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Förkunnen ifrån dag till dag glädjebudskapet
om hans frälsnil)g! Förtäljen bland hedningarne
hans ära, bland alla folk hans under! Ps. 96: 2-3.

MARMORBRO I DEN "FÖRBJUDNA STADEN" I PEKING.

2

SINIMS LAND.

I Januari 1919.

MISSIONST l\NHEN GENOM ARHUNDRl\DENl\.
Av Nath. Högman.;
Missionstanken genomlöper som en neve. Till denne i utkorelsetanken så
röd tråd människosläktets hela historia. rättrogne israelit, säger Gud: »SkuIIe
Redan på fallets dag möter den oss, jag icke ömka mig över Ninive, där mer
och den ligger innesluten i löftena till än 120,000 människor finnas, som icke
Abraham. l psalmerna intar den en be förstå att skilja mellan höger och vän
tydande plats. Korsets psalm (22) ställer ster! » Gud ömkade sig över den stora
missionstanken i olösligt samband med hednastaden. När jesaja i 8:de århun
det stora försoningsundret. »Alla jor dradet framträdde, talade han först till
dens ändar skola tänka därpå och om det avfälliga egendomsfolket. Men se
vända sig till Herren. Hedningarnas dan lades bördan av de omkringboen
alla släkter skola tillbedja inför dig.» de hednafolken tungt på honom, och
försoningsundret är missionstankens han profeterar över Babel, Assyrien, fi
oändliga källflöde. Genom hela Gamla listeen, Moab, Damaskus, Etiopien,
förbundet anknyter den sig alltid kraf Egypten, Arabien, Tyrus, till dess att
tigast till de profetior, som peka mot slutligen (kap. 24) förkunnelsen blir full
den kommande, lidande och segrande ständigt världsomfattande. Samma för
Messias. Återlösningen i Kristus jesus hållande möter oss hos jeremia. Alla
är det centrala i Guds rådslut. Men de omkringboende hednafolken ligga
dit hör ock missionstanken. Med jub tungt på hans hjärta.
lande, oemotståndlig kraft väller den
Men än mäktigare möter oss missi
fram i de Messianska profetiorna.
onstanken i Nya Testamentet, ty i det
Under de tider av stort andligt för har ju det Gamla fått sin uppfyllelse.
fall, då Gud talade genom utomordent Hedningarna hava kommit nära genom
liga sändebud, profeter, lägga vi märke Kristi blod. Här är icke j1lde eller grek;
till, att förkunnelsen aldrig begränsades alla äro de ett i Kristus jesus. Och
enbart till Israel. I de syner Herren lät »hedningarna prisa Gud för barmhär
profeterna skåda passerade även hed tighetens skull ».
När Paulus var i det för synd och
ningarna revy. Så profeter::r Amos, her
den från Tekoa, över Damaskus, fili hednisk lösaktighet namnkunniga Ko
steen, Tyrus, Edom, Ammon och Moab. rint, uppenbarade sig Herren för ho
Även med hedningarna hade Gud sina nom i en syn om natten och sade:
vägar. »förde jag icke Israel upp från »jag har mycket folk i denna stad».
jesus Kristus talade själv vid flera till
Egyptens land, och filisteerna från Kaf
tor och Arameerna från Kir. » (Am. 9: 7). fällen om hednamissionen. Vid Sikars
jona blev, ehuru motvillig, sänd till Ni brunn.en, då lärjungarna häpnade över
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att han talade med en samaritisk kvin
na, sade han: »Lyften upp edra ögon
och beskåden fälten, hur de redan vitna
till skörd ». I den föraktade, sjunkna,
halvhedniska kvinnan såg Jesus en först
lingspant på den oändliga skörd, som
genom världsmissionen skulle bärgas
för Ouds rike. I det ordet ligger ock
en mycket bestämd uppmaning till alla
tiders lärjungar, att sätta sig in i mis
sionsproblemet, för att förhoppnings
fullt och målmedvetet bärga skörden
in.
Vid ett annat tillfälle då Jesus talade
till lärjungarna om samma sak, befann
han sig på vandring i Oalileens, aven
föraktad blandras, befolkade gränstrak
ter. Då han såg de stora människo
skarorna omkring sig såsom får utan
herde, varkunnade han sig över dem,
o~h sade till lärjungarna: »Skörden är
mycken, men arbetarna äro få, bedjen
för den skull skördens Herre, att han
sänder arbetare i sin myckna skörd ».
Därmed anvisar han dem förbönen som
den mäktiga hävstången i missionsar
betet.
.
När så hednavärlden, i grekernas sö
kande längtan, kom Jesus nära, låter
han lärjungarna veta, att missionens väg
skulle bli en lidandets väg, en passi
onsväg. »Om vetekornet icke faller i
jorden och dör, bliver det allena ». O
ändligt dyrköpt är hednavärldens för
lossning i världsförsonarens offerdöd.
Och från Oolgata framåt, århundradena
igenom, har missionens väg alltjämt va
rit en passionsväg. Här hava dyrbara
alabasterflaskor brutits, här hava heliga
offer i levande lydnad lagts på Mästa
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rens altare. Den är tecknad i marty
rers blod, den vägen.
Slutligen se vi Mästaren i själva av
skedsstunden peka med sin genom
stungna hand ut över de stora världs
missionsfälten för att i kraft av sin stora
världsförsonaregärning bjuda lärjungar
na gå åstad. »Oån för den skull ut
och gören alla folk till lärjungar» är den
stora, över hela denna tidsålder sig
sträckande, missionsbefallningen. Mel
[an Jesu himmelsfärd och Jesu återkomst
ligger missionstidevarvet, den tidsperiod
i Ouds outgrundliga frä[sningsplan, då
evangelium skall föras ut till ett vitt
nesbörd bland alla folk.
Under denna tidsperiod inåste ordet
om försoningen bäras ut ti[1 dem som
ännu leva i okunnighet om försonings
undrets faktum. Denna missionsperiod
skyndar mot sitt slut. Vi befinna oss
nu i en tid av högheligt ansvar. Ännu
giver Oud mänskligheten andrum till
sinnesändring. Men tiden härefter är
kort. Då vi gå ut på avlägs!,!a och
mörka gränder och vägar med Konun
gens brölJopsbjudning få vi göra det i
vissheten om, att bröllopsdagen ä~ nära.
Det eskatologiska perspektivet får al
drig skymmas undan. Tanken på Jesu
snara återkomst var en väldig drivkraft
i den urkristna församlingens missions
verksamhet. Alltjämt framåt, hän emo
trakter där Jesu namn aldrig blivit nämnt
trängde dessa försoningens sändebud
dessa »bärare av Jesu namn ».
När hedningarna så i fulltalig skar~
hava kommit in, stå vi inför ett nytt
tidsskede, som inbryter i samband med
Jesu återkomst och därmed samman
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hängande händelser. Dessa linjer blevo
ock tydligt angivna vid det märkliga
apostlarnötet i Jerusalem.
Missionstanken är intet människopå
fund, den är Ouds tanke, Gud vill mis
sionen. Är det då underligt om den,
som fått syn på detta, ivrigt åstundar
Jesu återkomst, och genom missions
verksamhet bland icke kristna folk, sö
ker att påskynda den. Ingenting kan
så befordra det sanna missionsnitet, som
ett lydaktigt aktgivande på missionstan
ken i Guds ord. Under de århundra
den av mörker, som efterträdde den ur
kristna församlingens missionsnit, fanns
det ingen öppen bibel, och missions
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tanken föll i glömska. Att det sista
seklet bJivi,t ett missionsårhundrade an
knyter sig till det förhållandet, att bed
jande män forskat i skrifterna, till dess
missionstanken med makt väcktes till
liv i deras egna hjärtan. Dess djupare
vi tränga in i skriften, dess klarare skall ,
missionen framstå för oss som det cen
trala j hela den n. v. nådehushällnin
gen, som det största i historien och
som en Guds hjärteangelägenhet. Även
vi skola då, så framt det inte är något
sjukt i vårt andliga liv, gripas aven
helig missionsiver och ivrigt åstunda
den nåden att få vara med i världs
missionens underbara verk.

VID ARS 'SKIFTET.
"Dina tiders trofasthet är en skatt
av saligheter",
•Med underbara gärningar bön
hör du oss· ,
"Morgonens och aftonens porlar
uppfyller du med jubel."

Så kunna vi i sanning silga, när vi
vid årsskiftet kasta en blick tillbaka på
det svunna året.
Världskrigets vådeld flammade högt
runt omkring oss, när det gångna
ärets morgon bröt in. Likväl förun
nades det oss att då få sända ut en
5kara skördemän till vårt fält. De
reste i tvenne sällskap, först missio
närerna August Berg, D. Landin och
Emma Andersson, så missionär och
fru Erik Folke, jämte äldsta sonen
Torsten. Det visade sig sedan, att det
var i sista stund dessa våra syskon
begåvo sig av. Omedelbart efter det
tåg, med vilket de reste från Petro
grad, ångade österut, bIt. v det en full
ständig villervalla i Rysslands kommu

nikationer, och vägen via Sibirien blev
slängd.

Detta har vållat svär rubbning i
postgången. Till oss i hemlandet ha
icke så få brev kommit, vanli 5 en via
den amerikanska kontinenten, men
ännu så sent som i augusti månad
klaga vara syskon på fältet över, att
posten från Sverige så gott som full
ständigt uteblir.
En synnerlig Guds nåd har det va
rit, att pänningar, trots de rubbade
posHörbindelserna, kunnat utsändas.
Detta har skett genom telegrafens
hjälp. Det är underbart att tänka hur
alla Ung få tjäna Guds sak.
De meddelanden som nått oss från
fältet ha varit av synnerligen upp
muntrande art. Ehuru en den mest
fruktansvärda laglöshet varit rådande
på skilda delar av S. M. ,Ks arbets
område, ha våra syskon modigt för
blivit på sina poster. Säregna till
fällen till tjänst hava därvid erbjudit
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sig. Nya dörrar ha öppnats för evan
gelium och hela skaror ha kommit
till tron och genom dopet upptagits i
den kristna församlingen. Vi ha haft
en skördetid som aldrig förr på vårt
fält och Erik Folke skriver, att han
häpnar över vad han ser därute. "Vem
kunde tro, att man skulle få uppleva
delta", skriver han, "fälten stå helt en
kelt mogna till skörd".
Den missionärskonferens, som hölls
i Yunchengi juni, har varit av stor
betydelse. Mer mangrant än någonsin
hade alla samlats till denna konferens.
De underrältelser som nått oss från
dem som voro med vid denna högtid
giva vid handen, att ej blott betydelse
fulla beslut fattats rörande arbetets be
drivande, utan vad mera är, konfe
rensen har varit rik på andlig väl
signelse. Det är med innerlig tack
samhet till Herren, som vi tänka på
att Erik Folkes krafter genom Herrens
nåd stält så golt bi.
In för de oöverskådliga möjligheter
som nu erbjuda sig på S. M. K:s ar
betsfält, hava givetvis de finansiella
behoven starkt stegrats. Då därtill den
killesiska växelkursen varit till vår nack
del, har det ej varit möjligt att till
fullo utnyttja de möjligheter till en
framgångsrik erövring för Kristus, som
stått oss till buds. I samband härmed
är det en synnerlig glädje att erfara
den kinesiska församlingens växande
framsteg på självunderhållets område.
Dock, även i år kunna vi resa vårt
baner: "Herrens förser". Med arbets
glädje och hopp gingo vi in i det
nya året; med innerlig tacksamhet få
vi sluta det. "Morgonens och afto
nens portar uppfyller du med jubel."
Det har behagat Gud, att i sin obe
skrivliga barmhärtighet, under årets
sista månad, genom flera större gåvor
fylla "förrådshusets" behov. Aldrig
förr ha vi fått uppleva något liknande.
Icke blott det att gåvorna voro stor a;
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de gåvos i en så hjärtlig kärlek och
ödmjuk offervillighet, att vi kände en
verklig fläkt från Honom, som är alla
goda gåvors givare, genom dem kom
över hela vårt arbete.
Den ena
gåvan, som var på 20,000 kronor,
gavs till den nya skolan för missio
närernas barn på Chikungshan, den
andra, som kom blolt några dagar se
nare, utgjordes av värdepapper på
en ungefär lika stor summa och
gavs till det direkta hednamis·
sionsarbetet.
Förutom dessa gåvor
kommo med blott ett par dagars mel·
lanrum tvenne dyrbara gåvor på 5,000
kr. vardera. Ja, i sanning: aftonens
portar har Herren uppfyllt med jubel.
I augusti månad sjönko våra inkom·
ster på ett oroväckande sätt. De sjönke
till dess det blev nöd och bönekamp
bland oss. I denna bönekamp ledde~
vi alt bedja om stora summor, om
tusental. Och svaret kom, fortare och
rikare än nllgon väntat. "Med under·
bara gärningar bönhör du oss".
Så sluta vi då det gamla året i stilla,
tacksam tillbedjan. Och ödmjukt och
bävande bedja vi: "Herre, låt 'icke i
oss dem komma på skam som förbida
dig. Gör oss alltmer skickade och vär
diga att stå inför ditt ansikte och för
rätta din heliga tjänst".

N. H.

En kvinna berättade mig en gång, huru ofta
hon ropa! till Gud. Och då jag frågade: Och
vad sade då Gud till er? så såg hon på mig
med stor förundran såsom tänlde hon: Vad
Gud sade till mig? - Skulle han säga något
till mig?
Huru mångfaldiga böner uppsändas icke dag
efter dag - och det kommer intet svar. Helt
enkelt därför att man icke väntat något svar·
Hur många skulle .inte bliva högst förundrade,
om de ras bön bleve uppfylld.
N. P. M a d s e n.
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Ett gött nytt år, med rik välsig
nelse från Gud, tillönska vi hjärtligen
alla S. M. Ks vänner och medarbetare.
Måhända stå vi vid detta årsskifte än
mer frågande inför det nya årets olästa
blad, än vi gjorde när 1918 bröt in.
Men hur än tiden växlar står det fast
att jesus Kristus är densamma i går,
i dag och desslikes i evighet. Och
inför tidens alla växlande strömningar
och sjudande oro, blir det vår enkla
men härliga lott, att troget stå inför
honom och tjäna honom till dess han
kommer.
Ett hjärtligt tack vilja vi ock säga
till alla missionens vänner, och till
alla dem, som så troget och fram
gångsrikt medverkat till vår tidnings
och kalenders spridning. Hela missions
saken har därmed gjorts en betydande
tjänst. Genom nya vänner, till vilka
vår lilla tidning kommit, har redan
mycken uppmuntran, mycket verksamt
stöd i arbetet vunnits. Detta ger oss
mycken frimodighet även för det nya
året. Låt oss i Herrens kraft samverka,
så att vår tidning vinner alltflera vän
ner. Många skulle .kunna giva ett
prenumerationskvitto som gåva till nå
gon . vän, eller skänka den till sjuka
och fattiga ; Dessa, som så oita äro
rika på tro, skulle genom den vägled
ning till förbön, tidningen ger, kunna
'genom förbönens heliga tjänst tillföra
vårt arbete oberäknelig välsignelse.
Tänk på detta och prenumerera å när
maste postanstalt!
.. Bibelstudier komma, i likhet med
föregående å"r att inflyta i tidningen,
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men införas av utrymmesskäl ej i detta
nummer.
Trettondagen håller S. M. K. sitt
sedvanliga möte med sparbössetömning
i Betesdakyrkan v:id Floragatan i Stock
holm. Mötet blir kl. 11 f. m. enligt
program som kommer att tillkänna
givas genom annons i tidningarna.
Bönemötena fortsätta på nyåret
som hittills på Expeditionen måndagar
kl. halv 7 och i Betesdakyrkan tisdagar
kl. 7 e. m. med början tisd. d. 14
jan. i Betesdakyrkan.

B R E V 1\ V D E L N I N G E N.
Uanchuan den 8 aug. 1918.
Älskade missionsvänner I
Mycken frid!
Alltsedan vi de sista dagarna J Juni
kommo hit, har jag erfarit en maning
att sända eder en hälsning från Ho
yangborna. Men så har jag ansett mig
skyldig att först göra undan litet skriv
arbete och räkenskaper, som legat efter.
Ehuru allt detta ännu icke hunnit kla
reras, tror jag mig i afton börn följa
nämnda maning.
Vi äro numera ej mindre än fem
missionsbetare i Hoyang, sedan vi hade
den stora glädjen att få hälsa doktor
innan Maria Berg välkommen ibland
oss. Visserligen kom hon ju blott som
gäst, men vi känna redan, att hon är
ett med oss i både hemmet och arbe
tet. Än så länge stammar hon blott
på de inföddes språk, men stamningen
hoppas vi skall övergå till vältalighet,
och intill dess finnes det många indi
rekta Sätt, på vilka hennes kärlek till
kineserna och nit för deras frälsning
kan och· får ta sig uttryck. Icke var
det f. Ö. den tryggaste och behagligaste
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Lille Göran stod på stranden
aven flod långt upp i Norrland,
såg utöver flodens spegel,
såg så på sin far och sade:
"Bäcken, som därhemma sorlar,
kommer från en liten källa.
Men för bäcken uti grannbyn
är väl källan mycket större,
då den själv har mera vatten.
Men hur stor skall icke denna
jätteflodens källa vara!
Säkert hundra mil i omkrets ."

Fadern log och sade: • Aldrig
har jag hört den källan nämnas,
för sä vitt du inte menar
molnens aldrig tömda flöden.
Nej, men källor har den många,
många hundra, kanske tusen
alla små men alla troget
lämnande sin gärd åt floden;
livade av samma strävan
och förenta gå nu alla
mot sitt mål: det stora havet.
Se, min son, så uppstår floden.
Så är och med mycket annat,

som du finner stort i världen,
som du finner skönt och prisvärt,
som gär fram med kraft till seger.
Tro ej at! det är blott en mans .
Ofta hundra, kanske tusen
liksom små och blyga källor
ha hjälpt till, fast de ej synas."

Gossen sade : "Kanske menar
mamma ock detsamma när hon
samlar skärvar åt missionen
och dem kallar för små droppar?"

Fadern sade: • Rätt du gissat.
Väj jag vet att ovan molnen
är barmhärtighetens ursprung,
är all kärleks första källa
liksom fJodens. Men på jorden
dit från ovan regnet faller,
uppstå därav många källor.
Hundra tusen varma hjärtan,
hundra tusen flinka händer,
som arbeta åt sin Herre,
livade av samma ande.
Och din mor är en av dessa."

