om e tt r ika n, och fulla r e 
8ndeJiv för oss s jälva och vara försa m
linga!'. 

Bedj en och I skolen f.i, pt, det a Lt eder 
glädje må bliv a fuJlkolll.n ad. 

Stockholm i december 1928. 
Suenska :11 iss ioll sråclel . 

Chang vår förste evangelist. 

Bude t att ;Vliss ion ens Jörsla medhj iil pa
rc gatt öve r grän~en var för mig elt so r .~l!

bud. Under de rörs ta pröva nde ,I ren i 
Kina var han el en lrofas te Y~1 nnCn , elen 
trogne h.iälpa ren och den självför sak ande 
tjä naren, hä nginn sin Gud och h a ns sak 
som få. 

Ch ang kom n' lbn i e \'an gelii !J c' gynllc lse i 
s in h emprovins Shansi till tron p~, sin 
Frä lsare. DeLta skedde i mitt en av tHtiota 
let p ~, en sla Li on, so m , jus t g rund<lLS aV 
Kina Inlandsmiss ionl' 1I nögra dagsre~or 
norrut ifrå n Yun cheng. Då j ,l g i s lute t av 
tIr 1888 gjorde milt förs ta besö k p å v,\rt 
fä lt, ra nn jag h onom j Yuneheng, diir han 
bedrev opieasylverksa ll1het eft r r lla slo r 
JIs i's mönste r. lIa n yar 

b
'"enas t villi o ri a tt 

bliva min medhjä lpare. F ör denn a Ljänst 
begä rde h a n ej mer ä n nog a Lt i s itt s liille 
<lns Liill a en drä ng i hemme t, omk r ing G kr. 
i rnå nad ell. 

Inna n Ch a ng ko m i berö ring m ed l; rist
na, var han en inig g u(]ssöka re. Hedan vid 
niLL on år s å lder tänkte h a n djupt Ö\'e r 'dö
den s gata , och han bäya de fÖl' den slnnd , 
d,', h a n sl; ull c m öla döden. 

l'nder clju pas te rör els(, Lala de h an en 
.Q:ill g om de nn a sin o ro. Om ni an ade, ~ : l 

dc h a n, yad det ä r för en he,llli ng aLt dö , 
sk ulle ni förskräckas, och (];i skull e n i rör
st J , vad evangelium betyder' för oss . Da 
Cha ng 1lllder åhöra nd et av en preclikan 
över E br. 2 fick h ör a . a tt J esus lös t dödens 
band , hlev ha n alldel es öYC f\'ä ldigad ay 
gläd je oeh t8.cksamhe t. I s in glä cl je trodd e 
han a tt h örja med, a lt de U'a ljuyliga bud
ska p skull e omfa ttas av al la m ed sanllna 
gl ädj e, so m h a n kiinde. II a n bl ev \' i ~,, ('rli g(, ll 

http:v�rmev<.tg
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missräknad däri, men det förlog dock <.'j 
hans njt för själars frälsnilli! . DC' första, 
han fick föra till .Jesus, var sin åldrig,l 
moder och sin unga hustr·u. Hustrun blev 
sedan elt verldigt stöd för honom. Chang 
var va,m och nitälskande, men han hade 
oel, sina svaga stunder, då fres ta r en var 
nära alt föra honom på villoviigar. Då var 
det hus tru II , som såg klart, och hon spa
rade ingen möda att föra honom till räLla. 
Jag minns, huru han efter en sådan fres
telses tund oHenlligen vid en gudstjänst 
tackade Gud för förmånen aLt iiga en 
hustru, som kände igen frestaren, hen då 
han kom med sina finasie frestelser. 

För delJ unge missionären var Chang en 
ovärderlig vän. Han \"ar alltid sa villig 
att förklara ]<inesiska förhållanden, han 
var en vaksa m r~ldgivare i alla lägen, han 
var den ömme vännen, som sag till, att 
:iag fick tillräcklig och lämplig föda, han 
varnade för bedrag:,r<.', och under allt 
ddl:! deltog han med hela Sill själs in
tresse i missjonsarbctl,t. 

I det ta \"ar han brsjälad a v en andlig 
h iinförebe. Jag minm's ~innu S:I klart en 
diskussion, som u,tmynnade i en r bilt het 
disputation, som han under en nesa haele 
med en ung ' kines. en student ifran en 
kti,lcn hö"sko]a Yid ]w,ten. Denne unge 
man sökl.e hiinIa, att om ej mission en 
uppräll:1r1e högn· skolor och hade till silt 
förfogande s tora prllningeresurscr, vore 
dess ub ikter till rram gang i Kina ringa, 
Chang ater hävdade, att intet annat hehöv
des för en framg angsrik mi~ ,>ionsverk
samhet än andligt sinne och den helig!' An
des kraft. Hans opponent gay honom en 
med.Jidsam blick oeh förkJar: lde, att han 
nog ~kull(" få se, alt . adant nr cj alls till
råddi gt ibland kin eserna . 

Som Chang själv hade 1< ~i m)Jat en l:J.ng
varig och hard kamp för att finna frid, 
Uinde han mycket varmt och djupt för 
alla dessa sökare (~fl.er sanningen , so m jus t 
vid den liden voro ganska talrika i den 
liden av Kina. Han var outtröttlig aU upp" 
söka d('ssa oeh söka hjälpa dem in p:, vä
. en . l\!rn alla voro ej lika ~\rli f1a so m h a n, 
och han fkk göra mån"a nedslile nde er
farcuheter. 

Chang l a de som goss fått n ~, "on liten 
skolutbildning. Genom trä"na sjrdYSludier 
had<.' han förkovrat sig ej s~\ lit et, och dtl' r 
sil t inträde i den krj s tna förs a mlingen var 
han mycket flitig att göra bruk av sina 
kunskaper för eva ngeJii utbredande bland 
sina landsmiin. Han versifierade Nya Tes
tamentets c\'angelisl-;:a berättelser . Därigl'
nom hoppades han, att dessa skull' intaga 
de hedniska balladernas plats ibland rol
l'et. Hans so rg var , att han ej ägde medel 
att lata trycka sina als!:.,r. 

I likhet med vad olla iir fallet hos Idne
serna hade Chang talets g;ava och var där'
för gärna hörd både j församlin gen och 
ute ibland hedningarna. 

Men fienden, SOIll källde Changs svaga 
sido.r. var ej ov,'rksam. I-Ian fann snart 
ett lillliille att leda honom bort från den 
förs ta enralelen i Kristu s. I provinsen 
Shensis huvudstad Sian hade en I'Jlg:dsk 
mission llppriitfat en boldåda. Chang blev 
lw!lad till urss fÖl'estandarr. Där hade 
h an riL; 1illfällen att f:i sin yctgirigl,et Lill
freels''''i'dld. Och den myckna I~\sning,:n ut
torkade (1.on enfaldige trons källåder hos 
honom. »Yiirldslig Vis» fflllgade hans öra. 
Nu inl'rädde en tid, som salte spill' efter 
~ig under hela hans följancle liv. Herren 
Y~id:.te honom visserligen kraftigt genom 
hans äldste sons elöd. DenIle t,dade P~I 

sin död"bäc1d mycke t ,.lharligt med sin bl' 
och varnade honom rör att fort,älla pil 
elen väg, han lwLriitt. Inlr}'cket stann8de 
dock ej länge b'ar i Changs hjärta . 

