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av pastor Fritz Holmgren.* 

r. 
Det är ett ord om sorg och glädje, 

ordet av profeten, ett ord om jämmer
lig förstörelse, men också om skörde
härgningsglädje. 

Ar inte det, vad Guds rikes verk 
just BU får uppleva? Sorg över jäm
merlig förödelse ~ ja, vilken förödelse 
råder in te j kri~tenh-cten i denna tid! 

Stor är den materiella förödelsen. 
För vidsträckta områden av blod
dränkt mark kunna vi låna profetens 
ord till beskri'vning: »Nedbruten lig
ger den öde staden, vårt hus är 
sbngt, så att ingen kommer därin, 
(liirute höres klagorop -; all glädje 
är som en nedgånlgen sol, all jordens 
fröjd har flyktat. Intet annat än öde
läggelse är kvar i staden, och porten 
iiI' slagen i spillror. » Tusentals män

niskor gå hemlösa , och mycket är ut
plånat av vad ,gångna släkten hade 
strävat att bygga upp. Europas, ja , 
hela värMens materiella odling har 
fått sår, som det är ,svårt att läka. 

Men ännu värre är den andliga för
ödelsen. Hur mycket ,av andliga vär
den har inte blivit förstört? Klyftor
na mellan folken ha vidgats, och mel
lan de enskilda mäniskorna har ock
så osäkerheten och misstroendet 
vuxit.· Vi ,ville hoppas, att det blir 
bättre, men själva hoppet tynar under 
,trycket ,av det myckna onda, som 
vunnit i makt och ,styrka. 

Vi kunna knappast undgå att tänka 
på allt detta var gång vi samlas om
kring missionen. Såvitt vi kunna se, 
lägger det hinder i vägen för Guds 
rikes verk. Det svåra ekonomiska lä
get återverkar på missionen. T. ex. 

* Pftstor 'Holmgren , som är son till vår förste , nu .hemg.å:ngme, sekreter,au'e Josef 
Holmgl'en, 'ämnar i höst utr.esa till Kina i Snnska .kYl'ka'n,s tj.änst. 
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bara detta, vi hört den sista tiden, att 
stora summor gå bort, i f.örlust å kur
sen på de utländska pengarna, sum
mor, som vi tänka kunde anv'änts till 
arbetets utvidgning. Och ,dock betyda 
de yttre hindren litet i jämförelse med 
de andliga hindren, som uppsluka så 
myc.ket av den andliga energien. Hur 
mycket arbete inför Guds. ansikte 
kräves det inte, innan missionsfolken 
själva ens kunna mötas och åter räc
ka varandra handen till ,gemensamt 
arbete på Guds rikes stora åkertegar? 
Och hur mycket är det inte - mänsk
ligt sett - som hade kunnat vinnas 
därute med de ,krafter, som nn måste 
användas för att ena det ' splittrade. 

Sannerligen,det har gått efter Jesu 
ord: . »Den som står efter . att vinna 
sitt egef liv, han skall mista det». Sig 
själva och . sitt eget ha folken sökt, och 
vägen har visat sig leda till döden. 

Men det är icke att söka sig själv 
och sitt. eget; som . är Västerlandets 
uppgift utan att söka Herren Guds 
ära. Så skall det vara, säger profeten, 
r~p. av fröjd över Herrens höghet 
skola ljuda borta i väster: »Ärendär
för Herren i Österns bygder, 'ären i 
havsländerna Herren.s, Israels Guds, 
namn.» , 

AU söka Guds ära, att tacka och 
prisa och lova Herren och göra hans 
namn ,kunnigt, det är Västerlandets 
kall. 

Och att tacka och lova Herren, det 
tänka ' vi gärna ,på idag, då v'i som 
mission se tillbaka på gången tids ar
bete. Det är inte endas,t sorg över 
ödeläggelse och över ·arbetets svårig
heter och över vår egen &vaghet och 
skröplighet, som .tillhör en sådan dag 
som denna, utan framför allt att prisa 
och ära Herrens namn. Honom böra 
vi ära fÖl: allt, vad han ger oss och 
för allt, vad han är iför oss, vår Fräl
sare och hjälpare, vår nåderike Gud. 
Honom .tackavi såsom vår Fader, .som 

vi under gångna år fått komma till 
med, alla våra bekymmer. Honom . lo~ 
va vi för aU han visat oss det för,
troendet, alt vi fått vara med och verka 
hans verk. 

Från redaktionen. 
Under typografstrejken bar S. L. 

ej kunnat utgivas. Vi glädja oss nu 
aU, sedan denna strejk bilagts, vi ge
nom tidningen åter kunna komma i 
förbindelse med missionens vänner. 
Det nummer, som nu kommer, får för 
sambandets skull bära beteckningen ~ 
N:r 15-18. 

Nyantagen missionär. Småskol
lärarinnan fröken Elna LenelI från 
O va nmyra , Dalarna, som antagits till 

. missionär, avskiljdes för sitt blivande 
kall i Ovanmyra den 7 sept. för att 
sedan i slutet av måna-den i fröken 
Ebba Burens sällskap via Amerika av
resa till Kin-a. 

Missionärernas julgåvor. I likhet 
med föregående år vilja vi föreslå, att 
de vänner, som önska glädja våra 
missionärer med julgåvor, i stället för 
saker sända dem penningar. ,Om så
dana insändas till expeditionen, skola 
vi med glädje fortskaffa dem. 

Församlingen förökas. Vid de 
stormöten, som under vårmötena höl
los på vårt fält, blev() icke mindre än 
247 personer genom dopet upptagna 
i . församlingen. Av des.sa voro 157 
män och 90 kvinnor. Vi hänvisa för 
närmare upplysningar till ibrevavdel
ningen. 

Missionens finansiella ställning 
vållar alltfort bekymmer på grund av 
den oförmånliga växeUmrsen. I n:r 
10 av S. L. lämnades en redogörelse 
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för örsakerna till detta. Dådet kine
sLska silvret nu betingar ett så högt 
pris, att vi måste betala ungefär dub
belt för det ·emot förr i tidffll, inses 
lätt, att de något ökade inkomsterna 
ej på lång,t när räcka till att hålla ar
betet i gång i samma utsträckning 
som förr. Den smärtsamma under
rättelsen ' når oss nu, aH missionärer
na vid ,konferensen i Yuncheng i juni 
allvarligt' måst ifrågasätta avs,l;;edan
det .av icke mindre än 22 infödda 
medhjälpare. Själva ha missionärer
na under det gångna året fått avstå 
från en månads remissa. Vi äro ej 
ensamma om dessa svårigheter. Kina 
Inland Missionens kassaförvaltare i 
Shanghai meddelar, aU de ha att 
kämpa med ungefär liknande svårig
heter. Vi meddela detta, fÖrvissade 
om att missionens vänner vilj,a, med 
oss och missionärerna på fältet, i en
dräktig bön anropa Herren att ,fylla 
dessa behov. Inför de enastående till
fällena därute, varom missionärernas 
brev ständig,t bära vittne, kan det ej 
,"ara Herrens mening, att vi skola gå 
tillbaka. Må allt detta få bliva till 
hjärterannsakningför oss, som stå 
vid trossen. 

"En nypa mjöl". Missionär Tors
ten Folke berättar i det brev, som 
finnes infört i detta n:r, om huru de 
troende kineserna vid en konferen!> 
rådgjorde med varandra om olika sätt 
att bringa Herren en offergärd. Där
vid föreslog någon, att vid tillredandet 
av varje måltid en nypa mjöl skulle 
läggas åsido för ,Herrens r~kning. Vid 
K. F. U. ~f.-konferensen i Öre/bro voro 
en afton .ett 2,0-tal missio,osvänner sam
lade i en av våra vänners hern. Därvid 
kom missionen i Kina att bliva aftonens 
stora äinne. Då bl. a. ur breven från 
fältet även berättelsen om »en nypa 
mjöj" kom fram, reste ,sig en av de 
närvarande, gick fram till bordet, la

de där en sedel oc.h sade: »Här är en 
nypa mjöl till kineserna». Andra följ
de exemplet, och när vi sedan sam
manräknade det som framburits var 
det jämnt 1,600 kr. Föl}ande dag korn 
ytterligare 80 kr. Ä ven senare har 
denna enkla berättelse om de kristnas 
offervillighet fått tjäna till eggelse för 
andra. Och vi tro, att under det de 
åt Herren offrade mjölhögarna i de 
kristna kinesiska hushanen på vårt 
fält växa, skall även ur vårt hemlands 
rika förrådsbodar o,ffergärder komma 
till . vår gemensamme Mästares ära. 

Sinims Land ka,n ännu erhållas 
från årets början. Prenumerations
priset är på posten kr. 2 : 25, för halv
år ,kr. 1: 25. Vi få ej sällan mycket 
uppmuntrande ord rörande den mis
sion, vår lilla budbärare får utföra. 
Ett, som gripit oss mycket, är av föl
jande lydelsl': l>Mottagesett bidrag 
från en, som länge med glädje läst 
Sinims Land och Hans Stjärna i Ös
tern men ej funnit Kristus för sin per
sonliga del? Var i så fall god besltäm 
pengarna för något särskilt ändamål, 
och sätt i redovis-ningen: Onämnd, 
Sthlm.» Slwla vi ej förena oss att 
bedja för denne onämnde och för oss 
alldeles okiinde vän, att han må finna 
Kristus! 

Från missionär Stålhammar har 
ingått meddelande, att ha'n ankom till 
Yuncheng just ,som konferensen, bör
jat. Den 3 juni anlände han, jämte 
de övriga svenska missi6närepna, till 
Shanghai och den 7 juni började kon
ferensen. Broder S. skriver: ),Det är ' 
förvånansvärt hur väl jag finner mig 
till rätta i gamla kända förhållanden. 
AHt är sig så likt. Min väg har Herren 
jämnat underbart. Till att börja med 
skall jag nu deltaga i en bibelkurs . 
för våra 'Honanevangelister i Mienchi. 
Sedan får jag vidare bida Herrens 
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ledn ing. Tacksam för all Herrens sto
n godhet. sänder jag de hj-ärtligaste 
hälsningar till alla. " 

Doktor Li Pao-an. 
Av Wc/card Andersson. 

:rör omkring 12 år sedan kom en 
för oss alldeles okänd, medelålders 
man från Västra förstaden här i Ho-

Doktor Li Pao-an. 

nanfu och frågade , om tvr\ gossar 
kunde få komma i vår skola. Hans 
framträdande var mycket stilla och 
nrtgot ti llbakadraget, men ett visst all
yar vilade över honom. 

Goss·arna fingo komma in i skolan, 
och den ene av dem var Li pao-an. 

Vi märkte snart, att 'han varen lo
vande yngling. Han ådagalade myc
ken flit och ett allvarligt sinne, parat 
med en -fast karaktär. 

Efter slutad folkskolekurs llär korn 
hUJn . som elev till Kina Tnland Mis
sionens sjukhus i Kaifellg. I den and
liga atmosfär, som rådde där, blev 
han snart helt avgjord för Kristus 

samt blev döpt och införlivad med 
församlingen. En av hans kamr·atel· 
vid namn Rao, en mycket gudfruktig 
yngling, utövade stort inflytande över 
honom, och de två ingingo ett förbund 
med Gud och med varandra att helga 
sina liv och ,sina gåvor till hans tjänst 
i missionen. 

Unge Li blev av läkarna i Ka.ifeng 
rekommenderad ,till inträde i )) Union 
Nledical College » i Peking, varest han 
förra året tog .sin läkareexamen. Han 
inträdde omedelbart som ;biträdande 
läkare därstädes och . har gjort sig 
mycket värderad och avhållen för sin 
duglighet och sitt allvar. 

Men en sådan tjänst var ej .hans 
mål. Kallelsen till denna plats antog 
han . endast för vinnande av mera 
praktik Trogen sitt förbund med 
Herren har han erbjudit sig att in 
träda i S. M. K. som missionsHikare, 
och vi bedja .och hoppas, att Herren 
mä göra det möjligt för vår mission 
att upptaga sådan verksamhet. Och 
vi tro förvisso, .att ha·n skall :göra det, 
då han givit oss denna kraft. Han ha
de stora ntsi:kteraH förtjäna pengar, 
om han ville inträda i regering·ens 
tjänst eller i något av. de stora sjuk
husen i landet, men hans m, l är att 
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tjäna Kristus, och därför lå ter han 
allt annat far·a. Sorgligt nog har det 
hi<ttills varit få av , Kinas unge t111'än , 
vilka haft utsikt att förtjäna pengar 
och vinna rykte, men som i stället 
valt en mindre lönande och anspråks
lös väg för att få tjäna Gud. Därför 
giva de glädjande undantagen oss så 
mycket stÖrl'€ anl ednin g att tacka 

Herren. 

D :r Lis far har bekostat hela hans 
utbildning, och ehuru helt och hållet 
främmande IförGnd har 'han givit so
nen sitt bifall rtill att inträda i mis.sio
nen. 
, I likhet med alla sina bröder blev 

d:r Li förlovad redan s,åsom barn, och 
det varen stor sorg för honom, då 
han vid 2,0 års ålder måste gifta sig 
med en hedning. Det behagade dock 
Herren a,li taga ' bort hans första 

' hustru genom tuberkulos . 

För ett par veckor sedan förenad es 
han i äktenskap moo en fröken Yuen 
från södra delen av provinsen. Hon, 
är en kristen och är utbi,ldad sjuk
sköterska. Hennes föräldrar ha båda 
trott på Gud i mer än trettio år, så 
att hon vet ej av egen erfarenhet vad 
hedendom är . 

Jag är förvissad om, att våra vän
ner hemma i Sver,ge vilja med oss 
tacka Herren för dessa två unga samt 
bedja honom bruka dem till sin ära 
och frälsni,ng ,för många av deras 
eget folk. 

Den man, som kom och bad att få 
in de två gossarna i skolan, var d :r 
Lis farbror, och den andre .gossen var 
hans egen, ende son. Ha'n kom se

dermera till tron på Kristus med hela 
sitt hus, och nu är han inne i här
ligheten. 

P. S. Till den läkaremission, som S. M. 
K. nu, genom vad här ovan relaterats, blir 
i tillfälle alt upplaga, har redan inkommit 
3,500 Jo'., sr, alt verkel, om än i ringa 
skala, kan påbörjas. Red. 

Doktor Li Pao-an med fru. 

Betrakta vi världshistorien, är det icke 
svårt alt där i olika tider återfinna en 
mörkrets stund. En sådan var Bartholo
~in(l'/ten , fran ska revolutionen , fas/sl å
endet av dogmen om påvens ofelbarhe/, 
häxprocesserna i vårt land o. s. v. Den 
mörkaste stunden har dock ännu icke 
kommit. Den kännetecknas av antikrists 
framträdande, då alla manas all taga 
vilddjurets tecken. Men när så ondskall 
nått höfdpunk/en i sin mak/utveckling, 
faller den samman, hastigt mognande för 
den avgörande domen; och ljuset Irilllnfe
rar d/er och .5åsom aldrig förut, i det /u
senåriga riket. FR. HAMMARSTEN. 
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Elna Lenell. 

Småskollärarinnan fröken Elna Le
neIl, som antagits til~ missionär i 
Svenska Missionen i Kina, är född d. 
3 april 1894 iLenåsen, Ovanmyra, 
Boda församling, Dalarne. Uppfostrad 
från barndomen under ett varmt krist
ligt .hems 'goda in,fJytande kom fröken 
Lenell 'tidigt till förvissn1ng om fräls
ning och barnaskap hos Gud. Hennes 
nu hemgångne far, som troget utförde 
en skollärares viktiga kall, tjänade 
också ,flitigt med ordets förkunnelse i 
DalaJbygderna. 

Läsåret 1917-18 genomgick fröken 
LenelI Sv. Bihelins:titutets sjumåna
derskurs. Sedan .dess hal' hon tjänst
gjort i sin skola och 'bidat att hennes 
väg till Kina skulle öppnas. Fröken 
L. avreser, v. 'Gud, . från Göteborg i 
fröken Burens sälLskap d. 30 sept. Vi 
innesluta <lenna nya vingårdsarhe
terska i mjssionsvänneruas trogna för
böner. 

Bedjenför missionärerna! 
. Skriven till , missionärerna! 
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Provinsmötet i Mienchih. 
Av Tors/en Folke. 

Under de jus,t nu gångna dagarna, 
1-3 ap·ril, ha vi ,haft glädjen att här 
vara samla.de till ett a v våra årIig,a 
provinsmöten för S. M. ILs Honan
fält. Säkert väga vi räkna denna kon
ferens bland en av de viktigaste, som 
hållits här söder om Gula floden, och 
vilja därför lämna missionens vänner 
i hemlandet en närmare redogörelse 
för densamma. 

Den sista mars började mö,tesdel
tagarna att anlända. Bland våra 
svenska sys.lwn ha Rickard Anderson, 
C. J. Bergquist, fröken M. Hultkrantz 
och undertecknad haft förmånen att 
.deltaga i konferensen tillika med våra 
vänner, som äro stationerade här i 
Mienchih: Beinhofd's, Ringbergs och 
fröken Hattie Anderson. Våra kine
siska bröder, ombud från ,de olika Ho
nanförsamlingarna, skulle även ha . 
anlänt samma dag, men då en stor 
del av dem ej kommo förr än följan
de dag, .fingo vi upps.kjuta konferen
sen en halv dag · och börja mötet 
först på e. m. 

Tisdagen d. 1 april kl. 3 e. m. sam
lades vi således alla i det trevliga ka
pellet i västra förstaden. Missionär 
Beinhoff inledde och hälsade alla 
hjäl'ltligt välkomna. Sedan höllos på 
f. m. varje dag förutom morgon~n 
ett uppbyggelsemöte och ett par ~lm. 
mars diskussion av olikä frågor. LIlw· 
.dant var det .på e. m. med aftonbön 
till slut. 

A v · en händelse hade vi fått låna 
en avbildning i rötminskadstorlek a~ 
tabernaklet i öknen. 'Dehna satte VI 

http:samla.de
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tipp i kapellet. Själv,a tabernaklet med 
dess tillbehör och överdrag, förgård, 
brännoffersaltare etc., allt var en tro, 
gen avbild av verkligheten. Under 
två av uppbyggelsemötena talade mis
sionär Ringberg Guds ord till de ,för
samlade med detta utmärkta åskåd
ningsmaterial till hjälp. 

Som redan är nämnt, var det vik
tiga frågor, ' som skulle avhandlas och 
beslutas vid mötena. På ,grund av 
.den dåliga växelkursen de senare åren 
kunna vi ej nu underhålla. så många 
infödda medarbetare som förut. Då 
missionen nu måhända blir tvungen 
att indraga lönerna för flera av dem, 
rådplägade vi om möjligheten för den 
kinesiska församlingen att själv un
derhålla dessa. Därmed skulle än
nu en st,or fördel vinnas: när växel
kursen blir bättre och penningarna, 
som inflyta från hemlandet, inbringa 
mer, ,kunna vi anvä,nda dessa till 
den trängande uppgiften att utsträc
ka verksamheten till de delar av 
vårt fält, där r.egelbundet missions
ar,bete ännu ej kunnat upptagas. Fle
ra sådana städer odh köpingar lig
ga inom vårt Honandistrikt utefter 
Gula. floden från Tungkuan, där mis
sionär Olson nyss stationerats, förbi 
Lingpao och Shanchow, där mis.sio
när Beinhoff likaledes nyligen börjat 
verksm;nhet, och till Hui Hsing ehen 
och Maoehin, två platser nordväst 
härom, där ännu alls intet arbete upp
tagits. 

Under diskussionens gång uppkom 
förslag till flera möjligheter att an
skaffa de nödiga medlen. Ett var aU 
allmänt införa tionde inom försam
lingen,ett annat, att några inom varje 
församling skulle . ansvara för en 
evang'elists lön, ett tredje, att försam
lingsmedlemmarna skulle göra. ett fri
villigt . <!f,fer varje dag och frambära 
det på söndagen. Andra föreslogo, att 

varje hushåll skulle en nypa- mjöl 

tagas undan vid · tillredandet av varje 
måltid såsom ett offer åt Herren. 

Möjligheter fanns det alltså, därom 
var man ense. För att v,erks,täJla fÖl'
slagen utsägos ett 'par . kinesiska brö
der och niissionäi'er att genomresa 
vårt Ron anfäJt för ' att· på de olik'a 
platserna . arbeta för planens förverk
ligande. Må ' Gud kröna dessa an
strängningar med framgång, och må 
särskilt virra vänner i hemland~t, som 
läsa dessa rader, bedja 'missionens 
Herre, att h3n .må fullborda sitt verk 
ibland oss. 

Ett annat och fullt lika viktigt 
spörsmål var frågan om våra ,försam
lingars enhetliga organisation. Detta 
har hitintills under arbetets grund
läggning knappt varit möjligt men 
börjar nu att bli allt mer nödvändigt, 
för att den kinesiska församlingen 
skall kunna bestå och gå framåt, 0111 

Herren av någon " anledning· skulle 
finna för gott att taga 6ss; sina tjä
nare, från detta fält. Redan i hösta:, 
hade några stycken av . våra bröder 
kommit tillsammans i Honanfu och 
up'PsaHett för,slag; som sedermem 
vunnit erkännande av missionens led
ning i Yuncheng. Detta förslagble\· 
nu i det stora · hela· antaget. 

Huru organiseras då' nu vårt Honan
fäH? Jo, vlarje församling fål' sitt för
samlingsråd. Detta består aVIIlissio
närerna jämte församlingens pastor, 
äldste, diakoner, evangelister ocndöp
ta skollärare. De äga nu att besluta 
om :alla församlingsangelägenheter. 
De olika försainlingsråden skola se
dermera genom ' val , utse 1'2 medlem
mar, utländingar och ' kineser, söm 
skola bilda ett preshyterilun' eller pro
vinsråd, som äger att handlägga :alla 
de frågor,som röra hela vårt Honan
fält. Som ett första steg i den rikt
ningen beslöt konfer.el),sen, att försaIJ1
lingsråd skulle ·bildas i våra olika för
sainr.ingar feda.h' nu i 'vår, s'lVatt den i 
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större frågan om provinsrådet skall 
kunna avhandlas nästa gång vi mötas 
till .konferens. . 

_ Dessutom var den .frågan uppe, hur 
en kristlig begravning och därmed 
sammanhängande spörsmål b:orde till 
gå. Med en hednisk begravning är 
förknippad en hel del plägseder av 
tvetydig karaktär. Liksom hos judar
'na är del vid vissa tillfällen under b e 
gravningen en plikt att gråta. EUsäl.J
skap i sorgehuset kan sitta i allsköns 
gamman på sin kang under skämt och 
glam, men kommer det en ny gäst till 
huset, måste de alla strax bryta ut 1 

den vildaste veklagan. Denna sed för
ka,stades av konferensen såsom ej an
stående de kristna. Gråt förbjöds inte, 
men den måste vara uttryck för sann 
sorg. Den kristne m åste vara sann i 
allt vad han gör. 

Likaså ha de den seden, att, när 
den ena maken är jordad på ett ställe 
och den andre maken senare dör och 
jordas på ett annat, måste den f.örsta 
tagas upp ur sin grav, även om han 
lega t där flera år, på nytt svepas och 
·gravsättas. Likaså måste man ofta åt 
den döde giva kläder, vill\.as ansl\!ai
fande vida övergår familjens ekono
miska bärkraft. Båda dessa seder för
kastades. 

Så var det en hel del smärre ,frå
gor, där det gällde aH komma till ett 
avgörande, och det var ·ejalltid så 
lätt, ty man vill ju ej förkasta mer 
av folkets seder vid dylika tillfällen, 
än vad som är absolut nödvändigt. Vi 
ha kommit ut för aU förkunna evan
gelium för kineserna och göra dem 
till Jesu lärjungar, ej för att ombilda 
dem till västerländingar. 

Som meningarna i många ·frågor 
voro delade, utsågs en kommitte, be
stående av fem kineser, som skulle 
utarbeta ett positivt förslag till nästa 
konferens med led.ning av de mera 

framskridna församlingarnas praxis i 
södra Kina . 

Vi äro djupt tacksamma för den 
Herrens ledning i allt, som tydligen 
har gjort sig förnimbar under mö
tena. Vi förena ' oss i en gemensam 
hjärtlig hälsning till alla kära vänner 

Sverige. 

* 
Missionens finansiella läge. 