1\.
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tiden för henne att komma och hälsa
på sin dotter. Det fick hon erfara blott
några dagar efter sin ankomst, i det
hon då i likhet med oss andra väcktes
av gevärssalvor inne i staden. Rövarna
hade överrumplat stadens väktare, och
innan stadsborna anade oråd, stodo de
på själva borggården, där de bröto sig
in hos borgmästaren, skattmästaren
m. fl., bröto sönder portarna till fän
gelset samt släppte bovarna fria eller
tog o dem med sig. Alltsen dess har
staden varit utan pålitliga beskyddare,
medan rövarskarorna likt rytande lejon
lurat omkring oss. Vår svenska gäst
har alltså fått erfara, vad det vill
säga att vara sänd som "får ibland
ulvar" .
Till konferensen i Yuncheng, som
började sista dagarna i maj, trodde vi
oss ej kunna komma. Vad mig angå!',
kände jag det svårt att under antydda
förhållanden lämna församlingen. För
övrigt voro vägarna blockerade av rö
vare och flodövergångarna stängda på
Shansisidan emedan det befarades alt
rövarna även i år skulle försöka bege
sig över till Shansi. Emellertid lyckades
vi i sista stund under stark soldatbe
vakn ing komma över till Shansi, fingo
traHa Folkes sdmt övervara årskon
ferensen.
Vad jag emellertid före överresan
fruktade, nämligen att vi väl komna
över till Shansi, ej skulle kunna åter
vända till Shensi, blev en verklighet.
Tillståndet i Tungchow, Tungkuan,
Hoyang, Chenghsien och Pucheng
förvärrades varför myndigheterna ej
tilläto oss att återvända över floden.
Medan konferensen pågick, hade Tung
kuan intagits och plundrats, Tungchow
beskjutits under tio dygn och Hoyang
intagits. Gatustrid hade förts i tre
timmar. Den slutade emellertid med
att inkräktarna drevos ut ur staden,
som det hette "tack var de i Hoyang
så beryktade Ingtu fl" d. v. s. osårbara
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frivilliga, en ny sekt, som genom en
mängd kroppsövningar och besvärjelser
inför vissa gudomligheter tro sig ha
blivit osårbara och därför besitta en
djärvhet, som på rövarna har en ovanlig
skräckingivande effekt. Så se natur
ligtvis icke vi saken, vi som veta att
"om icke Herren bevarar staden, så
vaka väktarna fåfängt". Därför tacka
vi Herren, som åter skonade staden
från plundring. Det fanns nämligen
alls ingen garanti, för alt icke allt vad
vi ägde och allt, som blivit oss om
betrott, eljest hade försvunnit.
Doktorinnan Berg med dotter och
broder Linden hade genom broder Car
lens försorg skaffat sig sommarställe i
närheten av Juicheng. Som utrymmet
på den platsen var begränsat, l<unde
icke vi och Linders få slå oss ned på
samma ställe. För oss syntes först intet
annat alternativ, än att antingen resa
till Chikongshan eller stanna i Yuncheng.
Vi för vår del hade ej råd att resa till
Chi kong. För Shensibor i allmänhet
ställer det sig för kostsamt. Då kommer
någon och erbjuder oss 100 tals såsom
respengar utan återbetalningsskyldig
het. Sålunda bade också vi utsikt att
få en vederkvkkande sommar i trevligt
sällskap i stället för att, som fallet varit
i Shensi, gå i ständig ängslan för rövare.
Den så vänligt erbjudna reshjälpen
kunde vi emellertid med tacksamhet
avböja. Br. Linder och jag hade näm
ligen gjort en framställning till myndig
heterna om att, i anLedning av omöj
ligheten att återvända till Shensi, under
sommarmånaderna få bebo en sval
paviljong tillhörande visdomsgudens
tempel i Uanchuan, och nu ingick svar,
att den med · nöje ställdes till vårt för
fogande. Myndigheterna voro t. o. m.
vänliga nog att i paviljongen anställa
storrengöring för oss samt låta klistra
nytt pa pper i alla dörrar och fönster
bågar. Huru tacksam är man icke för
den respekt och det tillmötesgående
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som man i regel numera röner från Linden, som haft det så trevligt hos
myndigheternas sida!
vännerna Catlens i sommar, har jag i
Här uppe ha Linders och vi haft det brev tillsport, om de själva vilja ikläda
riktigt skönt i jämt sex veckor. Icke sig risken att följa oss över floden och
en dag ha vi besvärats av hettan, ty tillbaka in i rövarregionerna. Av brev
friska, härliga vindar, blåsa ständigt från dem, just nu mottaget, ser jai, att
på sluttningen av det s. k. "Ensliga de äro villiga att i Herrens namn och
berget". Blott en knapp dagsresa ha i vårt sällskap trotsa farorna.
vi också härifrån till ej mindre än fem
Om än den ständiga oron i Shensi
övergångsställen till vårt distrikt i Ho mycket har hindrat oss i vårt evange
yang och Hancheng. På grund härav liserande arbete utåt, har den likväl på
stå vi alltjämt i beröring med fältet. och för församlingen visat sig utöva en
Varannan eller var fjärde dag erhålla kraftigt samlande och vinnande verkan,
vi brev.
för min hustrus räkning för vilken vi av hjärtat prisa Herren.
tackar jag Gud, att hon sluppit vara I sanning, u alla ting äro Hans tjänare. cc
hemma · under denna tid. På sex av
Huru slort vårt behov av förbön
våra, Hoyang tillhörande, åtta utstatio är, låter ovanstående eder väl förstå.
ner (städer eller köpingar) ha rövar Glöm oss icke!
skaror, upprorisl<a soldattrupper eller
Med de hjärtligaste hälsningar även
andra Ko·Chiens anhängare,som kämpa från min hustru och fru Linder!
mot miUtärguvernören Chen, gått och
I Herren,med eder i striden kämpande
kommit efter behag, blivit utdrivna i
R.ob. Bergling.
bland och vid andra tillfällen utdrivit
*
de reguliera trupper, som där varit för
Pucheng skriver fröken Estrid Sjöström
lagda. Chenghsien har av rövartrupper d. 1Från
maj 1918 :
na hållits besatt i tre månader. Lika
I dag har vårt stormöte börjat med
E~ den
i närheten belägna staden
Pehshui, vars missionstation numer ett litet bönemöte med de kvinnliga
dopkandidaterna här inne i mitt rum.
tillhör Pucheng.
Sedan
följde deras dop. Det var fyra
Underbart är emellertid alt finna,
huru Gud beskyddar de våra. En av kvinnor och två stora skolflickor, som
dem, en bältre situerad församlings emottogo dopet, och jag kan inte säga,
medlem från utstationen KongshY har hur mitt hjärta fröjdas. Därför alt
dock under utpressningstortyr fått sätta detta dop ägde rum så tidigt - redan
livet till. Möjligen torde hans mord kl. 7 f. m., var det så stilla och hög
kunna betraktas som en hämndåtgärd tidligt. Det var då ännu ej så mycket
på grund av hans brorsons stämpling folk i farten. Männens dop blir på
f. IiI. Herren vare lovad, det är 28
mot rövarhövdingen.
.
De sista veckornasynas oroligheterna allt som allt, som vid detta stormöte
har dragit sig mer åt sydväst, och därför införlivas med Jesu församling! Den
umgås vi nu me.d planer på att å.ter förfärliga oron i provinsen får nog
bege oss till Hoyang. fru Linder och tjäna icke så litet till att driva männi
lille Lennart följa oss till Hoyang, för skor tiU Herren. De se mer och mer,
att därifrån bege sig till Pucheng, så att det finns ej något i världen, som
snart det för rövarrörelserna blir möj,ligt. håller att förtrösta på. De se också,
Broder Linder reser med sin lilla Mar att de som ha förtröstat på den levande
greta till Chikungshanskolan. Doktor Guden, blivit underbart. bevarade.
innan Berg, fröken Berg och broder __: D. 6 juni. Ja, nu är stormötet i
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Pucheng över. Det var alltigenom
dyrbart. Fridens ande var i sanning
rådande. Ingeborg och jag äro åter
i Hsiaoi. Vi kommo hit i lördags (det
är måndag i dag), eskorterade också
två skolflickor, egentligen unga hustrur,
som ha sina hem här, den ena i sta
den, den andra i en by 40 Ii härifrån.
De äro älskliga och gudfruktiga, ha
båda två sina män i seminariet i
Yuncheng. Den ena av dessa unga
hustrur döptes vid stormötet i Pucheng.
En annan rar ung hustru, dotter till
min nya bibeJkvinna fru Li döp
tes vid samma tillfälle. Hennes man
går i evangelistskolan i Hongtong. Vi
glädja oss så åt dessa unga. Måtte
Gud få bevara dem och göra dem tiJJ
levande, fruktbärande grenar i vinträ
del!
Om fjorton dagar hoppas vi få ha
stormöte här, men ingenting kan be
stämmas på fö: hand i dessa tider, då
det rövas och krigas runt omkring. Vi
få lov att vara så redo, att vi, om det
gäller, när som helst kunna begiva
oss över till Shansi. Nu äro vi om
givna av faror, det är säkert. Men
Herren räddar ur allt. Bara under re
san hit i lördags t. ex. stjälpte vagnen,
när vi hade kört några och trettio Ii.
Av vagnens tyngd kastades mulan som
en vante till marken, och härvid spar
kade hon kusken invid ena ögat, så
att blodet rann. Han gned hålet 
med litet jord och torkade av det med
litet bomull, som vi tagit fram. På det
sättet slutade blodet rinna. Men nog
tyckte vi det var ett förskräckligt sätt
att gå tillväga. Jag behöver ej säga,
att vi voro tacksamma, att han inte
fick' ögat skadat, och att mulan ej
gjorde sig det minsta illa.
Efter en stund kommo vi tm Tangmo,
där vi ha ett par nydöpta, varma och
snälla bröder i Kristus, som bett, att
vi äntligen skulle komma in där i förbi
farten, och det gjorde vi nu. I dr.n
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enes hem hade röVCtrna varit inne och
tagit hans böcker och kläder och allt,
vad de för övrigt kunde komma åt.
Och inte nog därmed, de hade även
slagit lit teglet i den ena väggen, så
att den var förstörd.
När vi reste från denna by, fingo
skolflickorna sätta sig på vagnen. Inge
borg' och jag gingo, emedan vägen
var dålig genom regnet, som fallit ett
par dagar förut, vagnen redan förut
var tungt lastad och mulan ganska
svag. Vi gingo den dagen till fots
omkring 60 Ii, d. v. s. 30 km.
Emellertid gingo vi och Tangmo-brö
derna, som följde oss ett stycke, en
genväg genom vetefälten, medan vag
nen med flickorna körde landsvägen
ett stycke ifrån. Rätt som det var,
fingo vi höra en av bröderna ivrigt
börja bedja, och härmed höll han i.
När vi sägo åt det håll, där vagnen
var, vad fingo vi se? Jo, flera ridande
soldater samt en vagn med deras
ledare uti i De stannade vår vagn,
frågade, varifrån flickorna kommo och
vart de skulle. Men när de hörde, att
de voro skolbarn från missionsstationen,
förklarade de: «Då få ni resa u. Sol
dater och rövare äro eljest precis lika
dana, när det gäl~er att röva unga
kvinnor. Vi ropade därför till Gud,
där vi gingo igenom veteåkern. Han
hörde också våra bönerop, och så
fingo vi tacka och lova vår trofaste
Fader, som så nådefullt bevarat våra
unga.

Den heliga sorgen och den heliga glädjen,
äro tvillingsystrar. De kunna mycket väl bo
tillsammans i Herrens hus. Ja, ofta är gläd
jen rikast och renast under djup, innerlig be
drövelse - som ett leende mellan tårar.
N. P. M a d s e n.
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FRÅN ALLMÄNNA SVENSKA
MISSIONS KONFE RE NSENS
KVINNOKOMMI f TE.

Vid ett av Allmänna Svenska Missions
konferensens Kvinnokommit!e den 9
nov. 1918 i Stockholm anordnat möte
för hemmavarande kvinnliga missio
närer och missionärskandidater beslöts
att göra följande uttalanden:

1) Att missionsorganisationerna måtte
behjärta vikten av den personliga
förbindelsen mellan missionsförsam
lingen i hemlandet och missionä
rerna, de infödda missionsarbetarna
och skyddslingarna på missionsfäl
ten upprätthålles på ett så korrekt
och levande sätt som möjligt. Mötet
tager sig härmed friheten påpeka
de möjligheter, som i detta av
seende förefinnas genom utnyttjande
antingen i hemlandet eller ute på
missionsfälten av de krafter, som
ej längre kunna stå i egentligt
missionsarbete.
2) Af t det är en plikt för missionären
att så sannt, levande och allsidigt
som möjligt inför missionsförsam
lingen i hemlandet framlägga för
hållandena på missionsfältet, såväl
de mörka som de ljusa, samt att
det å andra sidan gäller för mis
sionsvännerna att så gå in i mis
sionsgärningen, att de ej blott kunna
dela framgången utan ock mot
gången med trohet och förbön.
3) Att de som mottagit Guds kallelse
till missionens tjänst och avgivit
missionslöftet alltid bör vara med
vetna om att de därmed på ett sär
skilt sätt ställt sig till Guds för
fogande i missionens tjänst, även
om deras uppgift icke alltjämt skulle
bli förlagd till missionsfältet, samt
att på grund härav missionsorganisa
tionerna och missionsvännerna för
övrigt med förståelse för sådana
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missionärers ställning söka göra vad
möjligt är, dels för att deras kun
skaper och erfarenheter måtte kom
ma missionen till gagn dels ock,
där så behöves, för att deras lev
nadsförhållanden må bliva så be
kymmerfria som möjligt.
Mötet uttalade en önskan at! genom
Kvinnokommitten få sända en varm
hälsning till alla frllnvarande kvinnliga

missionärer såväl i hemlandet som ute
på missionsfälten, likasom att missio
närerna och Kvinnokommitten skulle
ömsesidigt ihågkomma varandra i för
bön på morgonen den 1:sta i varje
månad.
Stockholm som ovan.
Lotten Reuterskiöld. Anna Baeckman.

FRAN

HEMl\RBETET.

Fröken Ebba Buren och fru I. Böl
ling ha nyligen företagit en resa till
sammans. Fru B. skriver:
"Under förra hälvten av november
månad hade fröken Ebba Buren och
undertecknad förmånen få besöka någ
ra .. platser i Närke och Västergötland.
I Orebro samlades vi första aftonen i
ett privat hem för en liten missions
stund och dagen därpå å K. F. U.
Ks lokal. Där kändes det synnerli
gen varmt och mottagligt - en verk
lig missions- och böneande. En liten
"Daggryning" arbetar där sedan i bör
jan av året för våra flickskolor, och
en annan grupp samlas regelbundet
till bön för Kina.
Från Örebro gick färden till Marie
stad, Brodderud, Hassie, Ullervad och
Lidköping, där möten höllos och där
vi fingo "sUlrka varandras händer i
det goda verket".
Till gamla och nya vänner å dessa
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platser ett varmt tack för de dagarnas
samvaro l Må de bära någon frukt
för Guds verk i Kina!
I Mariestad fingo vi besöka en av
vår missions bästa vänner, som nu till
följd av kroppslig klenhet var "tagen
avsides". Vi påmindes om "korsets
väg till härligheten". Gud välsigne
kära tant E.l - Hans ljuvlighet sking
re mörkret under de svåra .stunderna!
På Hålahults sanatorium funno vi
månget hjärta öppet och varmt för
missionen. Där fingo vi en afton för
ett tacksamt auditorium visa skiopti
konbilder från Kina och kvällen där
på ha ett möte för den talrika perso
nalen. Vid ett par morgonböner ha
de vi ock tillfälle att frambära livets
ord. - Det gladde oss mycket att vid
avresan från denna plats få mottaga
flera missionso{fer, dels penningar, dels
några vackra arbeten för vår försälj
ning. Med en innerlig bön att Guds
välsignelse må vila över hela denna
anstalt, dess läkare, sköterskor och
husmor, såväl som alla dess, mesta
dels unga, patienter och stora perso
nal skildes vi därifrån.
I Köping fingo vi något senare av
lägga ett mycket kärt besök. Vår kä
ra mångåriga vän, fru H., hade där
anordnat sparbössetämning och mis
sionsafton i kyrksalen, dit en rätt stor
skara både yngre och äldre samlats.
"Skarorna i Kina och dess behov"
samt "Herrens verk bland de unga i
Kina", voro de ämnen vi där fingo
stanna vid. Efteråt gavs oss tillfälle
att, under den tedrickning, som samt
liga inbjödos till, få sammanträffa med
många vänner, som i åratal stått vår
mission nära och genom julgävor, brev
och först och sist genom trogen för
bön uppmuntrat och stärkt oss. Ett
par av dessa vänner, som voro för
hindrade att närvara, fingo vi dagen
därpå tillfälle att besöka. Samma dag
hade vi ock tillfälle att i det vänliga
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hem vi gästade herätta om Kina för
en tacksam vänkrets och på e. m. var
en missionsstund anordnad på det
präktiga ålderdomshemmet, för bortåt
ett 6O-tal gamla. Först fingo dessa
höra ett Guds ord och om hur detta
ord är verksamt i hedtiavärlden. Sedan
bjöds på kaffe med dopp av samma
vänner som anordnat samkvämet i för
samlingssalen. "

A F T O N S T Ä M N I N G.
Av DAGNY BERGLING.