Snart fick Chang offentliga llppdr:Jg, som 
h a n I'lflellerlirl ej var VUXI' 1l ;lLt skö ta, Sin 
hustru , som varit hans s tarl,a s liid , förlo
rade han genom döden. och el: h an ell tir! 
därefter gifte om sig, bL'fanns det, att h;HI 
l'~ltt en opiulUrökers ka in i hemUlet. 

Unde}' mitt sista besök i Kina <,a mma ii
träffade vi flera gauger. Vi dröjde (];", "är
na vid de Iörsta tiderna. Han öppnade bc
r~dviJligt si't hjärta för mig och lät mig 
förstå, Yilkcn 1,;lmp som stä tt och so m än
nu stod därjrme. Han längtade tillbaka till 
dm första kä rlekens tider. Ilan \"ille or];. 

att jag skulle för~. I. :i, att han alltfort ville 
yara HrJTPns oeh att han skulle n~1 m:drt 
i\ycn han. 

http:Y~id:.te
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'" II är han ' jorde";.llldring ändad. I"i 
t acka Gud föl' "ad hall gav oss genorll 
honom, och vi vilja tro och hoppas, a tt 
Ch an g till slut Lltt hona n. 

E. F. 

'~~~~LDTITON' 
Utträdande missionärer. 

?lIission;ir Jose f Em. Olsson, so m de se
nare ilren studerat i Am erika , har mecl
~kla t , a tt h a n och hans hust ru i h ös t u t
re a till Kina såsom mission ärer tillhö
r an de Kin a rnla nd ~rniss ionl'lls amerikan
ska gren. De utträda allts;~1 ur SYens];:a 
:'Iiss ioIlen i Kina, men utresa till Kina ,«
so m Jlledlemmar el\' e lt missionssäJIskap, 
~"JTn s tilr oss synner li ge n nära, " i]],e t 
:tör :< tt "i i Yiss menin g ä nnu El s tå i ge
menskap m ed dem, och (lä r ?l t äro vi gla
(la. 

T " ,"l,samma till Gud för \'ad han giv it 
"se ge nom mlssionä r sparet Olsso n till 
;" nska Yi dem ä ven i for isä ttnin gen Glids 
rik,l välsignelse samt n;,d till a tt bliv a till 
"äl. ignel se. 

iTtresande missionärer. 
}\oll1miUens föl' Sv enska :\liss ionen i Kina 

Arhelsllhko tt beslö t "id s itt senaste sarn
manlr;icle att i de ll mån lIerren för ser 
med nwdd och vägen i övrig t öppnas i 
början ay de t nya ,irel utsä nda föl jande 
llIiss.ionä rer till 1\:in<\: Mi s~ionärspa['ct 

Xils och GIga Svenss on. m issionär Johan
urs .lspberg samt Irökn"i' lla J/aria BJörk
lund och Elna LenelI. 

I"i anLda ll a de~,:l Yiinner å t JIl issions
'l'änll<'rnas kilrlcb,fulla h ,;gkomst i fö r
bön. Berljen oek ;) t t H er ren i si n n~,d och 
i s in goda tid 111 ,'1 förse med medel för 
{les::,; I utresor ! 

Sinims Land. 

P ,'t sista sidan av d age ns 1U11ll1ll('1' av 
S ininis Land a lerfiniH's prellumerations
.anmiilan för de nna vål' miss.iOllstidnin g, 
o ch. "i Yill e h ä rmed fäs ta uP Plll ärk-" mhe
','/1 däf\'id. 

Salnlidig t \'ill e Yl ocks ~1 utta la rtt varmt 
lac k till Ya ra Yiinner. som ;;' 1' dter är ga 
in i kärlek'gä1'l1ingen att s prida Sin ims 
Land. Vi tad,n, ä'l'cn Gu d för dem och 
bedja Gud giva dem n,l d och baft till 
uthallighet och oss m:l11ga nya s:lda na 
"änner. 

Trettondedagen 
anordnar S. M. K. , i likhet med föreg[l
ende å r, Id. 11 f. 111. en missionshög lid i 
B eiesdakyrkan , F1or;,Jga ta n S, Sthlm, då 
s parbössor och oHt'rgavor moltagas. 

Program fö r mötet ko mm er a tt införas 
sa o m a nn ons i Sv. Dagbladet, Sv. Mor
go nbladet och S tockho lms-Tidningen. 
Missio nens yii nn ET h älsas v a rmt Yälkom
lla, och vi anbefalla mötet oH deras h åg
komst och förbö n. 

Upproret i Kansuh. 
Denna uppsals intages i vår 

mi ss ion stid nin g ~iirskilt emeda.n 

den utgör ett s" belysande exem ' 
pel p,. de svårigbeter den nuva

vande rege rin ge n i K ina bar Rtt 

ö\'ef\'i nn a.. Vi önska a lltså, att 
d eu ska ll giva auledning till förbön 

för dem, som iuu eha infly telse rika 

pos ter i Kinas sa.m ili"ll sl i v. 
( t{ed:s <l.nD1.) 

Ti llförlitliga underrättelser från Kina be
IU'ä( ta , tyvärr, de meddelande n, som tidi
gare varit sy nl iga i tidningspressen, vm 
a tt 200,000 kin eser dödals av fanati s ka mu
hammedaner i nordvästra Kina. Upproret, 
som utbröt i april, OCll som ej tog slut 
förrän i sep tember, var åtföl.it av oerhörda 
gry mheter. Det ändades därigenom alt 
general Sil en Lien-chllllg med s ina 150,000 
utv alda män. intog s taden Liangcho\\', re
b ellern as s ista tillhåll. 

Ledaren rör uppro ret var gene r al illa 
Ting-hsiang, som, ehuru han ständigt för
klarade alt ban str'ed rör muham meda ner· 
nas sjä lv s tändigh e t, dock !lek jämförelse
vis lite t understöd av övriga muhamme
danska ledare i provinsen I(ans u, men 
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däremot pekuniert unuerstöd och hjälp 
förövrigt från kommunisterna. Underrät· 
telser från den nationalistiska regeringen 
giva ock vid banden, att då deras fälttåg 
mot Peking var i sin början, Fengtien
partiet utanordnade en summa aven ocll 
en balv miljon dollars att fördelas mellan 
generalerna Fang i Honan, Li i Sbensi och 
;\la i Kansu. De uppmanades i samband 
bärmed att göra uppror mot general Feng 
Yu·hsiang, och på så sätt hoppades mall 
kunna hindra dennes uppmarscb mot Pe· 
king. Som ersättning utlovades åt dessa 
tre generaler kontroll över de nämnda 
tre provinserJla . 

