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Av missionsdirektorn Joh:s Lindgren. 

I. 
Uppb. 7: 2-12. 

Oändligt gripande är den bild, sia
ren på Pa tm{)·s tecknar i föreliggande 

. skrifts tycke: bilden av Herrens för
samling i fulländningen. Det är, som 
om en flod av ljus strömmade oss till 
mötes från den underbara .skaran in
för Guds och Lammets tron. Här var 
den så liten - där oräknelig; här 
splittrad - där enad ur jordens alla 
stammar och folk; här på vandring 
där hunnen fram till målet. Vilken 
renhet! Vilket ljus! Vilket jubel! När 
ljuset från den skaran faller ned över 
oss, vad känna vi då? Måste vi då icke 
var och en för sig klaga: hur långt 
borta är jag icke från denna himmel
ska renhet - och hur långt nere! Hur 
skall jag nå fram? Hur bli en av 
dessa? 

Vilken är då denna skara? . Det är 
skaran av Guds tecknade, skaran lUV 

dem, som bära Guds insegel, skaran 
av dem, som under århundradenas, 
årtusendenas lopp låtit sig präglas ·av 
Guds märke, Guds stämpel. När de 
fyra domsänglarna förbjudas att »göra 
jorden eller havet eller träden någon 
skada ", tills Guds tjänare tecknats 
med insegel på sina pannor, så bety
der det, att det innersta i världsutveck
lingen är själarnas uttagande Ul' den 
värld, som är dömd, och deras sam
lande ur jordens alla nationer till ett 
gudsfalA' i fullaste mening. Tecknan
det säger -oss, att Gud bland alla folk 
har sådana, som tillhöra honom och 
utföra hans verk. De skola tecknas 
såsom hans egendom och utt.agas 
ej ur de yttersta tidernas lidanden 
men undan den dom, som skall över
gå allt, som är gudsfientligt. Mitt un
der det att domsmörkret sänker sig 
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ned över viirlden, har Gud dock i den' 
en församling, vars enskilda medlem
mar han känner. Gud beskyddar 
dem , vårdar sig om dem en och en, 
oeh även i de sis [a tidernas förh~ir.ian
dc stormar slwla de vara bevarade, 
ty de äro Guds egendom. Ej en 
enda ,av dem är glömd; de äro räk
nade, och tillsammans utgöra dc eld 
sanna gudsfolket, det sanna Israels 
l'iirsamling, det fulltaliga gudsfoll{et. 
Herren känner var enskild i denna 
skara , och dock: när den en gång 
står d~ir inför Gud, helt räddad 
l1l' den siarn bedrövelsen, är den s,\ 
slor, aU den efter människomått är 
oräknelig. I den förra bilden beskri
vns dessa frälsta såsom tecknade, räk
nade, såsom de där utrustas för kari1
pen. I den a.ndra såsom segrare med 
segerns palmer i sina händer och med 
segersånger' på sina läppar. Att denna 
skara samlats nr jordens alla folk, det 

visar oss ock, vad som är det innersta 
i hednamissionens v~irldsomfattande 
gärning: tecknandet med Guds inse
gel, uttagandet och förandet till Her
ren a v all t det, som är ha·ns, allt, som 
låler sig flira HlI honom. Såsom över
vinnare star nu skaran där i fulländ
ningen, ombrusad nv hela skapelsens 
jubel - ej föl' sin egen skull, utan 
därför »att dc tvagit sina kläder och 
gjort dem vila i Lalllmets blod ,, ; slår 
diir sasom överYinnare genom korsets 
nlld, genom den förlåtelse, Kristus 
vunnit, och genom troheten mot fräls
ningen i honom. Nu äro de ock alla 
utlagna ur tidens lidanden och sorger, 
lyftade över allt, som vållade smärta 
och tårar, ve och klagan, njutande den 
salighet, som gudsgemenskapens fulI
iindning skänker. Ja, sådan möter den 
oss, skaran av de tecknade, Guds för
samling från jordens alla folk i sin 
fulländning. (Forts.). 

Ur vårdhavande missionärernas rapporter. 
Yuncheng. 
\1issionär Aug. Berg skriver: Vi ha 

nu ett större antal elever i våra · sko
lor än någonsin. Vårt kapell är där
för varje söndag fullsa tt, och vi um- · 
gås med plal1Pr på att utvidga det. An
talet besöka'1de fdm regeringens sko
lor har s: gott som alldeles upphört, 
sedan den s. k. d-Isi sin shae », eJ. v. s. 
), föreningen för hjärtats tvagning», 
hildades. Dc hava sina föreläsningar 
varje söndag, samtidigt med våra 
gudslj~instel', och diirigenom förhind
ras de elever, som annars ville kom
mn, 'att si\. göra. 

I fiingelset, bland de faltiga på· sta 
dens fattigförsörjningsanstaIt, i hem
men, bland iimbelsmännens fruar och 
annorstiidcs fiirkunnas eyangelium, 
alltefter som tillfälle gives. 

Den nya utslationen isladen An-I 
invigdes i början av april. Denna ut

'station har kommit till stånd genom 
de infödda kristnas hjälp. 

Trots det att evangelium uu är väl 
känt, uppenbarursig nu och då ej 
så litet fiendsl<ap mot detsamma. Vi 
behöv11 nog alla påminnas om att alla , 
som vilja leva gudligt i Kristus Jesus, 
måste lida förföljelse. r stort sett rå
der docl, fridsanuna tider i vår trakt 
och intet hindrar oss ntt förkunna del 
glnda budskapet vitt och brett. 

Chiehchow. 
Evangelisten YUPI1 har fiitt tillfälle 

:Itt bevista en ;) veckors kurs för sön
dagssl<olJärare i Nanl<ing. Samtidigt 
har han fått inlära det nya skriftsprå
ket. Vid å terkomsten till Chiehchow 
undervis[\cie Yllen en klass pa f>4 per
soner i de 39 nya tecknen, likaså i 
gDsskolan, när den börjad,e. 

Paslor Ching och evangelisten Yuen 
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ha tillsammans haft en »ibelkurs, 
kombinerad med Hiskurs i den nya 
skriften, i köpingen Ching Tall och i 
staden Yhsiang . 

I byn Hsiiin-sllfing har missionär 
Tjäder haft en 8 dagars bibelkurs. 
Kursen hölls i ett litet tempel och stun
dom voro ända till 7'0-800 personer 
samlade där . 

I en by, Hsin-chiai, havn ett lO-tal 
fHlnilj e t· och c n lärm'e, som har en 
skola med 17 elever, börjat vis:l in
tresse. Skolan har sedan begärt att Ut 
ställa sig under vå rt överinseende och 
har anta.git de I<ristna böckerna. 

Nybyggarne öster om staden Yh
sia ng hava genom de troendes bcmed
ling upprättat en skola med 1:'1 elever. 
En ».sökare » vid namn Wang är hi
rare. SIwian är inrymd i den nyligen 
inköpta »Evangeliegärden ». 

Ishih. 
Missionär Hahne skriver: 

Vi ha i år fått börja goss-skolan 
igen. Än Il II är det blott 19 gossar i 
den. Läraren är en frän seminarid 
just II texaminerad elev. Ekonom ien 
skötes nu av församlingen, enda.st lii
rarelIs lön hetalas av missionen. Trots 
den sjukliga tid, som varit, ha alla 
gossar'ila i skola Il mtt hehålla hälsaIl. 