Det har varit en varm dag om än
icke som nere på slätten. Ehuru det
är i augusti månad, ha friska fläktar
kommit, som gjort hettan mindre svår
att uthärda.
Vid foten av berget Go-shan ligger
staden Uanchuan. Därinne bo sysko
nen Hahnes på sin lilla enkla utstation,
som de om somrarna begagna både
såsom tillflyktsort och arbetsfält.
Utanför i ett konfucianskt tempel ha
familjen Unders och vi vårt tillhåll över
sommaren. Det hus, vi bebo, ligger
bakom tempelgården. Det består av
två våningar och är byggt uppe på en
15 fot hög mur, försedd med veranda
och tak. Här är torrt och alltid skug
ga på någon sida. Vackra cypresser
omgiva huset. En härlig utsikt ha vi
över Go-shan, andra berg, dalar, teras
ser, slätter, floder och otaliga byar.
Långt nere se vi trakten kring Hotsin,
där vi bodde under den tid, då vi för
sökte öppna staden Hancheng, samt
Omenkeo vid Gula flodens mynning,
där vi för 21 år sedan foro över i hopp
att kunna föra Shensifolket till Herren
Jesus . Dessa platser föra så många
minnen med sig men uppväcka även
vårt lov och tack, för att Herrens arm
icke är för kort att öppna kopparpor
tar. Den tiden kändes det nämligen,
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som . stodo' vi inför starka kopparpor ma scener, där djävlarna torterade sina
tar, vilka endast Guds ingripande makt offer, kastade dem i brinnande olja,
~ ågade dem i två delar, klämde dem
förmådde öppna.
En tempelfest har firats på en av platta o. s. v. Stackars man, så nitisk
höjderna. Några av oss ha varit där han var att vägleda afIdra men utan
uppe tillsamman med åtskill·iga kine att själv känna sanningen och vägen
siska bröder och systrar från slätten, till livet!
som kommit hit upp för att vittna om
Nu är det afton . Solen har dalat.
Jesus bland dem, vilka infunnit sig i Skyarna äro färgade i guld eller längre
templet för att tillbedja. Många tem bort vackert blågrå. Människor, som
pelbyggnader finnas däruppe. Avgu varit på tempeIfesten, bland dem många
darna voro med anledning av högtid vackert prydda kvinnor och barn, ser
ligheten iklädda fina, broderade silkes man här och där i dalen på smala
dräkter. Rökelsestickor brändes. En stigar vandra till sina hem i olika byar.
präst satt vid altaret, och för var och Andra tillbringa natten häruppe, då och
en, som kom och knäböjde, slog han då tillbedjande avgudarna. Där kom
på en järnkula för att väcka gudens upp mer en fåraherde med sin hjord, smäl
märksamhet. I en djup skål på alta lande med sin långa piska, så att det
ret lades pengarna. 0, hur smärtsamt genljuder som bösskott i dalen. Nu
det kändes att se dessa skaror av till mörknar det - och mörkret faller så
bedjare så allvarliga och högtidliga hastigt i Kina. framför mig synas
böja sig för de stumma avgudarna!
konturerna av ett tempel c:a sju minu
Utanför templet talade vi om för be ters väg härifrån . Det tager sig så
sökarna, vem som allenast kan frälsa. vackert ut i skymningen. Men där
Prästen skickade då ut en man, som inne är det allt utom vackert. Väggen
började slå på en stor klocka - detta mitt för ingången framställer ett land
troligen för att hindra oss. Vi slogo skap, berg, vatten, tempel och broar.
oss nu ned på ett annat ställe, och Allt är uthugget i löst, fyrkantigt tegel,
alltid voro några villiga att lyssna. En som sedan glaserats i kulörta, starka
kvinna sade: »Detta har jag hört av färger. Omkring templet och ingången
en i vår by, som tror på er lära.» Hon äro av hela stenar pelare uthuggna med
och en annan kvinna, som även före drakar, som slingra sig omkring dem.
föll mycket trevlig, lovade att hädan Men gudarna då, hurudana äro de? Jo,
efter tjäna bl01t den sanne Guden . En just sådana, som jag önskar att alla gu
äldre kvinna, som bor långt härifrån , dar skulle se ut. På en har polityren
kom sedan hit för att få veta mer om fallit av. En annan har mist huvudet,
Gud. Hon lyssnade och frågade. Det en arm eller ett ben . Här och där stic
uppmuntrar oss så mycket, när vi se, ker själva träet fram. Den ene ligger
att det blir liksom rum i hjärtana.
kastad över den andre. Ja, avgudarna
Här och där på tempelgårdarna skola förgås.
Med undantag av de i templet till
mötte vi troende i fullt arbete med
bedjande gå Shansiborna snart till ro
utdelning av traktater och böcker.
Men andra voro ock i arbete. En och vila för natten.
man med ett blekt utseende hade satt
Långt borta i fjärran synas Shensi
upp en på vitt tyg utförd målning, bergen. Ack, däE gå invånarna inte så
föreställande himlen och helvetet. Him lugnt till vila! Angsligt lyssnande läg
len var framställd under bilden av ett ga de sig, och vid det minsta ljud
tempel, helvetet avbildat genom grym vakna de upp, sedan de väl somnat.
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Ar det rövare? Måtte ställningen bli
förändrad också där! Natten förefaller
så lång där borta. Men nöden skall
ej fottgå längre, än Herren tillåter.
Många troende ligga där i förbön. Och
Han, som icke glömde Abrahams för
bön, utan räddade Lot, skall i sin egen
tid låta en ljusare morgon följa på nat
ten också för Shensis befolkning.

FRAN

V RRLDSMISSIONS·
FÄLTET.

Söndagsskola vid vägkanten.
Hundraden av söndagsskolor i Korea
hava satts igång på följande sätt: En
missionär, väl försedd med kolorerade
tavlor, går ut till någon by och slår
sig ned under något träd eller vid väg
kanten. Snart nog samlas en skara
barn omkring honom för att se på
honom och höra, vad han har att
säga. Missionären säger några ord,
sjunger en sång, t. ex.: "Jesus älskar
mig, jag vet", ger vart och ett av bar
nen ett kort och ber dem komma igen
nästa söndag och taga andra med.
Nästa söndag går han ut till samma
plats och - där äro barnen honom
till mötes! Några våga sig till att
säga efter en vers eller någon text.
Om några söndagar rent av längta de
efter missionärens ~n komst. Det ter
sig nu riktigt som en liten söndags
skolklass och rätt många försöka, om
också litet blygt att börja med, att
stämma in i sången. Så kan det hända,
att någon av barnen eller en vänlig
granne erbjuder sitt rum eller sin gård
till regelbunden mötesplats, och så är
skolan igång. Några "skolor" ha sön
dag efter söndag hela långa vintern
hållits under ett träd vid vägkanten ..
Sedan detta 3rbete p~börjades för
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några år sedan, hava tusentals . barn
nåtts med ordet om Jesus. För några
dagar sedan berättade en korean: "Då
jag förr gick till den byn, sjöngo bar
nen där alla hedniska visor - nu hör
man bara "Jesus älskar mig".
H oppingivande tecken i Kina.
Den kinesiske pastorn C. Y. Cheng,
en av redaktörerna för "Kinamissio
nens årsbok" för 1917, talar om tre
särskilda förhållanden, som äro ut
märkande för ställningen i Kina just
nu: 1) De kinesiska kristna inse mer
och mer sitt ansvar att tjäna i försam
lingen och visa större iver i evangelisa
tionsarbetet ; 2) ett allt djupare behov
av sammanslutning församlingarna
emellan gör sig gällande; 3) de in
hemska församlingarna och missions
sällskapen, de infödda och missionä
rerna hava aldrig förr stått på så god
fot med varandra eller bättre förstått
och respekterat varandras synpunkter,
än vad nu är fallet.
Bibelklasser för kvinnor i Korea.

Omkring 900 koreanska kvinnor sam
lades i mars månad detta år till bibel
studier i Pyeng Yeng. Gamla och unga,
medelålders kvinnor och småflickor,
kvinnor i silke såväl som i grövsta
bomull, kvinnor med packning på hu
vudet och småbarn på ryggen, uttröt
tade av milslång färd på dåliga vägar,
ensamma eller i grupper av två, fyra
eller ett halvt dussin - alla strömma
de in till Bibelskolan vid tiden för
dess öppnande. Där mötas de aven
kommitte av koreanska kvinnor, som
anvisa dem bostäder - skolans sov
rum kunna ej rymma dem alla. Vil
ken kvinna som helst, tillhörande Pyeng
Vangs station (Presbyterianska missio
nen), får komma och vara med om
denna 10 dagars kurs för att veder
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kvickas av umgänget med andra
troende.
Allesammans äro de från landet 
. för stadens kvinnor hålles en klass
längre fram - och alla betala de sin
resa, sitt vivre samt en liten avgift för
undervisningen.
Nybörjaren undervisas i läsning,
Markus' evangelium och katekes. Om
de lyckas nå fram till ett gott resultat,
erhålla de ett betyg, som ett annat år
berättigar dem att komma in i en högre
avdelning.
(The Korean Mission Field.)

FÖR S. M. K:s BEDJl\NDE
VJ\NNER.
Tacksägelseäm nen.
För Guds nåd mot S. M. K. under
det gångna året, s. 4, 5.
Att missionsarbetet i denna orostid
kunnat fortgå, s. 4, 8, 9.
Att Herren så underbart dragit för
sorg om ass, s. 5.
För missionsvännernas trogna sam
arbete, s. 6.
Tacksägelse- och böneämnen.
Den glädje och uppmuntran dok
torinnan Maria Berg fått vara till, s. 6.
För de nydöpta i Pucheng, s. 9.
För Herrens beskydd över missio
närerna på deras resor, s. 10.
Böneämnen.
Om ny nåd för det nya årets upp
gifter, s. 5.
Att förbindelsen mellan missionsar
betarne i hemlandet och på fältet må
upprätthållas på ett korrekt och levande
sätt, s. 11.

LITTERl\ TURl\NMt\Ll\N.
På Elkan & Schildknechts förlag har utkom
mit "Tre andliga sånger' av Johan Helmich
Roman i bearbetning av Patrik Vretblad. Ro
man, "den svenska musikens fader" död 1758,
var en ganska produktiv tonsättare och vi äga
av hans hand bl. a. ett 80-tal andliga sånger,
de flesta till text ur Davids psalmer. I sin
lite!

kärva

men

innerliga form vittna de om

sitt ursprung frän en allvarligare och mindre
konstlad tid, och bland dem torde finnas mer
än en, som skulle utgöra ett välkommet till
skott till vår ej allt för rika andliga tons katt
av sånger, som sjungas. Av de nu utgivna
är kansl{e Davids 51 psalm: "SI{apa i mig, Gud;
ett rent hjärta" den, som gör det starkaste in
trycket. Dess något ålderdomliga färg gör
hjärteropet än mer inträngande.
Samma förlag har också utsänt en vackert
klingande sättning till Davids 23 psalm av Knut
Sjöblom, ett Requiem av Ivar Tägtström samt
Wallins av hopp osh tro burna psalm: "Kom
men till en fader åter" (Sv. ps. 491) i tonsats
av Carl Bohlin, de båda sistnämnda för sång
med obligat violin. Samtliga äro väl värda
att beaktas av musikintresserade.
Ett för många välkommet arbete blir säkert
Ivar Wideens "150 koralförspel". Utgivaren,
domkyrkoorganist i Skara, är en bland våra
främsta nu levande kyrkomusiker, och hans
namn talar för sig själv.
f. G. B.

•
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PRE NU MERl\ TIONSl\NMitLl\N
K I N 1\ - M I S S lON S T I D N I N G E N
organ för Svenska Missionen i Kina, anmäler
härmed sin 24:de årgång.
Tidningen utkommer efter samma plan som
under ~r 1918. Den vill vara en enande lä nk
mellan missionsarbetarna på fältet och dem,
som i hemlandet genom förbön och offer bära
upp missiollenssale
Med lanke på de rika
möjligheter, som nu erbjuda sig på S. M. Ks
till skörd mognande fält, kunna vi förvisso
vänta ett innehåll i missionsmeddelandena,
som rned särskilt intresse och förbön skall
motlagäs av missionens vänner. Av stort in
tresse äro de iakttagelser, som missionär E.
Folke nu är i tillfälle att göra, och som undan
för undan komma att delgivas tidningens läsare.
S. L. vlH även genom meddelanden från redak
tion och expedition och genom anvisningar för
dem, som särskilt på bönens väg vilja vara
med i arbetet, vara ett verksamt och ' samman
bindande organ i det stora, gemensamma ar
betet. Genom såväl dessa nvdelningar i tid
ningen, som genom underrättelser från hem
landsarbetet vill S. L. hålla missionens vänner
i kontakt med det som rör missionen och är
av gemensamt intresse. Enligt en från många
håll uttalad önskan kommer även under 19i9
en serie bibelstudier att genomlöpa å rgången.
Avenså skola goda stycken rörande livet i Cud
inflyta.
Red. vill vinnlägga sig om at! göra tidnin
gens innehåll så omväxlande som möjligt. Från
sid Ida fält skola meddelanden förel<omma, ar
tiklar cch notiser av speciellt missionsintresse
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skola inflyta, och de små missionsvännernas
avdelning skall ej heller salmas.
. I fråga om illustrationer och utstyrsel vill
red. vinnlägga sig om att tidningen fortfarande
skall komma att motsvara missionsvännernas
anspråk.
Et! hjärtligt tack uttalas lill alla dem, som
i kärlek och förbön medverkat till vår tidnings
spridning. Den ökade spridning, tidningen er
hållit under 1918, är en stor uppmuritran, men
ännu äro vi ej vid måle t. Måtte S. L. därför
ännu få komma in i många tusen hem i vårt
land!
På grund av att tryckningskostnaderna nära
nog fördubblats, måste ' prenumerationspriset
höjas med 50 öre. Således !wmmer tidningen ,
rekvirerad på posten, att för helt år kosta kr.
2: 25, 3 kvartal kr. 1: 75, halvår kr. I : 25, ett
kvartal kr. O: 75, en månad kr. O: 50.
När 5 ex. eller därutöver under s a m m a
adress rekvireras från expeditionen, blir priset
pr ex. kr. 2: - varjämte vart 6:te eK. lämnas
gratis.
Prenumeranlsamlare l<I1nna ock prenumerera
på tidningen å post1<ontoret i sin hembygd
samt insända postens kvittenser till S. M. Ks
expo För varje fem tal ' postkvitton erhålla de
då kr. 2: 25 men intet friexemplar.
Enstaka ex. till utlandet I<osta lu. 3: 40. Pre
numerera i god tid. Beg.är provexemplar till
utdelning. De erhållas gratis å expeditionen .
Obs.1 När mindre än 5
tages, bör
prenumeration ske på posten.
R e d a k t i o n e n.

ex.
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Expedition: Drollninggatan 55.

•

Telegramadress : "Sinim", Stockholm .

Telefon: Riks 4459.

l\lIm. 224 73.
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Missionstanken genom århundradena.

Vid årskiftet.

Från Allmänna Svenska Missionskonferensens kvinnol<ommitte.
missionsfältet.

Från hemarbetet.

Källorna.

Brevavdelningen.

Aftonstämning.

Från världs

För S. M. Ks bedjande vänner. L ilteraturanmälan.

Stockholm 1918.

Svenska Bok- & Tidningstryckeriet.

\ 2. ÅRG. 24.
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Organ för Svenska Missionen i Kina.

Det [olk som v~ndr~r L mörhet sk~1I se ett stort ljus; ja, över
dem som bo i dödssktlgg"ns land skall ett ljus sldna klart. Es. 9:2.

JARNVAGSRRO ÖVER GULA FLODEN, PÅ LINJEN PEKING-HANKOW.
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Jag stod en gång vid ett vattenfall.
Det var kollossala massor, som kasta
de sig över branten ned i bråddjupet.
Och det var ett skönt skådespel. Men
det var icke den tanken, som grep mig
djupast, utan denna:

så här håller det
på dag och stund .
Hit komma resande
efter resande, och de
se alltjämt samma
väldiga syn. Ständigt
nya massor av vat
ten störta sig ned.
Vi fara hem. Natten
sänker sig över det
ta skådespel. Vattnet
störtar sig alltjämt
utför. Årstiderna väx
la, men vattnet går
oavbrutet sin väg
fram .
Jag tänkte på en
annan källa, Guds
källa, som ock har
vatten till fyllest . . Och jag tänkte: så
här är det med Guds kärlek. Ibland
sover jag över den, men den går dock
sin mäktiga väg fram . Ibland jublar
jag över den. Ibland ser jag den,

Visa tidningen för edra vänner
och bekanta och uppmana dem
att prenumerera å densamma!
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ibland ser jag den icke; släkten kom
ma och släkten gå - samma oändliga
kärlek. Det växlar i tiden . Hur se
icke vi äldre tillbaka på gångna tider.
Tänka vi på Guds rikes historia, hur
har icke allt blivit
annorlunda. Vi se på,
vad som sker nu i
dagarna, på den ny
aste tidens tilldragel
ser. Och vi ta oss
för huvudet och tän
ka: det är knappt
jag hinner med ens
med tanken. Nya me
ningar, nya livsrörel
ser tränga fram . Men
samma oändliga kär
lek, Guds källa med
samma majestätiska
lugn och rikedom lå
ter strömmar av kär
lek gå ut över värl
den .
Och är det så, d ~
finns det hjälp för oss. Och den
hjälpen . l igger däri, att vi få en
ledning från denna källa med dess
levande kraft in
våra hjärtan
och liv.
Fr. Hamlllarsfen. I

Bedjen för missionärerna! Skri';'
ven till

m~ssionärerna!
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Kommitten för Svenska Missio
nen i Kina höll den 9 jan. sitt konstitue
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avsidestagande i den ' s. k. spanska
sjukan. Hans krafter äro nu ej vad de
förr varit. Men på samma gäng vi
innerligt tacka Oud för allt han givit
S. M. K. genom denne sin trogne tjänare,
uttrycka vi var förhoppning, att genom
missionens vänners förbön och Kristi
Andes hjälp, kraft må beskäras kommen
dör v. Feili!zen att ännu utföra en del
viktiga uppdrag, rörande vilka Kommit
ten anhållit om hans medverkan . Då
han nu i sitt hem är sysselsatt med
dessa viktiga uppgifter bedja vi att på
ett särskilt sätt fä innesluta honom i
missionsvännernas förböner.
Till missionssekreterare utsäg där
efter Kommitten missionär Nath . Hög
man, vilken, under förutsättning av nö
dig teknisk hjälp i expeditionsarbetet,
t. v. åtog sig denna uppgift.