Då dessa planer voro på väg att reali
seras utsände general Ma ett cirkulär till 
mubammedanerna i Kansu av följande 
lydelse: 

1. Nationalarmen är fiende till muham· 
medanerna. Om .dessa ej försvara sig 
kommer general Fengs trupper alt driva 
ut dem ur proYinsen Kansli. 

2. Det är AIla 's önskan att det vart sex· 
tionde år skall utbryta ett stort uppror 
och vart trettionde ett litet sådant. Detta 
år är det jämt sextio år sedan det stora 
upproret under kejsar Tung-chi utbröt 
och trettio år sedan det lilla upproret 
under kejsar Kuang-Hsu ägde rum. Det 
är därför A!la 's önskan att alla muham
metlaner i Kansu nu göra uppror. 

3. Kineserna äro muhammedanernas fi
ender. Den mubammedan som dödar tio 
kineser kommer all eHer sin död gå till 
himmelen. 

4. I den händelse Fengtienpartiet (Cbang 
Tso·lin ) bekämpas av nationalistpartiet, 
komma dessa senare att med all säkcl'het 
draga sig tillbaka till Kansu och då (innf's 
det i den provinsen icke mera någon plats 
för oss muhammedaner. 

(;eneral .Ma's familj har under flera ge
nerationer intagit en framstående ställning 
bland muhammedanerna i Kansu. Då det 
blev kungjort att han gjort uppror mot 
kineserna var det mer än tjugutusen fana
tiska muhammedaner som förenade sig 
med honom. Tusende kineser' lnassakre
rades och rebellerna plundradl~, dödade 
och satte eld på ett stort antal byar allt 

efter som de bestormade städerna omkring 
Liangcho\\", som ligger 150 engelska mil 
nordväst om provinshuvudstaden l.an
cho\\' . Cpproret spred sig även till de 
södra och sydvästra trakterna kring Lan
cbow med den påföljd att en massa män
niskor omkommo och oerhörd förödelse-
ägde rum i trakterna kring Hochow och:, 
Titao, betydande städer i Kansu . 

Nu , då upproret är kvävt, vidtager ge
neral Feng åtgärder rör att åvägabringa 
ell samarbete mellan de kinesiska oell! 
muhaJllmedanska myndigheterna i l\ansu_ 
Bland andra åtgärder som vidtagits mär
kes en reducering av jordskatlen och in
bjudan till de muhammedanska ledarna 
alt bev isla en konferens i Lancho\\" . Balb 
har ock för avsikt att upprälla skolor för 
de muhammedanska barnen, så alt de må 
kunna komma i mera beröring med'kine
serna och bliva mera upplysta om förhål
landena i den yttre världen. 

AugIIst Berg. 

Steningevänner ! 

I kuler; adventstid gå tallkaflla till som
mardagarna på det vackra Steninge. Det 
var dock något mer än naturen och om
givningarna där, som gav de skönaste Oell 

innehållsrikaste minnena, det yar det le
vande inslaget, den missionsintresserade> 
ungdomsskaran. Jag tänker på orden i 
sången "Som blomman sluten än i knopp~ 
dock mognar ur sitt tvång., och jag ser 
framför mig en härlig och välsignad frukt 
av den sådd, som nu under några år' 
under så löftesrika förhållanden sålls på 
Steninge. 

Jag lyssnade nyligen till berättelsen 0111' 

upprinnelsen till Stockholms Stadsmission, 
för sjuttiofem år sedan. Den började hen 
den ringa och oansenlig. Ar det e.i så med 
allt stort och förblivande verk? De mäk
liga flod erna ha sin upprinnelse i små och 
obetydliga rännilar, innan de, kraftiga OC !J. 
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starka, rinna ut i havet. >Den ringa be
gynnelsens dag>, vem skulle väl förakta 
den? 

Och det är nu till Eder, kära unga St e
ningevänner, jag vill sända en jul- och 
nyårshälsning, med det tillropet : ,Låten 
icke Edra bänder sjunka' > 

Bedjande och väntande står en skara 
här bemma i Sverige för att se vilka av 
Eder, Herren vill kalla till sin tjänst på 
missionsfältet. Bedjande och spanande 
står en annan ska ra där ute och väntar 
att l'rån Eder krets den så välbehövliga 
förstärkningen skall komma. 

Det torde nog vara Eder bekant, att det 
för en tid delvis nedlagda missionsarbetet 

Med de hjärtligaste jul- och nyårshäls
ningar. 

Eder förbundne medarbetare 
August B e-rg. 

Sången som hördes. 
Enligt en gammal berättelse bodde för 

länge sedan några munkar i ett klostel' 
>någonstans i Frankrike. . Dessa YOI'O 
mycket älskade utöver hela landsbygden 
runt om för sina välgärningar och kär
lekstjänster. Egendomligt nog förhöll det 
sig emellertid så, att ingen av dem kunde 
sjunga. Huru väl de än försökte och även 
gjorde sitt allra bästa , så var sången i 
mässan fullkomligt misslyckad, och del 

Steninge Slo/l. 

nu återupptagit s, och alt från alla våra 
stationer i varje brev ingå meddelanden 
om huru innedigt efterlängtade missio
närerna varit och huru de välkomnats. 
Ni veta nog också huru glest besatta våra 
missionsstationer f. n. äro. Vi behöva 
bjälp! Skall den månne icke komma även 
från Eder krets ? .Gå med Gud, han dig 
bevarar. Gå med Gud ' . 

Och så till sist, frambären i förbön Guds 
församling därute i denna sållningens och 
nydaningens tid. Bedjen för våra arbetare, 
aU de må få nåd alt med glädje och fri
modigbet hålla ut i sitt så ansvarsfulla 
kall . Bedjen o ck, att den missionerande 
förs amlingen i hemlandet ej må tröt tna i 
sin tro och sitt kärleksarbete. .Sä tt ett 
ädelt mål dig före, Till Guds ära allt du 
göre .» 

blev med tiden deras stora sorg, att de 
endast i sina hjärtan kunde , sjunga til! 
Herrens ära , . 