Att det varit en sjuklig tio ha vi 
sj~ilva fått lite erfarenhet a-v, i det min 
hustru fick något som vi-il var en form 
av ,spanska sjukan och som stiingde 
henne inne och delvis band henIle 
vid s~ingen under 2 månader. Men 
nu iiI' hon frisk igen och dul>belt 
taeksam diirfiir - det iiI' en av de 
välsignelser mall .får på sjuklägret. 

Våra medarbetare, fröknarna Forss
berg och Björklund, ha fått vara 
friska och arbeta i sin stora skoln 
nu 4;') elever - samt i sjukhehand
ling. bibelklassarbete m. 111. 

»KOlll du Ande - - och bl ås på 
dessa dräpta , s~ all de åter hliva le
vande~ » 

Juicheng och Puchowfu. 
En tre veckors bibelklirs för kvin

nor har hållits i Puchow under ledning 
av fröken E. Andersson och fru Ca 1'

len. Samtidigt har missionär Carlen 
haft en kurs för män. Även i Juicheng 
ha kurser hålli ts. 

By- och marknadsbesök hava före
tagits av missionärer och infödda. 
Evangelisten Tsao har bedrivit tälLpre
dikan vid flera stora 111.a rkn a d e r i di· 
strildet. 

Fröken Hultqvist har haft mycket 
arbete bland de sjuka, SOI11 dagligen 
komma för att få hjälp : 

Tungchowfu. 

Myndigheterna på denna plats ha 
begärt, att mission ä rerna skulle uppta
ga regelbunden predikoverksamh et i 
stadens fängelse . Med glädje antogo vi 
detta förslag , skriver missioniir Svens
son , och predika nu där två gånger i 
veckan, söndag och o·nsdag. Redan 
har frukt av detta arbete börjat att 
spira upp. En man vid namn Chang, 
som nu kommit på fri fot, har i sin 
själs angelägenheter gjo rt oss fl era be
sök. 

Vid vå rens stormöte döptes 14 per
soner. 

Pucheng. 

:vlissionär LiHdcr meddelar, alt upp
roret i Shensi ofta nödsal<at myndig
heterna att hulla stadsportarna stäng
da , och aU detta ej så litet för11indrat 
en regelbunden verksam h et. Den all
männa osäkerheten har gjort det svårt 
eller omöjligt för kvinnor att röra sig 
ute. Männen Pii. landet ha ej kunnat 
Himna sina hem . Frivilligt evangelisa
tioIlsarbete har dock hela tiden kun
nat utföras. Tiiltpredikau har bedri
vits i \Veinans och H\\'achow dom
sagor, varvid fröken Ackzell, biträdd 
av infödda manliga och kvinnliga 
medarhetare, haft ledningen. Likas:\ 
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har fröken A. hållit en bibel kurs för 
kvinnor. 

Bland de infödda kristna har ett 
sk.olråd bildats, som åtagit sig den 
ekonomiska förvaltningen av goss
sl~olan. Till detta råds tvenne förval
tare ha de medel överlämnats, som av 
missionskassan erhållits. 

Under våren hava sammanlagt 35 
personer genom dopet blivit upptagna 
i församlingen. 

Arbetet har i sin helhet varit upp
muntrande, i synnerhet i distriktets 
mellersta · och norra del. · Tiden är 
dock ond. Samhällsbanden är{) mer 
eller mindre upprivna. Foll, et lever 
fortfarande i fruktan för rövare. Även 
de troende plundras. Levnadsomkost
naderna äro mycket fördyrade, och 
ordnat församlingsliv kan e·ndast med 
möda vidmakthållas. Här och där 
vända sig dock människor till att söka 
Gud. Att verksamheten kunnat bedri
vas med sådan framgång, s{)m sl,ett, 
vittnar gott om de bfödda medhjäl
parnas duglighet. Det har ej alltid va
rit lätt för dem. Evangelisten Han har 
under 5 månader varit instängd i kö
pingen Hsing Hsi-chen. Ibland ha ku
lor och granater regnat över stations
gården. Utom yttre trångmål har han 
haft att lida förföljelse av den själv
ständiga församlingen, en sannskyldig 
"Satans syna,goga». Bistationernas nyt
ta är påtaglig. Om blott medel ej try
ta, ha vi all anledning att vara vid 
gott mod. 

Hoyang och Hancheng. 

Rapporten från dessa stationer bär 
vittne om en intensiv och livlig v·erk
sam het. Till den årliga bibel kursen för 
ledare och lokalpredikanter kommo 
dellagare från 26 predikostationer. Ef
fer de 5 första dagarne måste missio
när Bergling resa till Yuncheng, 
och ledningen av kursen överläts åt 
bl'. Linden. Sedermera blev Linden av 

de kristna kallad att leda likrwndt; 
kurser i andra delar av distriktet. 

Rörande skolarbetet meddelar mis
~ionär Bergling, att de i Hoyang för
lagda skolornas elever och personal ut
gör sammanlagt 130 personer. Här fin
nes folkskola, flickskola {)ch industri
skola. Målet med gosskolan är alt gö
ra den till en centralskola för hela di 
striktet, under det församlingarna upp
muntras att runt omkring i distriktet 
vid utstationerna upprätta småskolor, 
som av dem själva underhållas. Fem 
sådana, nästan självunderhållande, ha 
upprättats och 2 a 3 'förberedas alt 
öppnas nästa år. 

Fröken Anna Erikss{)ns kvinnoskola 
i Hancheng, som knappast vet av 
några ferier utan mottager elever året 
om för den tid de kunna stanna, bör
jar nu snart att tillföra församlingen 
lika många kvinnor, som den manliga 
verksamheten tillför den män. Detta 
är något enastå'ende härute. Hennes 
bibelkvinnor hava under våren besökt 
och predikat evangelium i 125 byar. 

Vid stormötet i Hoyang döptes 64 
personer, i Hancheng 38. Med försam
lingens tillväxt växer ock bekymren, 
huru plats skall kunna beredas folket 
i kapellet, skriver br. Bergling {)ch till~ 
låg,ger: »Kapellet har omkring 200 sitt
platser. Församlingsmedlemmarnes 
antal är 272, den icke döpta skaran i 
skolor·na, som ock deltager i guds
tjänsten, belöper sig till omkring ett · 
hundratal. Bedjen därför Herren med 
oss, att han utvidgar våra gränser. » 

.Missionär Bergling meddelar vidarc, 
att under det rövarne hittills visat myc
ken hänsy.n till de kristna, så ha de 
på senare tid ändrat taktik. En familj, 
som sålunda förut på det mest under
bara sätt blivit räddad under hela tre 
år, då rövarn e härjat till höger och 
vänster om familjens· dörrar, har nu 
inom l{)ppet av tre månader blivit 
plundrad tre gånger. 
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Honanfu och Sinan. 
Missionär Andersson meddelar: 
I Futien inköpte församlingen för 

några år sedan en gård för egna me
del, med tillhjälp av bidrag från mo
derförsamlingen i Honanfu. Husen 
voro dock mycket skröpliga, och i 
vintras föll taket in på det hus , som 
användes till samlingslokal. De troen
de här äro mycket fattiga, och det blev 
stort beli.ymmer och mycken rådpläg
ning. Allt, vad jag kunde låna dem, 
var tio dollars, men det räckte ju ej 
att bygga ett hus för. Det gamla var 
verkligen så skröpligt och därtill för 
litet, att det lönade sig ·ej att lägga på 
nytt tak . Vad var att göra? 