rande sammanträde. Till ordförande åter
valdes överste H. Dj liner. Vice ordföran
den, rektor J. Rinman hade anmält, att han,
på grund av tilltagande kraftnedsättning
och sjukdom nödgats taga sig en längre
tids tjänstledighet och därför ej kunde så
aktivt som hittills deltaga i Kommittens
arbete . l anledning härav valdes dr.
Karl fries till vice ordförande. Till
kassaförvaltare återvaldes överingeniör
K . O. Magnusson.
I en skrivelse till Kommitten hade
t. f. sekreteraren , kommendör O. von
Feilitzen, anmält,. att han nu önskade
träda tillbaka från denna sin befattning
och frän medlemskapet i Kommitten.
Under mycken trohet och självuppoff
Trettondedagen höll S. M . K. sitt
ring har kommendör v. Feilitze n allt
sedvanliga möte med sparbössetömning
sedan missionssekreterare Josef Holm
grens frånfälle skött sekretariatet. Han i Betsedakyrkan, Stockholm. Resultatet
har i fråga om vissa områden inom blev i år mycket glädjande och översteg
betydligt fjolårets . Från många andra
sekretariatet, för vilka han ägt enastå
häll komma liknande underrättelser.
ende förutsättningar, utfört ett ovärder
Sparbössor och offerkuvert erhållas
ligt arbete. Så har han bl. a. varit syssel, 
satt med omfattande förslag till stadgar kostnadsfritt fra n expo
och arbetsordning för S. M. K. Men
Oroligt i Shensi. Vi hänvisa till
än mer, han har varit en andlig kraft,
doktorinnan Maria Bergs brev i denna
en förbönens man i vårt arbete. Med
tidning.
osviklig trohet har han burit missionens
alla angelägenheter på sitt htärta. Han
B R E V 1\ V D E L N I N G E N.
har varit en säker lots, som alltid styrt
den rätta kursen i enlighet med de A T E R T I L L H O Y 1\ N G.
grundprinciper vilka S. M. K. fått som
Avskedsstunden var kommen. Vi
en dyrbar gåva från Oud. Under det
skulle lämna den plats i närheten av
sista aret har kommendör v. Feilitzens Uanchuan, där vi hade tiIIbrakt ett par
hälsa varit mindre tillfredsställande. Sist
av åc ts hetaste månader. Herren hade
lidna hös! kom därtill en hel månads däruppe givit oss vlla och härlig, frisk
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luft, så att vi med tacksamma hjärtan
reste därifrån.
Efter att ha sagt farväl till missionär
Hahnes begåvo lille Rudolf och jag oss
av nedför berget till en utstation, Peh
chuang, som tillhör Ishih . Vi hade lovat
att tillbringa en söndag där. Kärt var
att få möta gamla vänner och se, hur
Herren hade välsignat dem . När vi
för omkring 20 år sedan på denna
plats upptogo mission, hade vi endast
en trång gård att samlas på. Nu ha
de troende själva byggt ett stort, vac
kert kapell samt flera rum. Mycket
folk kom till mötena. Det var en
stor glädje fä se sådana, som vi sett
såsom barn, nu vuxna med sina hustrur
eller män sitta vid sina föräldrars sida,
ett med dem i det viktigaste av allt.
Må Herren i fortsättningen få bevara
dessa vänner, föra dem framåt och
uppåt, tills vi samlas i vårt rätta hem!
Påföljande tisdag hade vi stämt möte
med herr Linden, doktorinnan Berg
och hennes dotter Ester nere vid Gula
floden på en plats, där vi bruka fara
över till Hoyang. De båtar, vi fått
löfte om att få följa med, voro full
packade med folk, och endast två
båtar hade tillåtelse att fara över. Ingen
ville lämna sin redan dyrt betalade plats.
Också för medförda varor hade de
ju erlagt avgift. Ledaren sade sig ej
veta, hur han skulle handla. Men min
man förklarade, att han måste försöka
ordna det på bästa sätt. Endast sällan
gå båtar över nu för tiden, och alla,
som behövde 'komma över till Shensi,
voro naturligtvis angelägna att taga
tillfället i akt. Slutligen fördes dock
en tredje båt fram, och snart voro vi
ute på floden . Ibland drevo vi med
strömmen, ibland åter drogos båtarna
med rep av män, SOI11 vadade i vattnet.
För oss, Hoyangbor, som varit skil
da under hela sommaren, var det kärt
att åter vara tillsammans, och vi hade
så mycket att tala med varandra om.
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Lyckligt och väl kommo vi över till
Shensisidan. Där kommo två av de
våra oss till mötes med flera vagnar
samt med mjölk, välkomstkaka, plättar,
smör och bröd från Hoyanghemmet.
Som vi insågo, att vi ej, med~ n det
var dagsljus, kunde komma fram till
vår station, stannade vi över natten på
ett värdshus, fortsatte sedan resan myc
ket tidigt nästa morgon och voro fram
me i Hoyang före kl. 11 f. m. Utan
för staden mötte skolgossarna oss med
flaggor, och så sjöngo de för oss, in
nan vi körde in genom porten. Så stan
nade vagnarna utanför stationen. O, vad
det kändes skönt att vara hemma igen!
Jag måste ut i trädgården för att se
på blommorna och grönsakerna. Bor
det var ..prydligt dukat med färdiglagad
mat. OveralIt stodo blommor. Det
gjorde våra hjärtan gott att se så myc
ken vänlighet från vårt husfolks sida.
»Välkommen hem»! stod också skrivet
på papper.
Endast en dag hade vi emellertid
varit hemma, då oroligheterna åter bör
jade. Nu var det icke rövare, som
väntades, utan s. k. »frivilliga » från
Hancheng, som gått över till Ko-Chien,
den man, som härjat här så länge.
De ville nu intaga IHoyang. Natten till
fredagen eller på själva fredagen beräk
nade de att vara här. Såsom förut
bådo vi Herren beskydda både staden
och oss . De »frivil 'liga » och en del
löst folk lämnade mycket riktigt Han
cheng med Hoyang som mål. Under
vägen bkvo de oeniga. Några ville
gå, andra icke. Så sände Herren regn
och åska. Och så kom det bud, att
Hancheng-mandarinen, som beskyllts
för försnillning och varit insatt i fängel
se, hade rymt. Det ena med det andra
gjorde, att de vände om igen och ej
kommo hit, som plan lagt var.
Härvarande frivilliga ledare ville, alt
Robert skulle försöka medla fred.
Robert fick också tala med den för
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tillfället tillsatta mandarinen men denne
sade sig vara emot förslaget. 0, en
frivillig ledare, ville försöka samla folk
till ny strid. Mfn för honom gick det
illa. Han påträffades slagen till blods,
död vid vägen, medan hans häst helt
lungt gick och hetade utmed viigkanten.
Vår diakon Ga0 reste i går förbi det
blodiga stället. Herren omintetgör de
ondas anslag. Trygga äro vi under
allt i Fadersarmarua.
Goss~<olan börj;\de för en tid sedan.
Flickorna skulle börja sin skola i mor
gon, or,l nämligen regnet upphör, så
att de k!lI1na komma.
Vi äro alla frisk:! och glad:! och alla
Hoyangb:)r sända till hjärtligaste häls
ning till ,'Ila kärd missionsvänner. Sä
kert viljen I med oss bedja, att Shensi
åter må få ordnade förhållanden, så att
arbetet kall gå frJmåt till Guds för
härligande.
D . B.
UTDR1\(1 UH BREV foRAN
D O K T O R I N N 1\ N M l\ R I 1\ 13 E R G.

I brev till en vän i Stockholm dat.
Hoyang den 26 ~;ept. 1918 lIIeddelat
doktorinnan Maria Berg' att staden
Hoyang, där I:on då vistades, den 20
sept. kl. 9 f. n: . efter tre och en halv
timmas beskjutlling intogs av rövare.
Dagen förut hade en förberedande be
skjutning ägt rU;1I från kl. 12,30 till
mörkrets inbrott. Hon skriver: '-'Just
då när rövarn e voro h~ir utanför sta
den mötte Herren ess tlled så härliga
ord ur »Ljus på v:igell'), bl. a. ».Iag
vill lyfta upp mim ögon tilf bergen
från vilka min hjälp kommer, min
hjälp kommer fråll I ierren. Såsom
bergen äro runt om Jerusalem, så är
Herren runt omkrillg sitt folk friin nu
och till evig tid . L-:med,ln du har va
rit min hjälp, därför vill jag friijdas i
dina vingars skugga. 0:1 vår GLId, skall
du icke hålla dom över dem? Ty vi
förmå intet mot denIla stora IIOP, som

LA~D

21

kommer emot oss, och själva veta vi
icke, vad vi skola göra, utan till dig
se våra ögon.» - Det var så härligt
att just dell kvällen få dessa ord!
Prisen med oss Herren, som är rik i
kärlek och trofasthet.»
Vidal e berättar doktorinnan B. att
om:cring 160 personer tagit sin tillflykt
till mis~; ionsstationel\ under rövarean
fallet och att dessa nu dagligen un
dervisades i evangelie grundsanningar.
Stor mottaglighet förnams ibland dem.
»Det är ett alldeles märkvärdigt till
fälle Gud nu givit att nå så många
på en r,ång. Hfirsäs ock rikligt ut
och Hen en har lovat att giva växten. »
Att dEt dock var förenat med rätt
stor risk aH hysa alla dessa visar föl
jande. Eli' dag, då doktorinnan B.
kom utom dörren får hon se tvänne
soldater med gevär på axeln uppkrup
na på trädgårdsmuren alldeles bredvid.
De hotade att genast nedskjuta en
man, som just hunnit komma in på
gårdelI medelst en ~tege. »Går du
inte Ilem, skjuta vi dig », skreko sol
daterm och lian måste oförtövat ge
sig ivär;. Tydligen var detta en av
dem känd mc.n, av vilken de ville ut
kräva p~nt'inf;·ar.
~Flera ex,~mpel på att just denna nöd
fått driva flera utomstående att hos
missionärerna fråga efter den sanne
Guden, Hm som allena kan hjälpa,
berätta~; oc~\. Och så bedja våra syst- ·
rar i Iloyang att få vara inneslutna i
mission~vånnernas varma förbön.

SMÅDRAG FRÅN JULEN
ph BARNENS HEM
Det v:\r dt par dagar före jul.I
köket val det liv och rörelse, uppkav
lade iir.llar, mjöliga händer; det var
storbClk, l )arn~ns eget julbak. Inte var
dEgbitelI stor men det var välsignelse
mEd den, som en av ägarna sade.
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Getter, kaniner, gubbar och bullar
formades av ivriga gosshänder.
En dag senare . Nästan hela skaran
var åter i köket men nu samlad om
kring en stor låda, som kärleksfulla
y,änner i Småland packat och avsänt
Antiigen kom locket av och där lågo
bl. a: rart och gott en hel rad stora,
härliga limpor!
Då bröt jublet löst:
»Nu få vi aoppa i grytan ändå och
det utan ransonering »!
Så kom » dopparedagen », länge efter
längtad.
En av de mindre gossarna
klagade på f. m. över, att han inte
kände någon julstämning, men vid gry
tan utbrister han: »nu kommer den »,
(julstämningen) och genast blev han
på storebrors armar hissad högt i tak
och var sedan den gladaste av de
glada.
Julen har varit lycklig med ibland
stormande, oskyldig glädje med lek
och ras men också med stilla, ljuvliga,
heliga stunder omkring Honom, som
är julens största gåva. Varken sjuk
dom eller annat störande har kommit
inom vår lilla krets. Guds och hans
vänners kärleksfulla omtanke gjorde
det möjligt för oss, att även i det yttre
få fira en glad jui, fastän det såg mörkt
ut i förväg. Vår otro kom ånyo på
skam.
Ett av de oförgätligaste minnena
ha vi från sista aftonen på det gamla
året, då känslan av frid och glädje,
som vilat över oss under julen nådde
Först en stilla stund
sin höjdpunkt
omkring tänd julgran , då vi i sång
och bön fingo giva Gud vårt hjärtas
tack för all Hans nåd under det gångna
året - »tack för prövningar och strider,
tack för hopp, som uppfyllts väl ».
Med detta tack i våra hjärtan samlades
vi med så många andra i den Iiiiia
vackra kyrkan i Duvbo för att där vän
ta in det nya året och få taga det
och allt, som det bär i sitt sköte, ur
Guds, vår Faders hand . En liten sus
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ning gick genom vår lilla skara, dä en
av de våra, (Henrik Berg) till över
raskning för oss alla, trädde in och
förrättade altartjänst, varefter missionär
Högman och församlingens pastor pre
dikade.
Säkert var det mer än ett hjärta,
som under årets sista minuter suckade
till Herren om att få sitt namn skrivet
i Lammets livsbok, och att Gud i nåd
ville utplåna och förlåta de synder,
som skrivits i »böckerna» under det
gångna året.
Gud välsigne vår kåra unga skara
och deras älskade föräldrar, som ar
beta och kämpa för Honom långt borta
i fjärran land! Fastän inga brev kom
mit till eller under julen ha våra tan
kar så ofta varit med dem därute, och
de u nga tröttnade ej att höra berättas
om hur mamma och pappa ha det,
hur de fira jul och om deras arbete
m. m. Kina är kärt för unga hjärtan
men ej endast därför att deras egna
kära äro där. Gud väl signe K inas
folk med frälsning! Må julens stora
gåva bli mottagen och kär även för
dem.

o.

FRAN

W.

HEMl\RBETET.

Från det sedvanliga Trettondedags
mötet i Betesdakyrkan meddelas föl
jande:
Överste Dillner inledde mötet med
att läsa Jes. ö kap. samt påminde om
att syftemålet med detta möte var att
frambära våra offergåvor och våra böner
för missionen och dess arbetare .
Sedan grosshandl. Westrell sjungit
en sång, talade öv erste Dillner över
»Guds nåd i Kristus Jesus ». Det kän
des så dyrbart att få sitta ned och höra
om denna nåd, så outsägligt rik och
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överflödande som den kommit till oss
genom Jesus Kristus. Guds nåd belys
tes med många drag ur Israels folks
historia. Talaren riktade följande varma
maning till de unga: »finnes du här,
du unga vän, som i ditt hjärta känner
kallelsen att gå ut på missionsfältet, så
skynda dig, tiden hastar. Gå medan
det heter i dag. Må det bli det lov
offer som i dag frambäres, att något
hjärta nu säger ja till Guds kallelse."
Orosshandl. Westrell sjöng ater en
sång, vars första vers lydde så:
"De t gå r en viig till himl ens la nd , en Viig Si'
underba r.
Dcn led er genom öknens sand, Iill k~lIan ren
och kl ar.
Vill du g,i med, den smala väg, till Sions
höjder, säg?"

Missionär V. Wester läste sedan Ps.
57. Han påminde om hurusom deJ:lI1a
psalm övervägande är en lovsång och
påvisade huru oändligt mycket vi denna
dag hade att tacka och lova Gud för,
då vi tänka på vårt missionsarbete un
det år som gått. Arbetet har gått framåt
som aldrig förr. Vi få snart se det då
statistiken kommer. Det bör dock inte
bara vara det yttre som får stämma
vårt hjärta till tack och lov, utan den
inre fostran Gud fått utföra bland våra
infödda kristna och utvecklingen i deras
kristliga liv.
för detta få vi särskilt tacka och
lova Gud .
Efter en ny sång av grosshandlare
Westrell avslöts sä mötet med bön och
gemensam sång.

L. B.
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VRNNER.
Tacksägelseämnen.
för resultatet QV sparbössetömnin
gen i Stockholm och på andra plat
ser, s. 19.
Att det blivit möjligt för våra Shensi
syskon att återvända till sitt arbete,
s. 20.
för det underbara beskydd de fingo
erfara under Hoyangs intagande och
för de rika tillfällen att nå skaror med
evangelium, s. 21 .
för en lycklig julhelg, s. 22.

Böneämnen.
Att varaktigt lugn snart måtte bli
rådande i Shensioch
att Guds ords rika utsäde må bara
frukt, s. 21.
att Guds rika välsignelse måtte vila
över kommendör v. feilitzen, s. 19.

Vi kunna icke taga med oss nAgot från den
na världen mera än:
t a d i o s s.

K r i s t u s u t g e s t a 1

Och vad vårt kall eller vår syss

la är må hava varit, den enda

fr ~ gan

är : Har

det fålt tjäna till ulformandet av Kristusmännisl<or i oss?
Adolf Saphir.

Korset hM sin historia; eva ngelium II~r
framsprungil ur en historisk tilldragelse , SOIl1
ingen kan förnel<a. Korset är en Idippa evin
\I(·r1igen. Må vi blott finn~ vägen till passions-

historicns medelpunkt. Aven i denna heliga
historias pelargångar kan matT gå vilse, så alt
man icke finner det väsentliga. Delta är den
korsfäste själv.
Fr. Hammarslen.
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REDAKTIONEN

I N S Ä N D A S K R I f T E R.
M I S S lON i\ R E R N f\ S B f\ R N.
Sveriges missionsförsaml'ing tillägnad, liV
Anna Freden.
Denna länge och omsorgsfullt förberedda
sl,rilt har tillkommit på up~dr;ig av AllmännII
Svensl(a MissionskonferenselIs Kvinnokommitk
och utkommer nu samtidigt på Svenska Kyrkans
Missions, Evangeliska Fosterlands·Stiftelsens ocll
Svenska Missionsförbundets förlag. Pris häft. 2:25.
Denna bok förtjänar alt särskilt uppmärk·
sammas av alla vänner till missi0nen. Författa·
rinnan har löst sin grannlaga och svåra uppgift
på ett både sakligt och ou klar psykologisk
blick vittnande sätt. Framställningen grundar
sig på fakta vilka under icke ringa möda, OC'I
från vitt sl<ilda håll, insaml:lts. 1 !Ienna frar.l
ställning möter oss på en o~h samma gång rlen
insiktsfulla fostrarinnans vakna iakttagelse och
den erfarna moderns förstående 1(ärlek. Elldast
en moder kan så tolka barnens I(änslor och
erfarenheter. Delta, att barnens si(',a av saken
så hjärtegripande skildrats, synes m'g vara en
av bokens största förtjänster.
De svensl(a missionärern:t och deras harn
skola stanna i beständig tacksamhetsskuld [:11
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förhItarinnan, som S:1 förträffligt tolkat Vid deras
hjärlan känna i denna 5al<. Bland missionslivets
~ sl(iltande svårigheter och Iiöanden tordc intet
Iwnlla jälnf6ras med de ~ ,'åra skiljsmiissornll
från barnen . Må denna bok fillna allt det be·
aktalldc dell i så hög grad förljänar. Må den
finna väg till mångtusende hem och väcka till
förböli för missionärernas barn.
N. H.

MlSSIO~SPROFESSURER VID
V A R j{ U N I V E R S I T E T.
Av A. Kolmodin, L. i'!c~::!!:>lads bokhandel,
Uppsala. Pris 75 öre.
Denna s;'rift, som utkommer som XXII i
serien Bibliska tids· och stridsfrAgor, ärelt sär
!ryck "r S,'ensk Missioll s lidslujfl 1918 och be·

handlar den f. n. ;;ldue!la frågan om missions·
professurer vid våra universitet.

N.

]-1.

MISSIONSBERATTELSER FÖR Bf\RN.
Utgivna av Svenska Kyrkans Missionsstyrelse.
15 sid. pris I() öre. A. B. Svensl,a Kyrkans Diakoni
styrelses bokförlag, Stockholm.
Missionsberältelser för barn förtjäna vid·
sträckt spIidning.
Bclyde lsen av alt kunna sälta en god missions
lJerättel"e i barnens händer kan ej överskattas.
N. I:-I.
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INNE HALL:
III. Guds oändliga l(ärlel<. Från redai,:i,,;;en. Brevavdelnillgen. Smådrag från julen p:l
Barnens Hem. Från hemarbete!.
För S. 1\'1. I,:s bedjande vänner. Till redaldionen insända
skrifter.

Stockholm 1919.
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Föredrag av Hovpredikanten Fr. Hammarsten vid försäljningen förS.M.
stenografiskt upptecknat.

K. den 22 nov. 1918.

I.
Ty vi äro Guds medhjälpare.

I ären Guds åkerfält, Gnds byggnad.