Så en dag for en främmande munk vä
gen fram och bad om bärberge. Till stOl' 
glädje för alla i klostret var han en för
träfflig sångare. Hög och ren klingade 
hans rös t över de andras, och den ene 
efter den andre av munkarna slutad e upp 
med att sjunga för att bara lyssna, tili s 
slutligen den besökande sjöng ensam. Av
undsjuka hystes emellertid inte a\' de goda 
munkarna . Tvärtom fröjdades de upp
riktigt över att äntligen ha fått härlig sång 
i sin gudstjänst, och de samrådde om ati 
behålla sin gäst för beständigt. 

l'den följande natt uppenbarade si g en 
ängel för abboten i en dröm . • Varfö r yar 
det ingen sång i kapellet i afton?, frågade 



274 

i 

S I N nl S L A N D. 

han. , Uppe i himlen lyssna vi alltid lill 
,den härliga sången, som stiger från ert 
kloster vid mässorna där, men i afton 
blevo vi sorgligt nog missräknade.> .0, 
det måste vara ett misstag>, ropade abbo
ten. , Vanligen ba vi ingen sång alls, som 
-är värd att höras, men i arton bad e vi en 
skolad sångare med en undprbar röst. 
Han sjöng så underbart att alla vi andra 
bara lyssnade. De t var första gå ngen under 
-alla dessa många år, som vi baft yer klig 
-säng, > 

Ängeln log och sade s tilla: -Och likväl 
- i himlen hörde vi ingenting' . 

(Övers. av G. V. Westcr,) 

~~RNA' 
Frän arbetslältet. 

( ' tdrag' tir bre\'.) 
I går lllulnade ([d, orb på aftoncn till 

(I ch med regnade del n [lgra dr()ppa l', IIl eJ l 
de t blev ingl'lltin g 1lIC'1' IIllder nattl'll, od) 

DU i dag har det hiil'jat b!itS'I, s" all 11101
nen skillgras "iiI sn;lr!. och s el iiI' dl'! s lllt 
m ed hoppl't Olll 1I('(kl'bul'd igen, Del ii r 
fullmjn(' id a ", sa all dd sklllle varit lil 't 
lil ttal'e fö r r('gnd a tt falla , men barome
tern stii-!', r, ccll sa göra liven brödpri
erna, El1I ('dan det ä r omöjligt för dc 

fattiga att fiirtjän a nog fÖl' si,!~ oeh de 
sina, ha manga biirjat ge sig av på ut
va ndring till andra tr;.kter. Löv och S ~l

dant bla ndas m(' r! mjökl av dl'j'n , som äro 
k Y:1r, och nu fa vi väl snart dc Y:1nli ga 
h UIl "erepidemierna . Biildp,'sten har oel,
'r kommit in i provinsen och är red ' ll l 
j:6rkr u n Taiy uan, ~,a att vi veta ('j. hur 
nart (kl ! kan vara här, .\11 t tyder p :l 

'101' nöd under "intern . D)Ttiden gör ock 
rii" eri rna allt mer alll1länn:1. D('i. ä r 
blo tt n[I!-2;ra dagar sedan en man rövac!t-s 
.nå, n, Ii r61f'), Yunclll'ng, lastän han l'j 
b il d!:' m y, 'ket pengar på sig. E n man fLln 
'n v:helbutik rövades mrJJan An-yi lIC'h 

YU!1 ('h"ng för ej li'llIgc sedan, och det fast
~i n \'i ha stark gal'lIison h ä r och vägen 
p a trulleras. 

Fiir att komm a liJJbal, a till rnissionsar
belet skall j"g väl berätta något om vad 
jag hört Irån olika delar av Hiltel. 

i\Ialte Ringberg är ute p[l rundresa 
Honan, där han 10rst deltog i Sina n stor
mö te. Han skriver, a tt dc hade fle r a be
sökande från a ndl-a stationer, och a tt m ö
tet var ej blott väl besökt utan även kvali
tativt ova nligt varmt oC'h gott för att vara 
i dessa tider. Det känd es som fÖI- lS [Il' 

sedan, s~iger han, så fritt och innerligt. 
Henen give att dd ginge på djupet, och 
att nöden finge bad c draga de troende 
tillsamma ns och närmare Gud! 

Från Sin,tn skulle missionär Ringberg 
till utsta lioner i Mienchih distrikt, och for 
d~irför tillbaka till den stationen, Där fann 
ha n soldater åler inkvarterad e, så a lt vad 
som gjoJ'ls för alt rå Hi gen ll'l C'"rna bebo (' 
liga \':I r i t fiil'giin's, Dd liir flU vara stora 
tra IIsporkr a y snida IL'!' öst('rut ig('n, och 
de t "rr('k[C'ral' alla viira s tationer efter 
stora viigl' ll udl .pnlviig('1I d ill'. Det kom 
fUr litet sel!ail l'l t hrev frun Loning (f. <1. 
Yungnillg) med inbjudall till Hinglwrgs och 
()ss all i',,'('r":1ra s[ol'llIii[l'! (Uir. Om ;\Ia lle 
Hinghl'rt(, kan, Si' )'('s('r 11<111 lIog dit, och 
jag h op jl:'s så inlll'rligt. ht,cI( ' att hans 
hälsa slwll s t"~ llOllOlll hi, o('1l att han ej 
skall bli antasta d av rövarna, som annars 
husera svflrt p å den trakten, Dct blir ej 
lä lt för de trol'nde att själva sfllnbs. ty 
det är ej blott farligt på vägarna, ulan om 
husen Umnas llU1.n tillsyn. sa plundras de 
av sådana, som ej ha mod alt r öva men 
vilj a stjälil, när tilJl'iille g('s. Jrtg ha r hört, 
alt det skall vara rikti g t livli g t i andligt 
hänsee nde bland de l(l'is tna och )):lnltiing
a rne», men det skall bli roligt a lt i' ii höra, 
vilka in[nck ;"IIallc Ringberg L'11' pe rsoll
ligen, Det är s<l myr.ket »blalldsiid» i d,'ssa 
r1~gar, att man ('.j v'-l gar t'-lga för gult, vad 
ma n hör. utan al t n,\gon riJ,-tigt k:m vi-ttna 
om det a v personlig erfarenhe t. 

DC' fä tro ende i Shanchow samlas nu 
ocks,! till möte, och syskonen Car]\'ns äro 
där tillika med Judith IIuJtqvist. Där är 
s tat ionen för liJlliillet u trymd av solda ter 
och andra snyltgiistrr, men alla nyckla r 
följde med, när Feng och hans stab res te 



20 dece m ber 1\)~8 S I N I ~! S L A N D. 275 

dä l'ifdm vä s te rut, s å atl i c1g vet ej, hu\' 
O~('a r Caden kommit in i rummen. Det 
hal' yal'it mycke t intr csse: bland k\'in
norn a i traklC'n d il l', o{'h de bc hi\\'u.e en 
bibl:lkYillnu L,l tionel'a d ]Ju pl:l lSell. Nll ~ir 

allting Sel förfallet ch smuts igt, alt det 
ej ii I' Lit t alt ha nagra större sa mlinga r, 
m .n kincserna få ta d e t, som det iiI' j 

de~sa tider, och så f :~ ~iven v i. 
I Lillgpao ii r det dock omöjligt alt sam

la s, ly s ta lion en är ater full av soldater. 

fr ån JUlellcng, d ii r cle ha s ilt möte försIa 
söndagen i Jll:;nelu.en, till ChtiL' -chow 
(= Chile-iollg ehen) oeh u.öril'rån direkt hit 
till \lissionskommiltell s sammanträl1l' d e n 
15, Det blir påkostande med allo. dessa 
bergsHirdcI', men Herren skall vä l hj iilpa 
igen o m och ge frukt a \' arccteL 

Vår m edarbe tare IIo Sz-ching, som var 
i rövarelJ~inder i \'.11',1 S, har nu bli\'ilI'övad 
a v pla tse ns tju vliga, s ~, alt h~lO och hans 
familj s tci utan kläde!' till vintern , i\Ian 

TCl1IjJf! i Iruklrl! ut! fUllche".'}. 