Vår unge medarbetare, Koh-in-liang, 
vilken arbetar som evangelist där, fick 
profeten' Haggais ande över sig och 
talade mod och hopp i de modlösa. 
Några sade: »Det är ju en ren dårskap 
att försöka », men hans svar blev: »Jag 
tager allt ansvar, om ni blott lova at! 
göra ert ·bästa. » 

I tro, blandad med bävan, grepo de 
sig an med verket. Det omöjliga blev 
en möjlighet. Till detta vårt stormöte 
i april stod det nya kapellet i all sin 
enkelhet färdigt, ljust och trevligt samt 
rymmande omkr. 100 pers.()ner och 
därtill alldeles skuldfritt. Det var in
vigning med glädje och tacksägels-e till 
Herren. 

Vid vårkonferensen i Honan/ll , i 
vilken omkr. 500 personer deltogo, ha
de vi glädjen alt genom dopet få in
taga 24 nya medlemmar i försam
lingen. 

Efter den nya planen till försam
lingsordning blev också ett försam
lingsråd tillsatt. På grund av a tt vi 
ställts inför den brydsamma situatio
nen att möjligen nödgas avskeda en 
del av våra medarbetare, då de medel, 
som inkommit frå-n hemlandet, ej på 
långt när räckt till deras underhåll, 
beslöt församlingen att, om möjligt, 

bidraga med inathällningen till 5 evan
gelister och på det sättet möjliggöra , 
att det antal, vi nu ha, skall kunna 
fortsätta . Så har Herren på nytt be
visat sin makt och förbytt svåriaheten 

'1 '"II l välsignelse. Vi tro ' förvisso, a tt det
ta kommer att medföra mycken kraft 
och gliidje för församlingen och att 
föra den framåt ett långt stycke i rätta 
riktningen. 

Stormöte i Sinan . hölls i början av 
april med elt hundratal deltagare. 

Genom dopet upptagas i försam
lingen fyra nya medlemmar, av vilka 
tre voro en frukt av skolarbetet. 

Även här tillsattes ett Jörsamlings
råd i enlighet med den nya planen för 
församlin!!sordning. 

Barnhemmet har haft 19 små 
skyddslingar, och en liten flickskola 
har öppnats för de äldre av dessa, med 
några andra flickor frän staden. 

En framåtsträvande ma·ndarill synes 
Sinan ha fätt. Han söker att motar
beta ,avguderiet. En vanlig flickskola 
har han startat och även en industri
skola för flickor. I den förra har han 
anställt som lärarinna en twellde flic
ka, vilken fått sin utbildning i Anna 
Janzons skola i Honanfu. Han synes 
vara mycket vänligt stämd mot kris
tendomen och mot de troende. 

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

De infödda medhjälparnas goda 
tjänst, s. 212. 

De nya småskolorna i Hoyangdi
striktet, s . 212. 

Kvinnoskolan i Hancheng, s. 212. 
Det nya kape llet i Futien, s. 213. 

Böneämnen. 
Att Herren ville välsigna fängelse

v·erksamheten iTungehow, s. 211. 
. Vidgat utrymme för den gudstjällSt

firande skaran i Hoyang, s. 212 . 
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Fröken Karin OUerdahl. 

Fröken Karin Otterdahl, S. M. K:s 
senast antagna missIOnär , kommer, 
v. Glid, att avskiljas för missionskaI
Jet i Betesdakyrkan, Stockholm , sön
dagen den 2 nov. 

Fröke!l Otterdahl föddes d. ,21 maJ 
1889 i Tomtehoda, Stockholm, där 
hennes far VHr lärare vid Kungl. 
Hlindinstitutet. Efter att hava genom
gått .\hlinska skolan i Stockholm gick 
friil\.. O . 1\:107- 08 provår vid' Tomte
uoda Rlindinstitnt och VHl" sedan i två 
är vikarierande liirarinna diirstädes. 
Därefter genomgick hon dC;1 2-arign 
kursen vid privata Högre Lärarillnc
scminnriet i Stockholm och erhiills('
dan plats som ordinarie liirnrinna vid 
BlindskolHll i Viixiö, vilken plats hO'n 
iinda tills nu innehafL. Under förra 
v~lr('n vistades frök. O. vid Kina In
land Missionens uthildningshe l11 
LOlldoll. 

Friiken O. skriver i sin ansökan bl. 
H.: "SäsUl11 varmt kristllnl>uro mig 
mina föriiidrar ända frän begynnelsen 
i förbön och \"~ickte från mina tidi
gaste :lr önskall att vara Guds barn. 
Jug har sedan alltid iigt denna (i·nskHn 
och tror mig vflga säga, att Gud un-
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der hela milt föregående liv behållit 
mig i barnaförhållande till sig.» 

I föreningsverksamhet av olika slag, 
.i den kristI. student- och seminarist
rörelsens möten har frök. O. tagit liv 
lig del. Men särskilt har hon kiint sig 
dragen till samhällets vanlottade, och 
hon har med glädje arbetat bland 
Ja briksflickor och bland gamla och 
sjuka fattiga. Under dctta arbete har 
hon doc l, nlltmer känt dell ä'n stiinc 
nöden på hednarälten kalla sig till 
tjänst där. Hon skriver : »När jag iiI' 
min Frälsare närmast och min själ 
fylles av glädje <iver frälsningens och 
harnaskapets rikedoll}, dll drages jag 
som starkast dit ut i längtan att fa 
delgiva de sökande därute, vad jag 
själv funnit och vunnit. Mina brister 
ha mer iin en g{lIlg gjort mig bctänk
sam. Men Gud har då påmint mig, 
att det är han som skall genomföra 
verket, inte jag. Redan som helt liten 
yttrade jag till mina föräldrar, gripen 
av deras nöd S0111 inte känna Gud, 
att jag ville bli missionär, dii jag bleve 
stor. Först på senare år har dock med 
langa mellan tider missioniirstanken 
på ett verkligt sätt gripit mig på nytt. 
Varje min invändning har till slut. 
måst giva vika. » 

Fröken Otterdahl ' iir förlovad med 
missioaiir David Landin . Vi tillönska 
våra syskon Guds rikas te välsignelse 
till denna deras förening. 

Från redaktion och expedition. 
Missionärsavskilining kommer, v. 

Gud, att äga rum i Betesdakyrkan 
söndagen den 2 no\". kl. 11 f. m., då 
rrii!~en Karin Otterdals avskiljning för 
missiUl1iirskallct äger rum. 

Avskedsmöte anordnas tisdagen den 
4 nov. kl. 7 e. m. å Stadsmissionens 
lokal för de 1lU utresande missionii
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rernn: Vern('r och Gertrud VV ('~ter 
Karin Otterdnhl oeh Nnth. ElIgbäek: 
Deras avr·esa är beräknad -att äga rum 
från Centralstationen, Stoekholm , med 
Kristianiatåget d. () nov. kl. 9,25 e. m . 
Från Kristiania sker avresnn med 
»Stavangerfjord » den 8 nov. 