Finanssekreteraren på fältet, missi·onär 
Th. Sandberg, meddelar bl. a.: 

.vi tacka innerligt Gud för de många 
ioch stora gåvor till missionen, som 
in.flutit under den sista tiden. Gång 
,på gång ha vi fått orsak att komma 
tillsammans och tacka Hermn, då un
derrä:ttelse kommit, att medel uttele
graferats. Det var särskilt underbart, 
huru Hen'en fylld'e behovet för den 
nystartade skolan på Chikung. Aven 
andra behov ha ju gång efter annan 
blivit fyllda på underbart sätt. Vi 
bliva också ständigt påminda om vårt 
beroende av Herren, ty genom deTl 
ofördelaktiga växelkursen blir det 
litet för penningarna, så ,att våra eko
nomiska trångmål tyckas ha blivit 
kroniska. 

Särskilt nu efter kriget tyckas vi 
riktigt ha drahbats av den ogynnsam
ma kursen. 

Som ·en följd härav har det varit trångt 
i ekonomiskt avseende på alla områ
den. Under ett års tid ha vi endast för 
ett kvart.al kunnat få några missions
medel till annat än hyror och löner. 
För dec.fingo vi inga remissor, och 
de ha ej heller sedan kunnat fyllas i. 
De skolor, s:om hållas i gång, ha i de 
nesta fall endast ett lit'et bidrag hån 
missionen. Särskilt svårt är det med 
medhjälparekåren. Inkomsterna för 
den ha nu kommit nästan ett kvartal 
efter, och skiHnaden mellan inkomster 
och utgifter ökas undan .för undan. 
Det är en fråga, som budgetsutskottet, 

http:kvart.al
http:vill\.as
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då det HU sammanträder, måste söka 
få nå:gon lösning på. Cirkulär ha sänts 
ut till församlingarna med begäran, 
att de skola försöka göra vad de kun
na för att underhålla sina egna ar
betare. J ag vet ej ännu, vilket resul
tatet blivit. Det synes troligt, att en 
he}; del medarbetare måste sluta, 'om 
ej den kinesiska församlingen kan gö
ra något. Det har föreslagits, att ge
nom upprop hem söka få bidragell 
större till medhjälparna. Skulle det 
månne vara någon utsikt, att på den 
vägBn få medhjälparefonden på fötter 
igen? Det är ju inte så länge, sedan 
en sådan begäran framställdes. VOl'C 
det månne· klokt att nu komma åter 
med samma ibegäran? Vi kunna nog 
inte heller vänta med lösningen av 
frågan, tills ctt eventuellt upprop hm
de visa någon verkan. 

* 
Skörden bärgas. Fienden sår sitt 

ogräs. 
Missionäl- Linden skriver: 

Vid vårens stormöten fingD vi döpa 
64 personer ,här i Hoyang och 38 i 
Ha.ncheng. Det är alltså en ganska 
.stor tillökning. 64 dop på en gång är 
väl rekord inom S. M. K., skulle jag 
tro. Må Gud få fullborda se.gerverket 
i aHa dessas hjärtan! Att antalet var 
.så mycket mindre i Hallcheng beror 
IlDg, delvis åhninstone, på opieodling
en, S0l11 nu tagit fart där igen. I vå'ras 
upplöjdes vetefält, som voro lämpliga 
för opieodling, och opium planterades 
i stället. Opieodlarna ha provinsgu
vernörens tilliltelse a tt ;odla, tblDtt de 
betala extra skatt därför . Detta göra 
de gärna, ty vinsten blir i alla fall 
stor. Dock blir den ej långvarig. I 
I-chu-an odlades förra året mycket 
opium och följaktligen iblevo många 
riktigt viiIbärgade där. Då vå r evan
gelist vid nyåret kom hem därifrån, 
berättade han, huru arbetet i evange -

Hum var så hårt och fruktlöst, ty be
folkningen hade blott sinne för att 
fröjdas över opievinsterna. Ett par 
veckor sen.are fj,ngo vi höra, att rövare 
höllopå att plundra dem, tydligen 
ditlockade av opiet och opiesilvret. 
Nu vid stormötet i Hancheng berätta
des, att all rikedomen var borta och 
befolkningen var så utarmad, aU det 
trotsar beskrivnin.g. På tre månader 
har s täJln1ngen blivit så förändrad. 
Troligen dröjer det ej länge förrän nå
got liknande händer i Hal1cheng, och 
dock bringar »ögonens -begärelse» så 
måJnga ,på fall. - Shansisoldaterna 
äro ännu kvar här i Han. och Ho., 
!så vi ha lugnt och stilla. Alla äro vi 
också friska och krya. 

De ungas avdelning. 
Vi ha mottagit följande varmhjärtade

brev från en lärarinna. i Stockholm: 

Till Sveriges gossarl 

Jag hat!' någo t, som jag .gärna ville tala 
med Er ,om. J ag vet ej, om några av Er 
läste det upprop, som stod i Sinims Land 
i höstas om att bilda en förening, som 
skulle kallas »Kinesgossarnas v~inner» 
och h a, till ändamål att arbeta ,föl' Kinas 
gosskolor liksom Dag.gryningenarbetar 
för flickskolorna. Några ha gjort det. Det 
,finns en för.ening l Umeå och en i Stock
holm, men det kanske också finns flera, 
som jag ej vet om. En gång i höstas, då 
ja,g -undervisade l en gossklass, läste jag 
upp, vad ja,g skrivit i Sinims land. Då 
sade en av gossarna: »Det var bra sagt, 
fröken.» Han mena·de, att det var bra, 
att jag trodde, att gossarna kunde va,ra 
lika duktiga och villiga aU arbeta för 
missionen som flickorna. Så fattade vi be· 
slut ,att försöka ,gör.a något för Kinas 
gosskolor. 

J ag gick :upp till S. M. K:s expedition, 
Drottninggatan 55, och hämtade en gul 
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sparbössa åt flickorna ,och en ,grön åt 
gass'arna. En gång" i veckan har jag en 

'kristen:domslektiö-n ' med gossarna. Då går 
,alltid någon av ' gDssarnaomkring ,och 
samlar i bössan; ·och sed,an läxalli blivit 
förhörd, få de höra något.om missionen. 
Min tr,o på gossarna har ej kommit på 
skam. De äro så villiga att giva Dch att 
höra. Till julen gåvo de mig också fläta
de julgranskorgar Dch vykort i g,ranna, 
pappersramar och bådD mig ,giva det till 
några gossar i Kina. När vi tömde bös
san första gången, innehöll d,en nå'g.ot 
över 13 kr., och m~d något tillä.g.g läm
nade vi deng,ång,en 20 kr. till Kinas goss
skolor. Det var ju en ringa början, men 
Gud ,kan ,också "älsigna de sm1\. ,gävorna-, 
som ,givas i kärlek till Honom. På själva 
midsommardagen fick jag ett brev från 
min kära f. d. lära·rinna, fröken Emma 
Andersson, s'om arbetar i Puchowfu i Kin
na. Hon skriver bland annat s1\. : »Så varmt, 
varmt tack, älskade Ester, för dina brev. 
för Dagens lösen, för böckerna Dch för 
småsakerna sända från dina, skolgossar 
till gossarna här. Jag gav dem samma 
dag de kommo till skolgossarna i skolan 
här. De äro omkrin.g 20. ,sfdan det blev 
så ont om medel, är skolan helt och hål
let underhållen av församlingen. Gossar
na blevo så förtjusta och sända hälsning
ar till sina vänner i Sverige. - Vi ha just 
haft stormöte nu, ,och da blevo fyra stora 
skolgossar döpta. De slutade här i vint
ras, ty detta är egentligen en småskola, 
men de kOrnino hem hit för att döpas, 
ty de höra till församlingen här, och ha 
även blivit vunna för Gud här (ja, en i 
Haichow). 

Två av de stöl:sta s'kolflickorna blevo 
oCK döpta, Inalles döptes 12 st. - - 
J·ag underhåller en gosse (Djinhå) i goss
~kolan här. Hean är ,begåv,adochsäger 
sig vilja tillhöraJ.esu's. Hans mor är en 
fattig änka. , Bed ock ' för honom! - Det 
är en annan gosse; son ,till min tjänarin
na,också en fattig. änka, som .jag så gär
na sk·ulle vilia hjälpa i skolan, men kan 

ej. Han går nu hemma och 'gör ing,en
ting, Westers hjälpte honom förr. Han 
heter Vang. En-tseng. Dti skulle väl inte 
vilj a, intressel,a någon .för honom?», 
Jag känner en maning att låta vår lilla 
barnmissionsförening t.aga hand om ho
nom. Men kära ,gossar, det är så mycket, 
som ni behöva hjälpa till med nu. I n:o 
11 av Sinims land skriver missionär Lan
din Dm hur nödvändigt det är att mis
sionsS'kolorna ökas, ty nu bar .guvernören 
framhållit, att från 7 till 13 års ålder bö
ra ,alla barn ,genomgå åtminstone en 4
årig småskola, och ha,n, hotar att ,straJfa 
de försumliga hem, som ej frivilli,gt sän
da sina barn till skolDrna. Skola kristna 
ldneser nu vara tvungna att skicka, sina 
barn till hedniska skolor? Skola Kinas 
unga gossar växa upp i hedendomens 
mörker? Du k~cke, svenske gosse, vill 
du ej .göl·a något för Kinas g.ossa,r? Var

. för har Gud så nådigt skonat vårt land 
för krigets fasor? Är det månne ej där
för, ,att Han har en stor missionsuppgift 
för Sveriges foll,? Nu raskt till verket! 
Det är kanske någon 16-, 17-årig yngling, 
som läser detta. »Vad kan jag göra?» 
und,rar du. Du kunde kanske samla någ
ra jämnåriga eller yngre gossar en dag i 
.yeckan i ditt hem. . Ni läsa högt, ,gärna 
turvis någon god bok om Kina, t. ex. Li
sas resa i Kina av A. Forsberg, K. M. A:s 
förlag; Kina vaknar, A. Smith, J. A. 
Lindblads förlag; Hudson Taylor i unga 
år, Howard Taylor, J. A. Lindblads för
lag; Pastor Hsi, G. Howard Taylor, Nor
mans förlag ; Kinas s:t Franciskus, C. 
Campbell Brown, Lindbla-ds förlag. . Var
je gång. samtala ni också något ,om det 
lästa, beder för Kina, särskilt för ,gossko
lorna, och så offra ni något i bössan, 
helst vad ,ni under veckan försakat. Kan
ske ni oGkså ,borde ha en arbetsafton , då 
ni förfärdiga arbeten i trä och papp, 
som lmnna försäljas vid >i.gossarnas ·oord,» 
på So M. K:s: försäljning i ,eder heJIlt,rakt. 
j .a, det är j~ bara några up.psl~g. Nog 
hitta ni själva p å utvägar, om ni ,bli ri'k
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tigt värmda för denna sak. Det lilla se
napskornet »Kinesgossal'nas vännen> skall 
under .. Jesu ·välsignande händer växa ut 
till ·ett stort träd, som sträcker ut sina 
grenar över. hela Sveri.ges land. Det tror 
jag, ty jag . litar på er, Sveriges gossar! 

Med · varma hälsningar 
Ester Andersson. 

För S. M. K:s bedjande vänner. 
Tacksägelse- och böneämnen. 

Fröken Elna Lenrell, s. 166. Doe ny
döpta, s. 162. För offervillighet på 

fältet och hemlandet, (».En nypa 
mj,öh), S, . 163. Missionär Stålham
mars ankomst till fäJtet,s. 163. D :r 
och fru Li-Pao-an, s. · 1614.· Pr.ovins
mötet i Mienchih, s. 166. För »:Kines
gossarnas vänne!"», s. 169. 

Böneämnen~ 

Att Herren må förse i den brist som 
på .grund av den ofördelaktiga växel
kursen uppkommit , s. 162. För vår 
.okände vän och läsare av S. L., s. 
163. För våra uli"esande systrar, s. 
162. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" unde~ juni-augusti 

måmider 1919. 

Juni månad. TranS·POTt 688 : 16 
1109. A . och H . M_. Hidingebro,

Allmänna MIssionsmedeI. Ofterkuve.rt 52: 
li13. Koll. "id konf. i Folketorp,

1078. »TackoUer till Herren för gm A. P ., Kumla 136: 3b
maj» ~: - 1114. E. H., Uppsala 10: 

1079. Föltorps missionskrets 5U:  lIt;;. A. B .. (}remöll!l. 5: 
1080. »Solglimten ». Grebo 10 :  1116. "KJinavän ». Sundsvall 50: 
1081. Resebid,rag i Bankekind lU:  1121. T. N., Sthlm, »tackoffer» 50: 
1082. »Obs.1 Sparade tobaksslantar 1122. H. och 0 _. Norrköping 50: 

·m. m. » 30: - 1123_ »Från konfirmander i V ånga», 
1083. .OUerkuvert fr. Bergsbyn 7: 25 gm H. E. 15: 50 
1084. J. P. G., ETsmark 5: 1124. .En blollJjnn pli. "'lors dag>, 
1085. Offerkuvert, Skelleft€å 10:  .gm H. E. 14: 50
1086. M. S., 1<lora 2:;: n30. »- Filipp. 4: 19·» 3U: 
1087. L . K., Badened ~:- mu. R. M. H., Kärfsåsen, . tack
1088. J. P. L., Brodalen 10:  offer» 200: 
1089. O. S., Misterhult. 5:  1132. H. och E. J., Jkpg.till E.
1091. E. R., Sthlm 16:  Jonssons underhåll .100: 
1092. »F.rån· Landvetter», gm A. 1133. ,M. M., Bo;rils, .tackoffer. · 15: 

E. P., Gtbg 20:  1134. H. P., Gthg, »tackol'fer» 10: 
1093. Offerfest i Lofta 29 nov. 18, 1136. L. NI. F., till F. Prytz' un

gm A. P. R. 50 :  derhäll 300: 
1000. .A. S. - E. S. A .• 2U:~ lJl37. L. M. F. till M. Nylins un- 3.00 '_1097. H. H., Åfärd 5: derhåll
1098. ~I Annie" 10: - 1138 . Skmingaryds KristI. Ungd.
1100. •För försäljning av bibliska föreruing 100: tavlor» 34: 20 1139. K. G. M .• .A:ppelviken 200: 
1101. »Små frivilliga gåvor. 185:  1140 . .Ett tack» . . 1U: 
Jl02. W. B., On'viken, gm O . .M. 10: - 1141. .H. P. ~ C. J.; ·Jiil'nboåS 5: 
lEJ3. H..J., Offerkuvert för juni 10: - 1142. C. J., Jiirmboås 8: 
1104. R. L., »i stället rör till en 1144. M.~g i Sve.nstoru a:b:rosch. 40 : - _ i G.1145 Koi!. öde.shög gm .o. 13: 20
n05. Björkö K.ristl. Ungd.-fören., 1146. Koll. i Bulsbol ·gm J. O .. 

. :!.lissionskolleld» 38: 25 Odeshög . . . Th: 
]]0&. Björnö UlIgd.-fören., till i\L 1148. DaggrYllin,gen i K. M. A., .

Hnltkrantz' underh. 75:~· till E. Bergs underhåll 600 : 
1107. Spat'b_-lIlcdel fråil Adolf 1h19. Kinagruppen iuöm K . F.U.

FredTiks söndagsskola, 'gm K. , Gtbg. till A. Forshcl"gs 
M.B. 2: 46 underhåll ' " 600: .:... 

Transport 688: 16 T ra.nsport 3,582 : n 
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Trall~port 3,582:;2 
1160. K. F. U. K:s CenLralfören., 

bill M. Björkluuds .under
hIll! . 600: 

1155. Björkö Kris tI. rngd . fören., 
till N. En/:'bäcks underb. 50: 

1156. :Rjörl(ö Kristi. Ungd. fören. 50: 
11m. . Onämnd», Sk-tell 10: 
1158. Hns.s-Ie Kristl. "Cugd. fören.,

koll. . 11'6: 25 
11.59. Koll. i KTont.orp gm F. A., 

Brodderud 23: 
))60. »Mors födelscdag-sblorum·OI hl/6. 15: 
1161. Skäl"fsta syförcn. 31: 
1163. E. P., KuugsboJms Villa.st.ad, 

60: 
11G;). OW~l"~v;;.\~g~;~1~cr~~,~erb. 28: 75 
1166. M. Ö .• Innel-vik 5: 
.1167. . Offerslunt"r fnio skol·1)81'n

i Vemdalen :> gm E . R. lO : 
1168. . 0bs.1 Sparude tobakssIau

tU! ' m. m. ' 30: - 
1169. Linderås Södra Mfg, Ka

pela 30 : 
J>l71. K. S. B., Gtbg 110: 
1172. ~)En rruissionsvän » 10: 
1173. C. H .. Engelholm flO: 
1179. A. D., Kristdala 1:i: 
1180. Testamentsmedel efte.r avlid

na fru Emrnn Tb eodora 
Liedberg, Linköping 5,882 : 65 

1181. ~;F.1l viin från land eb> 25: 
11S2. ","Il viLu från lande t» 10: 
Jl87. . Onämnd » 100 : 
)]88. H . H .. ~thlm 20:
1189. ,J . ".\1. 'vV., g-UI G. G., ~fotalu. 10: 
1192. A. H., Säv~jö 10: 
1193. Koll. i Visby, IS juni 10: 72 
1194. H. R., Norrl(öping, . till 

.nlinne -aven Nten rnis
s ion:svän lt 	 2-;): 

1197. K. il .. Tranå..q, r eM·bidTt' A' ·20: 
1198. :) ~(tålldagss·).rf(jn ! Jlingen » . gm 

L. H .. "l'<orrköping 50: 
1199. H. S., Wänn äs lO: 
1202. E. A., VetIanda 300: 
120~. D:o, l"c"s:pcngar 50: 
1204. Koll. i 'fa.hor, gm J . S ., 


Vetlanda 	 22: 8~ 
1205. Dnn~torp, Kris tl. U ngd.. 

fören., offer vid r,gökotta " 
~m L. 	 J., Niissjö 43: 50 

1206. 	 Koll. i Blankefall, Nii.ssjö, 
gm d:o 36: 50

1":>: _ . 1207. •Tacko!'fe r" 
1208. Resebidru.::r. g m C. A. A ., 

Hjörk oryd 10: 
1209. D:o gm A. J .. St~lIlsjön 1J : 
1210. L B., .tionde. 34: 
121]. Ur sparbö"sall på Barllcns 


nem för fö rs h l halvåret 80: 
1213. Koll. i SUllda "koln gm

J. K. ]2: OG 
12];1. H. L, Xlgarås 9: 
1216. •Viinncrna D .. Mobo!.m», gm 

C. W. 	C., Leks'uerA' 10: 
1216. . 1;r a\'lidlle lill e Nih~ DahlR 

~parbiissa " gm C. W. C., 
LeJ,sbc"g 	 3: 

1217. N. F . H .. "tackoffe r» 150: 
1218. H. H.. >taekoffer» 250: 
lm. Koll. i Frö:sö kyrka, gm A. 

N., Ost""slwd 46: 78 
1220. Koll. i Bölc, ,gm P. p .. Gen

valla 77 : 09 
l221. Koll. i )/o"dcråscn, gm A. 

O., Xonlnrön 30: 63 
1222. Koll. i Hall-MarbY, ·gm

N. N. 	 43 : J4 

Transport 12,2.34 : 64 
1Q23. Spn I'b össemed~l, gm N. N. 28: 46 
1224. Koll. i Hallens !(yrl(a, gm 

E. O. 	 40: 71 
12Q5. R.. L:s s·pa,·,bössa, ·gm L. L ., 

Norderön 10: OS 
1'226. E. L:s sp·arbössa , gm L. L., 

NOl'del'·ön 10: 83 
122i. M. H :s spar'böss3, gm L . L., 

Norderön 3: 52 
1236. Offerkuvert, Skellefteå 5: 35 
1236. Från Ul'sviken, .gm Skellef

teå. land sfö·l'saml :s MrA' 50: 
1237. Orrel'kuve,·t, gm S. L., Ystad 22: 20 
1241. »Ps. 23. ) , till missioniire.l'

nas llnderbåll 300: 
J2-!5. "nIanka pengar och ett 

öring'ar, i rJe.SU Yiil:cignude 
namn. , av O. och R. K., 
Lund ~: 

1246. ·Böne)(ret-,cns spar,bös"a, Norr-
l(öping, .gm L A. 49 ' 

1249. »Taol'offer 'f1'ftD en syster 
på 64-wrsdagen . , gm J. P., 
Ovanmyra 5: 

1250. Ing·arps r ng-d. förening-, till 
J. Hultqvists und"rb å Il 2:>:- 12·,81T2:U 

Särskilda ändamål. 

1090. N. H .. N äS-Sjö, till J . Hult 

qvi st . "tt an\', i arbetet ef
ter gottfinnande 50:

1094. Er,t.orps UnA'd. för"n. för 

c\'ang. Fen." Shi-t,ii;in 100: 

1095. Viinll eT i Nu.rl'l,öping, till 

R.. Ber,g-lings industt'iskola 850:


1099. .J. ·G. S., Sthlm, för en skol-

gOS'P' underhåll 10: 

1'108. "En' H errens vän ' , till illköp 

av gård i Pllchc nfY 2,000:

1112. R . B. , Örebro, till V. Wes
tl1 r. för r.epa ration av 
lIIi ssionsstationen i PIlchow :;00:


1117. n .. K .. Klintemåla, till tomt 

för nya kapellet i Sin-an lO : 

1118. , 0 n<l.m u d». till tomt för nya 

kapell et i !:ii nan 10: 

1119. Hednllv,iinneruas allians, r. 

Loh Teh-lao och Chin 

F-ah-shao 175: 

1120. ;,ICiuesgossaroas vänner» i 

Kun .g'sbolms folkskola, till 

gos·s!wlornai Kina 14: 60 


1125. »OniiJnud », för utvidgning 

av Man!. Semin:lrict 5,000: 

1126. »Familjen M. J., Kinne

·lIl a lma », till R . Andersson 

att an,·. "Uer gottt. :;0: 

1'12i . 1"r,).n d:o, till O. Cnrlen, att 

nnv. ·erter g-ottr. 50: 

112S. E. och J. T., Rnndsfjord , 

till evang. på V. Westers 

Rtation 194: 

1129. M. och C. S., J,nlcä, för en 

bibelkvinlla, underhåll 200: 

1135. S. J., örebro, fö r arbetets 

ordnande i Honanf-ll 5,000: 

1143. S. S.. Sthlm, rör Hirm'en 

,Mao Sbui-pellg Mion
chih 200: - 

1147. J. E. L., Rö~anäs, t.ill R. 

J,in{\ers verl,samhet 25: 

1151. Dal\"~yningen i K. M. A. föl' 

flickskolorna i Kina: 

till hhi.h 2:;0: 
till P uchow 2[;0: 
till Hoyang 2~5_0_:_-_______ 

T l'ansport 12,234: 64 	 Transport 14,43.8: 60 12,802:;4 

http:Villa.st.ad


173 1 A,ugllsti-15 Sept. 1919. SINIMS LA'ND. 