! delta ord få vi höra något om Guds
stora planer både med hänsyn till de
enskilde och med folken. Och något
större finns icke än alt få skåda in i
Guds tankar. Det är så mycket män
niskotankar, som korsa varandra, som
bryta sig i tiden, alt vi väl behöva se
in i Guds tankar. Det stillar hjärtat,
det gil'er kraft. Det lyste själva äng
larna att, så långt sig göra lät, se in
i Guds tankar, men icke ens de kunde
nå bottnen av Guds planer.
Guds tankar med den enskilde finna
vi uttryckta i vår text med de orden:
»! ären Guds åkerfält». Varje män
niska är en åkerteg, som Gud vill odla.
En av Gud odlad själ är det skönaste,

l Kor. 3:9.

jorden har att uppvisa.
Om Gud
finge hand omen ~ännisk-a, såsom
han ville, skulle det av henne re.dan~
här på jorden kunna bliva. något . ~t-,
omordentIigt och skönt. - Vi hava o'C~,
sett exempel ur det levande )iv~t~ på
en och annan sådan väldig pe.fsonlig~
het ute på missionsfältet såvä( bJ'an.<:l
missionsarbetarnasom bland ~em, vilka .
vunnits ·för Herren från ' de .falska- av;,
gudarn:J. Och varför? . Emedan 'Gud·
har fått hand om dem, etnedan han,
fått odla dessa själar. Och det. finn~
nog, Herren till pris, såd~na både',hä ~
och där. Tänk, om Gud finge väcka'
och odla alla de ' anlag, som han.själv;
nedlagt hos männi~kan, omh.an ~~~e:~I
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bringa till verklighet alla de möjlig
heter, som han själv nedlagt hos henne,
om han finge så hand om en männi
ska i denna tiden, att hon helt - or
det använt i dess djupaste bemärke1.se
- överlämnade sig åt honom, v:Jken
underbar skapelse skulle hon icke re
dan här nere bliva! Om Herren finge
rycka upp allt ogräs på den där tegen,
som heter människohjärtat, och sedan
så, plantera, vatlna och giva växten,
. vilken härlig fägring den människo
själen skulle framte I
Detta är nu Guds tanke med en
människa. O, ' att den tanken finge
slå rot hos oss, så att även vi bleve
en odlad teg åt Gud och sedan finge
till vår uppgift att så inverka på andra,
vilka vi möta i livet, att vi i dem såg e
människor, som Gud ville odla!
Paulus hade det betraktelsesättet, och
det var hos honom icke blott åskåd
ning utan en uppfattning, som han
satte i verket. Han säger nämligen i
Kol. l: 28, 29, att han förmanar var
människa och lär var människa med
all vishet för att kunna framställa var
och en såsom fullkommen i Kristus
Jesus. »Varpå jag ock arbetar», säger
han, »och kämpar efter hans verkan,
som kraftigt verkar i mig». Se, detta
var missionssinne, missionsblick ifråga
om både yttre och inre mission I Var
helst han kunde nå en människa, för
sökte han arbeta på henne och kämpa
så, att han kunde framställa henne så
som fullkommen i Kristus Jesus. Och
att han därjämte hade det målet för
sin egen själ, det visar oss Filipper
brevet, där han Säger, att han jagade
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efter att varda fullkomnad, att han for
efter att fatta detta mål. Först då, när
han hade till u ppgi fl för sin egen
personlighet att bliva en full kommen
människa i Kristus Jesus, kunde han
arbeta på detsamma i fråga om andra .
Delta är nu Guds tankar om indivi
den. Detta är individens stora upp
gift.
Den andra bilden i vår text fram
ställer mer Guds tankar med avseende
på folken, släktet i dess helhet. »/ å
ren », heter det; » Ouds byggnad».
Här framställes, hur alla själarna
skola sammanfogas - en bild av en
het - såsom en byggnad. Hurudan
den byggnaden skall bliva, hör till det,
som intet öga har sett och i ingen
människas hjärta är uppstiget, men
vartill vi dock hava ett utkast i Uppen
barelseboken, där, icke minst i slutet,
Guds tempelbyggnad, bestående av i
del människosjälar, framställes såsom
resande sig härlig och strålande. I
bruden, som den också kallas, eller det
nya Jerusalem, den ' byggnad, som
nedkommer av himmelen från Gud,
äro dessa själar sammanfogade till en
helhet.
Detta är i några få ord Guds stora
plan, uttryckt i bild.
I detta sitt arbete är Gud icke ensam.
Han har icke överlämnat verket ute
slutande åt sin Helige Ande. Han
överlämnade det icke åt sin tjänare
Jesus ensam. Herren Jesus fick utföra
sin andel av arbetet och Anden sin.
Men här talas också om medhjälpare.
»Vi äro », heter det, «Ouds medhjäl
pare». Att Paulus framställde det så
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som två motsatser, då han säger: »Vi
äro Guds medhjälpare; I ären Guds
åkerfält, Guds byggnad», betyder icke,
att medhjälparna icke själva äro ett
Guds åkerfält, stenar i Guds byggnad.
Man vill därmed blott säga, att i den
mån man är en rätt äketteg, en rätt
sten i byggnaden, blir man en rätt
Guds medhjälpare. Det är en växel
verkan mellan det ena och det andra.
Här kan man ock tala om inre och
yttre mission i något 01 ika betydelse
än den vanliga - inre mission i det
egna hjärtat, yttre miss;on genom ar
bete bland andra. Det måste i den
meningen för mig själv bliva både inre
och yttre mission.
Att vara Guds medhjälpare är å ena
sidan en sådan nåd, att man kan rygga
tillbaka därför och tycka: Det är för
mycket. Å andra sidan är det ett så
dant al/Silar, att man kan rygga ti1\
baka för sin egen oduglighet. Det
har också mer än en gjort av dem,
som varit Guds mest utkorade red
skap. »Herre, jag duger icke till att
predi kaJ), var det en av dem som sa
de. Men Gud antog icke den ursäkten
utan såg tvärtom i denne manS ringa
tankar om sig själv en god egemkap,
som han kunde använda.
l de ord, som föregå vår text, finna
vi, vad Gud kräver av sina medhjäl
pare. »Så är nu varken », säger han,
» den något, som planterar, eller den,
som' vattnar, utan Gud, som giver
växten ... » Den som planterar och

den som vattnar, l1ro intet. Det ar
det största och högsta, Gud kan be
gära av någon människa, att hon ser
sig vara intet. Större kan han aldrig
sätta sitt krav och gör det icke heller.
Och den, som går tin sig själv, finner
nog, att det är ett slort krav. Det
ordet går så lätt över våra läppar:
»Vad är väl jag? Jag är ingenting.»
Men orden svara ej i de flesta fan emot
ens tankar och liv för övrigt.
Den som vill bliva rättfärdig, måste
först se, att han är orättfärdig. Och
för att bliva duglig måste man
först se, att man är oduglig. Det
är någon, som sagt - och det ligger
mycken visdom däri - att det för ..
Gud icke är så svårt att göra en män
niska till något som att göra en man
niska till intet. Det är ju så med ett
redskap, t. ex. en spaqe, att den skall
vara skarp, väl skodd och hava bra
järn i spetsen, så att den går lätt ned
i jorden. Men allt :delta hjälper icke,
om handtaget är dåligt, om det är av
murket trä eller sådant, att det icke
går lätt att hantera. Hela spaden blir
oanvändbar, om den del, som skall
ligga i handen, är så gjord, att den
icke passar för hanen. Vad är det
som skall ligga i vår Guds hand, i den
Allsmäktiges hand, vad är det som
passar i den handen, om icke vi, som
äro ingenting? Att jag ligger i den
Allsmäktiges hand är, vad som i första
rummet kräves, för att jag skall vara
en Guds medbjälpare.
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B I B E L S T U D I U M.
"OM I BEDJEN".
Av Rektor Joh. Rinman.
I.

Det är en svär sak, som väcker åt
skillig fruktan, att skriva om bönen.
Det är som ville man hålla sin hand
tillbaka av rädsla för att obehörigen
vidröra arken i det allra heligaste. Dess
utom torde var och en, som tänkt sig
djupare In i saken, ha en känsla av,
att ingen borde tala och skriva om bö
nen, som ej ägnat långt mera tid åt dess
utövning än ät blott ett tänkande däröver.
Huru än härmed förhåller sig, så
torde ' vi kunna utgå ifrån, att Herren
• i- stor nåd med välbehag ser ned på
varje vårt- ärliga bemödande att vinna
klarhet över det, som han sätter främst
i.v~ rt liv, . och att han välsignar de ord,
vi utbett oss av honom, till hjälp för
varandra i bönens utövning.
Vi ha kommit mitt upp i en tid, då
den inom- Kristi församling bekända
tron på en bönhörande Gud utsättes
för . allvarsammare proven någonsin
tillförne. En tid då den tro, som vuxit
upp blott i vackert väder och ej vid
korset, i dess jordmån och i dess
skugga, kommer att göra människor
mindre bedjande och mera tvivlande.
Men ock en tid-då »sanna tillbedjare »
komma att leva ett böneliv verkligare,
sannare och rikare än de förut haft
mer än en försmak av.
Av .allt itt döma befinna sig mänga
av dessa senare i en ställning, då ingen
ting är dem mera välkommet än grund
fasta evanReliska sanningar rörande .
bönen. Behoven äro de fullt på det
klara med. Kraven, ej så mycket Guds
utan fastmer de av människor upp
ställda och lagiskt hävdade, mena de sig
ha haft övernog av. Men hjälpen, nåden,
kraften och förmågan - var finns den?
Med utgångspunkt j Ef. 2: 18 (" Oe

nom honom (Sonen) - i Andcn 
till Fadrem) göra vi därför här någ
ra påpekanden om bönens grund, kraft
och erfaren het.
I.

BÖNENS TROSGRUND.
"GENOM SONEN".

Ha vi någonsin riktigt stannat för
vad Jesus Kristus såsom Medlaren
mellan Gud och oss, mellan oss och
Gud, betyder för oss, ej endast i en
»rätt tro », d. v. s. i en teoretiskt rik
tig uppfaHning utan ock i själva bö
nens dagliga utövning? Med ett ord:
det underbara och omedelbara sam
bandet mellan hans medlareämbete och
vårt böneämbete.
I 1 Tim. 2, ett av de mera kända
bönekapitlen, uppfordras vi till bön i
allmänt gällande och bindande orda
lag, v. 1- 3. l samma kapitel, v. 8,
ger Paulus uttryck åt sin apostoliska,
sålunda av Gud auktoriserade, vilja,
att vi skola t. o. m. «bedja på varje
rum». Och emellan dessa uppfordringar
kommer det evangeliska budskapet
och den förlösande förklaringen: »Ty
en är Medlare mellan Gud och
människor, människan Kristus Jesus,
han som gav sig själv tiH en lösen
för alla ». Märk här, att den en gång
för oss erlagda lösen och den ännu
såsom »människa » medlande Frälsaren
är förklaringen och grunden till, att vi
överhuvudtaget kunna träda Gud nära
i bönen och kunna på varje rum upp
lyfta heliga händer mot höjden; samt
att »detta är välbehagligt inför Gud ».
Jämför härmed Job 33: 23- 26, där
den Helige Ande givit tillkänna, att
när »en medlare finnes » mellan Gud
och den nödställde, »så förbarmar han
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sig över honom », och när Gud kan
säga: «Iösepänningen har jag fått»,
och vi då bedja, »så är han oss nå
dig «. (Jämför härmed Matt. 20: 28;
1 Joh. 2: 1.)
Medlaren, som Gud funnit och vi
funnit, han är lösepänningen själv,
både offerprästen och själva offret, Hebr.
10: 10, 12. Detta är den enda av Gud
erkända och för oss oupplösliga grund,
på vilken vi få stå, när vi i bön träda
.
Gud till mötes .
Än mer. Genom sitt blod har den
ne Medlare öppnat och invigt en ny
och levande väg till Gud, Hebr.
10: 19, 20. Grunden, enda möjligheten
för vårt · möte med Gud, har han, icke
vi, lagt. Vägen för vårt framtl·ängan
de har han, icke vi, öppnat, och den
na väg har han med sitt utgivna liv
gjort levande, så att den bär och för
flyttar oss till Gud. Och - häpna
och tillbed honom - »han har lidit
rättfärdig för orättfärdiga », för att på
den levande vägen »föra oss» en och en
dill Gud », 1 Petr. 3: 19, 20. »Ingen
kommer till Fadren utan genom mig»,
Joho 14: 16.
Och än mer. Vår bön får följa ho
nom på hans himmelsfärd, förena sig
med honom i hans gående till Fadren.
Vi bedja ej i en tom rymd, våra bö
nesuckar treva sig ej fram på okända
vägar. De äro i Jesu följe, på Jesu
väg till Jesu och vårt mål.
Ja, än mer. Medlaren, Kristlis Jesus,
på Guds högra sida manar gott för
oss, Rom. 8: 34. l kraft därav blir för
oss allmaktens, majestätets, rättfärdig
hetens och domens tron en »nådens
tron ~ , där vi «få barmhärtighet och
finna nåd till hjälp i rätt tid. »
Detta är det enda böneevangelium,
som är fast och värt att på allt sätt
mottagas. (Och bönemottagandet måste
alltid föregå böneutgivandet.) Endast
dessa verkligheter förmå att giva . bär
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kraft, jämnvikt, stadga, frimo<;lighet,
tillförsikt och visshet åt vårt böne
liv.
(Ur " Hälsning från Svenska Bibellnstitulet ".)

FRA N REDl\RTIO N EN.
Fröken EI11Tl1a Beskow, som un
der flera år med slor kärlek och trohet
nedlagt så mycken möda och omsorg i
Sinims Lands redaktion, har sedan en
tid önskat bliva befriad från detta arbe
te, enär hennes krafter äro så starkt an
litade, att de ej räcka till även för denna
uppgift. Då det nu lyckats Kommitten
att så ordna denna angelägenhet, att
fröken Beskows önskan kunnat tillmö
tesgås,. är det oss en glädje att meddela,
att fröken Beskow välvilligt lovat 2tt
i litterärt arbete av mer tillfällig art allt
fort ställa sin framstående förmåga till
Kommittens förfogande. På samma gång
vi härmed bringa fröken Beskow vårt
hjärtliga tack, til lönska vi henne Guds
rika välsignelse och bedja missionens
vänner att alltfort innesluta henne j sina
trogna förböner. Glömmen ej heller
Sin ims Land i Edra förböner, att den
lilla missionsbudbäraren även framdeles
. må kunna fylla sin stora uppgift.

Vägen till Kina via Suez har nu
börjat att trafikeras. Det är emellertid
endast ett fåtal fartyg som gå denna
väg, och det torde dröja, innan platser
bH tillgängliga för oss svenskar. China
Inland Missionens sekreterare medde
lar, att de ha 40 missionärer, som
vänta att erhålla biljetter denna väg,
men endast 10 platser ha kunnat an
skaffas. Utsikterna rörande fra mtiden
äro mycket osäkra, och det torde dröja
länge, innan trafiken kommer fullt i
gång. Här är ett böneämne: att färde
vägarna till Kina må öppnas även
för oss.
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Vår förste infödde pastor. Vi
bedja att få fasta uppmärksamheten
på vad som på annan plats i detta
n:r av tidningen meddelas om pastor
Chings invigning. Det var en stor
händelse i vår missions historia. På
S. M. K:s förlag har tidigare utgivits
en broschyr benämnd »Silversmeden»,
däri fru Hilma T~äder tecknat denne
vår nye pastors historia. Denna bro
schyr kan erhållas genom rekvisition
från expeditionen. Pris '25 öre.
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3 jämte fröken Ester Jonsson, som
deltager med i undervisningen. Mis
sionär Folke skriver: » Vi ha haft stor
hjälp vid iordningställandct av skolan
av mis)ionär Björkd1).1 från Sv. Mis
sionsförbundet.
Hans hustru samt
fröken E,ter Jonsson undervisa nu i
skolan. Nu är vårt hopp till Gud, att
han skall giva oss vänner, som bära
denna skola och barnen här i sina
förböner, och som Skola understödja
oss i denna angelägenhet.
Barnen här äro så rara. Deras hjär
jan äro så mjuka och moUagliga för
alla andliga intryck. Jag undrar, om
det inte hade varit tryggare att behålla
barnen härute några år i stället för
att sända dem hem, där allt numera
går emot Gud.»
Från S. M. K:s förll!:g kan ännu
erhållas Hans Stjärna i Ostern, julen
1918. Av »Till mognande Skördefälf»
och »Framtidsutsikter» finnes blott ett
obetydl igt antal ex. kvar, varför de
som önska skaffa sig dessa böcker nu
böra passa tillfället. Av »Stilla stun
der inför brevet till Hebreerna» finnes
ock ett antal exemplar.

Fröken Ester Jonsson med Margaret Linder,
Elisabeth och Elmer Beinhoff.

Den nya skolan på Chikungshan
för missionärernas barn utgör ett stort
glädjeämne för syskonen på fältet.
F. n. vistas 11 barn där. Av dessa
äro 8 från Svenska Missionsförbundet
och 3, möjligen 4, från S. M. K. Vi
införa här ovan ett foto av dessa

Missionsresor.
Under februari
månad hopprts fru Inez Böl1ing och
fröken Ebba Buren att fä göra en mis
sionsresa i Småland och Östergötland.
Missionär Wester kommer, vill Gud,
att resa i .!'Ierike och Bergslagen, kan
didat G. Osterberg i Norra Västergöt
land och Viirmland, missionärskandi
daten Nath. Engbäck i Skåne och Små
land. [ Sundsvall d. 16-}9 kom
mer N. Högman att leda bibel
studier.
De- som önska besök av våra hem
arbetare eller missionärer torde med
dela detta till missionssekreterare N.
Högman under adress: S. M. K:s Exp.
Drottninggatan 55, 2 tr., Stockholm C.
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60 AR.

Den 8 februari fyller fröken Anna
Janzon 60 år. Fröken Janzon är bör
dig från Mariestad, studerade vid folk
skolelärarinneseminariet i Skara, där
hon år 1880 utexaminerades. Vid S.
M. Ks årsmöte 1890 avskiljdes hon till
missionär och anlände till Kina den 18
okt. samma år.
Fröken Janzon kan således, när hon
nu ingår i sitt 60:de år, blicka tillbaka
på en lång arbetsdag i Kina. Hon är
en av dem som voro med i banbrytnings
åren, i en tid då det hade mycken för
smädelsE', försakelse Q,ch fara med sig
att tränga in i det inre av Kina. Det
behövdes då icke ringa mod för en
kvinna att företaga dessa månadslånga
resor ffån kusten in i det inre av landet,
där främlingarne mottogos med mycken
misstro.
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Sin långa arbetsdag i Kina begynte
fröken Janzon i Ishih. Efter en kort
förflyttning till Yuncheng återvände frö
ken Janzon 1896 till Ishih. Här arbeta
de hon tillsammans med fröken Ebba
Buren till år 1900. Man kan säga, att
det är dessa båda systrar, som brutit
mark i Ishihdistriktet. Förutom evan
gelisationsarbetet ledde fröken Janzon
och hennes kamrat en liten gosskola
och en flickskola samt öppnade opie
asyler i Ishih och Wanchuan. Från
Ishih företog fröken Janzon ävenledes
missions- och undersökningsresör långt
ned i provinsen Honan, klädd som kines
kvinna och ridande på en liten åsna.
Till denna provins drogs hennes hjärta
alltmer, och då hon år 1902 återvände
till Kina efter en tids vila i hemlandet,
bosatte hon sig jämte sin kamrat,fröken
Ebba Buren, i staden Yungning, den
sydligaste utposten på vårt fält. I den
na stad fanns då ingen församling, men
i de närliggande byarna funnos några
kristna. Gud välsignade här rikligen
våra systrars arbete. När år 1905 upp
brottsorder kom att flytta till Honanfu,
lämnade de kvar i staden Yungning en
församling på 30 medlemmar, vilka iv
rigt bönföllo dem att stanna kvar i sta
den Yungning. Men nya 0ch än större
uppgifter vänt~de i den stora staden
Honanfu, och dit ledde Herren sina
tjänarinnor. Under tiden i Yungning
arbetade fröken Janzon även i en liten
nybildad flickskola. I allt hennes ar
bete märker man pedagogens klara
blick på betydelsen av den kristna un
dervisningen för de unga.
I Honanfu har fröken Janzon seder
mera verkat med stor framgång. När
hon nu fyller sina 60 år, står hon en
sam i ett stort och maktpåliggande ar
bete bland Kinas unga kvinnor och flic
kor. F. n. torde omkring 50 elever
vistas i hennes flickskola. Från den
II mars 1912 till den 11 okt. 1913 vis
tades fröken J. i hemlandet.
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. _Hur -länge skall vår syster behöva stå
ensam i ett arbete, som rätteligen borde
del~s .av två? Vem skyndar tiH hennes
llf,älp?
.
.
.
: Vi tillönska vår syster på .hennes 60
årsdag Guds rikaste välsignelse. ' Må
det ·beskäras. henne nåd och kraft att
birgamycket av den skörd; som nu
står mogen på de tegar, där hon en
gåtJg bröt mark.