Hans Stjärna i Östern blir inom 
kort färdig och j,an rekvirenls från 
expo Vi tro os~ väga siiga, att l<u!ell
derns innehåll i ar ii r s~ldan t, a t t dpt 
med tac]{snmh et kommer aU mot
tngas ay många. Kal. i\r mer lin van
ligt rikt iJlustrt>.rad och imH'hällrr ett 
flertal viirdefulla uppsatser. Så har 
komminish'r L. Häggström skrivit en 
trosstnrkande julpredikan; missioniiI' 
Aug. Berg b erättar om den stora 
I'redsrestcn i Yunchcng; David Lan
din tecl<nar skolungdomens liv i Yun
cheng, under dd att vi i tvenne gri
pande artiklar: »Eder Fader vet » och 
»Mary Guioncss » fä följn Herrens led
ning med tv-enlle unga liv . I artikeln: 
»Under en iippt~n himme '" har Rich. 
Anderson meddelat oss n ågo t av den 
rika förkunnelse, som under somma
rens konferens på Chikungshan fr::llp
hars av den kiind~ Gudskiimpen dr R. 
A. Torrey . 

Dr Karl Fries har skriviI ('11 intres
san t artikel om kinesiska studen ter i 
främmande land, under det sign.aturen 
K. N-s' s tiimnings- och allvarsfullt i 
('n dikt: ·. Se hoppfullt mol l11<H f1 on

. . b 

lJuset» tolkar den kristn e pilgrimens 
liingt::Il\ i tidl' IlS miirker och tvång. 

Prisd iiI' mr häft. ex. kr. 1: 5D; kart. 
kr. 2: -; klotb. kr. 2: ;)0. 25 ro rab. 
l~in'. llns, <hi minst f> ex. tagns . Ej 
h.lktfl'itt. 

L Il I Il e r : liVet kära korsel är Kristi 
Iwv{dry. Den käre Krislus uldelar vid 
sill hov illgen annan klädnad. Där måste 
man lida.» Min son, vill du vara en Guds 
Ijiillar/' , sel red dig /iII frestelse. Sy. 2: 1. 

För våra små missionsvänner. 
Kära små !\inaviinner! 

Denna ga ng ska ll jag berälla ,för er 
om en liten gosses villighet alt giva till 
Guds verk. Ha.n är son" till mi r! bibel
kvinna, har under flera, r troget kommit 
liII mölenn och på söndagarnn läst upp 
bibeltexter ulan till, alldeles som' ue slora. 
Fadern iiI' gammal och sjuIdig, och mo
dems lön som bibelk\'inl1<.l. ;; r ej nog för 
tre persone l' nll leva av. Hill' skulle del 
u:'! kunna bli pengar över a tt giva till 
församlin gen? Den lille lO-årin gen hil
lade p~ elt sä ll. Det är gammal sed i 
Kin.a, all dfl vetet s],örcJ'als, m de fattiga 
plocka kvarblivna ax, oeh alt de cfter den 
l :sla i kin. 10 m,in. (omkring slutetr av 
nov.), dfl lien ege ntli ga bomullssl,örden 
iiI' slut, f:\ plocka den bomull, som finns 
kvar p~ buskarn a. 

När vetesl,örden p ~igick, bad gossen 
d<lgligen, att Gud skull e giva honom Il'lYC
I,en kraft, stl <lIt han kunde plocka många 
ax ~l t Gud, och när tid en var gången , 
hade han plockal m ell a n 2 och 3 liter 
vetekorn. När de stora SilgO, alt en liten 
pojke var S ~l iVI'ig att giva till Guds verk, 
ville de OCkS;l g iva, och så fick försam
lingen ej Srl litet vete. 

Sedan på hösten kom bomullsskörden, 
och nä r den va r slut, kom gossen med 
ett kny IL' bomull. Alcrigen verkade den 
lilles exempel p rl de stora, så a lt de gå \'0 

över 10 kg. bomull samt pengax m. m . 
Gos~en började bedja Gud och tala 

n1('(1 sin fa r om a ll giva, utan atl n tlgoll 
I;dal med honom därom. 

De Sl~ n a re a ren har han "ålt i skola i 
sin by. D'et blev billigt, ty l7an bodde dit 
hemma och ;11, \'ad som fanns. Men nu 
var han si or nog all ga till Pucheng och 
börja i mission ens sl,ola. Där må ste ele
\'em<t br.la la, visst pris för maten m . 
m., och hur slwlle den fattiga gossen få 
p<'ll.gar till det? Jo, modcm betalar 300 
cash (omkring G6 öre f.n.) pr mån., och 
det övriga betalar syföreningen i Siaoyi. 

Vill Ni nu bedja föl' denne gosse, a lt 



216 S I N I M S L A N D. 1 November 1919. 

han . allt jämt må behålla sin kärlek till 
Herren och samma iver att giva till Guds 
verk? När han skulle gå till Pucheng 
och börja skolan i febr., grät den gamle 
fadern, ty nu skulle han ju bli ensam i 
den lilla hyddan. Gossen tröstade då 
sin pappa och sade, att han skulle bedja 
och vila sig, och att han i sommar, när 
skolan är slut, skulle få hjälp. Med tå
rar i ögonen brukar gubben säga: »Jag 
är tacksam, a,tt pojken är i sl(Qlan, ty 
det är för hans bästa, men tomt är det 
efter honom.» 

Ingeborg Ackzell. 

Insända skrifter. 
Missionen och hemlandskyrl<an, lIPPSl1tS8!' 

i missionsUmnen av 20 olika förf. Utgiven 
avSvenska KV"kans Hissionsstyrelsc. Dia
konistyrelsen!; för·lag. 270 sid. Pris kr . 
4: 50. 
Från skilda ~y npllnkter och av olika förf. 

belyses häl' den stom fråga , bokens titel an
ger. En v;irdefull samling uttala.nden i en 
stor fråga. 

N. H--n. 

Från J. A. Lindblads förlag: 
Guldkristna, stlld,i~r över Apostl.u.gärningar

ne, av A. Fibige,', 295 sid. Pris hält. 6: 50, 
inb. 8 : 50. 

Aposteln Paulus, av Ern.<t Dryander, 205 
sid. Pris 5 : -. 

Ur bönens värld. Berlittelser samlade av C. 
0 .. 1'. Linds/,-öm, 180 sid . Pris häft. 2: ;50, 
inb. 3: 50. 

Profeten Daniel, förklarad föl' bibelforsk:w
de kristna, av B. Heller, 243 s id. Pris häft. 
2: 50, kart. 3 kr. 

Tecken och tider. Nutiden sedd i det kristna 
hoppets ljus. A.v C. Skov,qaa,·d·Peterson, 
216 sid. Pris 4: 50. 

Marana, Ta! Herren kommer. Av G1tst. A. 
'l'örnlwist, 176 sid. Pris häft. 3: 25, kan. 
4: 25. 

Trons hemlighet, Råd i de.t praktiskw tros· 
Iivet,197 sid. Pris 3: 50. 

Försäljning 
anordnas av syföreningarna för Sven
ska Missionen i Kina Qnsdagen den 3 
dec. i Betlehemskyrkan. 