En .~ (' ncral bor i g~i si rllmme[j m ed sin fa
mil j och sin liv vakt. och 100 nwn bo i 
kapellet, vilket ä r »vurrc än en r öyal'e
ku b )) , Oscar Carlen \'81' p;, ulst a ti o ne i1 
Chi'le-Iong ehen !\yer 'förra sönd age n, och 
cl iir y ~\I' m ycket tolk. \'('l'ks"mh e t<' i1 clär 
~ir for tfarande mycket liyJi~, och lIl'lTens 
Ande sy nes vara i rörelse bland folket. 
Ett ],a r hundra m ä n och kvinnor sa mlas 
re~eJh ullll.e t till gudstjänst, m en de beh ö
va så viii mer a undenisning, D e s kol a 
11<1 Lin g pa o församlin gs slormöte i Chul'
cho\\' ctndra söndc,g en i no vember, (l In 
Glid vill. Oscar C8rl("n r~, r diirför j'(' ~n 

vet ibland kml.\lpnst, vilka som äro mest 
h 'kLtg:lnsvärda, röv,1rna eller (1., rövade, 
Föl' d c senal':; ä r ju Iör lustrl1 oHa ocrsä tt 
lig cch l i.dandet s\'~il't, men de förra clrh' a s 
ulla av nöd till sitt y rlze och h a inga 1It
\,:'i ~~ \' eller utsikter a lt kunna ålerga till 
e tt hede rligt liv. 1\ ä r det blir kallt, S~l 

m:,ste de ju skaHa sig k hider, och S~l g å 
d e oci1 ta ga, där cle t fin ns. 

Det är tre veckol' sed a n yi , Elhel och 
jag, I'esle till Yiisiang, elit vi inbjllclits till 
d eras höstrnöle. De t var l'j v61 1)(' :;l> k t, Ly 
l a nHolkc t hade ju e j tid eller m öj ligh e t 
a tt i större uts träckning yara borta fr ~1l1 

http:re~eJhullll.et
http:Jll:;nelu.en
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sina hem. Så många, som kunde y~llna 

sina fält, höllo på med det dagen i ända, 
och på en del håll, diir de hade råd alt 
hyra arbelare, fingo dessa vin.ua upp val
ten och leda det lit i rännilar över åk
I'arna, under det all gårdsfolket själva ar
belade på nätterna. På så sä tt h a de de 
Ialt sin skörd räddad och hade möjlighe
ter alt så velet, men allting annat fick slå 
tillbaka, och vem kan kasla slen p å dem 
i sådana tiuer? 

Emellertiu hade vi ett golt lilet möle. 
uå del ombyggua kaJleU t J'örst togs i 
bruk, och gamle p as tor Ch ing fick över
lämlla den ombyggda sl;iI iOllen Ull föl'
s8il11ingsrädet. H:llls syslerso!l. diakollL'lI 
Chang Chllllg-sill, iiI' d'il' S(>l1I hallS biträ
de, ty han börja .. känna sig ofiirnlögcn 
alt sköta allt, och förs[t llllinw'u hidrng<,r 
lill Chaugs IIIJ(kl'h;'dl. Troligl'l1 hlir han 
snart dlL'rlriidarL! i sliilkt Iiil' medlijiil
pare, och ]>asllll'll villl' n'dan 1111 iiy('rliilll
na alll fil hOIIom, Sjiily vill dell gallllc 
komma lill Yllnclll' llg fi;!' ;111 \'il;1 dll'r silt 
an.striingan(k arbde llIl'd I,yggande (l, d" 
som tagit hallS sisla kl'arlel', Hall iiI' f'la d 
att allllillsllllle ha hill d 'l n ågo l så ll~il' 

ordn.al i yl/re hiinscemlc fiir d[~lll , som 
skola rorlsiilla <lrhell'l, l\'rk ur h a n, Sil :,it 

dc kUllna iigna sig iii den andli hu s id a n 
ulan all hilldras ;lY ol iimpliga lä g ' nh ler, 
som hall hall :,ll dr;J ~as med, 

Jag yar sa glad :: lt förnimma, yilkcn 
andlig mognad Clwng synles haY;I \'llnn.it 
dessa ar, och jag lror, han ralt g<,nomg~1 
en verkligt andlig kris, särskilt llU med 
:lnledning:w de söndrande rörelserna, som 
t\'ingat honom att tänka djlJp;1rC och prö
va sin egell gl'llndval h:'illre, 

I\:\'innoskolan i Chiehcho\\' har ege nlli
g n ej kunnat börj a silt arbcle i höst, ly 
jag tror del endast varit en -'lev på grund 
av d~Tliden, Fru Ni har därri)r Y:lrit i 
sl[ll1d att delL;=I ga mera i evangrlis;)liuns
och församlin gs aJ'l)ctet och har iiven varit 
med i lältet en tid, Deras tält har varit 
uppsl age t i sex vu'kors lid pa samma 
pbts, Ocl1 folket vill e j läla (km flylla del. 
Vi Sl' mer och mer, alt den IUllga \istel
sen pa en plals ger mycket slörre möj

ligbetlT alt na fram 1ill hjiirlana me(l 
budskapet, ly en vecka eller fjorlon da
gar riicker ej alt lränga igenom sb
let av okunnighet, fruktan likgillighet 
och fiendskap, Atminstone en familj i byn 
har redan tagit bort sin.a avgudar, och 
mölena äro allLfor't väl besökla, särsl,ilt 
om kvällarna, ty pft den traklen ha de 
inga beyaltningsmöjligheler, varför folket 
ej är så upptaget ml'd arbele, Sedan nu 
Henrik och I-Iilma Tjäder kommit aler, 
har Henrik också rest till tällpt och bihel
kvinnorna mrd, sa atl dc skola kUllna un
dervisa dc inlresserade, 

" {Il-t l;'ill här i Yuncheng är Ille i öslra 
landsbygd(T och Yi lla uppmunlrande 
undl'ITålll'lst'r rrall arbrla rna (Ur. Lcd
sallll nog hack ell p:n frivilliga arbetare 
a\' sjukrlolll i sina helll fiirhindrals I'esa 
dil. s:l all de 1\';1 uug;1 bru(krna \'01'0 