Transport 14,438: GO 12,802:74 
till Pllch cng 250: 
till Hononfu 250: 
till Mienchih 260: - 1,:;00:

11;;2. Daggryningen i K. M. A., 
till A. Janzon för en lii
rarillllllS uudeehåll 200: 

11ö3. D:o till fru Linite,. för ·hy
ra av skolau i Pucheng 120: 

1154. Blasieholroslryrkalls Brurll
mf, [ör Wang Ticn-chenp: 100: 

11G2. Alingsås Mfg' syföreJl .• för 
en skolge>sses underhåll 75: 

11G4. Skolbarn i Vetlanda, · för 
Ho Ren-ai 25: 

n70. E . . J., S.iöt01"P, till verks. 
i Juichp.nlt [10:

11/4. Den älllnJ syrären. i . N. 
SI{ ä1"s tad , rör skolgos sen 
Chi Wc.i-keng 100:

lli;;. F,rån Rl'a, till E. And·ers-
SOIl, att anv. efter gottr. 
gm C. C. 50:

117G. RedDergslitl~ syfÖreu. Gtbg, 
hj.ilp till läraren 'Vang fÖr 
resa till lwrtr. på Kulin·g 20: 

1177. D:o för eva ng. Waugs d. ä. 
underJl'åll 100: 

1178. D:o f ör lärruren Waugs nn 
derhåll 75: 

1183. De nngas syförening i Krox
hult; till iVl. Linden, verks . 100: 

1184. D:o. till A. Erikssons l(vin
nove r!{6. 	 100: 

1185. H. T. och E . B .• fÖl' e vallg. 
Feng i Yuncheng 6U: 

118G. »Onämnd-). för evang. Chi 
Juin o~lt bi-belkv. Chiao 
Li-si undcrh. 20U: 

1190. Q. J. G .• Nä~sjö, till R. An
dersson, för llts tatiollcll i 
Song-hsicn 1,000: 

119}' . Onälllntl , . till Ault. B ergs 
, Fyr.båk». j{lll K. N., ,Jkl>g 2:" 

1l!l5. H. R. No....kpg. för e\·ung. 
'WUlllt lfsiiins noderh. ~3:-

U!lG. O . . J. ; NOlTköp iu g. till R. 
BergJiogs industrL~kola 25: 

1212. »Oniilllnd·, H"ueus tiondp · . 
till hjälp för inköp nv g, r-
den i 	 Puch cng 50: 

1228. K. A . G. . Ostol'$nnd, för 
husköpe t i P uch AnS" 1.000: 

]~29. :\l. O .. Ion f)l'vik, föl' d:o 1:,, 
12:\0. K. H.. S.l,clleftcå rör d :o 1r;:" 
12al. , ()nlimnd. , Skellefteå, rör 11:0 ;;0:
]23~. Koll. lll . m. från BCl'gsbyn. 

rrnVR.llS T-Cinu-krets, för d:o 1:>G : 
Koll. i K å ltc fiir d:o oS: 
H. i::l .. Kf,gc. för d:o 10: 
"i\fi"siolls\'ännornn E. och 
K. N .. för d:o. gm S. L., 
Ystad 600:

Jt:19. "Ps. ~:h , till BaTnhommet i 

Sinan 	 7r,, 

1~42. Rlint" å H. L:s fond l:sta 
balvår(,t 191!l. ti ll R. Berg
lings veorksiUnhet 261: :hl 

12-13. I,:a Sv. Bl1l'nl:, ]<;:'1) .• Jl'pg.
ti ll .T. 	 Hllltqvisl. ,~tt anv. 
i vork, . dtcl' g"Ur. 51 : 32 

1244. A _ R., RolslJy Bruun, föl' 
hnsinkö.p,,(. i Pu cheng 35: 

1247. Fondl (>ul~ Kristl. l Jugd .- förCll ., 
rö]" Ytlin -ttJlll!s nnde rh . 25:

12~S. )d. P .. HullUc" tarl. till 13"ru
hr'Ul'llld i Sinan 50: - 2l!,195':45 

Transpol·t 33,998: 1~ 

Transpo 1"t 33,998: 1& 

MissionshemllIet. 

1110. K. A .. Kuml-a. till B u mens 
Hem 5:

1111. H . P., Hvctlnodu. ti 11 d:o 10: 
1200. H. S.• Viinnäs, till d:o 10:
1201. E . .\., lLvet1nnda. till d:o, 

för siingklädesr.epara tion 200: ~ 
lUO. »P s . ~a•. till Barneos He m 20: - 2~U: 

Juli månad. 

Allmänna MisslOJlsmedcl. 

1:!.;"j}. . Tacl<uffer till n "rrvu för 
j UJli ~ " 2: 

12j~. ),Obs.! Sparade tobaksslan 
ta.r m. rn ,» 

12:;3. S v . L ä r. Mi~s i onsrg till D. 
La ndins underhå ll 800: - . 

1254. »Ruth o. Dagmm ·, . OHcr 
kovert gm M. K_. Norr)cpg 12: 90 

1.2;';'. M. K., ""ol'rkpg·. OffeTkuvert 4: 10 
125G. ,,vid bönemötet i Betel, }-2/G 

1!119» gm i\I. K., Norrkpg S: - 
12;;7. Orrerkuvert från Köping, 

2:dra kvart .• gm A. H. 11: 
1261. E. W., Stl'ängse red lU: , _. 
1262 . »Skolbaru i DunQeJ:yds folk

skola ». gm S . S .. Djursholm 12: 
1263. »D:o i Matte ns folksk. », gm 

d:o G: ._. 

12G5. G. G .. Uppsala 10 : 
1266. l\1{y r E>Sjö ö. missionsfg 50: 
12G7. Söndagsskolbarnen ri T iii1

äng, gm C. J. 6: 5G 

UG8. Vihll'yds syfg. Alingsås 100: 
1269. A. C., ,gm V. C .. ForshcDl lU: 
1270. V . C., Forshem 3: 
127·3. Oh:n.\.ads missionsfg (0101

stads N.-V. !H'bc tsfg) 150: 
1274. 1. .)1 ariauue :> , Kristiania 5: 
1:2.75, Kl'i s tdaJ.a miss ionsfg 1.270: 
127!l. Vadstena baptis Uörs., lwlleJd 20: 
1280. »Tionde. 1. B." 13: 
US1. »Ouibnnn.." . Ånge- 10 : 
121;2. S. ~. gm Ch. A .. Vadstena · 10: 
12R3. »Föl' såld jordgll'hbe». gm fI:o 5: 
1284. »Väu fl'itn landet>, gm d :o 10: 
12&i. , Tackorrer p å födelsedage n>. 

gnl d:o 	 5: 
128G. ~Kinavän l> , ,g m d:o 5: 
1287. »Tack för bönbörelse' , gm d:o ;j: 
1290. K . h. Kristdala 5: 
12m. Hj. S., Upp""la 51l: 
12!l2. P. G. P., :\lölndul 150 : 
1293. E. L .. :vröllldal 10: 
1294. A. K . l'il",,- 20: 
1295. J. S .• Södertclj c . bid ra g till 

:VI. Ringb""gs lllldcl'hå ll 30: 
12.9G. i::lkäl'stnds södra kl'i.tt. )'ngl. 

1297. 	 D~1hll~ul:gN~t!Ag' vid iB;lbel- o. lll: 33 

luis sionosknl\'Scu i Sunuo, 

gm G. G.• Os te r.sund 


12·98. Miss i onsvännel' i Mys jö, 

gm G. G.. Oviken 50: 

1299. ). )di ssionskaJ'te» gm G. E .. 

Ovikcn 3U: 

1300. Kollekt i ~) Frid~boqp>, ,gm 

G.•T.. Oviklln 169: 7'2 


130l. D:o i )-Iånsåsen. gm X. N. 11: 7S 

1302. D :o I Orrvikeu. g10 A. J . 30: G4 

1303. D:o i Nylallds missiOllshus. 


gm. P. N. V., Rållallll 48: :;0 


. Transpor t 3.375: 78 34.248:19 
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TransPoTt 3,375: 78 34,248:19 
1304. A. L., Hålla nd 100: 
131l. »Annie » 5:
1312. J. G. S. , Sthlm 5: 
1313. ·M. J ., N össjö, , i st. f. blom· 

mor på -åorsda'ge n på Pap· 
pas grav)) 5: 

1314. M. K., Björk'öby. "tackorfe ,' 
på årsdagen 9 j uli av vår 
ä lskade· Pappas död. jO: 

1315. »De Ungas förbund " Onne
stad 40: 

1318. »Onämnd>. Tranås, gm K. 
B., T.ra nås . 10: 

1319. »Kin'ooernas Vänner», Vä r 
narno .800: 

1320. E . M .. Koe.iPP'baden. Norr
köping 1,000: 

1322, E. P'
J 

Chikago, ,gm S. P., 
Laoaskrona 50 : 

1~2S. S. P .• Landskrona 30 : 
l'324. »Obs ! Spar·ade tobaksslan

tar ffi. m~ » 30: 25 
1;)25. )lUr Mis~ionsväDn(yrS i :M ar

karyd o,fi'm·kuvert>. gm
J. P. F. 	 26 : 94 

1327. 	 »Små. gå ,Tor i J esu namn. 
Hel\ra n välsigne d'em! » gm 
N. E ., Grebo 30: 

1328. »Ur ,),1ission.wänners i Mar
karyd otferknvert» , gm
.J. P.-F. 8:99 

1329. 	 »Mis&ionsmedel f,-ån Mora», 
.gm M. S. 4j) : 

1-330. K. H '
J 

Stensjön . till Judith 
HnltKvists underhåll 15: 

1340. SpoTb.-medel från Kina
kre tse-n i Bysl<e. gm S. N., 
Skellefteå 22: 07 

134-] . A. L., Skellefteå, Offerkuvert, 
gm d :o 20: 

1342. Ersrnarks småslwlebaru, gm 
K.K 18: 

1M3. A . H., InneT,vik. gm S. N., 
Skellefteå 6: 

1344. A. G.. Åhus, Orrerkuvert 8: 16 
1345. Insamlat ruissionsbönda,gen 

på K. F . U. M:s s ommar
h em, Sol'backen. Ahus. gm 

A. G. 	 150: 

1347. K . och J. B., Tranås 200; 
1348. Missionsv änner i HassIe ti II 

Hildur Anderssons under
håll. gm S. A .. Brodderud 108: 50 

134V. »Ett tackofier till Herren 
för 50-årsdagen 10 juLi till 
,Martin Lindens underhåll 50: 

1350. I. F ., Alings ås 100: 
1353. Svinn inge missionsrg lO: 
13;'6. »Es. 61: 11» . 2ÖO:"":" 
1357. Syrg- i Hara by 165: 
la58. E. H. och A. O.• Haraby 60: 
1~60 . E. H .• gm J. D .• Sthlm lO : 
1361. A. K., Stensjön, »M>trtins 

o. Judits del av tionden »» , 
till Mart,iu Liudens o. Ju
ruth Hnltkvists underhåll 10 : 

1362. J. P., Hvetlanda 100: 
1:163. O. A., Askeby, "H en'ens 

tionde i Kinamissioneos 
fj.änst> 42 : 70 

1:164. le. H. N., Sävsjö 1,000: 
1;Jf,5. »Extra», Malmö 50 : 
1366. VäTna. syfg 145: 
1:167. Kollekt i Unde rsåke r 13 juli , 

g-m G. H. ,O: 
1H71. 	 A: E .. Kr,' lbo, .Taekorfer 

till H erren för juli» ]0:-

TranspDrt 8,177: 39 34,248;1" 
1372. J. S., Hakarp, »Tackoffer . 

till Gud för svar på bön» 10: --' 
L373. ,J. S., Karlskrona, »Herrens 

de!» 20: 
1SiS. L. J ., LyckAs Gård ' ;;0: 
1379. Ovikens krist!. ungdomstg' ·100: 
1380. Vis-by feroöresfg . 21: 258,3,8:6~ 

Särskilda ändamAi. 

1258. K. F. U. M:s gossavd"
Sthhn, gm O. L . till C. 
BIDm a tt anv. en!. överens
kDmmelse 42: 

12;;9. ,M. S ., Sthlm, till n"botet 
?<Iienehi 50: 

1260. »,>0nämnd , Ingelstorp, Ett. 
t-n ckoffer till Gnd», tAll 
skolverks amheten ... . .... . . 15: 

1264. Kinakretsen·, Uppsala, gm 
G. G., 	 till evangelist i R.. 
Berglings distrikt 150: 

1271. Forshems J<r is tl. Ungdoms
fören. för Yuin Tongs nn
derhåll 50: 

1272. Olmstads missionsfg (Olm.
N.-V. ar'betsföl'e n.) för 
för, husköpet .j Pucheng 50: 

1276. »?<lissionsvänner i Forsh!>mo 
gm S. A .. Brod'derud, till 
Rickard Andersson att an
vändas ef ter l1.'ottf. 50: 

12.77 »"Hssionsvän i Forshem gm
d:o till d:o . 10: 

1288. A . J., Aling&ås, »Tackoffer 
på 50-åTsdagen 7. 7.» till 
E . Fol ke n tt nllV. 'erter 
gottt. 50: ....c 

1289. »MissiOIhSvänner i Lugnet 
gm G. W . Lugnet. Rögle,
till by /{gnadsköpet i Pucheng 14: 

1305. E. .J. , ustersuud, för hus
köpet i Pucheng 300: 

1306. R . S., Osters und. till d:o 200: 
lilO/. A, O .. Växiö , till Emy Ohr

lan<ie,' -ntt anv. e fter gottr. 50:
1308. H , L., Snappahclll, till Anna 

Erikss ons bibelk vinna 150: 
1R09. D:o till Gao Sen'g-ts'ai 's un

derhåll 150: 
1'l10. P. E. W., Djurs holm. WI 

infödd evoIlgelis t 60: 
1316. O. Å . , Askeby, till ,M, Ring 

bergs ver.ksam.het il : 67 
1'317. M. Å" g'm d:o till d:D 4: 95 
];321. Yl. A .. KuHavik, >en liten, 

sk ä rv till gärdsköpet i 
Pneh eng» Hl: 

1326. "Onämnd». Skellefteå. till 
kapell et i Pucheng 10: 

1331. Mö,·tNyds ungdoms.-fören .. 
till ,Tudith HlIltkvist att 
a DN. efter gDttr. 100: 

1332. Små skol e;barn i Koppa.r·be·rg 
gm E . P. till Maria Ny
).jn att an\'. efter gottfin
nande 	 5:

1333. Testumentsmlldel efter L. 
.J. H. och hans maka , 
Hassle, .gm R. L,. Hassie 
rör. till R. o. H. Anders-
SDns m'bete 1,0,j(,: 67 

1334. Kollekt i Bysko fö,' hus 
köpe t i Pl,cheng gro S. 
N ., Skellefteå 122: 30 

'.rmnsport 8,177: 39 34,248:]9 	 Transport 2,701: 59 42,62å:8.3 
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Transpor.t 2.701: 59 42.1>26:8.3 	 Transport 3.235: 55 50.291 :62 
ll3.35 . Tillägg till kollekt i Kåge 


till d:o gm d:o 10: 
1336. S. S.. Skellefteå. till d:o 


gm d:o 1U : 
1-337. »En· ·vän. SJ<ellefte.\ 27/6 •• 


t ill d:o gm d:o 5: 
»Viinner i Innervik" till 

:&strid Sjöström" kvinno 
~r·bete .gm d:o 30: 

1.3,'19. D:o till J. Olsson att anv. 

en!. överensk; gm .d:o 30: 

1346. J. H. till Anna Eriksson 

Hsnin Chong-seng's un 

derhäll 75: 

1351. Söndagsskol·barn fr. Skjelf

vum och Husruby gm C. 

J. A. L. till Ricu'l'd An
dersson 25: 

1352. D:o gm ~:o till Maria. Pet

tersson 25 : 

13M. E. o. J. R., IgeJsta. · till 

Rickard Annerssons alibete 60U:

l355. K. F. U. j\{:s missionskrets. 

Gbg. till arbetet bland 

unge män i Yuncheng och 

Tungchowfu 200: 

1359. »iBarn·ens sparbössor i HaTa

by» gm A. A . t i ll skoIverk

samheten ·i Kina 31: 20 


A. ·H.. Kalmar. ti ll He·n-
Tik Tjäders nya kapell 100: 

M . 	 G.• Djursholm. till sta
tionen i P'ucheng 25: 

S. 	 E., Sthlm. till kapell 
köpet i PucheILg 80: 

A. A.. Alings·ås. »»T ackof
fel' på 80-årsdagen» till hus

köpet i Pucheng 200: 
>Onämnd HiT anstiillande 
av modernt utbildade, tro
ende läkare på S. ·M. K:s 
fäl b 3,000 : 

1376. »Fr. v. E. » ti ll d:o 500: - 7,647: 79 

MIssionshemmet. 

1278. Ch . K .....yadstena. till B ar 
nens .ttem . 7: 

1:177. L . J .. Lyckås Gihd, till d:o 10: - 1i : 

Augusti månad. 

Allmänna MIssionsmedel. 

1381. Testamen tsmedel efter av l. 
fröken Hanna Tellin 2,880: 

1002. A. B., ~rånsihsen, spa11b.
model 3: 50 

I:l83. »Obs.! sparade tobaksslan
ta'r m. m. » 35: 05 

1385. H. J., Offerkuvert f.ör juli
och aug. 20: _ 

1386. J. ~., LåsböJ.e. gm L . G-n, 
Hllll-}Iarbv 15:

1387. F. v. O.• Gi'jinna, >ett tack
offer till Gud. 100: _ 

1~88. S. S .. DelSbo 10: _ 
H389. G:',vomedel till S. ,M. K .• 

lrån paket.nllktioQ, gm D. 
Q., Hillsand, och A. J .• 
1-(·iixåsen 90: -;

1;192. >Tackoffer till Hen.·en för 
juli> 2: 

1393. M. R.. Prästniis 80: _ 

TranspOTt 3,236::>5 50.291 :62 

13~4. FHsby syförening 150: 
1395. S . och H . B.. AStoxp. »tack 


till Henen för besky.dd. 

och hj älp på resa. 30: 

13%. M·akarna P. Perssons. Häl
singborg. sterbhus 150: 

1397. Mtg i Kallh iii I .. lU:
1398. H. R., Sollefteå . 25: 
1405. J. P. L.·, Ber.gsholmen 2:~ 


1'406. I. L.. Skellefteå . . 2 : 

1407. Offe rkuvert. Skellefteå ' 14:
1408. Drcfseryds syförening 1UU:-. 

1409. Elfl<ullens Husmoderssl<ola, 


JämshiYgsby 100; ~ 

1410. »En nypa m..iöl». gåvor vid 


K. F. U . . M:s· kon·f. i Ore
bro, aug. l.!)1!) . 1 ,G80,- 

14H. A. E. P .. GLbg 100: 
1412. C. H .• Gtb,g 5U: - . 

14l~. S. och C. S .. Sthlm 10: -' 

1415. A. T .• H äls ingborg 75: 
14'16. I. T. B., offe rkuvert, .gm A. 


J .. Alingså.s . 10: - . 

1417. H . 1.. Algal'ås, »söndagsägg» 7: 45 

1418. H. 1.. ALgarås, offerkuvert :iO: 21 

1A20. ·Missionsoffe·r i Bod·a, .gm 12':' 

J. P .• Ofvanmyra . v 

1421. »Obs.! Sparade tobaksslan- . 

tar m. m.» 36': 22 


1'422. F. d. medlemmar ~ Hare-

r yds SJ' fören.. gm.H; A .• 

F liSlb y 'SO: 

1423. W. B .. OlTviken lO; 
1424. »Ett litet tackoffer frän . 


Otto och H anna. .' 1U: 
1425. E. P~ Wecrndalen, gm N. S. 13:
1427. Till v. och E: BI~ nndoel'h.: 


från Ungd.·föl"en . i . 
Slätbåkra 25:. 

från Ungd. -fören. 
HolS/by 50.: 

från Ungd.-Wl"en. 
Kor&\}erga. 100: 

från Ungd.-fören. i.' 
Uh'iksdnl 50: 

från OffervecJ,ap i 
Hjältaryd 24: 79 

från Orrel'v~ckan i 
KoxSlberga 25: 

Sparb.-m~del från 
Nye 125:. 

Sparb.-medel från 
Holsby 58:

Spal'b.-medel från 
Skede 50 : 

SpRl'b.-med-el från 
Korsberga 100: 

Spat'b.-medel från 
Bäckseda 54: 

S]XIrb.-med·el från 
Hvetlanda 290: 57 

Till M. Lindens underh.: 

från Ulriksdal ' 100: 
från Ny.e 100: 
från Korsberga 50: 

Till J. Hultqvists
nnderhåll: 


frän Ulriksdal 25:
. Carl och Ester på 

förlovnin~dagen» 20: 

O. H. K. U-d 92: 64 1.340: 
1·129. H. M .. örebro, »ett tacJ< för 

b1>uhÖTe)se . 5U: 
1430. Behållniug R\' ~,a'ffcse ..ve-

ring vid barnelhS missions~ 
fest i Orrviken 22: 57 

1461. Koll ekt vid d :o 32: 8" 

Transpor t 7,540: 85 50.291 :02 
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Transport 7,;;40: S5 50,2n:@ Transport 1,080: - 59,093:04 
14:l2. O. L., O,',;viken 10: - 1400. A. A., Ljungby, till I. Ack. 
1'-134. Kollekt i Lanna .gm J. H. !J4: - zells verks. att anv. efter 
14:3'5. »Herren förser» JO: - gottr. ;;0:
H3G. E. K., Lyrestad, »H<Jrren.s HOL »Frän Gud till Gud», till 

tionde}) . 80: - husköpet i Pueheng 44: 06 
H38. »Ett tackoffer åt H-crl'ell» 100: - HOt. NI. V., "taekoHer». till d:o JO: 
1441. Koll. i Böle, Frösön, vid 140,. H . H, till d:o 2: 

E. n:s besök, gm K. O. <10:- 1404. .Båtviks ::;yfÖrell., gm E. L.,
1442. R. 13.. sparb·össc.medel 3:;: 82 till d:o (jO: 
1-143. Koll. i Ostcl'näs mi.ssions 1414, A, T., Rälsiog1bO'rg, till 

hus d. 24 atLg. 1919 37: 50 Baru.hemmet . i Sinan 2:;: 
1'444. »Från Rya» till E. Anders- 1419. Ii. L. ÄLgarås, till M. Pet

sons nnderh. gm C. (J. 100: - terssous verks. 10: 
14.J.;J. R. R., BMsta 10: - H2G. K. G .. Sthlm, till F. Hal. 
1447. :M. A., Bygdsiljum 10: - lins veTks. 50: 
1448. F. L .. Likeniis 10: - 1428. A. .J.. Hvetlanda, >ett tack
1449. .'\. D., Sala 25: - till Hen'elI)). till C. lHom 
HjO. C. U., Ekolsund 2U: - att anv. efter ·gottr. 10: 
1451. A. O., Norderöll 100: - 14:l3. Från barnens missionsfest i 
1452. K. O., Orrviken. »ett l'örte On'viken, sparb.-medel, till 

til! HelTen» ;;0: - skol verks. i Kina 256: 32 
14:.3. r. A ..\ Orrvik<Ju 10: - 1437. K. ~I. A. , till Agne8 Fors
1454 . N., Appel vw,en :;:- berg för t'n hibelk\' . 75: 
1455. M. L., Aug 20; - 1439. »Jag vill tael;a Herren ", föl' 
1456. »En nypa mjöb, gåvor vid husl,öpet i Puelwu·jI,' 100: 

mötet i H\7etlanda d. 31 1440. J, E. S., Nässjö . för hlls
ang. 1919 :J;,)5: 2·~ köpet i Pneheng 500: 

1457. O. H. K. U-d, res-cbidrag 100: - 8,801: 42 E. oeh J. R, till M. Lin
den. att anv. e fter gottf. 100: 

1458. E. A., H vetianda, till sko-
Särskilda ändamål. lan p.1 Chikungshall 150: - 2,552: 38 

SULllma under juni. juli och aug.M. H .. Bjöl'Oö, lInderh . för månader Kr. 61: 645: 42»lilla Silversko» i Barn 
hemmet i SiuAn 50: _.

1390. K . H. N.. Sävsjö, till hus
köpet i Pu"heng- 1,000:  Med varmt tack !.iII varje givare! 

1391. ,~I. W.,;\'Iattisudd"n, till den 
gamla f. d. n.unuan 5: 

1399. :M. H .. BjÖ'rnö, "!."ckoHcp. 
»Så tacka vl dig nll, vål' -Gud, och lova 

ditt 11iirliga namn.» 1 Ki-ön . 29: 13, 
Transport 1,080: - 59,093:04. 

till kapellet i Sinan 25:

J ag har aldrig kunnat upphöra att. glädJas över alt Gud utvalde mig till missio
nens tjänst. Människor tala om det offer jag gjort, i det fog tillbringat så lång 
tid av milt liv i Afrika. Kan det kallas elt offer vilket endast är en återbetalning 
till Gud aven liten del av den slora skuld, som aldrig kan fullt betalas . .. Jag har 
aldrig gjort någol som ja.q känt som en uppol'fring. Om sådant böra vi icke tala, 
när vi ihågkomma det stom oJ'fer, vilket han gav, som lämnade sin Faders tron {ör 
alt u/giva sig själv för oss. 

David Livingstone. 