Gåvor IDDttagas tacksamt under ne
danstående -adresser Dch på S. M. K:s 
exp., Drottninggat., 55, 2 tro 

Fröken Emma Beskow, 

Stllregat. 56, 4 tro 


Fröknarna M. och N. Cavalli, 

östermalmsgat. 23, 4 tro 


Fru Isabel Faxe, 

Birger Jarlsgat. 15, 3 tro 


Fru Bell Fries, 
Barnhusgat. 10, 3 tro 

. Fru Elin Holmgren, 
FJeIls tedtska skolan, Uppsala. 

Fru Mina Johansson, 

Grevturegat. 31, 1 tro 


Fröken Tekla Liljeqvist,

Malmskillnadsgat. 31, 1 tro 


Fru Olga Magnusson, 
Äppelviken . 

Fröken Louise Sch ön, 

Ltitzengat. 5, 3 tro 


Fröken S. StoJ'ckenfeldt, 
Engelbrektsgat. 6 A, 2 tro 


Fröken Thyra Sandstedt, 

Sturepal'ken 11. 


Fru Elisabeth Tham, 

Hovslagaregat. 5, 4 tr. 


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

Telefon: Riks 4459. Allm.22473. 


-~~ 

INNEHÅLL: 
1. I Allhelgonadagstid. - Ur vårdhavanc1e missionärernas rapporter. - För S. M. K:s 

bedjande vänner. - Fröken Karin Otterdahl. - Från redaktion och expe<lition. 

För vära små missionsvänner. - Insända skrifter. - Försäljning. 
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Stockholm. Svenska Tryckeriaktiebolaget 191.9. 
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I A L L H E L G O N A D A G S T I D. 

A v missionsdirektorn Joh:s Lindgren. 

II. 

Matt. 5: 1-12. 


Men vilket är då det insegel, varmed 
de, som höra ' till den lovsjungande 
skaran, äro tecknade? Vilket är det 
märke, de bära, och som nu strålar 
fram i härlighet från deras pannor? 

Därpå giver oss Herren Jesus svar 
i bergspredikans »saliga ». Den seger
firande skaran och Jesu »saliga » äro 
samma skara, blott att deras inre, som 
Jesus prisar saliga, nu strålat ut i här
lighet. 

När de gingo härnere, tecknades d e 
med den andliga fattigdomens insegel. 
De v-oro människor, som ej haft nog i 
sig själva eller i världen uta·n i allt be
hövt Gud. Det var hos dem något 
brutet och böjt. Alla sina källor hade 
de i Gud. Därför var ock hos dem 
rum för Guds rike, och nu äga de ri
ket i dess fulländning. 

De ha ock varit tecknade med den 
heliga sorgens insegel. De ha här bu
rit på den heliga sorgen, sorgen efter 
Guds sinne, sorgen över sig själva och 
över allt inom dem och utom dem, 
som skilt från Gud. Just den heliga 
sorg, de burit på, har visat att hjärte
arten hos dem varit en annan än hos 
deras omgivning. 

Men de ha ock burit det heliga salct
modets insegel. Ej med våld bröto de 
sig fram i denna värld. I stillhet och 
gudsförtröstan hade de sin styrka. 
Därför har ock Gud tagit sig an deras 
sak och fört den tiII seger. Saktmodet 
hos dem förberedde dem för härskare
makten och härskareställningen på 
den luttrade jorden, där ej våld ~Iler 
orättfärdif!het finnes. 

De ha ock, dessa saliga, burit den 
heliga hungerns och törstens insegel: 

de ha hungra t och törstat efter rätt 
färdigh et, efter hel och full överens
stänlmelse med Guds väsen , hungrat 
och törsta t efter guds likhet och efter 
gudsherraväldet i världen . 

Ana dessa drag äro något, som fun
,nits i deras väsen redan här, och äro 
resultatet av ett Guds verk med dem, 
varigenom de i sitt inre mer och mer 
avskilts för o ch vigts åt Gud: det är 
gudsbilden i dem, som mer och mer 
ulgestaltats, utpräglats hos dem. 

Hen'ens verk med de saliga har ock 
redan här burit frukt hos dem, om 
ock denna frukt först nu fulländats. 
Vår Frälsare nämner själv i sin bergs
predikan namnen på några av dessa 
frukter , 

Guds verk i deras själar skapade 
fram hos dem en innerlig barmhärtig,
het, en djup medkänsla med alla och 
allt, som lider. De ha kunnat gå in 
under a'ndras bördor, bära med och 
lida med, ty de ha iigt Jesu sinne. 

Det har ock funnits hos dem något 
av helig renhjärtenhet . De ha levat i 
ständig kamp med all synd inom dem 
och utom dem. De ha aldrig kunnat 
trivas i -något orent. De ha levat i 
växande erfarenhet av vad det är att 
två sina kläder och göra dem vita i 
Lammets blod, och de ha allvarligt 
kämpat för renhetens seger i världen . 

Guds verk med dem har ock gjort 
dem till tridstittande människor. De 
ha burit Guds frid i sin själ och ar
betat för att bana väg för den i värl 
den. Deras håg och strävan har varit 
att ena, försona, förlika och föra in i 
Guds kärleks gemenskap. 

Och i allt detta ha de ' ådagalagt 
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ständaktighet och uthållighet. De ha 
ej släppt Herren, även om hån och be
gabberi mött dem och de fått uppbära 
smälek, därför a tt de i allt vela t tjäna 
sin Gud. - Så har under de saligas liv 
på jorden Guds insegel tryckts in dju
pare od! djupare i deras väsen, och 
den härlighet, som nu i fulländningen 
strålar oss till mötes i-från dem, är 
bIo!! den yttre uppenbarelsen därav. 
Den seger, som de ·nu fira i fulländ
ningen, är den yttre uppenbarelsen av 
Guds redan här vunna fullkomliga se
ger i deras inre. Mcn Guds är verket, 
och honom är det, de såsom övervin
nare prisa. 

Och nu: äro vi bland de tecknade? 
Vems bild och märke bär vår inre 
människa? Evighetsdagen skapar ej 
det nya livet. Evighetsdagen uppenba
rar och fulländar blott det nya livet, 
där det är för handen. Finus det då 
hos oss ett fördolt liv i Gud, som en 
gång kan uppenbaras i härlighet? 
Tryckes Guds sigill, Guds märke allt 
djupare in på vår panna och i vårt 
väsen? Ej må vi förgäta, att det vä
sentligaste i all historia, det väsentli
gaste det innersta i hela världsntveck
linge~, och därför ock framförallt i allt 
missionens verk, är Guds folks tecknan
de, Guds folks insamling ur »alla folk
slag och stammar och folk och tungo
mål». När detta har skett, då komma 
dc stora slu tkatastroferna. » Evangeli
um om riket skall varda predikat i 
hela världen till ett vittnesbörd för alla 
folk. och då skall änden komma.» 
Men' därav följer då ock, att det in
nersta liven i din historia är din själs 
tecknande, dess uttagande ur den 
värld, som är under dom, och dess in
fömnde i den Eviges gemenskap . 
Glömmer du här ditt livsmål, förfelar 
du djupast din tillvaro. Och - även 

det måste sägas -det finnes också 
ett annat tecknande, som sker under 
världsloppet. Den helige siaren har 
beskrivit även del: teckna'l1det med 
vilddjurets märke. Även vilddjuret 
samlar sig en församling. Ä ven vild
djuret har sådana, som redan här bära 
dess väsen inom sig, och som ock för
bli det trogna i allt. Och även vilddju-' 
ret skall föra sin försam}i.ng till ett 
slutmål, till en »fullänclning » - en 
fulländning i det 'onda, en fulländ
ning i mörker och andlig död, en full
ändning i gudsfiendskap och gudshat 
- en fulländning i djävulslikhet. 