UYl'I'arhda<!e, ?\\l tr" vi siiul lill dem 
porlyaklcn pa slaliourll, SOUl iiI' SCI ni
lisk och villig all "illIla 0111 sin l:rii!s;,rc, 
"dl vi ha stiilJl om all 1'11 iildl'l', duglig 
In'iulla kOllIIller dit Iiil' all.h.i;'i/p:,l till 
med den kviunliga ('llloll :Jgnilig"Il. N~ir 

man iute har lIagon. iildrl' lll~ll l1led, så 
iiI' dl'! ej 1>1';1, alt (Il'! l'j J'inlls n ;' gon 
k \'illllJig ~H' J)('I;) I'", \'iSSITli gl'n :'ir k , 'in
n.orn:ls rrihel oj;illlflirli.~I I!ly('kl'l slölTe 
nu iin fÖIT. llWn. mall 1';\1' loY ;1/1 ulldvika 
allt, som bli ge allll'dllillg lill [;,cll'! eller 
misslro, -

Yi hade vart höslmöle hiir lör fjorlon 
dag;'r S{'O:lll, och det yar' golt oC'1l sIiIIa 
samt gav en förnimmelse av elt sökan
de efter det, som ligger mera P~I d.iupet 
av Lid andliga livet, Paslor Kno fi>lTiit
laele dopen , och jag hiirc\e lJ;igOIl, som 
'. ;,dc ~ ig ~tldrig ha furs t:,llt, alt. del \'ar n:\
got S!l rikt och lyrtande i dop et, :;o ln nu 
},om fram, 

ender dopföl'höret eller snar<lrc gClIom 
fragor med anledlling av dopförhiir C'l fick 
jag ocks;\ inblick i en. del saker rÖI'ande 
kvirllwrllas prydnads~<.lkl!r, Sa 1ll1l:r1i,l.(l'll, 
m;ln ,kommer ej snart lill botIpIl Iwtt'itf
hnr[e inllebörden av allt, yad J,ill csC' l'na 
gÖI'a och <iga, En med{'laldel's ;·inka , om 
förlIt har armband och ringar, ktllll lill 
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och nu anser hOll dem 
IasUin det säkert en 

et y dcm. 
Fn ung man, som förut yarit be

i lilllvcrksamheten, har nu bÖI' 

jat med litet industri i en lilJhö
randc Ishihdislriktet i 

kris!
Han har förklarat, alt 

asladkolDlllu sönd
mell hal' ser hur det mastc 

bli i för 
missionen blide Hir sin <'.!:;cn vård och un

och för arbelet utåt. Hans 
iiI' a Il della sä tt göra det 

rör eu grupp i bans alt be
kostrt allt sCldant fiir 
kunna Lill 111e11 
belet. Huset, som dc skola använda, iiI' en 

och han arbetet skall iu
1l0,t; att lilla honom ägna eIl del 

ay sin tid elt Herrens verk. Ethel och 
skob, om Gud vill, resa til! Ishill fiirsta 

i november och träffa da kan
ske honom där. Det skall bli höra, 
hur det hittills rör dem, 

Robert och Estrid Sjöslnim 
restc over Ull slormötena i och 

konuno mitt i det förra, 
med stol'mande Dc 

troende hade mlats trots nocltiden gan

verksam och sam
dussin kvinnor, som genom 

henne lwmmit lill tron. En av de 
ta sadc' älskar Herren Jesus. 
känner j hjärtat, 
Det ii)' ju sådana 
mau att om, 

här som hemma i vart land. Ho
bert skulle fortsätta med möten i en del 
landshetsar, och de ej bli 
hindrade förhi'lllan: 
elen. Folket är vänligt som alltid. 

Carl F. Blom, 

i himlens klockor! Fröjd i dag 
är.» 

Robert 
och Edb b'ar ('1]](' 

B. 	 Ylll' trött efter resan fr~Hl 

och klen, Bobert B. YiIle för;;t 
»hur landet sidan Iloden 
cfter alla j n !lan ha II 
tog dem över. 

S~l reste bara \'i tY;"l först till 
och kommo mitt i hrinnande stormötc. 
Att Yi blevo välkomna, bchöyer ,äl ej 

.Ja, vct Du, det var en ~lor 

att ~ller fa se varandras JlI 

siktell dler allt, vad som hiinl under det 
[u·et. 

Staekars Det har blh·jt illa ~lt

värdshus oeh 
närmast staden äro med lIlarkell 
öste!' om 518'n, och norr om staden sl<l 

som tommil, 
hus, där de äro hriinda. O. del arma 
folket, "ad det har fålt lida' Kinrsrma 

att dct ej alt tala om, Dcsto 
lmderbarare man !wra det var att 
lIU i frid och samlas med Guds folk 

Hcrrens hus. 

FJickskolm\ ha Yi ju 'lterr,jtt, men den 


ut sedan soldaterna Jämnat, 
;JU liiraren Hstiin har halt brått att vit 
ya ska och Nu hade han HItt det rik

rent 	och fint. så man fÖl'\'~lnade 

DCll rara han iiI' s;", lik. 

tio miln. 
mogen skara 

dater denna 
samtal i milt rum med nästan alla, och det 
var uppmuntrande. Sedan reste Yi 
lill där Robert B. hade möte och 
fortsalte dilrHd\n till 

Där, lwn du tro, yar liv och rörelse, och 
vi to både kvinnorna och då vi 
träffades. Och männen 1\ro S~t lika, fa~t 

först kom hit 
och San hsien 

seng, och ändi! äro de som då, tyc.
kel' Vad det var k;irt och triiHa 
dem alla t 
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Ä\'en där diipi L , lrc llon kl'jnnor och sju 
a a tta min. Go da möten (,ch al dc lt:s fö r 
m F .k l folk f"r att fa rUlll i kap ell r l. Fas t 
dc s utto som p :'l ck adc s ill a r, 5:_l m: le i~n

da kvinnorna ~ j lta P{, tre il fy ra bä nk ar 
ul;:mför dörren o-'h L oeh dc som sutto 
där hörcJ.C na turligtYis e j dt ord av va d 
som preclikoJ cs. j\.,\'~n ]"l " lllClnssiuan sutto 
de ulanför, men det gör ej sa mycket, ty 
den dörröppningen är, . om du ye t, stOl'. 
'.1ell det n J.· roliga, goda möten, för vilka 
vi tacka Gud . Om k\'ällarna somlades Yi 
o('h sjöngo s,'mgi'r i kvinnornas rum, och 
hla nd dem lj öd ll1 ed liv och kraft d CIl 

ga mla k ända »H ing i himl n - klockor. 
F röjcl i dag del ~ir, Ty ett barn fr a n .yn
den \'änd er om)). D e t bind -', som om 
det Ya l' y ~ r k1i t7 fr ~d sn in g,; fr0jd .ib land de 
nv(lö la _ Estrid Sjris/röm_ 

Hemmavarande missionärers 
och hemarbetares adresser. 

~lissiousfi;f'est ånd:1re ocb fra E. Folke, Klip
pan, Dl'ottnillf]hvlm. 