B-RKV 1\ V FlE L-NINGE N.
EN HÖGTIDSSTUND VID LEDl\RE
KONFERENSEN

. Kapellet i · Vuncheng var . festligt
med' blommor och bläaväxter.
framför' "tälarestolen stodci bord du
k,ade med te, kakor, dn.ivor, -meloner
och . annat ' gott. l feststämning var
,också skaran, som samlades till sam
kväin : Där hade vi ju vår älskade
hedersgäst,"/»gamle pastor folke », som
}<i'neserna källa honom, pch vår speciella
J<onferenstafare; pastor 'Li . från provin
sen Arihuei, 20 missionärer från våra
tre Pl"o~il)ser, gamla, erfarna, infödda
mei:larbetare från S.M. K:s begynnelse
.9 cn unga män, som nyligen kommit
ut .från . skolan : . I. kretsen av de kvinn
Iig-å -medhjälparna 'såg man eleverna
från kv. seiTIinariet: Det manI. semina
riets elever, lätt igenkända i sina sol
datliknande uniformer,' tjänade vid bor
den.
.
·· .. Efter välkomsttal av missionär A.
Berg, -v?ri-omnämnts . att i stället for
tie vidledarek'Onferensens samkväm
brukliga redogörelserna om arbetet i
de olika distrikten ' vi nu skulle få
hÖra (lm hemarbetet, vidtog -tedrick
nbigen~ .
.
.
. Nästa nummer på programmet var
solosång av vårnyinvigde, förste ki
$!T)yc~at

J
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nesiska pastor, Ching (»Silversmeden ;;. ),
då han sjöng sin ~av. honom själv för

fattade omvändelsehistoria.
Så kom glansnumret: missionär fol
kes tal. Med stor rörelse lyssnade
alla till berättelsen om huru S. M. K.
under mycken bönekamp kom till
stånd, om huru Gud på underbara vä
gar ledde vår första missionär, om
svårigheten att komma in i Yuncheng,
och om den stora glädjen att få ta
emot de första medhjälparna från
Sverge m. m. Så berättades om ar
betet hemma: i de två kommitteerna,
på expeditionen, missionsresorna, om
bönekretsarne och syföreningarna. När
det sedan nämndes om huru missio
närna, drivna av Kristi kärlek, lämna
sina föräldrar, syskon och barn, och
huru de hemmavarande äro villiga till
skilsmässan för Herrens skull, då tå
rades ögonen .. , Missionär folke
berättade om »Barnens hem » och sade .
ungefär följande: »Vi ha haft den stora
förm ånen att ha vård om missionärer
nas dyrbaraste skatter på jorden, deras
•. b~!J1L och de( har varit en stor glädje ».
Så berättades drag ur barnens liv, hur
även de med glädje läto far och mor
resa till Kina fUr Jesu skull, och hur
flera av dem vilja följa Herrens kallel
se att bli sändebud till Sinims land . .
- - Efter talet presenterades kand .
Folke för de församlade, och att han
- »deri förste missionärens förste son
och den förste av våra unga, som trätt
i fars och mors fotspår » - fiCK ett
hjärtligt . mottagande, behöver ju ej
·nämnas.
~!. Samkvämet avslutades med en gri
pandestund ' inför Guds ansikte, då
tack och lov n-ambars till Herren för
den . stora kärlek och offervillighet, som
församlingen ' härute får vai'a föremal
för av moderförsamlingen, o~h brin
nande böner uppsändes för missionens
vänner och missionärernas anhöriga.
_ . - På flera kinesiska bröders för

l I"ebruari 1919.

SINIMS LAND.

slag bestämdes, att bönemöte för mo
derförsamlingen i Sverge och för mis
sionärernas anhöriga skall hållas varje
söndagseftermiddag. Så fick den oför·
gätliga stunden ett praktiskt, välsignat
resultat.
.

Ingeborg Ackzell.

Pastor Chi ng.

VÅR FÖRSTE INHEMSKE PAS·
TORS HÖGTIDLIGA
INVIGNING.
Under den tid, jag hade förmånen att
resa i hemlandet och lära känna våra
kära missionsvänner, hade jag även till·
fälle att sprida några av S. M .. K: s skrif
ter. En av dessa, som hade rätt god
åtgång, var »Silversmeden », författad
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av fru Hilma Tjäder: De, SOIT! läst den,
torde erinra sig, att häftet berättar om
en man vid namn Ching, som från att
ha varit en slav under opielasten blev
vunnen för Gud och sedermera ett ut·
korat redskap i Mästarens tjänst. Helt
nyligen hade jag förmånen att få be
söka hans hemort, Yhsiang, i sällskap
med missionär Tjäder. Vhsiang är en
. utstation till Chiehchow och ligger ett
par sv. mil väster om denna plats.
Det var en stor glädje för mig att få
se och träffa denne man, om vilken
jag hört så mycket. Men jag skulle
få en än större glädje. Chmg skulle
följa med oss till de infödda ledarnes
stora konferens för att där invigas till
vårt fälts förste inhemske pastor.
Vart tredje år hålles nämligen en
konferens, dit alla församlingarna inom
de tre provinserna skicka sina valda
delegerade. En sådan inföll nu i år,
1918, och hölls i Yuncheng 21-26
sept.
Söndagen den 22 kl. 3 e. m. samlades
de 69 delegerade och de 29 missionä
rerna, jämte en hel del andra vänner,
i det vackert dekorerade kapellet. Den
gripande akten, då älste Ching högtid·
ligen invigdes till · pastor, förrättades
av min fader, assisterad av samtliga
närvarande manliga missionäre~ Den
skilde sig från vår missionärsinvigning
i stort sett endast däruti, att den bli
vande pastorn offentligen tillfrågades,
om han trodde på den kristna läran
enligt den apostoliska trosbekännelsen .
Sedan I!an härpå tydligt svarat: »ja»,
blev han genom händers påläggning,
under bön och med uttalande av Her
rens välsignelse invigd till församlings
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herde. Sedan därefter var och en av
de assisterande lämnat den nyinvigde
pastorn minnesord ur Bibeln, var den
gripande akten slut.
Må nu Gud själy välsigna denne vår
nye pastor! Vi äro förvissade att vän
nerna hemma också vilja ihågkomma
honom i sina böner, alt han må få
kraft och nåd att vara en Jesu Kristi
tjänare och forkunnare i detta land, där
skörden är så mycken och arbetarna
sa få. Må vi bedja Herren , att han själv
ville fostra många sådana män ur det
kinesiska folkets egen krets, som kun
na leda Kinas ullga församlingar fram
åt i kampen att lägga detta stora land
under Mästarens fötter. Må vi ock
bedja att den inhemska församlingen
även må kunna underhålla sina herdar.
Det hade varit lämpligt att nu lämna
en iiten levnadsteckning av pastor
Ching, men ~ i stället ber jag att få
hänvisa till den ovannämda skriften
"Silversmeden ' på S. M. K:s förlag.
Den är väl värd att läsas .
Alla, som voro närvarande vid den
na av Gud så rikt välsignade konferens,
förena sig med mig i de hjärtligaste
hälsningar!
Eder i Herren tillgivne
Torsten FoLke
•
STRIDERNl\

H O Y fl N G.

Följande privatbrev frän missionär Marlin
Linden till hans Illor har benäget ställts till
vA rt förfogande.

Hoyang den 27 sept. 1918.
Ps. 27.

Ja, den 27 psalmen ha vi fått pröva
den sista veckan här i Hoyang! I dag
ätta dagar sedan intogs nämligen sta

1 Februari 1919.

den av s. k. revolutionärer, men san
nare sagt av rövare. De besköto sta
den dagen förut under ungefär 6 tim 
mar och följande dag från 5.30 f. m.
till strax före 9, då de kommo in.
Det var ju första gången' som jag va
rit så nära stridsplatsen, ty förra gång
en Hoyang intogs skedde det ju utan
strid. Nu smattrade skotten ganska
flitigt, och jag hörde t. o. m. en kula
vina förbi ej så långt från mitt huvud .
Skottväxlingen då var emellertid blott
förspelet till vad som skulle komma.
Annat blev det, sedan dessa vildar
kommit in i staden. Vi ha ju sluppit
undan oskadade båda till liv och gods,
men vi äro väl också troligen de en
da i sta' n som fått vara i ro under
denna hemska plundring. Många ha
sökt sin tillflykt här. De värsta da
garna hade vi omkr. 500 personer hos
oss. Nu ha männen gått hem, men
omkr. 200 kvinnor, som ej våga gå
hem, äro ännu här.
Vi ha alltså haft rika tillfällen att bland
dessa skaror utså evangelie si:!:de här
på stationen denna vecka.
Robert
Bergling har ej varit hemma. Han är
i Vuncheng på sammanträde. Därför
har jag haft ganska mycket vilande
på mina skuldror dessa dagar. Dock
har bördan ej känts tung. Jag har
fått erfara, att Herren burit både mig
och alla bördor. De första dagarna
var jag emellertid ganska trött emellan
åt. Då fick jag' lov vara med litet
överallt, mest i kinesiska gästrummet.
Min närvaro där användes av Gud
flera gånger till att lugna dessa vilda
sällar, som med mausergevär i handen
och fyllda patronbälten spredo skräck
och fasa, var de drogo fram. De kom
mo ofta in i gästrummet men uppför
de sig hyggligt och ordentligt. En
gång, då jag kom dit, hade de med
sig en del saker, som de rövat och
ville, vi skulle förvara åt dem. Diako
nen sade, att vi ej kunde hysa något
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av deras saker hos oss, men de syn 
tes likväl beslutna att lämna dem hos
oss. Då kom jag lyckligtvis tillstädes
och behövde blott säga några ord för
att de skulle artigt bjuda farväl, taga
sina saker och gå. Det var så under
bart att se, huru Oud hjälpte. Det
hade ju varit ytterst riskabelt, för att
ej tala om huru hemskt det varit, om
vi här förvarat sådant.
Nu är ju ställningen åtskilligt lug
nare, även om sinnena äro ganska oro 
liga . . Jag skulle rest till Hancheng och
börjat dopklass nu om tisdag, men
det har jag måst inställa. Dels är det
nog omöjligt att få skjuts dit nu, och
dessutom våga de ej låta mig resa
härifrån. Det är naturligtvis otrevligt
för kvinnor att vara ensamma under
nuvarande förhållanden. Diakonen sa
de ock bestämt ifrån, att han ej vå
gade bära ansvaret här, om jag reser.
Ingen kan nog för övrigt komma till
dopklass, så att Ouds mening är nog,
att jag skall stanna.
O, vad dc! är underbar!, alt vi
i detta rUda tumult rj blott blivit
oskadade utan dessutom fått det a!lra
rikaste tillfälle att predika evangcli
umr' De ha också varit så uppmärk
samma och intresserade, att det varit
en stor glädje för oss att tala till dem.
Nog har det varit tröttsamt emellanåt,
men o, så roligt!
Nu är jag emellertid utvilad igen,
men fru Bergling och fröken Ester
Berg ha, som sagt, ännu kvinnorna
kvar, som de ha möten för och under
visa i läsning. De äro nog också
ganska trötta.
J ust innan rövarna komma, sände
jag ett julbrev hem med några små
saker i. Det hann ej komma iväg,
utan revs upp och undersöktes.
Ett
par dagar senare kom postmästaren
med det, ty det var rekommenderat,
och bad mig se efter om något var
"')

Kurs. av red.
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borta.
Det var det emellertid ej
(Rövarna tyckte väl det var för värde
löst innehåll). Så fick jag lappa sam
man det och försegla det igen för att
få nytta av portot. Hoppas ni nu fått
det. J ag rek. väl även detta för att
få det fram säkrare. Hoppas ni alla
må gott. Själv mår jag alldeles ut
märkt. De allra käraste hälsningar
medfölja till alla mina kära från
Mors egen fil/pojke.
E T T

T f\ C K T I L~L

"O N Ä M N D".

Bra gärna ville jag skriva ett per
sonligt brev och tacka den missions
vän, som under märket »Onämnd»
sände mig tvåhundra kronor för arbe
tet i Vungning. Strax före gåvans an
komst hade jag lovat en på försom
maren 1917 utexaminerad seminarieelev ,
Do Feng ehen , att få anställning med
Vungning såsom arbetsfält antingen så
som småskolelärare eller såsom evan
gelist. Jag hade visserligen inga me
del särskilt anslagna för hans under
hålJ, men då jag sag behovet aven
arbetare stort, och då mannen fanns,
var jag viss om att Herren också skul
le förse honom med lön. Och ej långt
efteråt komma dessa pengar, och jag
beder »Onämnd » mottaga mitt hjärtli
ga Jack för dem . Fil 1:3-6.
Overallt i Kina är behovet av lämp
liga arbetare stort, ty dörrarna stå öpp
na. Det behöves här i Vungning bl. a.
en man, som regelbundef besöker de
troende i deras hem, som ligga ganska
spridda över en stor yta och väl be
höva en sammanhållande personlighet.
Dessutow vi lle vi särskil t nu söka nå
de många stora byar, som ligga söder
om Lo-floden. Förut ha våra kolpor
törer och evangelister ej gärna velat
gå dit, ty rövarne har varit svåra där,
och även den som medfört så litet
som en dags arbetsförtjänst har ej gått
fri för dem. Nu ha kanske en del' av
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dem begivit sig till Shens-i,där arbets
fältet säkert är mera lönande; och det
är lugnare i Honan nu, men rakt icke
vindstilla. Det är bäst att passa på
tillfället, och unge Do får på tiderna
mellan besöken i de · troendes hem
norr om floden söka »öppna vildmark»
(kines-uttryck) söder om sagda flod.
[ förrgår gingo vi två tillsammans
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med hjälp av allmänt kända ordspråk
och citat ur klassikerna och visar sig
besitta stor slagfärdighet och förmåga
att vinna gehör.
Men tiden glider oss ur händerna; vi
vilja vara tillbaka innan stadsportarna
stängas. först dock ett besök i de
troendes hem, där ett par skålar mat in
mundigas, och så hem igen . På vägen

till en av de stora byarna där, c:a en

berättade Do för mig om de troendes

mil i sydväst trån Yungning. Mellan
fyra och fem hundra familjer bo en
bart i denna by, omgiven aven duk
tigt hög jord mur. På vägen mötte vi
stora skaror på väg till torgdagen i
den viktiga köpingen Wang-fann, en
halv timmes väg västerut från Yung
ning. Till denna torgdag, som hålles
var 5:te dag,går folket från platser
ända till elva och tolv svenska mil
därifrån, och dit färdas även mera
långväga resande, som i parti uppkö
pa medicinalväxter, honung, fernissa
och djurhudar. Tusenden av evange
liedela'r ha sålts och säljas i denna myll
Tande skara, och vi hoppas att längre
fram, om medlen räcka till, här öppna
ett gatukapell. -- Men i dag gå vi ej
dit utan fortsätta till vår by, där ett
par dopkandidater och 2 il. 3 andra in
tresserade bo. Mycket folk samlas,
och på den lilla öppna platsen fram
för poliskontoret sätter man fram ett
bord och ett par bänkar såsom skydd
för oss gentemot trycket från folket.
En polis hämtar en tekanna och två
koppar åt oss, för vilken vänlig'het jag
sedan ger honom ett exemplar av första
Mosebok. Där får nu skaran omväx
lande lyssna till den långväga missio
nären och till unge Do. Vi tala ju så
olika . Mangen förstår helt säkert icke
myck-et av vad jag med min utländska
brytning talar om Gud, som älskar och
vill frigöra alla dem som frukta iråkade
omständigheter, döden, onda andar och
avgudar och sålunda äro slavar hela
livet igenom . Do är inföding och talar

hem, han lärt känna under hösten, om
ljus och skuggor och om många upp
muntrande erfarenheter, som han fått
göra. En gång mötte han två rövare,
just när han varit ute och samlat de
troendes bidrag till reparationer på sta
tionen i Yungning. De anhöllo honom
och frågade, vem han var,och i vilketären
de han var ute. Han gjorde reda för sig.
»Jaså ni tillhör Jesus-läran; ja, då får
ni gå. »
Det var uppmuntrande att höra, huru
församlingsmedlemmar samverkat för att
reparera Yungningshuset. Några infunno
sig personligen och tjänstgjorde som
hantlangare åt fyra vane arbetare, som
lejts ; andra gåvo hirs till alla arbetarnas
mat, en kvinna infann sig och tillsåg
matlagningen, andra gåvo penningar,
en evangelist skänkte ett dussin långa,
bra bänkar.Utan något slags hjälp utifrån
hade de sålunda snart ställt i ordning.
Sådant hjälper dem själva och andra.
Det var också roligt att höra Do be
rätta om de svar han givit konfucianer
samt de studerande i Yungnings rege
ringsskolor, vilka behärskas av den mate
rialistiska världsåskådningen.
Do feng-chen's hem är nära Honanfu.
När jag strax efter min ankomst till
denna stad för 8 a 9 år sedan fick höra,
huru hans far ej ville hjälpa gossen i
missionens skola, där denne önskade
gå, åtog jag mig att underhålla honom
och har gjort så,först med egna medel
och sedan med gåvor att användas efter
gottfinnande, ända tills han slutat sin
semlnariekurs i våras . Nu är det en glädje
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sällan besökes på grund av sitt avskilda
läge, fastän en uppriktig troende bor
där. Jag hinner upp dem senare. Medan
intrycket är färskt, ville jag sända detta
tack till den som gått Guds ärenden
och sänt Dos lön. Vi tacka Gud för E
der och för Do och fatta mod. 1Tess.5:25 .

att ha en pålitlig och bra medarbetare.
Det är ocksä glädjande, att fadern, som
förut vägrade att giva sonen mat och
även tog' ifrån honom hans kläder, där·
för att denne under skolferierna gick
till missionens söndagsgudstjänster, nu
mera själv bevistar dessa i Honanfu .
Medan jag skriver detta, har Do och
en kolportör gått i förväg till en plats
något mera än fyra mil härifrån, som

Eder medarbetare
M alte Ringberg.