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

Telefon: Riks 44 59• . Allm. 22473. 
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Aren Herren i Österns bygder. - Från redaktionen. - Doktor Li Pa,o-an. - EIna 
Lenell. - Brevavdelningen. - De ungas avdelning. - För S. M. K:s bedjande 

vånnel'. - Redovisning. 

Stockholm. Svenska Tryekeriaktiebolagel 1919. 
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Ä R E N H E R R E N I Ö S T E R N S B Y G D E R. 
Jes. 24: 10--15. 

Föredrag vid S. M. K:s årsmöte, Kristi Himmelsfärdsdag 1919 
av pastor Fritz Holmgren. 

II. 
Men också om ordets lör]wnnelse 

av Herrens härlighet talar profeten. 
Han säger, att ropet från väster skall 
höras och ge genljud ända bort i Ös
terns bygder. Det är icke för sig 
själva och sitt eget Västern.s folk skola 
behålla glädjel1 över Herrens härlig
het och godhet. Nej, Herrens makt 
och Herrens nåd skola förkunnas och 
pri.~as även i Österland. Profetens 
ord äro en direkt maning till mission. 

Och profetens ord säger både var
tör vi skola dri,va mission och huJ' 
vi skola göm det. Han talar både om 
den rätta drivkraften och om det rät>ta 
hudskapet. 

Det finns många anledningar att 
driva mission. Det är den mest gag
nande verksamh et som finns. Det 
händer ofta, när de primitiva folken 
möta den västerländska odlingen, att 
de hotas av mycket stora fysiska och 
moraliska faror. Och därför höra vi 
s~l ona från upptäcldsresa nd e, som 
intressera sig för dessa folk, ropet: 
»Låt dem fä vara i fred! )) Men kul
turomviilvningen I,an inte hejdas, ooh 
då visar sig missione!1 vara en av de 
få makter, kanske den enda, som ger 
folken möjlighet att utan att gå under 
möta den yästerliindska Imlturel1S för
ändrade levnadsförhållanden. 

Och bland de gamla kulturfolken j 

Österns liinder lyser missionens väg 
av entusiasmcrande exempel på kär
leksgiirningar och osjälvisk hängiven
het. Var möta vi någon annanstans 
en sådan ideali,srn som i missionsar
betet? Om någon vill ge sitt liv i det 
godas tjänst , så finns intet liv med 
mera tillfällen att göra gott än i mis

sionsarbetet. Därför händer det ofta, 
att unga människor i sin gripenhet 
och längtan aU göra det goda helst 
tällka sig missionärskallet som sin 
framtid. Oeh det är stort och skönt 
Och dock är inte det goda , som mis
sionen gör, det djupaste skälet till mis
sionsplikten. 

I många missionsföredrag talas det 
m ed kärlekens varkunsamhet om hed
ningarna och deras förhållanden , och 
vi höra på och tycka synd om de 
stackars hedningarna. De få vår sym
pati, vår arbetsvillighet, vår kärl ek_ 
Vi drivas till att ta oss an dem som 
bröder i ,nöd. De,t är mycket av of
fervillighet och av kärlekens gärning
ar , som framgått ur detta i kristen
heten. Och dock iir inte ens delta, 
icke ens kärlehen lill hedningarna, 
den högsta drivkraften i missionsar
be,te t. 

Den djupaste drivkraften där, den 
enda tillräckliga, är kärleken till Gud, . 
tacksam'heten över honoll1, glädjen i 
Gud. Endasl dcn som ]cJmmcr driven 
av Gud, S~I att säga för Guds skull, för . 
Herrens härlighets skull, kan utföra 
ell ver.kligt missionsarbeLe. 

Det sades nyss, att inte ens kärleken 
till hedningarna iir nog. Låt oss pröva I 

oss själva, när vi tyeka synd om hed
ningarna. Vad iir det egentligen, som I 
vi ömka oss över? Xr det inte fram
för allt deras yttre förkommenhet, de
ras kulturella underlägsenh et, deras 
hjälplöshet inför sjukdom och nöd, I 
att de i .så många avseenden äro får 
utan herde~ Deras andliga hjälplös- ! 
het har för en mycl,et siar procent 
missionsvänner mycket mindre reali
t et och påtaglighet än detta, även om 
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vi tala en hel del om den. Vi förslå 
den först, i samma mån som vi er
fara, vad glädje över Gud vill säga, 
vad Gud är för oss, i samma mån 
som vi glädja oss över hans stor-het 
och makt och kärlek och ana, vad 
det skulle vara för oss att vara utan 
honom. 

Det är kärleken till Gud, tacksam
heten för Guds kärlek, glädjen övel 
Gud, som först riktigt kan driva oss 
till mission. Ivern till det goda dom
nar, kärl eken till hedningarna leder 
oss till sorg över deras nöd, endast 
kärleken tiII Gud, endast glädjen över 
hans härlighet ger kraft och frimodig
het till arbete. Den ger oss något, ,som 
verkligen kan hjälpa, den ger det räHa 
innehållet åt missionens budsl(ap. 

Profeten talar ju även om detta, ty 
det budskap missionen har att fram· 
bära har debta samma innehåll: Her
rens härlighet, Herrens ära. Prisen 
oc.h loven honom, ären Herren uti 
Österns bygder! 

Det, som det gäller att komma med 
i missionen, är icke något vårt eget, 
lika litet som vi kunna gå i mission~ 
arbetet av vår egen kraft. Vi måste 
säga oss det: Vi ha ingenting att kom
ma med. Västerlandet kan knappast 
sätta sig på några höga hästar gent 
emot Österlandet. Vi ha aU lära av 
dem kanske lika mycket som de av 
oss. 

Varje försök att komma med något 
v[trt eget på missionsfältet skall förr 
eller senare sl[t slint. Ty så snart vi 
skola ha fram något vårt eget, bli Vl 
genast överlägsna. Men ingenting är 
så främmande för missionsverkets an
de som överlägse,nhet. J ag hörde eH 
gång en dansk präst säga om Paulus: 
}) Han behandlade aldrig människor 
som missionsobjekt utan som männi
skor» . Så skall det val·a. Vi få aldrig 

komma till dem som de, som sänka 
sig ned till dem därborta, utan som 
Guds arbetare, till blivande medarbe
tare i hans tjänst. 

Det är icke vår hög.het, som skall 
fram i missionsarbetet de andra till 
efterföljelse, utan Herrens höghet. 
Herrens storhet, hans makt och han1> 
härlighet, det skall vara innehållet 
allt missionens budsl<ap. Och ett 
gl ädjebudskap skall det vara, ett rop 
av fröjd, ,såsom profeten säger. En
dast det kan vinna människor. Det 
är efter Gud, efter glädjen i Gud, som 
de trängta liksom vi. 

En lovsång över Guds kärlek och 
godhet och storhet i nåd och bp-.:m
härtighet skall därför allt mis~:_,~nsar 
bete v-ara, och i det skall allt tagas i 
anspråk för att sjunga Guds ära och 
lov, ordet och pennan, tryckpress och 
arbetslokal, sjukhus och skola, uni
versi tet och det praktiska livets yrken . 
Det s.kola vi visa, att Herren bör lov
sjungas med hjärta och tunga, med 
hand och huvud. Då blir det ett rätt 
mLssionsarbcte. 

Och i denna lovsång skall det kän
nas, att sällskap och missioner, att 
folk och kyrkor äro av ett hjärta och 
en själ. Ty för alla skall det främsta , 
ja, det enda vara detta: att ära Her
ren med rop a v fröjel i vä5>ter och 
Herrens lov i österns bygder. 

Olika äro vi annars i mycket, olilm 
se vi saker och ting och arbetsmeto
der, alltefter den gåva, vi va r och en 
fått. Men i detta stora ena gemen
samma äro vi alla lika, i glädjen över 
Herrens härlighet, i tacksamheten att 
få vara med i Herrens stora vinbärg
ning. 

Ja, låtom oss tacka och prisa Her
ren, ty han skall ock göra mer än vi 
begära eller tänka. Honom vare ära 
i evighet! Amen. 
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Från redaktionen. 
Nyantagen missionär. Lärarinnan 

vid blindsk-olan i Växjö, fröken Karin 
Otterdahl, har av .kommitten för S. M. 
K. antagits till missionär. Fröken Ot
terdahl, som under den gångna våren 
vistats vid Kina Inland Missionens ut
bildningshem i London, kommer att 
utresa till fältet, så snart Gud öppnar 
väg. Förlovning har ingåtts Illellan 

fröken Otterdahl och missionär D. 
Landin. 

Missionär och fru Wester avresa, 
viII Gud, från Kristiania med »-Ber
gens,fjord» den 11 nov. .för att sedan 
den 3 dec. fortsätta från Seattle till 
IGna, De tag,a sin lille gosse med dit ut. 

Missionärernas julgåvor. I likhet 
med föregående år vilja vi föreslå, att 
de vänner, som önska glädja våra mis
sionärer med julgåvor, i stället för sa
ker sända dem penningar. Om sådana 
insändas till expeditionen, skola vi med 
glädje fortskaffa dem. 

S. M. K:s bönemöten taga , vill 
Gud, sin början tisdagen d. 7 okt. kL 
7 e. m, i Betesdakyrkans lilla saL Flo
ragatan 8, 

Ebba Buren. 
Det är nu fjärde gängen fröken Bu

ren reser ut till missionsfältet i Kina, 
Fröken Buren lämnade fosterjord-en 
å. 3'0 .sept. och avreste då med »Stock
holm» från Göteborg. Samtidigt med
följde fröken Elna LeneH. 

Fröken Buren avskildes till missio
när vid S. M. K:s årsmöte 1894 och 
ankom till Kina d. 2 okt. samma år. 
Hon var då den 20:<le i ordningen av 
de missionärer, som gått ut i S. M, K. 

Likväl blev vår systers lott att bryta 
ny mark. Ar 1896 fick hon sitt arbets
fält i Ishih tillsammans med fröken 

Anna JanzOlL Här arbetade dessa två, 
till <less boxareupproret utbröt ar 
1900. Man kan säga, att det äi' dessa 
håda systrar, som varit Konungens 
vägrödjare i Ishih-distriktet. 

Ar '1~}02 bosatte sig dessa tvenne 
trogna kamrater i staden Yungning, 
den sydligaste utposten på vårt fält. 
V' h~invisa rörande detta arbete till n:l 
:3 av S, L. för i tu', 

Sedan :h 1905 har frökon Buren 
v€rkat i Honanfu, även där tillsam
mans med fröken Jallzon , Under frö
ken Burens vistelse i hemlandet har 
fröken Janzon måst stå ensam i sitt 
stora och maktpåliggande arbete, var -

Ebba Buren. 

rör hOll givetvis med stor glädje emot
ser sin trogna kamrats återkomst. 

Fröken Buren lämnar en åldrig mQ
der i hemlandet. Då vi i bön frambära 
vår syster, som åter reser ut till sitt 
kära arbetsfält, så låt o'ss även ihåg
komma hennes moder, 

Bedjen för missionärerna! 

Skriven till missionärerna! 
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Herren har gjort stora ting. 

Missionär Erik Folke sl;river från 
Juicheng: 

Vi ha just ko 1111n i t hem från en ut 
fly.kt till en stor cypresskog p~ andra 
sidan dalen. Det var en skö,n dag, en 
ljuvlig vilodag efter gårdagen, då Car
len .och jag voro nere i staden på må
nadsmöte. Där nere var då tryckan
de varmt, och vi VOrD så trötta , innan 
vi hunn.o hemmet i går kväll. Vi hade 
Brunte, som så snällt bar oss halva 
vägen var, men milen blev dryg ändå. 

Det var en helig stund i den lilla 
kyrkan. Först talade diakonen Liu, 
hela försanllingens värd, alltifrån det 
)Jei-ti indrogs, och till dess station 
öppnades i staden. Han talade så full
visst om det saliga hoppet. Hans äm
ne var: Jesus kommer sn.art. ·Och där 
nere satt en ej liten skara åhörare, 
nästan allesammans Jesu vänner. Jag 
kände flera ansikten från tjugu år till
haka, d~1 vi samlades i var kära syster 
Fredrika Hallins hem. Men huru få 
voro vi ej då mot nu , och huru olika 
\'ar ej då stämningen bland folket. 

Då var Jesusläran ännu mycket li
tet känd, och dess bekännare voro 
misstänkta. Nu åter är den väl känd 
och välkänd. Då var det endast ett 
par familjer i en liten köping, som 
v[lgade öppna hus och hem för oss. 
Nu ha vi offentliga möten vid Stora 
gatan i själva staden, och där ringer 
det till gudstjänst varje sö,ndag. Her
ren har gjort stora ting, ett verk, som 
skall bestå evigheterna igenom, och 
s.om sk{\ll föröka Jesu, vår Frälsares, 
ära. 

Högmässan föll på min lott. Texten 
för dagen var de sköna liknelserna i 

Luk . 15 kap. om det förlorade fåret 
och den borttappade penningen . Jaa 
kunde ej låta bli att som illustratio~ 
använda en händelse, jag och, min 
hustru v.oro vittne till några dagar 
förut. Vi sutto i dalen vid den lilla 
bäcken -på aft.onen, då herdarna förde 
ned hjordarna av får och getter .från 
bergen. Därnere i dalen samlade var
je herde sina djur, och var och en 
räknade noga sin hjord. Plötsligt sågo 
vi en av herdarna lämna hjorden och 
, ·andra bort bland bergen. Då vi frå
gade efter orsaken , upplyste man oss, 
att ett får saknades. Herden gick d
ter det, som var borta, och han sökte 
tills han fann det. Då först gavs upp
brotssignal, .och alla hjordarna fördes 
hem. 

Vi kön11l1o överens om att söka ef
ter de får, som ännu voro kvar i vild
marken i fara för ulven, och att 
skynda oss. Mörkret faller på, hem
signalen ljuder snart, vi få ej sakna 
,några då. Överherden uppenbaras 
snart i härlighet för att själv taga 
emot sin hjord. Kanske han har dröjt, 
därför att något litet får ännu ej bli
vit funnet. 

Då vi sedan sutto ned kring Her
rens bord, uppsändes varma böner 
från de troende att ej bli efter och att 
ej lämna någon efter. 

"Hem, hem, mitt kära hem, ej finns 
en plats på jorden så 'skön som du, mitt 
hem », sjöngo vi som avslutningssång. 

Hur underbart s1.ort att här, mitt i 
hednaIand, få känna sådan himmelsk 
gemenskap. 

Det varen stor förmån att få till 
denna församling överbringa hemför
samlingens hälsning. Allas .ansikten 
strålade av glädje. De heligas gemen
skap är en salig verklighet redan här 
i ökenlandet, där pilgrimerna leta sig 
väg över de skilda stig,arna fram till 
Sion - och rikare skall den kännas 
där, då de stå vid målet, omkring tro
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nen. Till dess få vi hjälpa till att söka 
med Jesus och för Jesus de förlorade. 
Herren välsigne alla, som äro med att 
söka här i detta land med dess vida 
trakter. 

Häruppe på hergshöjden ha vi en 
\'idsträckt utsikt. Nedanför lig'ger den 
sLora slätten omkring Juicheng, 3 sv. 
mil lång och 2 .sv. mil bred, med byar 
i mängd. På andra sidan Gula floden 
i Honan är en lika stor högslätt ända 
bort till de väldiga fjällmurarna i sö
der. Vilken uppgift föl' Guds folks 
bön och intresse! Till dem, som ännu 
stå fåfänga på torget, kom mer H us
bonden och säger: ),Gän ock I uti vin
gården, och vad skäligt är skolen I 
fä.)' 

En bönhörande Gud. 

Fru Dagny Bergling skriver från 
Hoyang: 

När jag tänker tillbaka, så fylles 
mitt hjärta med endast tack till Gud 
för all t som vari t. 

SisLa sommaren, då jag såg över till 
Shensi från det ställe, dit vi tagit vår 
tillflykt, undrade jag, .huru det skulle 
gå med det arma landet. Vi :bådo till 
Gud, att sända en befriare för Shensi; 
och vi bådo våra vänner därhelruna 
i Norden att förena sig i denna bön. 
Tack för att ni hjälpte oss att bedja 
diirom! 

Vi hade inte varit här länge, förrän 
stormen bröt lös. Det var icke dagar, 
som vi själva skulle ha valt, utan 
» förklädd völsignelse», dagar då vi 
stund för stnad fingo erfara Guds 
trofasthet. Och stormen lade sig i 
Herrens egen tid. 

Så närmade det sig jul. Världskri
get var slut. I varje stad härskade 
nu ordning och reda. Shansi-solda
terna gingo nämligen omkring och 
höll o ordning. Kvinnorna, som i för
stone voro förskräckta för dem, våga

de sig omsider ut och blevo ej för
närmade. Officerarna avlade ,besök 
på missionsstationen. Några av dem 
bådo oss inför sina underofficerare 
om fÖllbön för sina operationer. Vi 
funno, att några bland dem på andra 
platser fått lära känna och älska Gud 
genom missionärers ,iittnesbörd. Sä
den spirar upp i sinom tid. 

Julaftonen var inne. Snön fölJ och 
bredde ett vitt täcke över hela gården. 
Det var julbrådska, små hemligheter 
och liv och glädje. Nå.gra,som under 
oroligheterna kommit hi t, skulle nu 
med oss fira sin första jul på jorden. 
Juldagen voro vi helt för oss själva . 
.Julaftonen samlades vi sex perso'E'ler 
på stationen, först för att doppa i gry
tan kl. halv 2 och så kl. 4 runt »m'Ol'
mors » stora kaffepanna på fyrfat. 
Festligt var det ju. Ty ubom oss hade 
vi doktorinnan ~I'Iaria Berg 'hos oss, 
solig och glad. Julevangeliet upp
lästes, sånger sj6ngos, och bön hölls , 
till dess gröten kom på bordet. V~Ir 
lille Rudolf var då i sitt esse, i syn
nerhet när julklapparna sImlle utde
las. Ja, ja, ni därhemma skulle ha 
sett på oss, då vi gingo i ring om
kring vår julgran. Alla syntes över
raskade och glada över sina julldap
par. Det kändes så skönt att få en 
sådan stilla stund tillsammans efter 
allt som varit. .Juldagen kom det 
mycket folk hit till mötena. 

I januari hade vi bönevecka och 
biJbelkur.s för utstationsledare. Innan 
kursen var slut, måste min man resa 
till Yunchellg, men missionär Linden 
fortsatte densamma. Deltagarna voro 
så nöjda med sin bibelknrs, att de 
bådo br. L . att anordna en också 
Peliang litet senare . Den ·har nu hål
lits med gott resultat, hopoas vi, ty 
från andra platser begära de, att lik
nande kurser skola hållas med det 
snaraste. 

Den 8 febr. reste fröken Berg, en 
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bibelkvinna, mIssIOnär Linden och 
min man till ett stormöte på utstatio
Ilen Lin-ho. Mycket folk var samlat 
där, och Herren 'gav dem goda stun· 
der. Under tidBnbegynte en bibelkurs 
här. Vi hade några och fyrtio delta
gare, ibland flera, ty några stadsbor 
kommo oregelbundet. 

Ni må tro, att det var roligt för frö
k en Berg och mjg a tt ha denna klass . 
På grund av den långa orostiden ha 
kvinnorna inte kunnat samlas. 

Vi hava här tre ,f. u. buddist.kv,in
nor. En av dem är upptagen som mo
der till f. d. rbuddistpredikanten Liu. 
Liu har .s in egen 111or, men en äldre 
b:-oder tog henl1l\ och så tog Liu den 
i sin gudsdyrkan ivriga gamla kvin
nan som sin moder. De voro ense om 
a tt predika buddism e.n. 

l\u är emellertid Liu's broder död, 
-och han har nu två mödrar att för
sorJa. Bägge bo ho.s honolTl. Den 
upptag.na modern har nu blivit ett 
l11l'd honom i att gå den rätta vägen, 
som de slutligen slagit in på. J ag 
,;ammanförde två av dessa buddist
kvinnor, och de hade mycket att dela 
med varandra. Mor Liu vände sig till 
mig och sade: "Förundra dig ick e över 
oss, vi förstodo inte bä ttre». Hon såg 
så rar, mild och god ut, då ho·n sa.kt
modigt uttalade dessa ord. Ack, vad 
H erre ll dock har m~lDga juveler här 
och där! ylå vi fii nåd att föra dem 
till det ljus, som blir klarareo r.h Ida
:ru re, till dess den eviga dagen bryter 
in ! 

En av deltagarna, fru Dang, har un
der hela sommaren kOl11mit till Guds 
hus trots motstå nd från s-on och svär
d otter. Så utbröto orol~ghetema, och 

värdottel'l1 tog sin tillflykt hit under 
2 månader. Då blev det vänskap i 
stiWet för fiendskap. Och prt kllrsen 
s Iltto sedan mor och dotter sida vid 
s ida för att lära sig "Guds .Imn:;kap ». 

S, ha vi postmäsln re Tai's fru, vars 
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hjärta blir mer och mer intaget av 
sanningen. Vidare h a vi den lille, gla
de polismäs taren Lo's fru, som för
klädd kom till oss under oroligheter
na för att begära skydd. Hon sitter 
sida vid sida m ed vem som helst och 
lyssnar glad ,och uppmärksam till 
budskapet om Jesus Kristus. Hon har 
också fått erfara bönens makt. Ja, 
det skulle bli för långt att fortsätta 
med presentationen av våra nya vän
ner. Herren känner var och en. 

En aifton var det sam.kväm i vårt 
hem för dem. Förutom oss själva 
voro de jämte några barn 56 personer. 
Doktorinnan Berg berättade en gri
pande berättelse för dem. En afton 
vom deltagarna i.nne hos fröken Es
ter Berg, och en annan afton fingo de 
se skioptikonibilder. Vi hoppas, att allt 
detta skall .fostra och draga dem till att 
följa el en Frälsare, SOm för dem dog 
och uppstod, och som lever för att 
bedja för dem. 

Vid mötena, särskilt kvinno1'l1us, 
äro nästan alHid alla platser fyllda. 
Extra bänkar ha bes tällts . ViirtkapeJl 
blir för litet. 

Vi, som arbeta ibland .kvinnorna i 
Hoyang, ha sörjt över att kvinJ10rna 
(de utomståend e) ej dlle besöka våra 
möten . De vå.gade aldrig lämna sin 
dörr, och de voro alltid upptagna. Så 
sände Gud stormen över staden. Nu 
är stormen .stillad, och de skeppsbrut
na föras in, den ena efter den andra, 
i den trygga hamnen. 

* 
Frän Ishih. 

"YIissionär Axel Hahne skriver : 

Vår med'hj'ä lparekår ökades vid 
årets början med en evangelist, fr ån se
minariet utexaminerade eleven Chang 
Reollo. Han är en i god mening en
faldiJg ung- man, icke heller allt för 
myel< et begåvad å huvudets vägnar 
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utan så att han bör kunna komma 
ut med att ställa sitt pund till Her
rens förfogande. Vi ha sålunda nu två 
unga skolade evangelister samt tre av 
gamla stammen. De tv.å unga ville 
nog OCkS~1 gärna gå i par, men detta 
har hiHills icke gått för sig, på .grund 
av de många behoven och bristen på 
aflbets.km f ter . 

Evang,elisten Hai Tso tong har på 
den senar-e tiden fått tjäna med sin 
gåva på et.t delvis nytt säbt. Han hal 
hållit seriemöten tre il fyra da,gar i 
byar, där troende bo. Dessa möten ha 
då varit förberedda och kungjorda 
långt i .förväg, så att folket riktigt vu 
rit i väntan och talrikt samlats för 
att höra ordet. Man förstår, ·att då 
talaren sålunda har åhörarna samla
de inom fyra väggar, blir det mera 
stillhet än ute i fria luften samt möj
ligt att mera ingående förkunna bUd
skapet och klarlägga frälsningens väg 
än vad som kan ske under såendet vid 
vägen: predikan vid teatrar, på mas
l;:,erader m. m., då åhörarnas sinnen 
.'iro upptagna a,v egna angelägenheter. 

Det har dock icke alltid gått att 
vid dessa möten få nog stor lokal fÖl 
dem som velat höra. I en stor by 
måste han på folkets uppmaning taga 
·teaterscenen till predikstol och fick 
därifrån förkunna evangelium för 
,flera hundra intresserade åhörare. 