Fredrika Hallin, I 

..\.ng. och .....\Ugr.l st:t Berg, 
AnD:l Erikeson, . _ 
E "'- d iYllss LOl1 sh " mm " t, 

mma .- 0. e r -son, J D b S dl bInc'l. J3ölling , uv o, UD )y erg o 
Nib och Olga ,'venssoD, 
U. A. u s t e ;'hcl'g, 

Anna Janzou, lUöd uhergs hrink(,1J 1, 
Ebha Bur6n, J 'I, tr_, Stocl:holm_ 

Th_ 0_ Seki u c SUlldhc;l';<, Komministe rg ilrdeD, 

Oekelbo_ 

Os,iaD o. Edith Be iD horf, Korumini torgiil'den, 
O\"fanid,e.r. 

Rich. o. I Lild n r .inder,oo n, ViJJ t rosa. 

1'iath. o. E la Eugbiick, l 'lg:lrll(l , Hn __- ~J orör. 

?!lor ri" o. CaroJa HNgliDg, ndr.: l'pl:: tor J-:l1d
vall, JÖDköping. 

Judit Rögm:m, Drömsiigen :2 , meds liittcn, 

Äppeh-ik en_ 

Ml1ri a H ullkran tz, Rj ::irnö, TIe lj l) i. 
Maria Björklund, udr. j'e. te rsso n, Daude ryds

gat.an 28 , l tr., Stockh o lm. 

Este r B rg, ][a,lIt ver knreg" tun 2. ', Sto 'kholm. 

ElDa L Dell, BoLl" , UvunmYl'a_ 

L A N \J. 

Hanna. \Vang, Be['g"ik, U:;ler:,nud. 


J obanne, .\sp berg, DN; rn. 


~fart.in lkr;~l.ingJ Yn~!; li.ugaföreD;ngeD, :t: öu
köping. 

I,i8a Blom, 0st lJroga, Al v~jö_ 

Sve" For:;herg, Pergelgat:ln 2, Stockholm. 

Kel-SliD Dauek, ()rby Villn - ilttl 214, :Uv.'jö_ 
~i;lrtin Linden, l';:ul[&!,Il',lmsstralld 121, Stock

bolm_ 

Insänd litteratur. 

Dlnud Ry. slanrls rolk. I Missionens och J{ji da. 

Korse ts tjiin_> . A v \Villl . S3I'WC. _\ ndra. 

delen. Svensha Missio'l1sjörb1tndd s FiJ,-lag 
1928. 438 sid. H ilft. kr. 6: -, inh. kr. 

7: DO. 

~led den grnndliga" k,innedom om ryska för

b:111anden, författaren besitt"r. ViI[ det, t t 
v~iutaJ Jtt ban 'kull · ge oss D ~~ot 111 ycke t 

vilnl<'rikt, ocb det bar ban gjort. i\I:1n blir 

ovillkorli" n g ripen av bokens inneh .. l!. De 

verklighcttib ilde l' av nöd och lid a nd e, som (Er 

uvpmdas, lala (,tt. Spl':tk, som "j förfelar si'\ 
verkan, och den inhlick, vi f:l j lid r'y:"\ka 
folkets iure mc,l dess längtan eflcr frälsning 

och frid, de krbtn:\s sbud a kti.crh e t. unner för

följ e l~e , v rkar vii"kanrle pr( mis~ io]) s iutre.s -e t . 

Förr"tI:ll'ClIS h e!'<kr ivllin r; av d.·t, Atorar bde 

riiddniugsl1r be t e t i Röda KOl'!'<e ls Lj itnst bl:lJJU 

l<rigsf'''l'f urna. i ,'ibil'icn "r som ' n hjii.llc; dikL. 

Roken ä"r vitrd att. bCIli;:I:\s och iörtjänar att 
varoJ t rekoromend f' l"aB . E, F. 

Paull'oter --Waltlcnst r(;ms ~t iun08.:mtf'rlilli ng'nf 
183 - l. 75. ,':\mlaUe (l cb o rUn3d av 

teol. och fil. I"lud_ Bern ha ru K.rren . 
-venska ltfi~siOll sf'örbUlldr:t$ Förlag 192 . 

:J'iö s iu. Jfiift. kl'. 6: -, klo tb. kr_ 7: 50, 
halfr. kr. 9: -_ 

E n syn n d it!en in tr s~~ ut och m~d flnd t icls 
och p erson k i ld r iug . B ihle rua lir de ga ml t>s. 

Ii.. bli sn levande , och m an I:::n j anna L :en 

d röja vin <l em liinge. :lIinnes t c; l' kuul' os ka 

raktii,.is l i~ k " j'ram ~ l :i \lni n g, baDS i:'ppnl\ l'ii t~

fl'flmm a si\ l t a tt t eckll a pe r~ on e l' oc h hii.ndel 
.se " r!5. ugar d en H i.. l!HI H..1 C-3 tl l 'T llllii : ·l... E;lIulH,~ t . Sa

dan'1 teckni ngar ov dc~ forg:1ngll:l l. j:.i l p~r o ~ 

att rö '. t !l. Ol' h b d ö ma d, ·r D'in-<lI'.lTl de . 
E. F. 
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JJnndgreu mer] liitl:mo Cn värDllänrlsk sång' 

a.re och sångförfattare. Ett bidrag till 

ky rkobi ,' torien av An ton Su nd ber~ . Sven
ska Jfi~8ionsjöl'buncHs Forlag. ,,6 Eid. 

Pris 1<1". 1:-. 

En liten sk rift: som försätter oss tillb ak a 

till den tid, d 'l· en ny livsfJod i vart land 

bröt frflDl. Vi lä.ra här a nyo läxa n, bur Her' 

ren väljer och brukar sin~ r<:ds ka p. Det är, 

so m fördes vi till baka. till de sma källsprå ng' 

en, v ilka dock äro börja.n till s tora floder. 

Vi tacka H erren för [bna väga r, som bau gå r 

bii r plI. vå r jord i sin välsig nad e, f6iJsande 
g'irning. E. F. 

Frå9 Viddernas La.nd. Evangeli sk t a rbete 

bland rY .ika folket. f'L,2:iven a v S ällskapet 
för ETrlll.gelii Utbredatlcle Ryssland, 
Stockholm. 125 sid . 1'ri8 kr. l: 50 . 