D E N N U V fl R l\ N D E S T J\ L L N I N G E N I H I N fl.
A v Sherwood Eddy.

r.
Ledarna av den kristliga verksam
heten i Kina hade anmodat mig att
göra en fyra månaders tur genom tolv
av Kinas förnämsta städer. Planen till
detta fälttåg var icke densamma som
den för fyra år sedan. Medan målet
då var att bringa evangelie budskap
till så många som möjligt av de le
dande männen bland de icke-kristna
samt att försöka fä dem att såsom
forskare sluta sig till bibelklasser för
att studera Kristi lära och liv, var mä
let nu att. gå mer på djupet, att söka
föra de män, som på ett förberedande
sätt lärt känna sanningen, till ett av
görande, att få dem verkligt vunna
Mr Kristus genom ett personligt ar
bete, utfört av de kinesiska kristna
själva, att få dem icke blott till för
samlingsmedlemmar utan till aktiva ar
betare, som i sin tur genast ginge ut
för att söka vinna sina icke-kristna
vänner. Mötena skulle sålunda icke
vara huvudsak. De viktigaste fakto
rerna skulle vara det personliga, ihär
diga arbete, som komme att utföras
från de kinesiska kristnas sida.
Under besöken i de tolv städerna

var det ock en inspirerande anblick
att se de kinesiska kristnas arbete
bland sina icke-kristna vänner. I varje
stad höllos var eftermiddag »dubbel
möten ». Vid dessa förekommo två
föredrag, vartdera av omkring en tim
mes längd och med en stunds mellan
rum i och för personligt arbete. Varje
kristen hade att denna stund söka för
klara och tillämpa det nyss åhörda
budskapet för den icke-kristna vän,
som han Jnbjudit och följt till mötet.
Början gjordes i Canton. Omkring
fyra hundra kinesiska kristna, för sjä
lens frälsning nitälskande män, hade
fått med sig åtta hundra icke-kristna
vänner, som dock förut stått under
kristendomens inflytande. Varje plats
var numrerad och reserverad, och hela
auditoriet hade valts med synnerlig
omsorg. Första aftonen behandlades
i föredraget Kinas behov och den en
skildes synd. I de föredrag, som höllos
de tre följande kvällarna, framställdes
Kristus såsom frälsaren frän synd .
Flera hundra män undertecknade kort, på
vilka stod tryckt : »Jag mottager nuJesus
Kristus såsom min Frälsare och Herre. »
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V1\RJE

P1\STOR

I

SPETSEN FÖR SIN

L1LL1\ HJORD.
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hade vunnits genom medlemmar i hans
församling eller under den gångna
veckan avgjort sig för Kristus.

Sista aftonen sutto på plattformen
tjuguåtta kinesiska pastorer, ledare av FYR1\ HUNDRI\ !iR!STNI\ ARBET1\RE.
lokalförsamlingar. Då namnet på varje
I Foochow, bOlädjens stad », var det
församling ropades upp, reste sig först
omkring
fyra hundra kristna arbetare,
pastorn, så de kristna, som tillhörde
som
omsorgsfullt
hade fostrats till per
denna församling, och sist de nyom
vända, vilka genom dem vUl1nits~under sonligt arbete i tjugu aven missionär
Buchman och han s medhjälpare bil 
den gångna veckan . Det var gripande
att se varje pastor gå i spetsen för dade grupper. Möten höllos för stu
sin lilla hjord på tjugu, fyrtio eller derande såväl inom regeringens som
femtio man för att med dem börja kristna högskolor samt för affärs
veckans bibelklass och söka väcka män . Flera hundra män togo det av
steget
och inskrevos i
deras nit för att nå Kinas ännu obe görande
olika bibelklasser inom stadens 29 för
rörda miljoner att om möjligt vinna en
samlingar. Bland dem befunno sig sju
och en .
konfucianska
lärare i klassikerna. Av
Som en frukt av de troende studen
.
de
llyomvända
ha flera redan blivit
ternas förberedande, nitiska arbete in
..
döpta
om högskolan må nämnas, att sextio
icke-kristna studenter reste sig, då hela
högskolan var samlad, för att offent
MÖTEN1\ LEDDES 1\ V IHNESISR1\
ligt bekänna sig hava emottagit Kris
P1\STORER.
tus. Det personliga arbetet fortsattes,
l Shanghai leddes mötena uteslu
och följande dag hade antalet växt till
100, veckan därefter till 105, den där tande av kinesiska pastorer och det
på följande till 110. Verket pågår ännu med utmärkt resultat. I spetsen för
inom högskolan .
det hela stod d:r ehen Wei-ping. De
l Hongkong möttes vi aven med utlänningar, som annars skulle ha
omsorg utvald åhörareskara på 600 medverkat, hade blivit kvarhållna i
män . En tredjedel utgjordes av krist Foochow på grund av inställda ång
na arbetare och två tredjedelar av båtsturer. Vad som kom till synes i
forskare. Varje e. m. var samlings Sbanghai visade, att den framgång, vi
salen fylld av studenter och på aftonen på alla platser hade att glädja oss åt,
av affärsmän. Också här förklarade hade sin grund i det förberedande ar
en stor skara studenter sig vilja följa bete, som utförts av de kinesiska krist
Kristus.
Särskilt några bland dem na, ja, att framgången i själva verket
fingo av denna orsak underkasta sig var deras och icke utlänningarnas.
stora offer, i det de måste avstå från
I Peking voro omkring sex hundra
att fullfölja sina studier både i hem infödda kristna arbetare samlade, alla
landet och utomlands.
fostrade för deltagande i ett evangeli
serande arbete. Möten höllos för ki
I SPETSEN FÖR EN SRl\Rl\ pA SJUTTIO
nesiska studenter, som vistats i Ame
NYOMV AND1\.
rika och Europa, samt för flera hundra
I Amoy,där åhörarna till största de kinesiska ämbetsmän, bland dem med
len utgjordes av affärsmän, fick förste ' lemmar av ministären, generaler till
pastorn i en församling gå i spetsen hörande nordarmen samt ämbetsmän
för en skara på sjuttio nyomvända, som inom de olika departementen . En
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känsla av Kinas djupa nöd och för
tvivlade läge tyckte3 behärska alla klas
ser och ledare, såväl i norden som i
södern. De tycktes känna, att allt i
det förflutna hade svikit, och voro re
do att med öppna sinnen lyssna till
Jesu Kristi krav. Ja, de tycktes i Jesus
Kristus se Kinas enda hopp.
Mötena höllos i fyra olika delar av
staden under samverkan med de le
dande denominationerna, som gjort
särskilda ansträngningar för att nå de
högre klassernas män, särskilt bland
de icke kristna studenterna och äm
betsmännen. Den presbyterianska mis
sionens kyrka var huvudsakligen fylld
med mandschuer. Under de följande
dagarna samlades en uppmärksam å
hörareskara på c:a tusen män, till
största delen studenter, i kongrega
tionalisternas kyrka. Alla mötena räck
te minst två timmar. En tredje serie
av möten hölls inom metodisternas
kyrka med tolv hundra utvalda män
som åhörare och en fjärde serie under
samverkan med anglikanska kyrkan och
Londonmissionen .
PERSONLIGT l\RBETE BÄR FRU({T.

Sista aftonen samlades tolv hundra
män till ett samtalsmöte. På frågan,
hur många av de kristna, som under
den gångna veckan hade vunnit
någon för Kristus eller till
mö
tena fört med sig någon icke-kristen,
som. avgjort sig för Herrenjesus, reste
sig omkring fyra hundra. Annu myc
ket större var antalet av de män, som
reste sig till tecken aH de under den
gångna veckan hade tagit det avgö
rande steget. Flertalet av dessa män
hava nu skrivit in sig i bibelklassen
och förberedas för dopet.
Efter de möten, som höllos i Pe
king för fyra år sedan, var det om
kring sexhundra icke-kristna studenter
och andra, .. som började deltaga i bi
belklasser. Over 250 av dessa män
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hade även blivit döpta och upptagna
i olika församlingar. De möten, som
höllos i år, voro betydligt mindre.
Men åhörarna vora valda med större
omsorg, och framgången skall utan
tvivel visa sig så mycket varaktigare,
som det arbete, vilket utförts av de
kristna själva, varit så ojämförligt myc
ket gedignare. Ett möte vid en ame
rikansk högskola resulterade i atl ell
stor skara unga kineser mottogo Kris
tus. Tjugunio av dessa studenter hava
sedan erhållit dopet.
I{IN!\S LED!\I1E SÖH!\ HRISTUS.

l Nanking fylldes samlingslokalen av
omkring tusen män, dels forskare, dels
infödda arbetare i evangelium. Bland
de tjugu till trettio ämbetsmän, som
intogo de första bänkraderna, tilldrog
sig särskilt en uppmärksamhet. Det
var assisterande polisintedenten Wang.
Denne man, som första dagen hade
sin plats bland de icke-kristna ämbets
männen, framträdde andra dagen på
plattformen såsom mötets kristne ord
förande och bekände frimodigt in för
hela ähörareskaran, varför han hade
blivit en kristen. Han hade, sade han,
hoppats, att revolutionen och republi
ken skulle lösa Kinas problem, men
hade lärt sig inse, att Jesus Kristus
var Kinas enda hopp. Vid mötets slut
avgåvo han och fem ledande kinesiska
kristna, en av dem son till en f. d.
guvernör och sonson till Kinas store
statsman Tseng Kuo-fan, samt mr
Wen, guvernörens rådgivare i utrikes
ärenden, vittnesbörd om Kristus. Mån
ga bland åhörarna rördes till tårar, me
dan dessa män talade.
GUD VERI{!\R HAR pA ETT UNDERB!\RT
SATT.

Den lokala kommitten i Nanking
avgav följande rapport: » Varje möte
var till trängsel besökt. På lördagen

--- ----------------------~----
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och söndagen mås,te åhörarnas antal
ha uppgått till nära elva hundra. Mö
tet varade i tre timmar. Ett av de
mest glädjande resultaten var, att nio
av lärarna i språks kolan avgjorde sig '
för Kristus. Ett annat möte av det
djupaste intresse, som även räckte i
tre timmar, hölls i universitetsbyggna
den i Nanking. Inom engelska avdel
ningen i en av regeringens skolor
j staden finns numer en kristen. »
J Hangchow öste regnet ned. Men
icke dess mindre voro mötena väl be
sökta och var det flera av de ledande
männen, som fattade sitt beslut att
börja ett liv i Kristi efterföljd. En
missionär på platsen skriver: »Det väck·
te stort uppseende, när mr Wen döp·
tes för tre år sedan . I övermorgon
komma tio eller tolv män att döpas,
studenter, som åtel kommit från Japan,
lärare i regeringens skolor, fackmän i
olika branscher o. s. v_ - Gud verkar
här på ett underbart sätt. Jag har
aldrig sett något liknande, sedan jag
kom till Kina. Det räder bland män·
nen icke blott villighet att bliva kristna
utan hunger därefter. Den ene som
den andre uttrycker sin angelägenhet
att bli en verklig kristen och en själa·
vinnare. Det är helt erikelt underbart.,
I Hankows katedral samlades varje
afton omkring tusen män, av vilka
många ' med allvar hade satt sig in i
den kristna religionen. Den sista af·
tonen fördelades den ganska stora
skaran av infödda kristna arbetare en·
ligt sina denominationer i och för bil
dande av bibelklasser.

l Pebruar!I1919

FÖR S. M. R:s BEDJl\NDE
VRNNER.
Tacksägelseämnen.
För ledarekonferensen i Yuncheng, s.32.
För Guds beskydd under striderna i
Hoyang, s. 34,
För de rika tillfällena att så ut evan
gelium, s. 35, 37.
För missionens alla ,> onämnda » vän·
ner, s. 35 .

Ta<;ksägelse- och böneämnen.
Fröken Emma Beskow, hennes förflutna
och framtida arbete, s. 29.
Pastor Chi ng, s. 30, 33.
Den nya skolan på Kikungshan, s. 30.
Fröken Anna janzon, s. 31 ,

Böneämnen.
Att färdevägarna till Kina må öpp
nas, s. 29.
Om nya missi-onärer, s. 32.
Missionshistorien är rik på hänförda Guds tjä·
nare . Deras heliga hänförelse röjer sig i detta
tålamod i god giirning (Rom. 2: 7), som väcker
vår förundran, blygsel och trånad. Missionärer ha
härdat ut i åratal under bön, arbete, förbidan, ii
-dande, innan de hunnit fram till den första om·
vände hedningen: Gossnermissionärerna bland
kolerfolket och brödraförsamligen på Grönl-and'
höllo vardera ut 5 år, Judson i Birma 6 år, Carey i
Indien och Morrison i Kina bådadera i 7 år, mis
sionen i Siam, den norska missionsbislwpen
Schreuder 14 år, missionen på Tahiti 15 år, Mars
den på Nya Seeiand och doktor Thomas i Ben·
galen 17 lir, Bruc!<Iler på Java 30 år.
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CJJÖn.

!3dngt bortom rymden vida,

{]Jlörkaste nöd skall ljUsna,

längre än solar gd,

bittraste kval fd ro,

högre än sljärnor tindra,

lär dig blott att vandra

den bedjandes suckar nd.

pd bönernas htmlabro.

CJlnden frdn stoftets världar

(l(ingaste barn, som beder,

lyfter sitt vingepar,
klappar pd himlaporten
och söker sitt hem, sin (ar.

lever oändligt tryggt,
mäktar ldngt mer än hjälten,

'6rdng är all världen vida,

{]Jldtte Vt aldrig glömma,

hjälplös var jordisk vän.

var vi i världen gd,

Själen /dr ro och fäste

att till!luds eget hjtirta
den bedjandes suckar nd.

allena i himmelen.

som starkaste fästen
, byggt.

CJlster.
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E T T B I B E L S T U D I U M.
"OM I BEOJEN."

Av Rektor Joh. Rinman.
II.

2.

BÖNENS KRAFT.
"~

Il\NDEN"

Anden manar gott lör oss med outsäg
liga suckar, nämligen i våra h;ärtan. I
allmänhet kretsa nog våra tankar hu
vudsakligen om utsikterna att få svar
på vår bön, få erfara bönhörelsen, så
som vi ränld oss den. Vi ha ett mycket
outvecklat sinne i·ö r att bönen som i och
lör sig kommer lrån Gud, är en Guds
gåva till oss. Han giver nämligen icke
blott svar på bön,han giver först själva
bönen. Om våra böner nå fram till och
beröra honom, så beror det på, att han
först nått och berört våra hjärtan. Ja,
däri består bönen, icke att vi hava bedit
till honom, utan att han först har bedit
i oss, med si,n Ande suckat outsägligt i
våra hjärtan.
Vilken hjälp och hugsvalelse innebär
icke denna sanning, när He'r ren blott far
låta löftesorden därom utstråla sin inne
boende glans för vår trosblick. Vilken
hjälp, att vi slippa vara upptagna med
tron på vår bön utan fastmer under bö
nen få ha tro pJ Gud. Vilken hugsva
lelse, att vi få erfara bönen s{)m ett eko
från tronen däruppe, en viskning och out
säglig suokan från Guds eget hjärta. Däri
består framförallt den hjälp i vår bönc~
skr·öplighet, som ' Rnden ger. Han -tar
vår sa,k, såsom den föreligger i våra
hjärtan och för fram den, i det han ger
oss »outsäglig» frihet i bönen samt ut
trycksmedel även utan ord. Dessutom:
Anden påminner och lar oss (Joh. 14:
16, 26)
alt bedja, ..lå vi elj.est icke skulle ha
gjort det, jfr EL 6: 18; Jud. v. 20.

all hedja i tron, jfr EL 3: 16, 17, 20:
Matt. 11: 24.
att bedja i Jesu namn, Joh. 16: 23, 24;
15: 16.
Märk, att huru avgörande tron än är,
så är det dock icke tr,on i och för sig,
som utgör villkoret för bönhörelse, utan
tron på och trons användande av Jesll
Kristi namn. Det är ett Iramhållanrlc
och åberopande av det enda namn som
gäller och som gäller oinskränkt inför
Gud.
Jämför Rhasveros tillåtelse åt
drottning Ester och Mordikai »att utiär
da en skrivelse angående judarrne i kG
nungens namn, såsom I finnen för gott,
och beseglen den med konungens rin.~.
Ty en skrivelse som är utfärdad i konun
gens namn och beseglad med konungens
ring kan icke återkallas», Est. 8: 8. De
fingo alltså för vinnandet av sina ädla
ör.skemål använda sig av den myndig1-,.et
och makt, som konungens namn och ~i
gill ägde. Så har Kristus i {)utgrund l i~
nedlåtenhet och barmhärtighet givit 058
sitt namn ()ch sina löftens signetring,
samt uppmuntrat oss att nedskriva v{lr
önskan i detta hans namn och besegla
den med hans insegel. Vad som $c1
framlägges inför Gud, .kan ingen männi
ska, ej ens någon ängel åter,k alla ell(~~
ändra. Underbara nåd! Underbara namn i
Underbara Ik1raft I Och detta 'är »eU
namn som är detsamma än i dag».

Anden ger den bedjande trons ord att
leva av; Rom. 10: 8; Ps. 56: 5, 11;
138: 2. T ron avfordras oss icke såsom
ett pris, vi ha att erlä'gga .för det, vi
önska och behöva. J\nden ger 'oss »!or
det om tron», ordet om honom, som vi
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få tro på och gör det så, at~ tron växer Mank. 11: 24 (Myhrb. övers.) »- tron,
fram lika naturligt som vårsIppan ur .en '. att det är eder givet» (Bibelkom. nu ::tn~
kaI! jord, då soLens livsvärme får utgJu~ tagna -övers.) »- så veta vi, att vi haDe;
det ombedda», 1 Joh. 5: 15. »Hava deh,
ta sig själv däröver.
om ock ibland i en annan Iorm än vi
tänkt oss och i vinnandet av syItemdi,
som vl icke mäktat inrymma i vårt Iöre~
3. BÖNENS ERFARENHE
stäIlningssätt.
"TILL Fl\DREN".
I T adj Mahal, den i Higra, Indien, sa
Bönhörelsens sYltemJI är »all F adrer. underbara gravmosken av idel ooh fina.
må bliva lörhärligad i Sonen», Joh. H: ste marmor, vars uppförande krävde 22
13. Detta Fadrens förhärligande sam··
år med användandet av .flera tusen ar~
manhänger med vår tilEhfulla vä?tan, betare, säges akustiken (ljudförhål.landet)
till dess svaret kommer, med vår visade vara det märkligaste man känner blI. En
glädje och tacksamhet över ~e ~under~ resande säger .därom: » Vi stodo i m{)~
lxira .g ämingar, varmed hanbonhor oss»
skens mittelpartl under en kupol "om
(Ps. 65: 6) samt med vårt muntliga vitt·· höjde sig 150 fot över våra huvu.den.
nesbörd där.om inför människor. Fram: Varje ;()rd vi talade gav eko, men ej et~
förallt tro vi, att vikt ligger uppå vår I vanligt eko, utan likt en klockren, för
ord uttryckta tacksamhet. Den välsignelse längd musik, skönare ju .högre det steg.
som vinnes genom bön blir bestående, Det var som hade de övre rymderna va·
om den utnyttjas med tacksägelse. Bö
rit fyllda av änglar, vilka återgåvo i Iöl'
nen enbart kan i många fall vara myc.. skönad€ toner våra röster och våra ord".
ket självisk, springa fram ur hjärtats na~ - Vi veta med visshet, att varje böne-
turliga böjelser. Men tacksägelsen frant~ ord, sorn uppstiger från våra hjärtan i
kallas av nådens övernaturliga makt. enfaldig tillit till Gud och i Jesu namn, får
Framträngandet~en()m Sonen i R.nden
ett eko i höjden .och helgedomen, ett gen
till Fadern - må detta framträngande i sva.r av änglaskarorna som mpa: »Sp-,
vårt liv ske ej blott genom bön och åkal~ han beder". Och svaret på vår begära!'.
lan utan ock under tacksägelse.
är redan på väg.
Bönens möjlighet. »R.llt är möjligt för
(Ur »Hälsning från Svenska
den som tror», Mark. 9: 38. Och under
BtbeJinstituteb> ).
övningen av denna tro låt oss lörst till~
. litsfullt säga vårt: »Herre, jag tror l»
Därelter, när vi det behöva och måhän
da ej utan tårar: »Hjälp min otro h) Vi
F R Å NR E D A K T lON EN.
få tala öppet med Herren om vår otros~
smärta men tala därom i tron på honom.
L e d il r e k o n l e r e n s e n s
h ä l sDen skenbara motsägelsen häri vet er~
n
i
n
g,
som
finnes
inlörd
på
annat
ställe
i
farenheten förklaringen på. ' Huru litet
vi än mena är möjligt för tron i våra denna tidning, är i sanning gripande. Mis
sionär Erik Folke, som Iörmedlat hälsnin~
hjärtan, Jesus själv har satt sitt gudom
liga allt framför ordet om tron. Och i gens översändande till oss, skriver: »Jag
sin förklaring över löftena ti"llägger Jesus:
hoppas innerligt att denna hälsning kom~
»- ty jag går till Fadern».
Bönhörelsens upplevelse. »1 alla edra mer fram. Det är inga tomma ,ord. Vad
böner tron, att I haven fått allt, vad I jag var vittne till den stunden ·i Yunoheng,
bedjen om,och det skall tillhörä eder», glömmer jag aldrig. Sann, verklig, djup,

r.
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tacksam kärLek av äkta slag ådagalades
vid denna högtidsstund».
Det är en stor glädje för oss, att den- '
na. skrivelse framkommit. När vi tän
ka på vad som sker ute på vårt fält mitt
ibland strider och nödtid, längta vi myc
ket eUer att vår lilla budbärare, Sinims
Land, måtte. nå ut i allt vidare kretsar
med dessa glada underrättelser. Gud väl
signe envar, som medverkar härtill!
V ård h a" an d e
m i s s i o n ii r e r·
nas rapporter för 3:e kvartalet 1918

hava nu anlänt. Rrbetet har, i stort sett,
fastän med den begränsning, som är vanlig
under sommaren, kunnat f·ortgå. Några
hava kommit ,mI tron. I allmänhet rå
der en mycket välvillig stämning emot
missionsarbetame, ooh villigheten att
lyssna till evangeIii budskap är stor. I
juIl månad döptes ,tvenne personer . i
Puchow. Våra stationer ha av ne;beller
och rövare allmänt respekterats. Sko
lorna ha kunnat hörja på bestämd tid i
Yuncheng, Sinan, Puchow, Juicheng,
Tungchowfu, Pucheng och Honanfu. Från
de övriga stationerna förligger ingen rap
port här.om.
»B l a n d v å r a e v a n g e Ii s t- e r är
det flera, som ,sakna underhållare», skriver
föreståndaren på fältet i sin jämte rapp or
'tema närslutna skrivelse till KOllb.l1itten.
De, som skulle vilja hava en ,egen repre
sentant ute på fältet, helt eller delvis,
kunna ,få detta ordnat genom att hänvän
da sig till S. M. K:s expo