,Detta slags arbete förutsätter sam· 
verka,u från de på platsen boende 
kristnas sida, varför det även har en 
uppryck,ande och fostrande återver
kan på dessa. På samma gång har 
det ringa utsiM till framg.ång på plat
.ler, där de kristna leva ett ,kallt och 
v~irldsligt liv; sådant är en dålig 
magnet, som vi också ha sorglig er
rarenhetav. 

Predikan och bokspridning har för 
övrigt pågått som vanligt. De troende 
i allmänhet ha börjat att mer än förr 
göra sin insats i detta arbete. Kvin

norna stå härvid icke tillba.ka. En 
gumma sålde s,ålunda på en marknad 
under en dag icke mindre än 60 evan
gelier. Ett par unga män, som genom
gått Bibelinstitulet i Hung-tung och nu 
gå och vänta på anställning i något 
arbete för Gud, ha under väntetiden 
\'arit ute på egen hand och vittnat om 
Herren. I en by, dit de ,kommo, spe
lades vid deras ankomst teater. De 
ombädos att predika på teatern, vil
ket de .gjorde, sedan spelandet in
ställts. Det är flera troende i den byn, 
så ntt den allmänna meningen säker
ligen mycket påverkats i kristlig rikt
ning. 

Behovet efter Gud gör sig alltjämt 
gällande - försåvibt man kan döm~ 
av den stora ,villigh~ten att höra or
det. Det är omöjligt föl' oss alt ut
nyttja ens tusendelen av de tillfällen, 
som givas att predika ordet. 

Vi behövde 500 evangelister i st. L 
de 5 vi ha, för att bara detta distrikt 
skulle kunna evangelis€tas. Förs't och 
fr~imst behövdes det frivilliga infödda
vittnen, att göra Jesus l,änd. Om icke 
detta blir vårt böneämne, om vi en
dast räkna med missionärerna,s ar
betskraft, då är det mycl,et ringa ut
sikt till resultat, oaktat de många till
fällena. 

Tillståndet inom förs,amlillgen ~ir i 
stont sett som förut. Våra ,sorgebarn 
äro .alltjämt Hsia-hsien-kretsen (i 
öster) och Lin-Chin-kretsen (i väs ter). 
På båda ställena äro de ännu i sak
nad aven offentlig gudstjänstlokal 
och göra just ingenting för aH fa 
någon, ehuru vi lovat hjälpa ,dem med 
halva kostnaden. Här behöves förbön . 

Vår sist öppnade utstation . eller 
predik.oplats, Li tsuell, ger gott hopp 
om frukt för evangelium. De två, tre 
kriSltna där ha efter det de skaffat 
sig en gudstjänstlokal nu även repare
rat den och äro övedyckliga vid tan
kenatt nu få inviga den med ett sto1'
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möte- - det första i trakten. Denna 
krets är ock en avläggare till en äldre, 
nämligen Hsia-hsien-kretsen, och även 

. här synes barnet växa förbi modern, 
ehuru ännu kke vad numerären be
träffar. 

* 
Sådd på Guds åker. 

Fru Augusta Berg skriver från Yun
cheng: 

Under evangelisations veckan gingo 
alla, som själva erfarit fräls,ningens 
kraft, ut för att förkunna evangelium. 
Nästan alla byar inom 20 lis omkrets 
hesöktes. Männen gingo två eller flera 
tillsammans - de äldre till de när
mast liggande platserna och de yngre 
till de mera avlägsna. De, som ej Or
kade gå, predikade vid gathörnen och 
på de öppna platserna i staden. 

Alla samlades först till gemensam 
bön, och sedan gingo de glada ut med 
sina bokväskor. 

Kvinnarna utförde ett . liknande ar
bete. Somliga gingo ut i byarna, men 
de flesta besökte hemmen i alla rikt
ningar i staden. De kvinnliga semina
risterna voro till stor hjälp, talade med 
mycken frimodighet och fingo själva 
ej den minsta välsignelsen. 

Överallt var det så öppet. När våra 
unga bröder kommo till en by, lät by
fogden slå på en gonggong för att sam
la folket, bar fram bord och bänkar 
och bjöd på te. Och så samlades ofta 
hela byns befolkning. 

Här i Shans.i, där vi hava förmånen 
att äga goda styresmä'n, äro proklama
tioner överallt utfärdad-e med åläggan
de att taga bort avgudarna och an
vända templen till föreläsningssalar. 
Guvernören har utgivit en bok och 
spritt den i flera hundratusen ex. 
Den uppmanar fiolket bl. a. att en
dasl til1bedja Gud i himmelen. Den 
lal ar om kortspels fördärvlighet, om 
fotbindningens förbannelse och om 

nytlan av trädplantering m. m. Under 
nyårslovet ha de studerande frän sta
tens skolor utsänts i byarna för att 
föreläsa ur denna bok. De ha sålunda 
på sätt och vis berett väg för evange
lium. 

I denna 'provins är det ett riktigt ut
rotningskrig emot opium. Anträffas 
'någon, som röker eller som säljer 
opium och medicin, innehållande 
opium, straffas han vanligen med att 

. skjutas. 
Alla under 15 är straffas, om de bin

da sina fötter, och alla över den åldern 
straffas likaledes, om de ej taga av fot
bandagen. 

Spelpassionen, som vi genom tid
ningarna sett råda därhemnia, härskar 
även härute trots bötesstraffen. Man 
kan se spelare sitta ute pä åluar och 
ensliga .ställen för att tillfredsställa 
denna passion. De bötfällas, men detta 
hindrar icke, att de börja på nytt igen . 

Guvernören här i Shansi har många 
goda rådgivare. Den förnämste bland 
dem är överste Chao, vilkens levnads
teckning finnes införd i »Hans Stjärna 
i Östern » för 1916. Guvernören tager 
i mycket råd av honom. Ack, om Kina 
hade många sådana ämbetsmän, som 
uppriktigt sökte folkets bästa! I pro
vinsen Shensi, som ännu lyder uonder 
rövarna eller, som det kallas, »Södern», 
odlas opiet med guvernörens sam
tycke, ty detta bringar ju in mera 
pengar än att odla vete. 

Vår tvättman, ladugårdskarl etc. bad 
att få fritt en tio dagar för att gå till 
mera avlägset liggande platser och 
vittna om Gud. Han utrustades med 
böcker och en ringklocka, medelst vil 
ken han samlade folk. Han vände 
åter, full av glädje. 

»Vad sade du, när du började tala?» 
frägade jag. Han svarade: »Jag är en 
olärd man, men har fått mottaga den 
sanne Gudens frälsande nåd i mitt 
hjärta. Vad Gud gjort för mig, det kan 
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hall göra för var och en av eder. » 
Så vittnade han enkelt om sin Frälsare 
och om vad han själv sett och erfarit. 
- Pä min fråga: »Hur fick du mat 
och härbärge')>> svarade han: »Jag gick 
till byfogden och sade, att jag kommit 
för att sälja böcker och vitt·na om J.e
sus, världens Frälsare, samt bad att få 
härbärge. Dcnn e lagade, att jag fick 
li.gga i byns vaktrum, där d e t var 
varmt, och där kunde jag få v.armt 
vatten till mitt bröd. Frågor a v 
rnånga slag angående läran ställdes 
till mig, och Gud hjälpte mig att 
sV<lra. » 

»En dag », berättade han vidare, »d~1 
jag var på väg till en by, kom jag i 
sällskap med ,några personer. Jag ta
lade med dem om Gud. 'Men när vi 
närmade oss byn, blev en av sällskapet 
€fter, en 18 års yngling. Jag inväntade 
honom ·och frågade, huru det kom sig, 
att han, som var så U;]g, ej orkade 
följa med,och v·arfÖr han såg S~I be
drövad ut. Han öppnade då sitt hjärta 
för mig och berättade, att han haft 
plats i en pantbutik, men att han fått 
avsked, troligen för någon förseelses 
skull, och att han nu ej d.gade kom
ma inför sin far, som var mycket 
.sträng och h äftig. » 

Vår vän, vars namn är loh , sade då 
till nämnde yngling: »Vi ska' beelja". 
Och så föno de på knä vid viigkante'1 . 
Men ju närmare de kommo byn, 
(lesto ängsligare blev ynglingen. Så 
böjde de på nytt sina knän, och elen 
unge mannen bad också. - Niir de 
rest sig upp, sade han: »Det var under
bart. Mitt hjärtas börda är borta . Du 
har talat om Jesu nåd, och nll försiiiI' 
jag, vad som menas därmed, och att 
han ensam ·kan frälsa .» 

loh och jag hade sedan ett bönemöte 
för denne unge man. Vi bådo Gud, 
aU vi åter .måtte komma i be1'öri,ng 
m ed honom och få föra honom vidare. 

Det lovande utsäde, som såtts, " sk::dl 
enligt Herrens löfte bära frukt. 

För några dagar sedan besökte jag 
vår gamle vän Chang Chi-hengs by. 
Ha,;] var vår missions förste medhjäl
pare men har under de sista åren varit 
mycket kallsinnig, enär han likt Demas 
faltat kärlek till denna världen. Hans 
hemgångna l1ustru var ett levande 
Guds barn, oeh det var dYl'bart att 
hos fler a kvi,mor se, huru det utsäde, 
hon sått för många år tillbaka, nu bör
jade .spira upp. 

Jag träffade en kvinna, som kände 
igen mig sedan 25 år , då jag som ogift 
bodde hos Changs och lärde henne en 
böneså.ag. Andra hade sedan talat med 
henne. »Min man», sade hon, »har 
hindrat mig alla dessa år. 1900J)rände 
han mina böcker. När .iag sedan fick 
nya , gömde jag dem i bälgen , där han 
ej fa,nn på dem. Nu är han död sedan 
ett par veckor, och nu är jag fri att 
län~ mera .» - »Ja, kom då iniista 
vecka» , salle jag, »ty drl har jag 10 
d8gars undervisningsklass i staden.» 
Det lovade hon. Jag bad vril' viin 
Chang, att han skulle sk.iutsa de kvin
nor, som önskqde komma in till sh1
den. Jag väntar en hel liten skanl. 
Detta är den första klassen. Sedan 
lIava vi 2 andra längre fram på våren. 

Även om det drö.ier, innan säden spi
rnr upp, så gör den det dock . 1\ke1'
mannen väntar med tålamod . O, att 
många, som ej ännu fått någon livs
uppgift, ville fråga Herren: Vad vill 
du , att fag skall göra? - Förvisso 
skulle många då få höra Hern'DS kal
lelse att gå till Kina och så ut säden 
pLi de beredda fälten och även bärga 
in den vitnande skörden. 

»Förtröttas ej, så länge dagen räcker 
.\tt så din säd! Det är ej fåfängt, I1l'j . 
En gång, när evighetens morgon bräc

ker, 
Den spirat upp till skörd. Förtröttas 

ej! ), 
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På självunderhållets väg. 

Missionär Rickard Andersson medde
lar från Honanf.u: 

Den 3-6 maj hade vi vårt stormöte 
här. Inemot 5.00 personer samlades. 
Många måste sitta utanför kapellet. 
Ater gav Herren oss glädjen se för
samlingen förökas. 23 personer und
fingo dopet. Bland dessa var en lä
rare, om vilkens frälsning jag bett till 
Gud över 12 år. Det var därför en stor 
glädje att se honom taga detta steg. 
Han är en man med stor hegåvning 
och klar blick såväl i a.ndliga som i 
världsliga ting. Men han har slitits 
mellan aU överlämna sig åt Herren 
och att i världen komma till makt och 
rikedom. Han deltager nu som lärare 
i söndagsskolan. Både härute och hem
ma hal' jag funnit att bästa medlet aH 
få unga kristna - ja, även gamla 
att växa i nåden och Jesu Kristi kun
skap är att sätta dem i arbete. 

Här är för närvarande mycket oro
ligt, på grund av att många tusen sol
dater, som äro förlagda hit, ej fått ut 
sin sold på omkr. 5 månader. Det har 
.nu gått så längt, att överbefälet t. o. 111. 

fått böja knä för soldaterna .och bedja 
dem vänta tåligt. En överste för ett av 
regementena lär dock ha sagi: »Vänta 
till den l:sta. Kan jag icke då skaffa 
er avlCining, vet jag intet annat råd, 
än att ni få taga er rätt, på vad sätt 
ni kunna.» Detta innebär plundring 
av staden. Under Herrens besl,ydd äro 
vi dock trygga. 

Det är f. n. jäsning i si:mena, på 
grund av att stormakterna överlämnat 
Tsingta.o till Japan. På mer än ett håll 
ha farhågor för ett uytt boxal'euppror 
uttalats. Dock tror jag, att detta är en 
onödig fruktan. Jag har de sista da
garna Lalat med ett par framstående 
män, och de säga , att de djupare lag
ren av folket taga ingen notis om så
dnna snker. De bildade åter göra nu
mera en l~lar skillnad l1lellan de olika 

nationerna. Dock ha makterna tillfo
gat Kina oläkliga sår, om de ej göra 
om sitt beslut i denna olyckliga fråga. 
Man märker, att det i våra dagars Ki
na finnes en mäk tig fosterlandskärlek, 
som så småningom synes gripa heja 
folket. 

Det är alldeles otroligt, huru den ki
nesiska tidningspressen utvecklats de 
sista 8 åren. Här finnas nu en mängd 
tidni.ngspojkar, som komma med sina 
väskor laddade med tidningar avalla 
färger och från olika håll. Dessa läsas 
flitigt. Följden är, att nationen i stort 
följer med, vad som händer både hem
ma och ute i världen. 

J ag har just kommit hem från en 
resa till våra utstationer Iiang och 
Hancheng. Herren gav mig mycken 
uppmuntran på denna resa. 

På grund av den höga växelkursen 
:1 silver ha vi kommit i ett sådant läge, 
att det gäller för oss antingen att av
skeda en del av våra medarbetare el
ler att .få församlingen att åtaga sig 
underhållet aven eller flere. Detta 
har varit ett mycket bekymmersamt 
problem för mig en längre tid, ty de 
olika församlingarna i vårt distrikt äro 
redan rätt betungade med utgifter för 
hus m. m., som de tidigare å~agit sig. 

Vid vårt sis ta stormöte ga v doc k 
I-J erre,n mig en ta nke, som jag lade 
fram för fÖTSamlingsrådet,och vilkcli 
de olika ledarna för sin del ginade. 
Sedan 3 år tillbaka ha vi församlingen 
ll-~delad i kretsar med utstationerna 
som centrum i var sin krets samt flera 
predikoplatser ansluLna tilI dessa. Var
je krets har sin evangelist, som regel
bundet och j tur och ordning besöker 
predikoplatserna i kretsen. Den plan 
som jag framlade var, att varje krets 
skulle bidrngamed säd till e\'angelis
tens mathållning. Därigenom skulle vi 
minska missionens utgifter med 3 tiiI 
per evangelist och månad. Mitt hopp 
iir, att vi härigenom skola få 5 av våra 
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evangelister underhållna. Detta skulle 
för Honanfu minsIm missionens utgif
ter med 180 täl om året. 

Jag v·ar ej så litet orolig för huru 
detta förslag skulle mottagas av för
samlingarna. Men då jag kom till 
Iiang, hade gamle diakonen Ren för
berett frågan så väl, att hela försam
lingen med glädje gick med på försla
get, vad Iiangkretsen beträffar. Den
na krets är vår minsta och så gott 
som den minst bärkraftiga. Då fråga,n 
fick en s:l god lösning där, är jag myc
ket frimodig med avseende på de 
:mdra. Om denna plan genomföre~, 
blir dock församlingen ur stånd att 
offra så mycket för skolan som förut. 
Men vi göra i alla fall en betydelse
full vinst genom detta stora steg fram
åt på självunderhållets väg. 

Medarbetare som fått hembud. 

Rektor Olaus Lunden i Göteborg 
har fått nedlägga vandringsstaven . 
Denna underrättelse kom icke alldeles 
o\(äntat, enär hans hälsa under ett ,par 
år varit vacklande. 

Som grundläggare av och föreslån
dare för Lundenska privatskolan i Gö
teborg har reIdor Lundens livsgärning 
varit bunden vid denna skolas bety
dande fostraregärning. Undertecknad, 
som haft förmånen genomgå denna 
sl<Jola och under ,en följd av år även bo 
i det Lundenska hemmet, har ett oblan
dat och oförgätligt skönt minne av 
rektor Lunden. Än mer förbundna 
LJevo vi under de senare åren, då mis
sionens intressen ytterligare hund) 
oss samm·an. 

Rektor Lunden var €n av den evan
geliska verksamhetens mera bemärkte 
män. För honom blev evangeliet om 
Kristus och hans kors, allteftersom 

.åren skredo, ell allt dyrbarare hjärte-
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egendom. Varmt missionsintresserad, 
med ett hjärta som hade rum för allt 
evangeliskt missionsarbete, stod L un
den i över 30 år som ledare av Zenana
missionsföreningen i Göteb:org. På se
,nare år var han äv'en ombud för 
S. M. K. och medlem av dess Göte
borgskommitte. I de versar, som re
daktör Carl Boberg författat, och som 
lästes vid graven, vilja vi instämma: 

Vid Rektor Olaus Lundens bär. 

Han var en solig själ, en fridens , 

De ungas lärare och vän, 

Som ifrån mödomas och tidens 

Uppfyllda plikter vänt igen. 

En god och huld familjefader, 

En sångens son, en kristen man, 

Som praktiskt taait sina grader, 

Med honom ur vår krets försvann . 


Frid kring hans stoft! Ljust är hans 

minne. 

Hans värv är fyllt, hans plats står tom. 
Men stilla ljuder i vårt sinne 
En ton som ur en helgedom. 
Vi känna alla, var han hamnat: 
Sitt s·abbatsland, sitt hem han nått, 
Där mången vän han re'n omfamnat, 
Som dit förut ur trängseln gått. 

Tack, broder, för den sista sången 
Och sista kvällen i ditt bo! 
Det minnet slår n'u silverspången 
Emellan oss i ljus och ro. 
Men många vänner fjärran, nära 
Dig minnas med en suck, en tår. 
J.ag ville deras hälsning bära 
Till tack och avsked vid din bår. 

En annan av våra ombud och med
arbetare, som fått hembud, är kyrko
herde G. Walen i Edsberg. Är efter 
år har han sökt ,att anordna missions
möten för S, M. K. i sina kyrkor och 
med värme och liv har han tagit de] 
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i dessa. Vid våra missiollshögtider i 
Stockholm var han ofta med. Han 
sl,all saknas, då hans plats nu står 
tom . 

Frid över dessa hemgån.gnas minne! 
N. H-n. 

Från hemlandet. 
Bland högtidsfirande skaror. 

Minnen och intryck från sommarens 
resor. 

Strax före midsommar ,gick min färd 
till Jämtland. Under 14 dagar besökte 
jag sed-an socknarna omkring Storsjön 
samt även Undersåker. Redan på vägen 
till Jämtland .gav Herren mig en stor upp
muntran, då en vän, som var med på 
tåget, överraskade med en gåva· på 400 
kr. för missionen i Kina. När jag lämna
de Jämtland, hade över 3,000 kr. fram
burits på Herrens offeraltare för verket 
i Kina. 

Söndagen. före midsommar ;pred:ikade 
jag vid högmässan i Frösö l(yrka. Denna 
stämningsfulla ,gamla landskyrka från 
1l00-talet är utomordentligt vackert be
lägen. Från kyrkbacken har man en oför
gätligt hänföran.de utsikt över Storsjön 
med de snötäckta fjällen i bakgrunden. 
En skönare syn har jag sällan skå·dat. 

Kors och tvärs över Storsjön gick ·så 
min färd. Runt dess stränder ligga kyr
kor och byar i den mest undersköna na
tur. Solnedgången med sitt underbara 
färgspel och den långa, ljusa sommarnat
ten skänker åt nejden en stämning av 
oförliknelig skönhet. över·allt, dit jag kom, 
fann jag vänner till Herren och hans riks
sak. Guds rike har vunnit segrar där
uppe, och många voro de, som nu funnit 
den Frälsare, som sökt dem. I Oviken 
fick jag bl. a. vara med om invigningen 
av ett samlingshus åt den kristna ' ung
domsföreningen därstädes. Detta hus ,ha
de varit ett pensionat, en samlingsplats 

för dans och synd. Nu, h a-de ungdoms
föreningen blivit ägare av det. 

Vid Jämtlands läns Luth. Ungdomsför
bunds Bibel- och missionskurs i Snnne 
fick jag vara med tvenne dagar. Här för
nams Guds närvaro på ett tydligt sätt. 
Här var det ,hunger och tö'rst, och här 
bjöds också levande vatten. Den. skara, 
som samlats frå n hela länet, och även 
från an.dra provinser, fick säkert rik be
hållning. 

S. M. K. har många vänner i Jämtland, 
för vilka vi innerligt tacka Gud. En ung 
lärarinna bland dem, som voro med vid 
kUl'sen i Sunne, har sedan anmält sig 
som missionärskan-didat. 

Nästa högtid var i örebro, där K. F. 
U. M. höll sin 15:de Na tionalkonferens 
i början av augu.sti. J ag hade av För
bundsstyrelsen }(allats att vid denna kon
ferens leda 3:ne bibelstudier över ämnet: 
Den eviga världens verldighet. En ,ovan
lig öppenhet för det framburna budska
pet förnams från första stund, och jag 
fick ett starkt intryck a.v huru mycken 
längtan efter fördjupad andlighet, som 
rör sig bland K. F. U, M:s arbetare. Det 
är en tanke, som jag sedan konferensen. ej 
kunnat släppa, att Gud säkerligen har en 
ännu större uppgift i beredskap för Sve
riges K. F. U. M., särskilt inom hedna
missionens område. Låt oss bedja Gud, 
att K. F. U. M. får gå in i denna uppgift, 
så att om möjligt varje distrikt må åtaga 
sig en missionärs underhåll. 

Den tredje högtiden var i Göteborg. 
Där firade Lärarinnornas Missionsföre
ning (L. M. F.) sitt 20-års minne. Om
kring 350 medlemmar från Ystad till Kor
pilombolo vid finska gränsen voro sam
lade, därav ett tiotal hemmavarande mis
sionärer. Tvenne representanter för nor
ska och danska L. M. F. deltogo även. 

http:h�nf�ran.de
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L. M. F. räknar f. n. 2,000 medlemmar 
och underhåller nu helt en bibelkvinna 
och en sjuksköterska i Lappland samt 
äger tvenne fastigheter därstädes, vidare 
t re missionärer, fem bibelkvinnor och ett 
tiotal skolbarn i Indien, tre missionärer, 
några skolbarn och ett lärarin.nesemina
rium i Kina (S. M. K.) samt två missionä
rer i Afrika. Verksamheten i Lappland 

. bedrives självständigt, den övriga i sam
band m.ed olika Svenska missionssällskap. 

Det inom L. M. F. rådande starka mis
sionsintresset tog sig vid konferensen yt
terligare uttryck, idet den dels beslöt, at t 
L. M. F. sImlle med minst 2,500 h. årl"i
gen bestrida driftkostnaderna vid lära
rinneseminariet i Yuncheng, dels under
hålla en kvinnlig missionär i Ost-Turkes
tan. Båda besluten fattades under stor 
glädje och hänförelse. På en liten stund 
insamlade deltagal·nakr. 1,600 för Ost
Turkestan och nära 2,000 kr. för nyss
nämnda seminarium. S.ammanlagt innöt 
under konferensen rör missionsändamål 
över 5,000 kr. 

Det är en varm missionshänIörelse in
om L. M. F ., och det kändes som en 
stor förmån aH få vara med även vid 
denna konfcrens. Vi tacka innerligt Gu<l 
för det stöd, vi genom L. M. F. erhålla 
i vårt arbete. Må L. M. F. alltfort få ut
"ecldas på den nu inslagna vägen! 

* 
Den fjärde högtiden, i vilkell jag haft 

gliidjcn della,ga, var missionärsavskilj
ningen i Ovanmyra, Dalarna, d. 7 sept. 
Därom sluivcr en ortstidning: 

Strax före den utsatta tiden syntes mö
tesbesökare strömma till icke blott av or
tens befolkning utan även grannskapens, 
så som Ore och Rättvik. Från Rättvik 
kom lastbilen fullsatt med besökare, där
iblalld Missionskyrkans sångl,ör, som väl
villigt kom och tjänade med flera sånger 
under dagens möten. 