• Den il"tinktiva antipatien mot 'ryssen ' 

förvandlas vid en n ä rmare bckant"k a p med de 

eva,ngeliskt troende ry~.':lrna, deras lid a ndes' 

his tori a , deras b elbjär tenhet och h ä ng iv enhet 

för Kri stus t ill eD deltagande och v e rksam 

~yrupa ti D, heler det bL a. i en av de lJl å ng a, 

in tressa nta. a rtiklarn a i denna hok. De tt a, på

s tående iLr skiiI n og för ,lit Iii,a boken, och 

dess saunilJg be~'isas säkerligen genom att läsa, 

den . H,i"i skildras niiruligen . den fra''-' i'CiDgS' 
fnllaste rörelse missionshi ,to ri en känner" , mis· 

sionsa.rhetet i . de stora resurserna.s land så väl 

som TItotsätt.oin:!!arn9s, över r~sk ningarDas) god
tyckets, folk, uch språkförbistringens förlova' 

de land'. Miuga oeh iutressanta äro ock 

upplysningarna om de lta. l an d. :'lasom exem

lwl m:\. anföras, att det mos kovitiska storfnrs' 

tendömet, ROll! nt::;vr kärnan av riket, ha.r baH 

en sudao lIt\lidglling,~rö rru a .~a p:i grannarnas 
beko,tnad, a tt detsamma från iir 1500 till år 

1900 dagligen <medeltal I ~ gt 1:30k\' km. nnder Ri n 

spin., och att li l'i t.t. isll:a och Ut llin dska Bibel ' 

siilI skap et [Il' 1GI 3 'ip red 1\j" 1l TeK la.m~ ntcn p iL 

40 olika. språk inom e uro peiska R~' sl an ds 

grä nser. Den J'ys ka fOlldulm ldiil'en, >en llJnnd

ning;,'prod ukt II v ,ii IIsam wa kontra ~ kr> , skild

las även . Des"a ant.yd nill gar vi"a, aLL boken 

innehiLller myek"t av inlre, S B. Den rekoru
Illcnd o[·:.t s all t.s,. p:1 de t varlIl as t e. 

1\[ L. 

Hans Stjärna Östern 

25:e årg·ängen. 

In neh ullcr' 

De nio drakarnas heliga moder. liL 

Pilgrimen. 
Poem av Carl P. Blom. 

Glädje. 
A \' mi ssion sföres t. E. Fol ke . 

Herman Dillner. 
A v fil. doktor Karl Fries. 

Det kinesiska nyåret. 
Bearbetning av m iss ionär Ang. Berg. 

Högtid i fängelset. 
Av missi o niir Carl F. Blolll. 

Brevröster. 
A v fröken Lisa Bl om. 

Vi Sang-jai. 
Av miss ion ä r Aug. Herg. 

Herrens vägar. 
Av fru Augnsta Berg. 

Folksl<olIäraren Ieh Kuang-tsu. 
Av miss ionär Rob. Bergling. 

Något om språl{ och språkstudier 
Kina. 
Av frli ke n Hanna Wan g. 

Oväntade situationer i missionärs
kallet. 
Av mi ssion är G. V. 'Ves ter. 

Sändebud till Sinims land. Ill. 

Nöd ~ Guds nåd. 
.A.v r.aission ~i r J\Iartin Bergling. 

K alende rn, Rom är rikt illustrerad , kRn reb:
virer.1l~ frtlO S v. ~li i";s i olle ns i Killa Fö rlag, 
Drot tningg a tan Ud , 8 t r. Sto ·kholm. 

l ' ris I; 'Ht. 2: ;Oj ; k ioth. :3: ~5 . Il tl mi n~1 5 
ex . k ö pt 3 li\rnnas 25 ?~ [1\ hatt. E j fra kt fri t t. 

http:virer.1l
http:Illcndo[�:.ts


280 S I N I M S L A N D. :W decemher 1928 

P r e D u m e r a t i o n s a n m ä l a D. 

~Iissions t i d ni ngen 


SINIMS LAND 


anmiiler härmed sin 34:e årgång. 


\lissioIlstidningen Sinims Land, organ 
för Svenska Missionen i Kina, utkommer 
viii Gud även under år lH29 enligt samma 
plan SOIll under föregående år. Ansvarig 
utgivaJ'e är missionsdirektor Erik Folke, 
\'arjämte missionssekreterare ~[arLin Lin
<l~n m. fl. medverka vid LidningP!1S \'edi
gering. 

Sinims Land utkommer undel' åre!. lopp 
mcd 20 nummer samt innebåller upphyg
gelseartiklar, bibelstuc]jcr, bl'ev från Kina. 
meddelanden från hemarhetet, uppsatsl'r 
. ' iirskilL avsedda för barn och ungdom samt 
!lIiss ionsnotiser fran niir och närran. Friln 
olika hall hal; red. hafL glädjen mottaga 
\·i[tnesbörd om aLL vår tidning fått vara 
till uppmuntran och välsignelse. Vi bedja 
alt hiil'med få uttala ett varmt la Gk blir 
((H' säviil SOlll för allt det kärlek ' fulla in
tr sse för Sinitns Lauc!, vilket på olika 
siitt tagit sig uttryck. Slit'sldlt beder red. 
'alt till prenumerantsamIarna få uttala ett 
V ('l rd salll t och hjärtligt tack fiil' del'as ut
hiHliga och osjälviska arbete för tidning
ens spridning· 

Då nu årssldft t närmar sig, vill e. red . 
d c-ssutom till envar av tidningens vlinner 
rikta en inncrlig \'iidjan om hjälp med 
ansl,affandet av nya prenumeranter. Tid
ningen behöver så väl det ökade ekono
miska stöd, som varje ny prenumerant till 
lör del!. Men dessutom kan OeJI hör en iinnu 

högre synpunkt anläggas på arbetet med 
att samla prenumeranler. Denna kan ul
tryckas så: ju fler nya prenumeranler, 
desto lIer vånner till lllissionen och före
bedjare för uens:}mma. Och ju fler före
bedjare c[c'slo större segrar i hela det ar
bele, för \'ilket Sinims Land vill vara ett 
organ. Må då tidningens vänner själva 
med ny frimodighet gripa sig an llled arbe
tel för att samla prenumeranter och må de 
bedja Herren lllana fram och giva Sinims 
Land Illunga nya verksamma vänner . 

Slutligen bedja vi också få anbefalla 
Sinims Lands l'\.~daktion ål vännernas hå/-(
komst i förbön. Red . känner djupt beho
vet av Glids nåd c flllla bistånd och välsig
nels e, och denna gives, det veta vi, s:1
som sval' p.'l bön. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvarlal 
kr. O: 90. Sänd till utlandet kostar tid
ningen kl'. 2: 75 pr år. 

Prenumerantsamiare, som verkställa 
prenumera lion å närmaste postkon 101', 

trhillla mol insändande till expo av postens 
kvi ltenser kr. 2: 25 för varje 6-tal ex., 
men Llå intet friexemplar. 

Niir 5 ex. eller därutövel' rekvireras från 
exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från expe
ditionen. 

Redaktionen. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadl'ess: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 4459. Norr 224 73. 


INNEHÅLL: 
liT. - .Jultankar. - E der iiI' !'ödd f'rälsarCll. - Trettonc1edag Jul. - Chang. -
Fr;\ ll Red. och Exp. - UppI·n.-c'1 i KClll suh. - - Cngclullll'llS aH1. - l,'r iin Il!is.~ionä

rerna. - \!Iresse r. - Insi.il!cl litteratnr. 

Stockholm. Svenska Tryckeriaktiebolaget. 1928. 


	1
	2