Men det gäller för oss att nu väl 
ihågkomma - och det både med hän
syn till oss själva, vårt eget folk och 
alldeles särsl,ilt hednafolken - att 
Herrens församling ännu icke är en 
fast och avslutad skara. Så. länge nå
dens tid varar, samlas och tecknas 
själar. En nådens tid och därför en 
missionens tid är aIItsa den närvaran
de dagen och tiden. Och i samma mån 
denna nådens dag i världen närmar 
sig sitt slut, desto mer inträngande 
.skall evangeIii inbjudan ljuda: Kom
men dock, innan de sista stormarna 
och domarna bryta lös över jorden! 
Kommen och låten Gud teckna eder 
med sitt insegel, att ej den plats i den 
stora skaran inför Guds tron, som är 
ämnad åt eder, en gång må stå tom! 

Och äro vi med ibland dem, som 
Herren här fått börja teckna med sitt 
insegel, må vi då rätt förstå vår kal
lelse att leva för att samla till Herren 
och Herrens skara, att nådens dag för 
så. många som möjligt både här hem
ma och på missionsfälten må bli en 
tecknandets dag, en dag, då Herren 
får teckna allt fler och fler såsom sina. 

(Ur »!vIissionstidning».) 

http:f�rsam}i.ng
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Från redaktion och expedition. 
Missionärernas utresor. Enligt tid.i

gare meddelande i S. L. skulle ma
karne Wester samt fröken Otterd,ahl 
och br. N. Engbäck hava avrest från 
Kristiania med "Stavangerfj,ord » den 
8 nov. På grund av hamnarbetare

" strejken i Amerika hal' emellertid 
ångaren blivit så fördröjd att avg'ångs
dagen från Kristiania nu blivit fram
flyttad till d. 21 nov. Den 18 nov. Id. 
9.25 e. m. kommer nu avresan från 
Stockholm att äga rum, så fram t ej 
strejkerna i Amerika, ell er något an
nat oförutsett, skulle omintetgöra den
na plan. Vi anbefalla våra syskon och 
deras resa i missio,nsvänll'ernas förbö
ner. Vägen är lång ·och besvärlighe
terna, S.o111 kunna mMa många och 
oberäkneliga. 

Försäljning a1100-dn as av syföre
ningarna fi}r S. M. K. i Stockholm 
onsdagen d. 3 dec. i Betlehemskyrkan. 

Ny arbetare. En synnerligen efter
längtad och välbehövlig förstärkning 
i hemarbetet hal' Herren nu givit oss. 
Fr. o. m . den 1 nov int!-ädde fil. 
kand. A. Einar Mellquist i hemarbe
tet. Kand. M. kommer att deltaga så
väl i arhetet på expediti,onen som i 
reseverksamheten . Hans längtans mål 
äT dock Kina dit vi även i sinom tid 
hoppas att få sända honolll. Vi an
befalla den)le vår nye medarbetare i 
missionsv~innernas förböner. 

Översättningsarbete. Missionär Erik 
Folkes betydande språkbegåvning har 
alltmer tagi.ts i anspråk ute på fältet. 
Han hal' utarbetat en biblisk historia, 
översatt Luthers "Om en kristen män
niskas frihet» samt Augsburgiska be
kännelsen 111. m . En litteraturlwm· 
mitte, som ur olika missi,onssäIlskap 
tillsatts , har skaffat missionär Folke 

en dugande infödd lärare tiII hjälp i 
detta arbete. Denna kommitte är gi
vetvis mycket angelägen om alt bro 
Fo.Jke skulle få ägna sin kraft åt detta 
arbete, för vilket han besiller så fram
s,tående förutsättningar . Men det är 
många andm stora och viktiga upp
gifter s,om vän ta missionär Folke bå
de ute och hemma. Vi vilja särskilt 
bedja missionens vänner ihågkomma 
missionär Folke i förbön, att nåd må 
beskäras honom till kropp och· själ 
för de stora uppgifter som föreligga. 
Ehuru €j meddelande däf{)111 ingått, 
ha vi sport, att missionär Folkcs häl
sa på sista tiden ej varit god. Det syn
tes dock vara hopp om att det sImIle 
gå till förbättring. 

Hans Stjärna i Östern är nu färdig 
och kan rekvireras från exp o Vi tro 
oss våga säga, att kalenderns innehåll 
i år är sådant, att det m ed tacksam~ 
het kommer att mottagas av många . 
Kal. är mer än vanligt rikt illustrerad 
.och innehåller dt flertal värdefulla 
uppsats,er. Så har komminister L. 
Häggström sInivit en tr,osstärkande 
julpredikan; missiDnär Aug. Berg be
rättar om den stora fredsfesten i Yun
cheng; David Landin tecknar skol
ungdomens liv i Yuncheng, under det 
att vi i tvenne gripande artiklar: 
»Eder Fader vet» och »Mary Guin
ness » få följa Herrens ledning med 
tvenne unga liv. l artikeln: "Under 
en öppen himmel " har Rich. Ander
s.on medde~at os.s något av den rika 
förkunnelse, som under sommarens 
konferens på Chikungshan frambars 
av den kände Gudskämpen dr R. A. 
T,orrey. 

Dr Karl Fries har skrivit en intres
sant artikel om kinesiska studenter i 
främmande land, under det signahi
Ten K. N-s stämnings- och allvars
fullt i en dikt: »Se hoppfullt mot mor
gonljuset», tolkar den kristne pilgri
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mens längtan i tidens mörker och 
tvång. 

Prise t är för häf.t. ex. kr. 1: 50; kart. 
kr. 2: -; klo·tb. kr. 2: 50. 25 % rab. 
lämnas, då minst 5 ex. tagas. Ej 
fraktfritt. 

Kina-Missionstidningen Sinims Land 

organ för Svenska Missionen i Kina, 
anmäler härmed sin 25:te årgång. 

Tidningen utkommer efter samma 
plan som åT 1919. Den vill vara en 
enande länk mellan miss io·nsarbetar
na på fältet och dem, som i hemlan
det genom förbön och offer bära upp 
missionens sak. Men den vill även ge
nom goda stycken rörande trons liv i 
Gud, genom vägledande studier j den 
HeJi.ga skrift och genom sammanfat
tande översikter av missionens s·tora 
verk bland folken bliva missi,onens 
vänner till hjälp, uppbyggelse och 
glädje. 