Högti<len började kl. 10,30 f. m. med in
ledning : av pastor A. L:son Thomas, som 

läste Ps. 95: 1-7 och infogade därtill 
några ord om mötets betydelse och h äl
sa<le samtliga välkomna. Därefter talade 
missionssekr. Nath Högman om missio
nens offergärning och om kvinnans stora 
uppgift och särskilda begåvning som tjä
narinna i Kristi stora verk. Tal. fram
ställde bibelns kvinnor som mönslerbil
der och anförde på ett mycket gripande 
sätt, vilka offer som gjorts för missionen 
av kvinnor. 

Sedan församlingens sång- och musik
förening sjungit: »En skönare lott ingen 
män niska gives, än den att få Konungens 
ärenden gå», förrätt ades avskiljningen av 
överste H. Dillner. Utgående från Apg. 
20: 32 höll han därvid ett uppmu,ntra,nde 
och prövande tal till missionärskandida
ten, som stod mitt framför honom fram
me vid talarestolen. Därefter knäböjde 
hon och avskildes genom bön och hän
ders påläggning för sitt kall. Minnesord 
gåvos av församlingens styrelse, och 
pred. Thomas överlämnade i samband 
med sitt minnestal en Bibel från försam
lingen och ungdomsföreningen. Stunden 
bar prägel av särskilt allvar. En mis
sionskollekt upptogs, som steg till kr. 
253 : 55. 

Eftermiddagsmötct inleddes av predi
kanten på platsen, pastol' Thomas, var
efter överste Dillner höll en mycket upp
bygglig och lärorik predikan, om huru 
Gud äl" den, som allena kan frälsa och 
rättfärdiggöra. Fröken Buren berättade 
därefter ett och annat från Kina, och som 
avslutning visade missionssekr. Högman 
på missionens stora slutmål - ett rike 
av rättfärdighet, där Gud och Lammet 
skall vara allt i alla. 

»Lovad vare Herren! Dag efter dag 
bär han våra, bördor; Gud är vår fräls
ning. Sela.» Ps. 68: 20. 

N. H-n. 
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De unga~ avdelning. 
Grönslwg, Lämnhult d. 18 april 1919. 

S. M. K ., Stockholm. 

Vår lärare frågade oss häromdagen, 
om vi ville skriva ett brev till Svenska 
Missionen i Kina. Jag svarade, att det 
ville jag gärna. Vi tycka· mycket om mis
sionen i Kina och hava därför en spar
bössa i skolan. Den blir tyngre för varje 
dag. Alltid är det någon , som oJJrar en 
liten slant. 

Under februari månad innehöll spar
bössan 5 b·onor och 15 öre, uncler mars 
10 kr. och under april något över 15 kr. 
Säg, tycker ni ej som jag, a tt det ä r ro
ligt, att det ökas för var måna,d? J ag 
önskar, atl Guds välsignelse må följa des
sa slantar, så att de bliva till mycJ,en nyt
ta för Guds rike. j\ven hoppas ja,g, att ni 
i edra böner icke glömma skolbarnen och 
läraren i Lämnhult, så att l,ärleken till 
Jesus och hans rike må bli allt varmare 
iblan<l. oss. Med många hälsningaJ· från 
mamma, pappa och min lille broder och 
mig, t ecl\nar en liten Kinavän 

Elsa Svensson. 

För S. M. K:s bedjande vänner. 
Tacksägelse- och böneämnen. 

Fröken Karin Otterdahl, s. 180. 
Fröken Ebba Buren och hennes mo
der, s. 180. För vunna segrar på fäl
tet, s. 180. Att Gud hört bön om 
lugnare tider i Shensi, s. 182. För 
uppmuntringar i hemarbetet, s. 189. 
För välsignelsen under K. F . U. M::, 
konferens i Örebro, s. 189. För L. M. 
F:s missionskäTlek, s. 189. 

Böneämnen. 

För familjen \Vesters utresa, s. 180. 
Bön om infödde medhjälpare, s. 180, 
och deras underhåll, s. 187. Att Chang 
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Chi-heng må förnyas i kärleken till 
Herren, s. 186. En större missions
uppgift för K. F , U. ·M ., s. 189. För 
våra utresande systrar Ebba Buren 
och Elna LenelI , s. 180. 

BOKANMÄLAN. 

DlAKONISTYRELSENS FÖRLAG: 

KYRKOHERDEN I MADURA OCH HANS 
VÄN av Johannes Sanrlegren, missionär, 
fi l. lic. Utgiven RV Sv·eJ1s.ka l\:yr'kans 
:M'iss·ioDssty.relse. 3:9 s i,dL P·ris 90 öre. 

Att sa som i denna välskrivna skildring 
få blicka in, i de in ·u.~s.ka 'k ri stnrts kamp och 

svårigheter lämna'l' .ett förblivaJ1d'e intrycK. 
l d,e tv enne v'lnnern·a. Surbramaniuns och 
Visvana tbs upple.velser ha,r mn'n en levanlde 
bilc1 av e;n iu,dlie·!·s van\llril1g frän mÖl'ker till 
l jus . 

N . H-n. 

EFTER 40 AR. En bliekpå Sven&ka 1\:yr
kaons al'lJete i Zul u'ernas hmd ·a.v Tora 
HelIgren. 11~ sh)l. Pris 2·; 25. 

·Man fål· i d:ennJIJ bok en god! övel·blidk 
uv er .Sv.en~k,a Kyd;.a ns 4JO·å,ri,ga missionl1.r
bel·e i ~yd:a1rika,. Boken ·'i,l· l"i'kt ilIus tre
raw och försed,c]i meell en ka·rtn. över arbets
fältet. 

N. H-n. 

J. A. LINDBLADS FÖRLAG: 

DAVID LIVINGSTONE. Efter engelska 
k·ä:Hor 'w G. A. Gustavsson. Tred~ ·e uppl. 
Häft. 3 kr., in.b. 4 kr. 

Näst läsD~ J1gen a.v Bibeln torde ingen 
1.ä,sniIIJg vara mera för.[i,duand,e och inspine
r.ande ·än läsningen a v åt Gu d' helgnd'e mäns 
och 'kvin.nQ.I"s levnadstecKningar. Varje ung 
kri~ten borde nlJtid bland sin dagliga liis
.nin.g inrymma någ.on sådan bi'Ografi. Man 
må vRmu förla,g,et tack.sam, som i en. för
nyad' uP'JYUa!g!R givit oss <l~nne missionshjäJ. 
tes Ip.vna,d-st~ckning. Ingen ka·n m~d< upp

http:in�u.~s.ka
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miLrksamhet läsa .den: ·uta"n a,tt mottaga ett 

outplåillligt intryck. Da.vi.di Livingstone var 
en ,w <lJessllJ g.estalter i Guds rike som ge

nom sitt inspirerand1e ex·empel ocll sitt hel· 
bj-ärta'die oHerli'v hä'ra frwkt i följandie slälle
tens li v. Må <Lenna bok fi,o,na välgen till 

mångtusende hem ! 

I TIGERSKOGEN, av A. P. Franklin. Rä.ft. 

3: 50, inb. 4: 50. 
Det vilar en ursp I,un.gligh,et ocb omedlel

ba,rhd över diessa Ji;vfullru verklig>hetss'kil<lJ
ringar, som venka.r rent av uppfrisk!lin,de. 
FWr fattu·s sannerligen inte 'äventyr, och 
boken kan ,d'ädör finna mån.ga 'väirLD>er blan!d! 
die unga. Men :ii;v en bla.n.dJ .ij,ldlre , ty clIen un

der.ström, som gir genoOmhela boken, .ä:\' 
dock dien för s'in 'lLpp,gift hänfördle missio
n ,ärens. Mam IiI' min.ga inbl<ickar i ;dIet 

ll>ndliga nödJä,get blan.dJ :d~ungler·n;as folk. 

Men man får ock se, hum ,detta folks ti:d' nu 
kommit, d'å :dJet får höra Kristi ,ev,a.ngelium. 
(){)h man fftr fröjd'a sig över ,i'e s'egllUr, som 
vunnits. Denll'!U bok, som ,r,ed'a.n ,ut,gätt i en 
mindire !upptaga, kommer säk'ert att finna 
många v.ann·e l·. Böc'k,er av dJenna, art ikun
an tryggt sättas h.iindiern.a pä. ;ten Hi.sbung 
riga u n,g,do men. 

N. H---n. 

MARY SLESSOR. Ett und~l'ba.rt livsvel'k, 
S'kildtrat av W. P. Livingstone. övers. fr. 
'e ngelskam av Fanny Ekenstierna. Raft. 
4: 75, inb. 5 : 7.5. 

HM bj.u<les åter 'en ypperlig miss ionlärsbio
gndi. H.ä:r besannas ord'et, att verikligheten 
iLr un,dJerbara.re .äin ~ikten. Mary Slessor, 
som ,arbetat i &en Skotska För,enad'e Pres

byterilmska; a;:yrkalls mission i Ii:.aJabnJr i 
ViLstafri.k3J, har b·,tr utfört en ban'brytares 

Rl'bete. ·Men brinnaud,e [k'Mleik och .en utom
or,d1entlig offervilIig,het b,an' hon givit sitt 

liv för d.e infö.dJd'as fr,älsnillig', och i e;n silJl
.synt grad lyckad.es hon ocl, att vinna <Leras 
förhoenu:c. Det är mycket i d"un8 s'kotoka 

kvinnas liv, som påminner om hennes st(}r.a 
lambmun David, Livings tone. 

N. n-n. 

INDISKA DAGAR OCH NATTER, a'" Er

land Richter. l'tl5 si,d,. Hii.ft. 4: 5{), dnb. 
6·: 75. 

Denna fmgslandJe bok har I'ed'an fätt 
många 10'vor.cJ,. Fönf. ,111' 'Väj k·äIl;(t genom sitt 

för.egåen.die a'rbebe: »I lMissionä:rens Spån>. 
Nu fur man följa honom genom det sagoland, 
som tyd'ligen me.st .av ,a.Jla d,e l iLnDJe r, han' 
sett, förmä.tt fängsla honom. Det är både 
stil'istisk talang (){)h paetisk flyikt över die 

u tomor:dien tl i,gt liv full3J s'kildJrin.gama. MMl 

tycker, man ha.r varit medl fö rf. i Indi.en, 
nä·r man sluta.r hans hok ·Men <I,etä,r iIllte 
blott en l'eseskil:dJI'ing. Ma.n får i -d:en:na bok 
en ytterst intl'essant inblick Ii JJntdJiens reli 
giösa och kulturella. liv. Förf. ser Indien med 

d'en kristne å,alkttagarens ögon. 

N. H-n. 

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

Telefon: Riks 44 59. Allm. 224 73. 
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P R O F E T E N J E S A J A O C H V Å R T I D. 
Av Natl!. I-lögman. 

XV. 


Domen över de omkring
boende hednafolken, den all 
männa världsdomcn och 
Guds rikes slutliga seger. 

Kap. 13-27. 

Från. och med kapitel 13 börjar en 
llyuvdelning i Jesajas bok. I de 12 
första kapitlen har profetens uppgift 
varit koncentrerad på Guds egendoms
folIe Det var till det egna folket, lmn 
i främsta rummet hade ett budskap. 
Guds Israel behåller alltid sin givna 
plats i historien. Detta folk står som 
ett historiskt vittne om Guds sannfär
dighet. lvlen i detta folks historia ha
ya vi ock ett andligt flskädningsl1latc
riel, en spegelbild, till liirdol11 för både 
folk och enskilda. Dess historia upp
repar sig i andra folks och i enskilda 
människors liv. 

Under dc tider av stort andligt för
fall, då Gud talade genom sina utomor
dcntligasändebud, profeterna, lägga vi 
märke till, att förkunnelsen aldrig be
griinsades enbart till Israel. I dc sy
ner, Herren lät profeterna skåda, pas
serade även hedningarne revy. Det 
orel , som här (kap. 13: 1; 15: 1; O: 1; 
Hl: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1) översatts med 
utsaga, betyder e·g. börda. Bördan, 
iiven av de omkringboende hednafol
ken, lades tu.ngt på Jesaj·a, och han får 
profetera över Babel, Assyrien, Filiste
en, Moa.}), Damaskus, Etiopien, Egyp
ten, Arabien , Tyl'Us. Slutligen får han 
(kap. 24) se en fullständigt världsfam
nande syn om stundande domshemsö
kelse, och i den s. le ,>lilla apokalyp
sen" (kap. 24-27) skildrar han den 
skymt, han sett av denna tid~ålders 
stora sluthändelser och Guds rikes se
ger. 

Detsamma är förhållandet med A
mos, heroen från Tekoa. Han profe
terar över Damaskus, Filisteen, Tyrus, 
Edom, AmnlOn och Moab för att slut
ligen sätta sitt sanningssvärd på egen
domsfolkets ömmaste punkt. Även med 
hedningarne hade Gud sina vägar, för
imnnade han. "Förde jag icke Israel 
från Egyptens land, och Filisteerna 
från Kaftor och Arameerna från. Ki p 
(Amos 9: 7). Även Jeremia bar de 
omkringboende folken tungt på sitt 
hjärta. 

Den genomgående lanken i denna 
serie .av utsagor (kap. 13-23), röran
de hednafolken , är den, att var.ie lolk 
sliilles till ansvar fiir det, som vi på 
nutida sprflk kalla nationalsynder. 

I kap. 1;): 17-21 förkunnas Babels 
slut. Läs detta stycke! I 14: 4-8 an
gives orsake·n till della fruktansviirda 
slut: "Herren hal' söndel'bl'lltit de 
ogudaktigas stav, tyrannernas ris, del 
ris, som i grymhet slog folken med 
slag på slag och i vrede häl'skade över 
j'olkslagen med för!öljese lIfan försko
ning. " .Skoningslös grymh~t h~H'IP, va
rit utmärkande för den babylonisk~l 
regimen. Det, de sålunda i skonings
lös grymhel' sått, ringo de »utan för
barmande" (13: 17--18) uppskiira. 

Resande som besökt ruinerna efter 
denna gamla stad, bekräfta, att den 
fruktansviirda skildringen i slutet av 
kap. 13 till alla delar gått i uppfyllelse. 

Denna profetia giillde det gamla his
toriska Babylon. :Men då Babel och 
Babylon alltjämt i den Heliga skrift 
stå som typer för hednisk världsmakt, 
självtillräcklighet och guclsfiendskap 
(1 Mos. 11': 4; Uppb. 17-18), tro vi, alt 
denna profetia även har en vidsträck
tare mening. I sin slutliga uppfyllelse 
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torde denna profetia peka ända fram 
emot det an tikristiska Babylons om
5törtande och »visan över konungen 
i Babel» (14: 4-21) omsluta även en 
utsaga om Antikrist. Det är en slåen
de likhet emellan Jes. 13: 19-22 och 
Uppb. ~8: 1-8 samt mellan Jes. 14: 
9-21 och Uppb. 19: 11-21. 

Vilken underbar harmoni och sam
stämmighet i den Heliga skrift! Huru 
lyser ej det profetiska ordet emot oss, 
sena tiders barn, som ), ett ljus i en 
dyster vildmark », 2, Petr. 1: 19. 

I det 15 och 16 kap. ställes Moab 
till ansvar. Moabs utm ärkande synd 
anges i kap. 16: 6. »Vi hava hört om 
Moabs högmod, det övermåttan höga, 
om hans högfärd, högmod och över
mod och om opålitligheten i hans lösa 
tal. D ä r f ö r m å s t e n u M o a b 
.i ä m r a s i g ö v e r M o a b , h e l a 
landet m å ste jämra sig.» Till 
självkännedomens erfarenhet skulle 
Moah genom domshemsökelserna fö
ras. 

Har icke den fruktansvärda h emsö
kelse , som nu gått över folken, sy ftat 
till samma mål. 

Under den blodiga kampen hava 
röste!' hörts, som burit vittne om att 
nöden fått lära människorna själv
kännedo mens svårlärda Hixa. 

Den firade franske skriftstiiIlnren 
Larredan,som sjiilv bekänt sig till 
ateismen, skrev i början av världslui
get: 

»Jag räknade vårt fQlks QrIer Qeh såg, 
hur människo.rna bedjande tQgQ dem på 
sig. Då lciindes det inQm mig, SQm VQre 
det någQt trösterikt .att J<änna ett evigt fä
dernesJand, SQm lyser i kädek, då det jQr
diska glöder i hat. Men denna kännedQm 
iiI' vetenskap, barnets vetenskap. Oeh jag 
är ej mer någQt barn. Det är mitt armQd, 
Qch det kQmmer mig att frysa. En natiQn 
mflste fört,'ivla, Qm den icke trQr, att jQr
dens smärta kan förbytas till himmelens 
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glädje. Att ho.ppas, då allt sjunker, vem 
kan det utan tro.. 

Hur frukt ansvärda Qch brännande ä ro. 
icke ett fQ lks sår, i vilka icke SQm helan
de balsam flyt er e n drQPpe av denne Un
derbares blQd, denne underbares - ack, 
jag får icke nämna hQnQm - h an, SQm 
val' så gQd. 

0, ett fQlk av döda t äcker fältet. Hu,!' 
svårt är det alt på denna· natiQnalkyrko
gåf<d vara a teis t! Jag kan det icke, ja.g 
har bedragi t mig Qch eder, I, SQm Jäs ten 
mina ·böcker Qch sjöngen mina så nger. 
Det var en vansinnig yra, en hemsk dröm. 
J ag ser döden Qeh rQpar på livet. De be
väpnade h änderna förQrsaka död, d.e sam
manknäpp ta h änderna åstadkQmma liv. 

Frankrike, Fra.nkrike, vänd åter till 
trQn, till din a. skönaste dagar! Att över
giva Gud, d·et är a tt vara förlQrad. J ag 
vet icke, Qm jag lever i mQrgQn. Men det 
m åste jag säga, min a vänner: 'Larred an 
vågar icke dö SQm a,teist. Helvetet för
skräcker mig icke, men den tanken tryc
ker mig: en Gud lever, Qch jag står hQnQm 
fjärran. Högt skall min själ ' jubla, Qm jag 
mr erfara den s tunden, då jag knäböjan
de kan säga: 'Ja,g trQr, jag trQr på Gud, 
jag trQr, iagtrQr!' Det Qrdet är mänsk
lighetens mQrgQnså ng. För den SQm icke 
kiinner det, blir det natt b) 

Liknande röster, vittnande om 
självkännedom, hava hörts under des
sa år även i andra länder. 

Utrymmet tillåter ej att upptaga ka
pitel efter kapitel till skärskådande. 
Blott det 22 kapitlet. Synernas dal är 
.Jerus.alem (Jer. 21: 13), beläget som 
det var i en dal i jämförelse med lml
larne runt omkri·ng (Ps. 125: 2) . Liv
fullt skildrar Jesaja iv. 1-5, hur han 
i sin profetsyn ser folket i förvirring 
och bestörtning rllsa upp ' på taken för 
att, lamslagna av skräck, iakttaga de 
fientliga härarn es frammarsch norr
ifrån . 

Sedan skildras, hur försvarsanord
ningar vidtogos. Vapnen togos fram, 
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stadsmuren l'cparcl'ndes, vattenbehål
lare iståndsnttes. Man gick så långt i 
rörvarsvilja, aH lllall t. o. m. bröt ned 

, de egna husen för att erhålla bygg
nadsmateriel till stadens mur. 

M e n , säger proleten, l skädaden 
icke Ilpp till honom, som hade verkat 
IIIIt dp/tll... Herren, Henen Sebaot 
kalhide eder på den dagen till gråt och 
klagan, till nIt raka edra hUVllden och 
hölja eder i sorgdräkt. M en i stället 

L A N D. 15 Oktober 1919. 

hängåven l eder ål fröjd och gllidie; 
I dödaden oxar och slaktaden får, 
åten kött och dmcken vin, l sadel!: 
)' Låtom oss äta och dricka, ty i mOr
gon måste vi dö. » 

Detta var det s tora feld. D~irmcd 
~lsamkacle sig folket en ofrånkomlig 
skuld. Nöden fiirde dem ej till Ciud, 
men bort. Vilken spegelbild av vår 
tid! 

Från flickskolorna på fältet. 
Årsredogörelser. 

Ehuru dessa red.ogörelscr k(Hlll11::l något 
sent tro vi dock att cle skoja mottagas med 
glädje orh. intresse. Alla dessa flirk~kolor 
IIl1d rrlt ~dlas av K. !'IL A:s hl1rIlfl,l'bcls[6r
t:llingar vilka biira lIamnel: »Da""rv ee J 

ningen.» Red. 

Honanfu flic'kskola. 

Ett års :nheLe ligger nu åter bakom 
oss. Vi ha slDr anledning a tt lova och 
prisa Herren för hans hjälp och led
ning. Strax efter höstLerminens bör
ja n hemsöktes vi a v den farsot. som 
då gick så nllmiint och sr. svårt hiir. 

F'J/.o v. lVe:~',er. 

Från vänsler lill höger: Andra raden: Ida Hingberg, Maria NyJin, 

E. Ohrlander, M. Björklund; första raden: Johanne Olsson, 


Agnes Forsber~. 


Oss drabhade den 
dock mera lind rigl. 
Halva barnantalet 
låg till sängs, men 
d~ flesta blott någ
ra dagar. Ett par, 
Lre voro mer hårt 
angripna, men dc 
höllo sig stilla, 1:'\
go till siings hein 
liden oell gingo al
la Iyekligt igenom. 
Sedan ha de alln 
mtt va ra friska, 

Vårterminen vur 
elevernas antal 49. 
A v dessa ha :3 UIl

der året ingått äk
tenskap, 1 h:t r 1111

der hösten hjälpt 
till i skol:J1l i Mit'll
chih och en har 
blivit av sjukdom 
fiirhindrad a tt fort
sätta. En del av 
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· 
de ·andra voro frielever och kunde på 
grnnd av skolkassans klena ställning 
ej få fortsätta. 

HösLterminen var elevernas antal 
:38. Av dessa tillhöra 11 fortsä Ltnillgs
skolan och 27 smit- eller folkskola·n. 

Läraren nUllg har undervisat i 1110

oersmålel och kin. historia i de högre 
klassenw. Kristendom., r~ikning, geo· 
grafi, l>iologi, teckllinR, sc\ng och gym
nas~ik lw varit mina ämnen . Gung 
Siw-will (Ping-an) och Beh Tswei 
Yillg ha haft uildervisningen om hand 
i smäskolan och ha gjort ett tr·oget och 
gott arbete. Vi ha haft en mycket snäll 
hl1smoder: Wang Da sno frflll Fu-tien. 
De större barnen ha i tur och ordning 
deltagit i matlagningen . Hal\darbete 
ha de i regel haft cn timme dagligen. 

I uppförande och flit har det med 
eLt parunclantag varit okla.;ld erl igt 
ja, Leröm värt. 

Flera av flickorna hjälpa till llled 
lIudervisllingen i söndagsskolan. Alla 
ele större och även någrn nv de mindre 
LiJ.lhöra Christian Elldea vour och taglJ 
riitt livlig del däri. Guds Ande hal 
rört vid hjärtana. Det har varit 
stort att se, hlll'u kånsliga oe V,I

rit för synd, fel och kallsinnig,het. 
Alt Herren helt må vinna dem 
för sitt rike och göra dem till 
ljusbärare, var de iin få sin plats 
här i livet, iiI' min innerliga öns
kall. 

Anna Janzoll . 

·x· 

Mienchih flickskola. 

Är del icke förg~ive~ iindå nIt 
håUa pt\ med cletta arbete bland 
Jlieko l'lJ a, a v vilket man ej ser 
mycken direkL frukt? 

Sä vis'kar tvivlet stundom i 
mitt inre, när jag ser, att flickor, 
som gått i skolan här ett par, tre 
ar, föras åter till sitt ·hedniska 
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hem, tvingas att binda fötLerna och 
bli bortgifta, till en hednisk ung' man 
IItan utsikt atlåter få besöka oss . el
ler taga emot Lesök. 

Så vi~kar tvivle t, niir .dc, av vilka 
man väntat m era, visa otacksalllhet 
eller begagna sig nv sin dotters utbild
ning i den billiga missionsskolan ·fÖr 
att b egära slörre avgift för bruden från 
h ennes nyn hem iin eljest kUlInal 
komma ifråga. 

Men så möter jag s lundom aUdeles 
o\'ä·nlaL eLt drag i livet, SOlll tvingar 
aHa tvivlets tankar aLt vika, en erfa
rellhet, som viiger upp allt annat, och 
som mäktigare iin de många Lvivkn 
ropar: Det lönar sig. Tröttna ej! 