E n n y u t s t a t i o n. Den in.födda för
samlingen i staden Ra-I har för en summa
av nära 1,000 kr. inköpt och själv betalt

15 Februari 1919.

ett hus därstädes. »Under flera år», skri·
ver bro B., »ha vi bedit .och 11'I'bet·a t {(jr
aU få en utstation där. Nu är vår bön
uppfylld. Herren vare lov! »

s p il n s k. a s; u k a n har, enligt våra
missionärers meddelanden, gått härjande
fram äv,en i :Kina. Så skriver missionär
E. F:olke, att farsoten gått fram vida om
kring på slätterna i Honan och i Yanglsi
dalen. Hela familjer ha döH ut. Folket
kan icke anskaffa \ikk~stor i tillräckligt
antal. Man bryter upp golven och tar
ned dörrar för att erhålla virke till lil<~
kistor.
EN

HÄLSNING

FRAN

LEDAREKONFERENSE~

»Vi delegerade från Shansi, Shensi Gch
Honan, samlade till möte (i Yuncheng),
hälsa moderförsamlingen i Sverige med
~~

.

Då vårt land var försänkrt i okunnig
hetens mörker och helt och ' hållet var
under djävulens . tyranni, sändes från
Edert land Herrens heliga tjänare, som
försakat allt för att komma till oss i vårt
mörker ,och som hu varit ibland oss un
der trettio års tid. Herren har genom
sina ' kogna, heliga tjänare, våra missil)
närer, till antalet omkring fem1io, 'under
alla dessa år arbetat på vår frälsning, och
vi ·kunna ej utsäga, huru mycket våra
lärare lidit och utstått, hur mycket de
älskat, hur mycket medel de of'lirat, hur
mycket tålamod de övat. Vii tänka på
huru vi från den första, svaga begyn
nelsen i tron ,ä nda tills nu visat våra mis
sionärer ett hårt och oböjligt sinne, olyd
nad, retsamhet och falskhet m. m. Det
är i sanning svårt aU kunna tala om al\!.
Våra lärare hava på ett överflödande
sätt i kärlek och tålamod burit ·oss, fost
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rat och närt oss och med olika medel
efter Herrims sätt undervisat och tröstat
oss, alldeles som en moder med outtrött~
Iig ·kärlek sköter sitt barn. . De nu födda
barnen, som utgöra Herremi .församling,
riikna mer ·än två tusen medlemmar.
Vi ha nu fått mottaga ett nytt bevis
på Herrens sfora nåd i det, ändock Edert
land 'genomgått många svårigheter, ' I
ändå älsk·enHerrens små lamm, så att
I oSänt till .o ss Herrens ~rogne, helige ~jä~
nare, vår ,p astor Folke, som fött oss ooh
·älskaIr ·ossoch som 'oaktat nuvarande
osäkra reseförhållanden kommit lör aH se
oss <och trösta oss och berätta för oss,
hur I, Herrens tjänare 'och älskade brö
der,vars ansikten vi ej kunna få se,
huru I under smärta och tårar hedjen
för ·oss. Då vi hördedeUa n-ödade våra
tårar under djup tacksamhet. 0, aH vi
kunde flyga till Eder för att se Eder!
Nu ha vi, tyvärr, ingen annan utväg än
att skriva till Eder och hälsa Eder med
frid, bedja och ropa .till Herren, att han
eHer sina löften måtte rikligen uppfylla
och välsigna Eder. Vi hoppas inneriigt,
aU I än mer måtte ihågkomma oss, Edn
små barn, som ännu ej kunna äta sta
dig mat ulan äm stadda i' Ibamaåldern.
Vi hälsa Eder vördnadsfullt.

Delegerade från Shansi, Shensi o. Honan.
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till stor ·glädje och fromma för både ele
ver 'och lärare. Och dock har knappas~
något nytt att ,tala .om ,b ehövt byggas."
lVlissionär Berg meddelar {)ckså, . att i
augusti månad en av de ' unga försam.
lingsmedlemmarna i Yuncheng, Wei
Kwei-chen, 'Plötsligt avlidit i kolera. Det
blev stor sDrg, icke endast i hans hem,
där han efterlämnade en ung änka och
!lera syskon, utan ·även i församlingen,
där hans ungdom ingav hopparn att
han skulle bli en kraft i apbetet.
Rörande epfarenhet€rna i arbetet skri··
ver missionär Berg, att det förmärkes
ett nyvaknande intresse för Guds rike i
byn Tao tsuen, 20 km. från Yuncheng,
och att i staden 11.n I nera intresserade
finnas. Däremot hava några svalnat i
sin iver, och deras händer hänga nu
maktlösa. Vägen är smal och trång för
dem som här ute vilja följa Herren. (Rö
randeutstation i }\n I se red. medrle~
landena).
Katolikerna vålla numera ej någon vi
dare svårighet. Visserligen har ytterli
gare en kvinna övergått till dem, men
den man, som förut övergått, tyckes havu
tröttnat på vad han där får till livs. För
övrigt har arbetet i stad och på land på
gått som vanligt,. och mötena varit tal
rikt besökta.

•
GENOM STANDl\KTlGHET TILL SEGER.

AXPLOCK

UR

BREV

FRÄN

FÄLTET.
SKUGGOR

OCH

Dl\GRl\R.

Missionä.r fIugust Berg meddelar från
Yuncheng, att det manliga seminariets
lokaler reparerats och tillbyggts, så aU de
nu efter därvarande IörhåHanden äro till·.
räckliga. Därigenom har ett länge känt
behov fyllts. Missuonär Landin skriver,
att husen nu stå där putsade och målade,
redo att taga emot en långt större elcv
skara. Lokalerna äro ljusaooh trevli'ga,

Från Honanfu skriver missionär fIn
dersson, att en rätt 's vår förföljelse ut
bröt i juli mot en familj, emedan en dot
ter inom densamma, som var förlovad
i ett hedniskt hem, lät lösa sina fötter och
ville gå i skola. Både hennes far och
bror blev·o ganska svårt misshandlade,
men det hela avlöpte så, att Hickan blev
fri från den hedniska .familjen. Härom
hade hon bett till Herren öv,er ett halvt
år.
BroderI\. skriver vidare: »D€t kiln
ju ej hjälpas, att en viss avmattning in
träder i arbetet under den hetaste tiden,
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då också rätt stor brådska råder bland
!.lantbefolkningen. Likväl äcr- det en gläd..
je, att våra histna i allmänhet komma
mangrant tillsammans till gudstj3nster
na ·och att t1U och med under såda
na tider de tr.oendes antal ,ökas. Här i
Honanfu ha ett par tre män ,blivit be
rörda av evangelium i sommar och be··
slutit sig för att följa Kristus».

*
B I B E L I{ U R S E R N 1\ S B E T Y D E L S E.

Missionär Ringberg skriver: "Mer och
mer börja de kinesiska ledarne och även
menige man inom församlingarna i Honan
att inse vikte av att .äga mera ,k unskap i
bibeln, både för att utföra sin andel i
provinsens snara evangelisering och för
att kunna på rätt sätt lösa de fråg.or, som
möta i det dagliga livet. Under den rriin
dre bråda sommartiden söka vi därför
anordna bibel'kurser av lämplig tidslängd
och så praktiska som möjligt. En så
dan kurs för medarbetare, gemensam ä
ven för dem i Honanfuoch Sin-an, var
anordnad 14 dagar i slutet av juni och
början av juli. Bröderna ,l \ndersson och
Beinhoff samt undertecknad delade ar
betet med lUndervisningen. Därefter hölls
i följd ,en åtta dagars kurs för försam
lingsmedlemmar i Mienchih, ytterligare
en ålta dagars kurs i Shtih-ts'uen och
så en lika lång kurs i Liong"på med 12
a 15 deltagare på varje plats»,
t,:

1\VGUD1\TJANSTEN LIDER 1\VBRACH

Missionär Hahne skriv.er: »Den sed.
vanliga stora tempelfesten i Wanchu,m
var som vanligt sommarens stora hän
delse.
Många frivimga medhjälpa!re
hade infunnit sig ,och hjälpte till
att göra Jesus känd. Små blad med
korta bibelspråk utdelades rikligt. Dessa
anspråkslösa,
tysta budbärare mot
togos beredvill~. En arbetare kom och
ville ha ett blad, men "cit med många

J5 februmi 1919.

skrivtecken på". Han fick: »Kommen
till mig I alle, som arbeten och är en be
tungade» o. s. v. »Ja, det passar just
för mig.", sade han. Vi borde i långt
större utsträckning sprida Guds ord, än
vad vi göra. Många arbetande och be
tungade finnas, och ej få av dem äro så
beredda för nåden, att den lätt vinner in
träde i hjärtat. Det händer ofta, att ett
sådant litet blad, bortsk.änkt med några
vänliga 'ord samt förklaring av innehål
let, öppnar vägen för köp av ett evan
geliehäfte, där förut ingen köplust fann::::.
Diet var rätt intressant aM höra, huru
templens invånare och andra, som ha
med avgudatjänsten att skaffa, uppskat
ta vårt al'\bete. Det sades, att -dessa för
ut ,brukat ,få i cr-en behållning från den
sto-ra .festen omkr. 200 täl silver. Nu få
de kanske bara 10. Orsaken till denr..a
stora tlllbakagång i inkomst tillskriva de
vår predikan .och bokspridning, varför
de ämnade samlas för att rådslå om me·
del aU sätta stopp för denna verksam
het, särskilt uppe vid templet. Huruvida
sådant rådslag kom till stånd, eller i så
fall till vad resultat det ledde, veta vi
naturligtvis icke».
STORT EV1\NGELISHT MÖTE
STUDERANDE

FÖR

UNGDOM.

Missionär 'Landinskriver:
Som en värdig avslutning på ledare
konferensen hölls ett 'S'lort evangeliskt
möte å Huei Kuan (Guildhall), anordnat
av K F. U. M. några ·dagar efter kon
ferensen. Talare vor.o pastor Li, Tor
sten Folke som talade på engelska"', tDl··
kad aven ung troende och högt bildad
kines och Henrik Tjäder. Det var in
spirerande att se hundratals skolelever,
seminarister .och andra i samlad trupp,

* T orsten Folke, som är född i Yunch(ln~,
kunde vid delta .tillfälle åberopa detta och
tala till Y'unchengs studerande ungdom ·som
Red.
infödd Y'llnchengbo.
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löretr,ädda av sina skolflaggor ,och skol~
musikkårer, tåga in i den stora »Guild
halb> (börssalen är kanske det svenska
uttrycket), icke för att åse ett teatersp'31
eller någon idrotfsuppvisning, icke för
att åhöra något politiskt föredrag utan
för att höra om Jesu evangelium. För~
utom c:a 6-700 studenter hade samlals
omkring 300 köpmän, ämbetsmän och
militärer. Hade icke en influensaepide
mi rasat i dessa skolor, torde antalet
studenter ha uppgått till över tusen. För
beredelserna till mötet ha gått bättre ärt
förra gången, tack vare vänligt stämda
ämbetsmän, men mycken tid och kraft
tog det.
.

F R AN

H E M L 1\ N D E T.

Tretlondagen hade undertecknad gläd
jen att få deltaga med i ]önköpings mis
Det ':i r
sionsförenings kvartalsmöte.
gammal tradition, att denna förenings
alla större möten hållas i Jönköping,
>; smålänningarnes ]erusalem». Dit sam
las då stora skaror från de närliggande
bygderna. I år var det stora missions
huset fyllt i varje vrå, och ändå iin~Q
många vända om vid dörrarne utan att
kunna komma in.
)önköpings missionsförening har gamla
och ärorika anor. Den har brutit mark
i den ringa begynnelsens dag.
Dess
första kolportörer ha vandrat omkring
till fots i bygderna, Irån hus till hus. Det
var äkta virke i dessa gamla banbryta e
gestalter. De vor,o den stora väckelsens
barn, och de hade ett levande budska p
från Gudom synd och nåd. Minnet a·.
dessa banbrytare lever i välsignelse än
i dag.
Man märker att denna banbryinings
tidens ande med dess ursprunglighet,
dess nit för själars frälsning och dess
enkla, ofta av verklig originalitet burna
Kristusförkunnelse ännu lever kvar där
I~ ere. Skall man i denna kopiornas och
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den andliga nivelleringens tid få höra
origin,ella predikanter, då skall man resa
till Jönköping. Mer än annorstädes fin
ner man dem där.
S. M. K. har förmånen att få räkna
)önköplngs missionsförening Mand de
gamla, trofasta vännerna. Missionär och
fru R. Berg samt fru Ida Ringberg (född
Hndersson), en dotter till en av predikan
terna i )önköpings missionsförening, un~
derhållas av denna förening. I vidhjär
tal missionssinne har ]önköpings mis..
sionsföhen;ng på liknande ·säH lämnat
bidrag till Ev. FosterlandsstiItelsen, Sven
ska Missionsförbundet, Sv. Rlliansmis
sionen, McRlI missionen m. fl.
Nu står ]önköpings missionsförening
inför ett allvarligt steg. Det är fråga om
en sammanslagning mellan denna gamla
förening, Svenska Rlliansmissionen och
]önlköpingskretsens kristliga ungdomsför
bund. Kommer . detta till stånd blir det
ett sällskap ,a v betydande omfattning.
Till ]önköpings missionsförening äro om
kring 1,000 biträdesIöreningar i Smålapd
och närliggande provinser anslutna.
Svenska
RlIiansmissionen
bedriver
missionsverksamhet i Kina, Indien och
Sydafrika, där den äger 12 missionssta
tioner och 44 bistationer. Missionärernas
antal är 43, de :nrödda medarbetarnes
152 och Iärsamlingsmedlemmarnes 2,100.
S.R. M. har 23 skolor, 3 industriskolor
och 4 barnhem.
]önköpings kristliga ungdomsför,bund
omfattar 130 föreningar med omkring
6,800 medlemmar. ]. K. U. F. har, allt
sedan missionär Hugo Linder år 1893
utgick ,till S. M. K: s ~.ält, räknat ho·nom
som sin särskilde missionär och bestritt
. hans underhåll. Numera underhåller
Ungdomsförbundet även tvenne missio
närer i Sv. Rlliansmissionen. I hemlan
det bedriver förbundet en välsignelserik
ungdoms- och soldatmission, samt har 4
fast anställda representanter.
Man må önska, aH detla steg in på sam
organisationens väg ej må föra ,b ort från
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det som hittills givit dessa kristliga verk·
samhetsgrenar en säbtällningoch Im
välsignelserik uppgift. Må den goda e
vangeliska och i bästa mening vidhjärtade
anda, som hittills besjälat )önköpings
missionsförening få fö~bliva över den nya
organisationen, dess ledare ooh medarbe··
tare!

*
Ännu ett par glädjande erfarenheter
har jag att anteckna från Småland. 1
Tranås var sparhössetömning anordnad
för S. M. K. -d. 11 jan., då ej mindre än
846 kr. insamlades. Följande dag var
en liknande högtidsstund anordnad i Flis
by, då 297 kr. inkommo. Det är ett
varmt intresse för missionen i dessa byg
der, ,och även S. M. K. har här många
trofasta vänner, för vilka vi innerligt tacka
Gud.
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F Ö R S. M. K:s B E D J A N D E
VÄNNE R.

Tacksägelseämnen.
For ledarekonferensens hälsning, s.
44.
lUt det manliga seminariet i Yun
cheng kunnat utvidgas, s. 45.
Evangelii seger över avguderiet, s. 46.

Tacksägelse- och böneämnen.
Rapporterna från fältet, s. 44.
Utstationen i Rn I, s. 44.
Det nyvaknande intresset i byn Tao
tsuen, s. 45.
Det stora ungdomsmötet i Yuncheng,
s. 46.
För arbetet ihem\.andet, s. 47.

Böneämnen.
I Nässi'ö vom vi sedan samlade till
en bibelkurs d. 14-19 jan. Inför det
stora ämnet: »Gemenskapen med Gud i
korsetsooh dess förebilders belysning»,
hade vi oförgätliga stunder. En stilla,
ljuvlig förnilmmelse av Herrens närvaro,
längtande, mottagliga hjärtan och myc
ken gemensam innerlig bön, präglad-z
vår samvaro.
N. H.

Om fler underhållare av infödda evan
gelister.
Bibelkurserna, s. 46
11111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Visa tidningen föredra vänner
och bekanta och uppmana dem
att prenutnerere ådensammal
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Expedit ion : Drotlninggatan 55.

Telegramadress: "Sinim", Stockholm .

Telefon : Riks 4459.

l\llm. 224 73.
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