Såsom organ för Svenska Missionen 
i Kina har Sinims Land en stor upp
gift. Sed~n den ringa begynnelsens 
dag, då Erik Folke ensam drog åstad 
har arbetet oavbrutet vuxit. Få äro 
säkert de som verkligen fatta vilket 
oerhört maktpåliggande arbete nu vi
lar på S. M. K. På fältet arbeta, in
beräknnt de senast utresta, 5.5 missio
när·er. Dag för dag bliva tillfällena 
och arbetsmöjligheternaallt större. 
Vi skulle behöva en liD-dubbel för
stärkning' ifråg.a om arbetare och me
del. Denna skrialIde kallels,e från 
Svenska Missionens i I(ina fält borde 
kunna påräkna en berättigad uPP
märksamhet och ett verksamt under
stöd av al'a missionsvänner, som inse 
angeliigc!1hcten ay aH bärga en skörd , 
vilken efter lf\!lga, mödosamma ban
brytninw'år nu hastigt mognar. Bak
o~ oss. i hemlnudet äga vi intet orga
lllsatonskt stöd. Det stöd vi genom 
vår tidning främst av allt eftersträva 
är stödet av trogna förebedjare. Där

för söka vi ock att genom särskilt 
uppställda böneämnen, som stå i sam
band med tidningens innehåll be
främja sådant böneliv. 

Ett hjärtligt tack uttalas till alla 
dem, som i kärlek och förbön och i 
'arbetet att samla prenumeranter med
verkat till vår -tidnings spridning. Vil
ken ~etydande missi.onsgätning skull~ 
det e.l vara om varj-e pr,enumerant nu 
kunde skaffa en ny såd.an för nästa 
år! Tänk om S. L. fin ge en sådan ök
ning under sitt 25:te flr! 
~huru tryckningskostnaderna yl

ter~igaTe ~tegrats kommer ej prenume
ratIOI1Spnset att höjas. Det har dock 
blivit nödvändigt att använda en nå
got billigare papperssort. 
R.el~virerad på posten blir priset: 

helt ar kr . 2:25, 3 kvar,lal kr. 1: 75, 
halvår kr. 1: 25, ett kvartal kr. O: 75, 
en månad kr . O: 50. 

När 5 ex. eller därutöver under 
s~mma a~ress rekvireras från expedi
tlcmen blIr priset per ex. kr . 2: 
varjämte vart 6:te ex. lämnas gratis. ' 

PrenumerantsamIare kunna ock 
prenu.m~reTa på tidningen å postkon
tor,et l ~Jl1 hembyg-d samt insända pos
ten~ kVittenser till S. M. K:s expo För 
var.le 5-tal postkvitton erhålla de då 
från exp , kr. 2: 25 men jntet fri 
exemplar. 

Bundna exempJar 

av Sinims Land, ärg. 24 år 1919, kunna 
rekv. från. expo till et t pris av 2 kr. Om 
rekv. nu 1I1sändas '<unna vi omkr. d. 15 
de~. expo dessa. Rekv. genast. Uppl. be
gr~nsa-d... En t~evlig julklapp. Ett ut
markt satt att tjäna missionens sak, 

Visa t1dr1111 (Jf'n fö'P el71'a viin
1M1' och belw'I'da och up/'mllna 
dmn att lJrenurne1"era å den
sa1n'ma! 
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Det första kinesiska inre

missionssärIskapet. 


.Ett nytt glädjande budskap från 

Kina. 


Av Aug. Berg. 

Den; mest glädjande fördeels'en U11

der den senaste tiden inom den kristna 
kinesiska församlingen, är utan .tvivel 
grunda'ndet av ett tillfä .ligt inhemskt 
missionssällskap. Det är den lovan
de begynnelsentilJ en ny tingens ord
ning. Att den kinesiska församl~ngen 
ta"it elt sådant vil,tigt steg, vIttnar 
o~ inre styrka och ansvarskänsla. 

Den' 21 mars avseglade från Shang
hai det föf'Slta sällskapet missionärer, 
av vilka en bild bifogas.* De utgöras 
av Sang Chien-tang, p·as t·o r i~om d.en 
pTesby~erianska kyrkan, LI Yum
shang, pr·esiderade äldste inom me~o
<listkyrkan, Ding Li-mei med ,fru, till
hörande d·en presbyteri::msli:a försam
lin "en, och frö!;.narne Li Ching-chien 
och Chen. Yu-ling, båda lärarinnor. 
Det fält, de utvalt, är provinsen Yun
nan SoOm beräkm,'s lcava åtta och en 
hal~ million in:1evånare,av vilka e~
dast omkring 7,000 äro kristna. VId 
ankomsten till Yunnans provinshu
vudstad rönte de det mest hjärtliga 
mottagande av därvarande missionä
rer ·och av ämbetsmännen. Chefen för 
Cfuvernörens ämbetsmannakår I,ovad'e 
~u lämna all den hjälp och det bi
stånd, han kunde, och gladdes över 
att den kinesisl,a församli'ngen bör
jat göra ansträngningar för a;tt sprida 
evangetie ljus .inom den mörka pro
vinsen. 

Tanken på en kinesisk mission till 
Yunnan framko.n på en ledareko nfe- . 
rens i Kuling i aug. 1918. Förslaget 
våc1l:Les av kinesiska kvinnor, som 
även organis'erad·e rörelsen. Denna 
rälmac1e inom kortsextionio medl,em

• Se första sidan. 

maT varav 24 pastorer och 19 kvin
nO'T.' 12 medlemmar bo i Shanghai 
och bilda en verkställande kommitte . 
17 utländska rådgivare finnas. 

Den nu utsända kommission~n skall 
efter ett års förberedan.cJ!e arbete Mer- . 
vända till Shanghai och inför därva
rande kommitte avlägga red-ogörelse. 
Därefter skallen rap:p,ort avlåtas. till 
heja den kinesiska kris,tna kyrkan. 
Sedan kommer ett bestående missions
sällskap att bildas. Kommitten har 
ansett att tiden ej ännu är inne aH 
fatta bes.lut, röra~d'e kyrkoorganisa 
hon eIler bekännelse. Men den anser 
det dock viktigt, att från början klar
göra för alla vad den väntar av sina 
s,ändebud. Kommitten fordrar av des
sa alt d'e predika läran om en Gud, 
1 Kor. 8: 6; frälsning ,genCJm Jesus 
Kri,s tus, Apg. 4: 12, Rom. 1: 1~; läran 
om Kristi död, lippståndelse, hImmels
färd och återkomst, 1 Kor. 1: 23 och 
15: 14, Rom. 8: 34, 1 Tess. 4: 13-18; 
om kraft cr,enom den Helige Ande, Ef. 
3: 16 och l'>5: 18 ; om pli~.den av bön, 
1 Tess. 5: 17 ; av ·evangelisa'li'on, 2 Tim. 
4: 2; och av kristlig dygd, och helgelse 
Gal. 5: 22, 23; 1 Kor. 13. 

Likt varje annat missionssällskap 
får även detta ~ällskap göra dyrbara 
erfar'enhete'f av huru hejiga gåvor off
ras på Herrens altare. D-et .visar .s~?, 
aH den kinesiska församlingen aT 
mäktig till samma självförsakelse s>om 
moderförsamlingarne. 

Se här n~(1l'a exempel: En ung lä..........., .. 

rarinna i en av den Lutherska mIS·SIO
nens skolO'r i Hupeh insänder 20: 30 
dollar, utgörande två års besp~ringar 
för utfört syarbete efter slwltimmar
neo En gammal fru i Honan, bl'ev så 
glad och intresseTad, att hon, ehuru 
hon ej ägde mer än 100 dollar att leva 
av uH'der sin å,terstående tid, av denml 
summa gav 10 dollar och gjorde an
s>taJter för att efter hennes död det 
som återstår, ,sedan begravningsom
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kostnaderna be'talts, skall tillfalla det
ta missionsföretag. En fru Nieh i 
Shanghai har tillika med sin familj 
utlovat 600 dollar årligen så länge 
missionen fortgår. 