»Olll du ocks;i rolen stöter 
cmut lI1ll11gcn s [en, dig möler, 
tröttna ej!» , 

Jag såg nyligen ett så dant drag, SOIll 

fyllde mig med 'ny kär·lek till ett eljesL 
nog så tr(>lLSHm t arbete. 

Ett bröllop gick av stapeln i värt 
kapell. 

Det var emellertid ej Lrudell, som 
siirskilt uppmuntrade mig - fasliin 

Honanfu fl;'ckskola. 
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också hon gått i sk-ola och man av 
hennes framtida liv hoppas på skör
dar för Guds rik~ - utan det var 
brudgummens syster, för några år se
dan bortgift till en soldat,som då till 
synB~ var en präktig man men seder
mera visade sig vara raka motsatsen. 
Nu levde hon skild från honom, för
tjänade själv sitt uppehälle genom de 
kunskaper hon förvärvat i missions-

J·'ol') .Jly,tt;." ln.J)",-;" t:; J"!J. 

Kinesisk brud. 

skolan och hade genom livets olika er
farenheter lärt, att om än allt annat 
faller sönder, är dock Gud en väldig 
borg, dit den betryckte får fly och 
varda besl{ärmad. 

När efter vigseln de närvarande gå
vo hrudparet sina minnesord och turen 
kom till henne, sade hon med en röst, 
som uttryckte lika varma känslor som 
någon västerlännings, och med ett 
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ansikte, s-om strålade av frid och 
glädje: 

»Min innerligt älskade bror! Jag 
vill giva dig det bästa jag vet i Bibeln. 
IPs. 32: 8 säger Herren själv: 'Jag vill 
giva dig råd och låta mitt öga ,'aka 
över dig.' På detta kan du lita, vad 
än framtiden bär i sitt sköte. » 

Detta hade hon själv prövat, och 
orde·rJ ljöd·o som pn segersång. Det 
blev vätt i ögonvrån, men i hjärtat 
jublade tonen: 

Det lönaT sig! Så på 'en förhoppning! 
Under förhoppning har arbetet i 

Mienchih flickskola utförts i [) full::l 
år. Det sista årets vårtermin började 
med 23 elever den 1 mars och pågick 
till den 21 maj. Under höstterminen, 
1 old. 1918-25 jan. 1919, var antalet 
elever 21. Av dessa ha 8 varit dag
elever, och tillhöra [) av dem icke 
kristna hem i staden. lundervis· 
ningen har skett den förändringen, atl 
fr. o. m. höstterminen en lärarinna 
:mställts, som haft hand om de mindre 
harnens undervisning i kristendo.J11 
och västerländska iimnen. Läraren· 
Knoh har undervisat i modersmålet, 
historia och skrivning; undertecknad i 
kristendom, geografi, räkning och na
turlära i 4:de klassen samt i sång i 
alla klassprna. 

Det hade varit önskligt, att eleverna 
bidragit till sitt underhåll i större ut
sträckning än vad som ' skett. Men i 
många fall betraktat. o. m. kristna 
föräldrar ännu ej flickorna såsom sina 
egna barn: de tillhöra ju de hem, till 
vilka de i framtiden skola bortgiftas. 

Vi få dock ännu så länge genom 
flickskolearbetet framhålla en stan 
dard, dit alla slutligen borde nå. Och 
att det är en skillnad mellan de flic
kor, som fingo komma i skolan, och 
dem, som ej haft den förmånen,det 
står klart för alla. 

Hälsotillståndet har varit ovanligt 
gott trots »spanska sjukans » härj
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Bingar !'lm t omkring. Många, som 
kommit bleka och magra till skolan, 
ha snart blivit runda i kinder·na och 
ri.idhlommiga. Dfl jag en gång undran
de frågade om orsaken härtill - stu
dier bruka ju verka motsatsen - sva
rade en pigg liten tös: »Jo, det iir de 
relleIbundna måltidem.a och läsnin.gen , 
~om gör oss hungriga som vargar, 
samb, 1illade 11{)n dröjande, »välsig
nelsen, som följer m ed .bordsbönen .» 

Ida Ringberg. 
* 

Ishih flickskola. 

.\ler har ett· år gått till ända, var
linder vi erfarit Guds outsägliga nåd 
odl godhet. "Jag ka·n icke räkna dem 
allu, de på 

möten vi erfarit, att dc ej varit 
för·gäves . Under hösten ha även vi 
haft besök av »spanska sjukan ». 
Ehuru 25 flickor voro sjuka nästan 
samtidigt, så kunde skolan fortgå utan 
,avbrott. Även då var Herr·en vår 
hjälp. Under höstterminen ha vi in
tagit flera nya flickor , däribland vill 
jag nämna en, In-miao (Silverbrodd) , 
11 år gammal. Hon är från ett hed
niskt hem. HOIl 1)ar varit så vaken 
för vad hon sett och hört, att det är 
riktigt underbart, huru Herrens Ande 
fMt verka i he,mes hjärta . Vid avslut
ningen nu hade vi julträd, det första 
hon sett. Modigt tände även h on ett 
ljus och läste ett Bibelspråk. Hon var 

prov 
Glids godhet, jag 
rön t. » 

Under vårtermi· 
nen hade vi 4,0 ele
ver i siwlan och 
under hösten 38. 
Under delta år ha 
vi lIan flera elever 
från staden, än 
vad vi bruka ha 
va. Detta anse vi 
såsom en god re
lwmmendation för 
skolan, ty det fiuns 
en flickskola här, 
underhållen a v re
geringen, diir sta
dens flickor få gå 
alldeles gratis , vil
ket de ej få hos oss. . . .. . 1:'U/1I ,I""e, jo'",. ,ue,-g. 

Skolan har på- Lekhon I Ishlh Ihcl,skola. 

giHt med sea: klasser. Vi ,ha dii.rför nöd
gats ha en kvinnlig och två manliga 
int'ödda läJ'arekraft er. Herren har va
rit med oss. En god ande har varit 
rådande ibland dem alla. Utom de 
vanliga 1l10rgon- och aftonmöLena 
ha vi varje dag, just efter middag, 
h a ft gemensamt hönemöle för mis
siol1sarhete l i allmiinhet, om , vilka 

i1venen av dem, som då blev an
modad, alt ber}itta något för oss. Hon 
herättade tydligt och säkert 0111 synda
fallet och frälsningens väg genom Je
sus. Sedan hon kom lrem, ha vi hört, 
vittnar ho,n frimodigt om Jesus för 
sina hedniska släktingar och grannar. 
»Av barns och spenabarns mun har 
du herf' tt dig lov », Matt. 21: 16. Dll
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der våren blev vår gamle lärare JDh 
genom dopet intagen i den kristna för· 
samlingen jämte åtta nuvarande och 
r. d. elever. Givc Herren sin nåd till 
frälsning för alla i skolan, lä rare, 
elever och kvinnor! Bedjen med oss 
därom! 

Min medarbetare Maria Björklund 
förenar sig med mig i hjärtliga häls
ningar till våra kära missions vänner 
och förebedjare. 

Agnes FOl'ssbel'g. 

* 
Puchowfu flickskola. 

Sista veckan av läsåret 1918 var nog 
så viktig rör våra små fliekor , ty det 
var första gången, de skull e ha sk rift
lig examen. De repderade och g nodde 
värre och bådo mycket till Gud, att 
de skulle slippa kiinuu sig rädda, och 
alt del skulle gå bra. . 

Den 19 dec . vH'r muntlig ex't~men, då 

Folo Agne8 Fo)·sbery. 
Gongongen l,allar till lektion. 

de också fingo se sina slutbetyg, resul
tatet .av årets arbe te, på det hela tage t 
ganska got t. På aftonen samma dag 
fingo de en liten uppmuntran vid tänd 
gran, och dagen därpå skingrades den 
lilla skaran. AHa vor-o friska och präk
tiga. Innerligt tacksamma voro vi til l 
Herren, att ingen av dem fått sviter 
efter den sjukdomsepidemi, s.om gått 
öv·er våra skolor {)ch samhället här. 

Elevantalet har även i år hållit sig 
vid låg siffra . Under vårterm.inen ha
de vi 14 elever och under hösttermi
nen 12, rördelade på fem Idasser. Vid 
vårterminens slut avgingo 2 .elever, 
och vid tiden för höstterminens börja·n 
insjuknade en i sitt hem. Hon kOlll 

aldrig m er i,bland oss utan fick - det 
är vårt hopp - flytta till det riiLla 
hemmet däruppe. 

Undervisningen har bedrivits ;IV 

sam;ne gaml.c infödde lärare som lJU 

der fjoläret sam t a V en från vårt 
kvinnli.ga seminarium utgå ngen Hira
rinna , f. d. elev här i Puchow, mecl 
någon liten hjälp av und erteck nad. 

Vår ,nya lära rinna har visat sig be
stämd och grundlig i sitt arbete 0<:11 
lycks ha goda undervisningsunlag. 

V[\r Guds goda hand har varit över 
oss under det gångna året. I hans vård 
anfiirtro vi det goda, som blivit såt t i 
de ungas hj ä rtan , och åt hans ledning 
särskilt de fyra, som nu kil' avslutat 
sin 4- o('h o-års kurs. 

Emy Ohrlullder. 

* 
Hoyangs flickskola. 

Du omslöt mig på alla sidor, och du 
höll över mig din hand (Ps. 139: 5). 
Sä säger psalmisten, och vi i Hoyangs 
flickskola kunna av hjärtat instämmn 
med ho· 10m. Lovad vare Gud, som 
under det .gåugna året omslutit oss på 
alla sidor och hållit sin hand över 'OSS, 

så att vi under både vår- och höstter 
minen fått bo i trygghet! Runt om oss 

http:kvinnli.ga
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och alldeles inpå våra dörrar har det 
varit nöd av allehanda slag: hus och 
hem skövlade, män·niskor plågade och 
tagna för att lämnas åter mot lösen, 
flickor hava bortrövats samt vå lds
gärningar bedrivits, men över oss har 
Gud hållit sin skyddande hand. Det 
är därför med stor tacksamhet, vi se 
tillbaka på det flydda året. 

Vårterminen pågick drygt 3 och 
hösttermi·nen drygt 4 månader. Båda 
terminerna hade vi just hunnit samlas, 
då staden över
fölls av bandi
te r. På våren 
stannaåc de ej 
länge, men Ull

der hösten voro 
de två månader 
herrar här, och 
det var stränga, 
g-rYll1ma,.obm·m
hiirtigu herrar. 
Aldrig, säges det, 
ha r HDyang ge
nomgått sådan 
niid. 

Under värter
mincH hade vi 
:!;l rlever. Blunu 
dem var en av 
chivarnnde man
darinen s dött
rar. Fastiin h ennes mor o{'h syslwn 
ri)r oroligh eternas skull flytt:\t till {'11 

gard härbredvid, ville hon iindl\ 
ligga i skohul. Aldrig vägnde h on 
gå till vila avklädd . En ä ldre syster 
till h elHH~ hade vid ett tidigare över
fall vari! ni·ira att ralln i rövarnas 
häncler. Detta gjorde nog sitt till alt 
hon var så rädd . Allmänt omtyckt vur 
hall av Iiirare och knmraler . "Det var 
med saknad, vi sade henne farväl, då 
hon jämte mor och syslwn måste läm
na staden. Under den korta tid , hon 
\"ar i skolan, hirde hDl1 att bedja och 
:111 älska sitt Testamente och sin så·ng-
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bok. Hon försökte även all förmå sin 
far att läsa i Bibeln. 

Under höstterminen hade vi 26 ele
ver, uppdelade på 4 klasser . Fjärde 
kl. har nu slutat småskolan och skall , 
v. G., nästa år börja folkskolan. Ty
värr hindrades till viss grad läsningen 
under hösten dels av oroligheterna och 
dels av »spansl<u sjukan », som hem
sökte nästan alla av oss, värst lärarin
nan . Massor av kvinnor och barn togo 
sin tillflykt till oss*, och nu gällde det 

Hoyangs flickskola 1915. 

att pl bästa siitt ffl dem fram lill san
ni·ngells kunskap. SkolrIickorIla fingo 
d~irfiir nå!:(ra limmar om dagen hjälpa 
dem alt läsa vii ra kristna sånger och 
sl11l\biieker. 

Med detta ~ reLs ingång fingo vi ('II 

nv liiraI"in·na, Ga o Dzi-ing, en f. d. 
}.[oyallg-skolfli('!;:a, som lI!l'xamincra
d f's hi)sten 1917 från Yunehengs semi 
nariulll. Hall iir en verklig kristen 
()('h ett gott föredönw för elevernu, och 
vi tacka Gucl [ör hennes hjälp. 

Ester B erg. 
., :Enligt tidigare lInderrlittelser lIlottogo.o; 

om.kr. 800 flyktingar på mission ~l5 tatiollen . 
Ued. 
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Puchengs flickskola. 

Vårterminen började strax cfter ki
nesiska nyåret. Som man vid den 
tiden har gyllene tillfällen att träf
fa de kinesiska kvinnorna, had€ vi an
ordnat en utställning -av elevernas 
handarbeten samt arbeten i ritning 
o(:h mftlning samt arbeten i papper. 
Allt hade vi hängt upp runt väggarna 

kapellet. Många kvinnor kommo för 
all se och fjngo också hörabfIde .sång 
och vittncsbörd, detta senare av våra 
mcdhjälpare samt lmdertecknad. Fle
ra av c1ewrna ringo ocks{i l<tla litet 

. iiwr IIflgon text med tillhjälp av 
hihIiska tavlor. Flickorna hjälptc Lill 
llled s:lngen. 

Undcr vi\rt<~rll1i·llen hade vi ~4 ele
\"er. Hela tiden fingo alla hehi"tlla häl
san (~ch gjorde goda framsteg i sina 
studkr. 

Vi hade gliidjen <tU få <liipa två ay 
. dessa vid Yllrt stormiite här i maj. 

Pil grund av atl vi ej ringo tillåtelse 
:IY myndiglwterna alt ilterYiinda till 
PII<"lwng förrän i oktober mlll1ad, kun
d(~ l'j hiistLermincll hiirja fiirriin sent. 
Viir liirarinna Ma kunde ej heller 
k0I11111a. Hennes man oeh 11101' ville ej 
släppa hen·ne frän hemmet. Dd iir ej 
så underligt, då de sett, hur svårt del 
varit på grund av rövarna. Då hon 
en gång skulle resa hem, var det för 
rövarnas skull omöjligt hyra skjuts. 
Hon måstc dplvis.gå och delvis åka på 
skottkärra hem, varvid hennes egen 
man måste skjuta kärran. Hon hade 
GO kilometer hem. En annan lärarin
na fingo vi i stället. !VIen dd visade 
sig snart, att hennes kunskaper ej voro 
stora. Med lärarens och min hjälp 
kunde vi klara det. 

Vid jultiden fingo vi ovanligt kallt. 
En hel del av eleverna och lärarinnan 
blevo liggande sjuka, somliga ganska 
allvarligt. Till slut bröt också mäss
lingen ut. Fast Yi hade 10 cLagar kvar 
av termben, funno vi det bäst att 

sluta. Vi voro rädda, att smittan skul
le sprida sig, s~irskilt då så många vo
ro svaga.· 

Sjutton elever ha bcsökt skolan 
höst. Fast vi ej haft samma lärare
krafter som förr, och fastän terminen 
varit kortare, ha de flesta eleverna 
läst ganska duktigt. Som €tt helt kun
na vi säga, aU de varit flitiga och upp
fört sig väl. Flera elever från vårter
;nine,n ha rest till andra provinser för 
oroligheternas skulL och andra ha av 
s.iukdom hindrats från att komma. 

Fiir detta nya ar ha vi engagerat två 
hirarinnor, nyligen utexaminerade från 
vilrl kvinnliga seminarium i Yuin
cl1e Ilg. lIj~ilpen oss bedja Gud för 
dem, ty fastän de ha goda kunskaper 
och goda förutsättningar att göra ett 
goLt ,arbete, äro de ju unga och oer
farna. Flera nya elever vän las nästa 
termiiI. Måtte Herren fä vinna l11ång~, 
h.i~irLan! Det iiI" ju mftlel med våra 
skolor. 

Mariu J.inutr. 

!!lngenling i livet kan bli oss till större 
hjälp än elt regelbundet, uppmärksamt 
slud(um av Guds ord. Della studium 
fyller sinne I med ut/ryck {ör sanningen. 
som endast bibeln kan giva, uttryck av 
klarhet, fasthet och visshet. Della slu
dium stillar hjärtat i all dess oro, till
fredsställer det i all dess längian, genom
tränger del med en kraft som är oemot
ståndlig och inpräglar så i vårt medve
tande sanningars sanning, Jesus Kristus, 
att våra hjärtan vila med lika stor trygg
het därvid, som om vi hört Guds egen 
mun direkt lala till oss. Delta studillm 
av Guds ord berör oss till hela vår ·va
rel.~e och Hlövar sill inflytande över hela 
vårt liv i. alla dess enskildheter. även om 
vi ej till fullo Oell för tillfället förstå allt 
det vi läsa.» 

http:dplvis.g�
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Dagny Bergling. 

Den 17 okt. fyller fru Dagny Berg
ling, f. Ans, 50 år. Fru B. föddes den 
17 okt. 1869 i Drammen i Norge. Hon 
anlände första gången till Kina den 
4 mars 1893, då utsänd av Kommitten 
för Norska Missionen i Kina . Ar 1895 
ingick hon äktenskap med missionär 
Robert Bergling och övergick därmed 
till S. M. K. 

Fru B. h ar nu, jämte sill make, 
snart fullgjort tre arbetsperioder ,på 
fältet i Kina. Troget har hon stått vid 
sill mans sida i det banbrytnings- och 
säningsarbet€, som med sådan ihärdig- , 
het utförts i vårt nordvästligaste di
strik t. Först voro våra syslwn bosatta 
i en köping pa östra sidan om Gula flo
uen. Från denna framskjutna förpost 
gjorde 1111SSlOniir Bergling trägna 
framstötar mot det då tillbommade 
Hanchengdistriktet. Omsider lyckades 
det alt få hyra ett litet hus i en by 
niira Hanch€ng. Men byfolket stor

made snart detta hus och reva ned 
dess tak. Efter många svårigheter 
lyckades det sI u tligen br. B. att få hy
ra ett hus strax utanför stadsmuren i 
Hancheng. Detta hus stod obebott och 
salmade både fönster och dörrar. Det 
var nämligen ett s. le spökhus, i vilket 
ingen vågade bo. Till utländning€n 
kunde man gärna hyra ut det, reson<.!
rade man. Länge skulle han i alla fall 
inte kunna 00 där. 

Sedan -nödtorftiga reparationer bli
vit utförda , togs så detta hus i besitt
lIing av familjen Bergling. Därmed 
brgynte den av Gud så rikt välsigna
de missions verksamheten i detta det 
yttersta hörnet mot N. V. av S. M. K:s 
fält. Vida omkring och långt utom 
vårt fälts geografiska gräns mot -,101'1' 

har frälsningens budskap burits ut 
från detla centrum . En härlig sköre[ 
hilller nu på att inbärgas. 

Sedermera flyttade syskonen Berg
hug till den i södra delen av distriklet 
öppnade sta tionen i Hoyang. Under 
de sista oroliga åren ha våra SYSIWll 

där fått utföra en beLydelsefull gär
ning. Troget ha de stått på sin post , 
~iv-en unGer inbördeskrigels faror. Där
igenom blevo de ock i tillfälJe att in
om miss iohssLationells område moL
taga omkr. 80.0 från sina hem jagade 
flyktingar, vilka tog-o sin tillflykt dit. 
Frn Bergling berättar, att sedan allt 
nu åter blivit lugnt, sLå hemmen över
allt i staden öppna för dem. Det säde, 
som ullder vistelsen på missionssta tio
nen utsåddes i flyktinga rnas hjärtan, 
har fallit i god jord. 

Under de senaste årens slitningar 
och oro ha va särskilt fru Berglings 
krafter och lIerver blivit 'mycket slit
na och hon är nu i stort beh-ov av 
verklig vila. H är i hemlandet är det 
många, som med glädje hälsa .hennc 
välkommen åter. Fr. B. är ingen främ
ling förmissionsvännerna. Genom sitt 
flitiga och värdefulla medarbetarskap 
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i vår tidning och julkalender ha r hon 
gjort sig älskad och känd i vida krc t
sar. Säkert skola många förena sig i 
förböner för vår syster, då hOll nu 
fyller sina flO ål', 

Avskedsmöten. 
Tursdagen den 25 sept. var ett avskeds

m öte anol'dnat på Sta dsmissionens loka l 
rö:' fröken Ebba Buren och fröke n Elna 
Lenel!. 

En stor s kara vä nner VOI 'O då försam
lade, bland dem fröken BUI'ens ~ddriga 

11I0der, so m nu rör fjär·de gången offra d e 
sin ·d ollel' ö t miss ionen i Kina. De t blev 
en g rip a nd e, oförgätlig afton. Seda n ord
röranden i S. M. K., översie Dillner, h ~il

sa t d~ närva rand e välkomn a och med. led
Iling av Apg. 20: 32 till d e Iltresa nd e rik
tal' nrlg ra hjär tliga, uppmuntra nd e ord , 
framförde mjssionär Na/h. l-Iögm w1, so m 
jus t sa mma d ag å te rkommit från en kon
feren s i finland, en h älsn in g frå n viira 
trossysko lI pil audra sidan Bottniska ha
vet. Med tillämpning på tidsläget och 
den ov issa framtiden lä mn ade mi ssion är 
H. e tt minnesord III' 2 Pet. 1: 19 : »Det 
jirufetiska ordet lyser som eli" Ijl1s i en 
dyslcr vildmark». (nya öv.). 

Fröken Ebba Buren fiek llU ordet och 
ul>pehöll sig vid d e t ljuvli gu löfte t i 2 
'fess. 2: 16 om JJeuig hugsvalelse och elf 
!Jolt hOjlp.» 

Vi hava fll tt d enn a hugsvu lelse, della 
hopp, m·e ll tuse nd en d ~irut·e leva och dö 
u la n detsumma. Borde vi ej s kynda ut 
oeh meddcla dcm vad vi sjiilva HjU ta av 
och Set högt Yiirdc ra ? Ga mla kvinnor, 
stapplande p •. . gravclls bräd d, nppbjuda 
s ina sista krart e r föl' att f,l komma till 
v.i r a g tldstj~i u s llok a ler i Kina, tl iir de rör
:,; tii att li vets ord, hoppe ts C' va ngeIiurn för
kUllnas. HUI' ImJJna vi sitta häl' i dttd
lös 1'0, näl' srl n 1i'1llg.H, lIl ii nga v~in ta på 
oss d iirute? 
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»Då vi gd ul i lydnad föl' HerreIl s bud, 
suarar HCl/t själv för följd erna.)) 

H ärp ':l sjö ng fr u Lodin den Irosvar l1l il 
sån ge n : 

. Tiink, v iJl,cn underbar nåd. av Gud, 
Att du fål' vara hans sändebud 
Och till d en döende världen gå 
Ut a tt den ädla säden så. 

Fröken Lene lI l iim llatlc som millll esord 
Mik a 2: 13. ))Vägbrylaren gdr framför 
dem; de bryla sig väg och gå ul igenom 
porlen, och deras konun!J gål' fl'amf'ö l' 
dem, och Herren i spe/sen tör de/n.)) 

Liksom Ylose e ll gång sade: »Om ditt 
r1l ls ikte ieke g,l r med oss, S~I lrl t oss icke 
draga härifr;'\1J.», så s~iga ~ivell vi. Onl 
Gud r j grll' t:ral1lför oss, vore v,l rt utg,l 
en.de lönlöst. l\I en nu har Gud lovat a lt 
g8 fr amför. lHirröl' g,i vi tryggt [Is ta d . 

Dr. Kor! Fries erilll'adc om elt ord i 
Ps. 68: 5, 1L. Gud k a n och vill lyfta oss 
ÖVCI' för h :i llanden a. Vi ha nyss blivit 
påmint a om utt tidsförhrlllandena i vä rl
den i andlig m ening förete .bilden ave l! 
dyster v ildma l'k. Men mitt i denn a vär ld 
gå l' ell sk a r a fram, en skara glädje;bud
biil'arinnor, 

överinge njö r J(. G. Magnusson gav re
se n ä l'el'll H ord et: Tjänen Herl'en med 
gliid;e och el'inr ade därvi·d om huru vi 
behöva d en n a glädje i arbetet - r1rbcts
glädj e - när MlgO Il g~ln g en kän s la vill 
s l1lyga sig iII , a tt pliklen ~il' tlln g. Jllst 
därför att det, s;lso m för ut blivit på pek:l t, 
iiI' mörkl i tidell, behöva vi d e tt a ord . 

Kamrer J. E, Rcdell lämnad e e lt unI 
lir Ps. 10·1: 16 och erinrade om vikten ,IV 
a lt hava s ill a a ndli ga livsrötter djupt ro 
tade , 

Fröken E. Deskow betonade, huru so lll 
i den nya översättning.ell uv Ps. 68: 20 
det sUb': ))Lo vad vare Herren. Dag eftel' 
dog bill' hall n s s.)) lIa ll bär ede r och 
d em ni liillllla i hcmme!.» 

{)vcrslinnan Dil/ner liimnade som min
nesord : För Gud är ingenting umöjligt, 
uch [rö ken Lot1ise um eri11l'8de om e tt 
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av Elsa Borgs sisla ord: »Nör vi ge Gud Från redaktion och expedition. 
äran, få vi . frid.» 

Sed.an ännu fl er lä mna t dy r.ha r a min
hcsor{1 vidtog ett oförgätligt bön emö te . 

Däre fter intogs -gemensam tesupe. röl
j[ln-de dags afton hade en skar[l mi ss ions
vi.inneJ' samlats vid Centr[llstationen för 
nl[ bjuda reseni.irern:l fal'Vn!. Nu äro de 
ett go tt s lycke p fl viig. Dc följas av mänga 
fÖI·höner. 

N. Il-n. 

E Il ellke/l {lVskedssamkuälll h ade sö n
d age n elen 2il sisiIidne sep t. II Ynglinga
rÖI'eningen Lihano n a noJ'dnats av Kina
hetsen i Göteborg föl' till . Killa fö r 4:e 
gflnge n utre sa nd e missionä r en, fröl,eil 
Ehba Buren samt för fJ'öken Elna Le
11('_11 , SOIll nu föl' för s ta g:lll ge n 3n
trädde resa n lill sitt arbelsfäH i fFir
ran öslel'l1. Högti·dligh elen öppnades av 
Giil ebo rgsko mmitt ens v. orrlL, skol1. B. J . 
Nysledt, so m i anslutn ing lill Ef. 3 bp. 
h öll e tt ·varmhjtirtat a nföra nd e om h ed
nnmi ssioll en och dess arbetare, nedkal
la nd e Herrens välsignelse i ' sy nn e rhe t 
över de .båda missioniireJ'na. Sec!nn kaffe 
gemensa mt intagi ts talade fröken Buren 
med IcdJling av Luk. 10: 3, tliirviclhon 
liimnac! c cn uppmunlrand e ski ldring ay 
erfarenhe ter från missionsarbetet i Ho
na nfu, sa ml s lällde en vanTI vii-djan sär
skilt lill dc n ii n <1'1'a ndp ullga a lt viga si na 
Ii,,;\[ .Jesu Kri s ti tjä nst bland h edn iIlgar
1];\. Diirp:'1 Iii mn a<le ii wn fröl,en LeIle 11 
cll lIIinncso]'(l, hämta t ur Neh. 4: 19. A 
de näl'\'aranc!e missionsviinnernas vägnar 
h r ingadt's ridare de avresa n-dc elt h iils
nillgs- oell oeh flvskec! so rd avkassiir 1(. 

l ': . Bjurslen med 1 P. 2: (J, samt a l' in 
s jJPklor Carl lIanssoll , som erinrade Olll, 

all »(;ud iii' trofast». 
Dc Inlrikt lillstiid eskomna Kin avänn er

na bringade, innan s~\l11kviimet P:'I övligt 
siilt avslutfld-es med gemensa m bön och 
si'tng, sin offe rgä rd å t m.i ssionen ge nom 
('n kollekl, so m upplogs och belöpte sig 
lilL 124 kronor. K. E. B. 

Uppmuntrande erfarenheter. In
för de storn utgifter, som stå i sam
band med de i höst planerade utre
sorna, ha vi p{1 ett dyrbart sätt fått 
erfara H errens trofasthet. Just den 
dng, som 1,000 kr. skulJeerläg<1as 
handpenning på de beställda bilj~tter
na, val' kassan alldeles tom. Men en 
halv timme inn an inbetalningen skulle 
iiga rum ankom m ed 'posten en växel 
p~ 1,.000 ·kr. jämte e n del andra pen
nmgeförsä nd elser på sa mmanlagt 600 
kr . De 1,0.00 kr. voro från en fader, 
som på stl sä tt ville hugfä sLa sin av
lidne sons minn e. En syster kom en 
dag upp på eX/p. och gav oss ordel; 
»Konungens iirend c fordrar skynd 
samh et», samt iiv·erJiimnadr. dii rvid 500 
kr. llnd er en uttal ad förhoppning, att 
Gud skulle fft viicka många andra lili 
sa mma iver. 

En annan av våra trogna vänncr 
uppm untrade oss, sam tidigt som hOIl 
övcrlämnade 1,000 kr ., med ordet: 
»Edra hjä rtan vare icke oroliga. Tron 
på Gud och tron ock på mig .» Vidare 
hava fl era »SI11:'\ ny-por mjöl» kommil 
liksom iiven en »nypa lingon », all a 
dyrbara och vill komna. 

Den förlust , ,som miss ionen lidit gc
nom den oförmånliga växelkursen , 
har gått miwg.a till hj iil'Lat. Från ,Göte
borg skrives till oss; . Nödliiget genom 
\'äxelkursen h a r djupt gripit oss. Hiir 
n!~ cl ctt bidrag till dess avhjällpande . 
~ta Herren uppväc ka mi'll1ga sina skaF
fare. » Med denna gåva följd e oei, 
1,000 kr. Flera organisationer (L. M. 
F ., K . M . A. m . fL) hava höjL sina hi
drag till d e missioniirer soin. under
stödda av dem, arbcta i S .M.' l(, 

För allt detta tacka vi inncdigt Her
ren och faUa mod. Det kan synas 
oförväget att m ed kännedom om dc 
stora finansiella behoven på fältet och 
en tom kassa planera utsändandet ay 
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5-6 arbetare i höst, dära\' tre ny
antagna, men vi äro förvissade om , 
att, då .Konungens ärende ur brådskan
de och allt silvret och guldet även är 
hans, intet skall komma att fattas, 
även om vår tro skulle prövas. 

Infödda medarbetares underhåll. 
I S. L. för den 15 sept·. meddelad€s, att 
missionärskonferensen i Yuncheng all
varligt måst taga ·i övervägande ent
ledigandet av omkring 20 infödda 
medarbetare, vilka saknade underhål
lare, och nu på grund av den oför
månliga växrlkursens inverkan pli den 
:Jllmänna missionskassan . på fältet ej 
längre kunde få sitt underhåll därur. 
Huruvida denna åtgärd måste sättas i 
verkställighet, beror givetvis på om 
dessa evangelish~r, som sakna under
hållare, skulle .kunna erhålla .sådana, 
och om de vänner, som redan åtagit 
sig evangelisters eller bibelkvinnors 
underhåll, skola kunna höja sitt ' bi
drag, så att det efter n. v. kursförhål
landcn räcker till . 'Missionärskonfe
rensen beslöt, att genom kommitten i 
Stockholm underrätta underhållare av 
evangelister och bibelkvinnol' om att 
på grund av ovannämnda kursföräncl
ring en evangelists Tön nu går till kl'. 
300 ocll en bibelkvinnas till kr. 200 
per år. Vidare skulle en lista hem
s~indas med ' förteckning på de evan
gelister, S0111 sakna un{lerhållare, så 
aU dessa 0111 möjligt måtte kunna ffI 
si'tdana. 

Missionärernas utresor. ~Iissionär 
o('h fru 'Vester komma, v. G., aU av
resa från Kristiania den 8 nov. me(, 
"Stavangcrfjord)) O('h ej som ,i rörra 
numret felaktigt ll:ppgavs mcd ,,'Ber
gensfjord ". ~'föjlig('n J.i.Omma iinll bl'. 
~. Engb}ick och fröken Karin Otter
dahl att cHi medfölja . Detta är dock 
ej fullt avgjort iiril11l. 

Sinims Land kan ännu erhållas 
från årets början. De som önska pre
numerera på sista kvartalet lämnas 
härmed den upplysningen, att priset 
på ett kvartal är 75 öre. ;Mången kan 
helt säkert sätta tidningen i händerna 
på .någon s·om ej förut haft den, ge 
nom att pren. på fjärde kvartalet. Till 
nyåret komma vi att t-illhandahålla ett 
mindre antal sammanbundna ~irgångar 
för år 19H1 till ett pris av 2, kr. Re
kvisitioner kunna insändas när som 
helst. 

Hans Stjärna i Östern, S. M. K:s 
julkalender är nu under tryckning 
och kan rekvireras från exp o 

För S. M. K:s bedjande vänner. 
Tacksägelse- och böneämnen. 

De 6 flickskolorna på fältet, S. 196 
-202. Dagny Bergling, S. 203. Den 
offervillighet som försports , S. 205. 

Böneämnen. 

För våra systrar som äro på väg till 
Kina, S. 204. 

Om underhållare å t infödda m edar 
hetare, S. 206. Om medel till de före
stående utresorna., S. 205-206. Om 
en ökad spridning av S. L. och H . S. 
Ö. , S. 206. 

Nöden - varifrån kommer den? Från 
himmelen. Från Guds rältskammare . Från 
Guds hjärta.. Dell är en Guds ängel. 

Nöden - vart törel' den? Till himme
len. Den är en himmelsvagn, sänd till dill 
dörr. Slig in i den Håll ut. Vägen är 
bitter och dunkel. Men målel är ljuvligt 
och ljust. 

L. M. ENGSTRöM. 
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15li2 . 

REDOVISNING 
för medel influtna titl "Svenska Missionen i Kina" under september 

månad 1919. 

Allmänna ~IIsslonslllcdeJ. Tl'a USllo rt 2,815 : 30 
152~ . KinasyfÖl'CU: S i EkSjö spar

1459. "Obs.! Sparade tobakssl u lL- bössa , 1l"U1 A. H. 31: 
tar m. w. " 3r.:  1530. E. L., "till minne av huns 

1460. 1-rf,er i Solh clll, ff$pellg'ar ~) : - avlidne son A. S", gm E. 
1461. K . n. K., Lidköping 40 : - S .. Kumla 1,000: 
1464. ,.,On~imnd » , Tl'nn ä~ . gom K. n. 10: - Offe r kuvert, Il"nl H. B.. Hofva 6: 
146;"l. A. B .. S thlm 200: - Hufvn mYg, gm d:o !j: 
1468. A. S .• ]'i OlTköp .. l's. 1:J2: 1J 1UO: - »I .J esu namn, T-s. 121: 2 » 20 : 
146:), "nr lilla Tittis sparbössa, 5: - H . S. , ViiJlDii' 10 : - 
1470. ,: l'ackoffer till Ho r r"n föl' L. N., Gu stafsb erg, "en nypa 

nug-.) 2:- mjöl. till kineserna» 40: 
1471. T". E., Kllutb y 25: - 1544 . E. H. , Rickombel'g-a, >~ en nyp a 
1472. E. O .. Gäddede ,00: - mjöl» 10:
1473. l}.:\.nnie» JO: - UIJ."il,sdals mfg, till missio
1474. Spu rb .-meclel, gm A. IC, u H I'N uas underhåll 100 : -

Hillsalld 7: 20 1546. Näsby krist I. uugd.-fören., 
1475. M. U., 'fribbhult.. till J. Hnlt- till M. Lindens un derh . 100: 

q vists underhåll jO: _ . "Tackoffer» 100: 
147G. O. K., lVIörlunda 4:  S. J., Eksjö 2,,0: 
1477. N. P. N. 1:  NI. O .. Storsjö 10: 
1478. M. K., Offerkuvert G: - Hännaryds arbetsföreniog, till 
1479. U. D. N., Kj-g, OHer1<llverl 2: JU NI. Lindens underh. 73:
148il . Koll. vid ro issioos töred ra g' i H. H .. Djllrsh-ol m , »en nypa 


Jlolln äs 24/8 
 mjöL> ,,00 : 
1484. A. A. , Ljungby »En ny()a lnj öh, Jäm nad vid 
1485. Koll. "id missionäl'W vs!dU avskedsmötet 45: 

ning-eu i Ovnn-mynl 7f!l 2:,3: j;) L. G., Gäxdsta, »eu nypa 
1487. E. Bm, Öl'ebro 2U:  !ingo,, > "O: 
1488. »Tioudc:) 4U:  »Tackoffer föl' oiörs!,ylld 
l:48U. Liil'ul'e och f-O kolbarll i Lällln nåch 100: 

hult. bidr·ag föl' aug. 13: 21 1563. M . N., Sthlm. "tackoffer» 1;,11: 
1490. A. A ., Kristinebamn, "ett 1;;67. Söderåkra kyrkl. syförening "U: - 

litet tackoffer» JO: - ];,68. "T vå vänner, Gtbg» ~O: 
14~1. Ba rnsyföreningen i Medle 50: - 15G~. E. J., Gtbg 10U: 
1492. Offerkuvert, B ergsbyn 5:  J.;i'il. ),lOnas nöd . Konungens, ären
1493. B. H., Skelle fteå lU: - de forurar skyndsamhet> ;,00: 
1494. L ., till M. Ringbergs underh. 50: - 1373. Koll. i Borgå doml<yxka. Fin
1'497. A. T., Sthhn 2:1 : - land, gm N. H. (Mark :n1: -) 57: 54 
1498. -n. 2 Kol'. ~: 8 :.10 :  Koll. j Finska ~1issionssiill-
1500. A. A .. Mölnlycke :,0 : - skapets k:)I;k" , Hiilsingror:; , 
1502. .NIissionsmedel fl'. Nfora gro. gm d:o piark 200: - ) 37: 

M. S . 150: - 1575, Överskott. p å reseersiiltning 
1a03 . S](Qlbarn i Lyckås sk<\la, gm till »Koswick-Iwnl'. i Borg/I» 

E. D . 10: - (Murk :100 : -) "r.: 50 
1504 . O. E. , Riclwbo, gm O. A. O., Sbirstnds (j. Arbetsför"ning 140: 

östen'å la 5:  »En nypa mj öl till Kina . , 
1505. P. P., Gräsbo, .gm d:o J5 : - g m ~'l. K. ;'0 : 
150G. P. A., Västersäl ja. gm d:o 5: - 1578. D:o »från eu av Herrons 
1507. O. L .. i\Iångsbo, gm d:o 10: - små}), g;lll d :o 5: 
1,,08. "Hittade medel» gm d: o ;,:- 157~. D :o från E. F - m-. gm d :o 3: _ . 
1J09 . "Onämnd" 20: - l"Sl. »Tackoffer åt Herre n. 100 : 
1510. ,T. H-n, Dufbo, Mal. 3: JO 500: - 1582. S, v. H., .Ar\riku lUO: 
l;,ll. Koll. i Huskvarua, gm N . 1583. lCinakretsen, Gtbg. till E. 

:M. O. 42: - Ohrlanders underhil.ll ISO: - G,815: 34 
1512 . 0, G., Huskya rno, gm d:o l: 50 
151::. • J., gm d:o l: JO Särskilda ändamål.1;;l4. X. U. 0 " Hllskval'na 25:
l!i15. "Obs. ! Spnrad<3 tobal<sslan 14G~. . P s. 100, till direkt eVlIuge


tar m. m.» 30:·- l ;,;o ti olI sarbe te > 47: 58 
151(; . K. L ., Sthlm 10: - 1463. »1 r Mal"gits, Halphs oeh 
1:>17. In saml. vid en missionsföre- Stigs Missionssparbössa, till 

drag i 1!Jlpsnla, gm K. S. 16 : 75 kinasbarnen ", 22: 50 
1520. "HelTens tionde». gm O. Å., 146(;' P. E . W., D'iurs lJolm , för 

A >; I< eby J5: - evau!\,. Song Hsi-lieu 60: 
1:121. Barkeryds arbetsiöreniug 200: - J·167. A . och N . H-m. t ill O. Car
152G. Koll. vid ungdomsmöte i Icus fa ttiga skolgossal' 80: 

Baggetorps l<varu 31/8 191!l 8: - 1480. »Onämnd», till A. Erikssons 
Koll. i Jolianncsknlwn, Kum- k vin noverks. 5: 

la, gm C.•T. 87: 50 14.81. R. och L. K., till Ba rnhem
Koll. i Uossby, gm C. E .. met i Sinan 15: -

Knmla 42: 59 1482. "Onämnd>, till d:o 15 : 

Transport 2.815: 30 Transport 245 : 08 G,Sl;: 34 
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T ransport 245: 08 G,81:;: 34 	 Tran s]lol"t 2,~ 47: 3:\ r.,815: 3·1 
]480 . . J. E. L .. }[öganiis, ti ll H. S. M. oeh O. L ., Sköfde, till 

Linders vorks. 20: - O. Carlen för portv·al,t JOO: 
14~ ',. Zena naJul5;sionen i A.skeuy , g m 	 Familjen M . ,J., KinnernaI-

O. A., t ill ~1. Ringller~s verks. ],,:- mR. till verks . på. R. An · 
J49G. O. A .. Askeby, till d':o ,.: - dersson s station 50: 
),,1)0. H cdnaviin nerJlas Allians. för F . :M ., GlcmrnillgBbo. till 

Loh 'l'eh-tao och Cll in Fall  evang. hos H. Lind er ,5: 
~bllo 	 l:?;):  E. B .. Sthlm. till bibelkvill ll11

Iusaml. på l!ög:nuii..; K 1· _: ~t1. i H allcheng- :.1:;: 
lIngd . · fören : ~ missiollsstnnd 8. R. "Kristi kärlek ·tvin.g-ar

U/S 1nJD hjälp till inrerlll. lIliA" " till M. PettersSoll, 'att 

av kape j let i PuelJeng- Sj:  anv. efter gottf. :;0: - 2.G57: 33>Tackoffer. för allstiil\allde 

av modernt ntbildade t roen-
 Misslollshellllllct.
de liiknr~ på S. 1\1. K:s fiilb JOO : 

,/I.'aekoffel"> . fUl' d:o 2,.:- ]jHC~)-L V ; inn~i~, till Barnen s 

A . 	och A . n.. Klippa". " tae l, 


off er.' , föl' inf. medarbetare 100:  :> r ,Tesu nnnln Ps J9J' 2" 
t.ill <1 :0 ' . _. " S. L .. Krin,tinehamn, till 	 10:  20: 
, medhjälparekåren » 200: 

Från Oll sy före\!. i Hackw(ul , S )) mma nndel' spp!. manad Kr: ~ ,492; G, 
: ex tra bidrag till und-el'h : 
(l V infödda lnedhjiilpure o> J OO:- MI'II ""I'mt taek till vnl'je (l;ivare! 

H. H. , Bng-~etorp. till A. 
]~I' il" ssoos verks: 3;): - : Dc t iir gott att iJ oppas i stillb.et p:i 

TIamsyföron. Solglimt.OIl, Vis- l;j;;lp fl"lLn H~rrNI. » KJagov. ~: 26. 
by, föl' urbe tet bland bar

liCll i )( i n ..; ~O: 
H"dbcrgs1ids syförcu .. Gtl'g". Gii VOl' till Blll'llens Helll. 


til l husköpet i PuehcnA" JOII: 
I,il):tnOlls mlssiollskrcts, Gth:;. ~r,Jj-s()"t.. 1919. 


till M. Linden. för arhetet 

hl·and unge milD i Hoynn g" 1011: . Fr"ll fru l!., ii.h·sjii. kr. :.: - ; 1:'. 1\[. , 

K. L., till BarJIhclUlUet i :;innll Jfi:7', r; ICll1111 ingebro, ' ;;0 ·tjo~ ii.gg; C. A., 1<locl;-,'
Hedbergslid" sy rören .. Gtbg, Illllll, ostkaka; R. E., StoeldlOlm. köl,, 

föl' I!\'ftog . V/nng- d. ~i .. med k. locka; Fr. A., Broddcrud, smör; L. S., 
dydidstiWigg }:,O: - ~to~kJ'olm. kr. 1UO: - till ]"('1"11"ati01l ",. 

n:o 	för lämren Wa))g d . )'., Sijngk lii.der; L. 1'. J.; Fliittiug-e, lo'. 10 : ..-: 
merl rlyrtidstilliig-g ]~:.: - gill Y. W. till hushållet l",. 6~: 2:1; G. S .. 

H . . T,. . Sthhu, för 'en skol- Ba n!;(',·)·o, kiirsbiil' och odon: · M . •T.. lle' 
goss"s lluderh. 100: - lcryd . . J,örsbiir; Viillllcr i Hålnllult. J.,'lll 

L . . W .. gm M. H., Björnii, n. .T., 2.l-ådor · blåbär; L. L .. Sala. eli,·. 
till 13arnhemrnct i :;inan lO : - t:v g.cr, ,I rum ])01'. och s~-I)p.hiir; l ,. Ii .. 

"Oniimnd .l, för anstiilland.. Il , . st.rolns·hol'~:, g-nl' j.\:or; fru L., lIullk(·ho. 
"lOder"t ntbildade liikarc ]lot;'l t. i Sllli ö.1 Odl vp(eUl.jöl; A. S .. Bakeho. 
pa R..\1. K:s fäll> 2r.0: :,0 t01.' :\adn kUl"s'uar: H . G., J1speliråoa. tor 

R. 	 R .. O.ot.ers lllld. till G. A. k,atlf' kÖJ'sbiil'; rllgdoolSföl'l' oing(!ll i U l-
Stålhalllma r fiir arl>cLc t P;l 1" ksdal. (j t.jOA" iigg or.h 2 par ylles!"ll1l1 ' 
·~rip.n ch ih ~ta tion 200 : - por, l kA". S1uiir; .\1. 1\ .. 1(10ek.o.I1I11I1. stol)( ' 

O. H", ~1istcrllltli. d ill 'D :r l'}lr".: .y . .r., ll.i~rke,·yd, j)o t" ti su(jiil; 11. 
Li l'aO-<lns liikurplrlissioll )) ;,: - h .. B:lorke'ryd, 1110P" ; A. L., Bjii,-j,"r,·<l. 

I, . L. , l'ppsalll. fiir skolgos- II fI\Tf.', ~l·yn: A. 1\.. .. Rjö,'kt'ryu. 1 lq!', SIUUI'; 
sar i lshih 2,,: --- :\. K" Vj.mlllc~l~n). kÖl'~ bj il' och p:iI'Ull : 
~L 	 S., Sthlm. till G. A. K. J~. ?IL. Sala, i par .::{nlosr.hPl", 4 pil)" 

.Rtålltllmmar, för "rbdel f,å g- ~r lllllnsbkshol': H ..1" -HålahIlJt . lillf)'uJJ: 
1>01 Micnchi.l! stntiun ,,0: - , ; an II!;}' i n]Öl'kC't'Y.l :J lill~()II; lC H .. ~Ro " 

A. G .. Sthlm, till <1:0 rör d:o (ifl :  dns.iö~J c. 'rl ii .s!~ : Uh. A .• Vntt.;;telta. kl". 
(Jngu.-Hire')). »Betanin ". :yra- 1(1: - (til.l sy ltsoehr) . 

riestao. till O. Cn >"len för 
l"eparntiolt p[l Jll i.ssiOll~sta - Mcel tack till Gull och bön om viil s lc:n\\l,,' 
tiOlI CII · :)0: _ ö."(,l" yarje ' ,e-h'arc! 

Tru", port 2,~-17: :1;] G,RJ:;: :l-l I n c 7. 13 ij I I i " g . . 

-~ 	 """", 
Expedition : Droltn'inggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. ' 


Telefon: Riks 44 59. AIlm. 22473. 


INNEHÅLL: 
III. - Profeten Jesaja och "år ti·d. XV. - Frå n flickskolorna på fältet. - DaallY 
JlergliIlg. 	 - }\yskedsmöicn. - Fr~1/I redaktion .och expedition. - För S. M. 1( :s 

. ,bedjande vannel". - Redovisning. . 

$tockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget ]91~, 
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