Utan tvivel betecknar denna rörel
se en ny epok i den kristna kinesiska 
förs'amlingens hist,oria. Just därför 
ai't detta innnebär så mycket och även 
lovar så myck et, allt under förutsätt
ning av Guds v ä l.sigmdse, höves det 
oss att särskilt under detta år av för
beredande arbete, vaka och bedja, att 
dessa Herrens tjänare må s'lärkas, be
varas och l,edas i alla sina företag . 

I anden tycker jag mig se den dag 
randas, då det'la träd, som nu plante
ras, kommer att sträcka sina grenar 
in under "himmelens tak », det oglist
vänLiga Tibet, och över den kinesiska 
muren in i det ödsliga Mongoliet. 
Låtom oss därför i våra förböner in
nesluta dessa våra medarbetare 
Herren! 

En hälsning från de kristna 
i Hua-In. 

Till en missionsvän i Stockholm, som 
.sl{änkt medel till en utstation i Hua In, 
har följande brev anlänt frände troende 
aärstädes. 

Frid! 
Vi, de troende, i Hua In Miao" Kina, 

ha i ej ringa mått mottagit bevis på 
eder välvilja, och vi veta att ni stän
digt bär oss på Herr,en troende på ,edert 
hjärta. För tre år sedan vor-o vi alla 
fångna under Satans makt utan möj 
lighet att frigöra ,oss. Men till vår lyc
ka blev ni genom Herrens nåd ledd 
att hågkomma oss, och nu är-o de trD
ende ett tio-tal och sökare kunna räk
nas i en myck'ct slar skara. 

Vi som undfått nåd, ha undkommit 
:satans snupor, vi ha kommit ut från 
mörkret till Guds undeTbara ljus, vi 

ha lämnat döden 'och inträtt i livet. Då 
ni jämte vära ledare här varit medlet 
till denna vår lycka, tacka vi eder av 
fullas le hjärta. 

Men vi äro ämm så ofullkomliga 
och likna de svagaste barn. Vi an
moda eder därför att bedja för oss, aH 
vi må undfå levande vatten från Guds 
e viga källa och aH det eviga livets sa,n
na spis må bli oss given i allt större 
och ri:~are mått, att vi för alltid må 
förbli ,orubbliga inför vår levande och 

"Heligt" träd, som tillbedes. 

sanne Herres ansikte. Bed {)cl,så aH 
vi snart må fä nåd att lämna vårt när
varande svaghetstillstånd {)ch kunna i 
Herrens lu,aft vinna många över på 
Hans sida. 

Skada a'H avstånden skola vara så 
stora, annars kunde vi komma {)ch 
personligen samspråka. Nu få vi ge
nom brev låt-a er veta våra tankar. 

Kanske har folket i dessa bygd-er 
svårare än andra att vakna upp över 
s,iU tillstånd. För 3.QOO år sedan bygg
des här ett s-tol1tavgudatempel, åt den 
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förnämste guden bärande 
namnet Hsi-Ioh- Ta-Ti (uttal. 
Si jo dn -di). Den tredje må 
naden va rje år är här en stor 
marknad och vid den tiden 
komma pilgrimer från mer än 
tio pi'ovinser och tillbedja den
ne gud på Huaberget. Av dessa 
taga en del sin sak på allvar. 
De rista sig med knivar så 
att blo d e t flyter , andra bära 
tunga k,edjor och gå barfota 
den två mil långa vägen till 
bergets topp. Sådan.a äro de 
h emska sederna som binda 
folket här. Hur glada äro vi 
ej som blivit frigjorda från 
sådan vidsk,ep'else; i sanning 
ha vi lämnat helvetets portar 
och inträtt i himmelriket. 
Och för att ni medverkat här
till med offer och böner sän
da vi vårt varma tack och vår 
innerliga hälsning. 
Samtliga sökare och försam 
lingsmedlemmar vid Hua InHuabergets högsta topp. 

Miao utstation. 

I Bibeln se vi tydligt hedningar·nas 
sorgliga belägenhet, och där finna vi 
ock, varför befallninge\l att giva dem 
evangelium är given. Kunde vi .ickl' se 
det, vore det likväl vår plikt, nej , 
lå tom oss säga, vår förmån, aU lyda . 

Men vår Frälsare och Herre be
handlar oss som vänner och giver oss 
sina skäl - och ett av dem är hed
ningarnas olyckliga belägenhet. 

Guds ord säger: »De äro utan ur 
StUd». Rom. 1: 20. 

Somliga säga: »Må så vara, men 
brottsligheten och straffet för de 
ofrälsta hemma är så mycket större 
än hedningarnas, att vi böra använda 
alla våra krafter hemma. » 

Guds ord säger: »Kunna vi åberopa 

något till vår förmån? Alls icke. » 
Rom. 3: 9. 

Somliga säga: »Eftersom de aldrig 
hava hört talas om en Frälsare, vill 
Gud bevisa dem barmhärtighet och på 
något sätt frälsa dem.» 

Guds ord säger : »Alla , som utan lag 
hava syndat, skola ock utan lag vard a 
förtappade. » Rom . 2: 12. 

J. HlldsnIl Taylor . 

Kristna böra anse penningen som 
ett dem anförtrott gods. De äro Jesu 
Kristi förvaltare av allt, vad de åaa. 
men böra se hans bild och överskrift 
på varje penning, som de äga. 
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G. A. Stålhammar. 
50 å r. 

Den 28 nov. fyller missionär Stål· 
hammar 50 år. Missionär S. utgick 
till Kina första gängen år 1897 . Han 
blev förs·t placerad i Tungchowfu, viI· 
ken station då förestods av missionär 
August Berg. Seda'n han år 1900 in· 
gått äktenskap fingo makarna Stål· 
h ammar i uppdrag att under missio· 
när och fru Berglings semester före· 
stå stationen i Hancheng. Då de vor O 

där bröt boxareupproret ut. Jämte så 
många andra måste de, under stora 
faror för sitt liv, då fly till kusten. Då 
de lyckligt kommo dit fick fru Stål· 
hammar, som i Sverige utbildats till 
sofiasyster, mycket aH göra med vår· 
ien av sjuka och uttröttade flykting. 
tIr, s{)m i det mest rr. edtagna lillstånd 
undan för undan ankomma fr ~ill det 
inre av landet. Därefter återviinde 
makarna Stålhammar till hemlandet. 
~issionär S. stanl1f1de dock endast ett 
halvt år hemma och reste så ensam 
tillbaka till fältet ; fru S. kom ungefär 
ett är senare e fter. Nu upptoga de nytt 

arbete i staden Sinan (1902) och stan· 
'Ilade där, brytande ny m8rk till år 
1907, då de flyttade till staden Mien· 
chih, en dagsresa längre västerut . 
Även här låg marken obruten . Mis· 
:;ionär S. lade nu här en god grund och 
byggde för egna medel en missionärs· 
bostad. År 1911 reste makarna S. åtel' 
till Sverige. De h~de då sina gossar 
med sig hem och ägnade sig nu några 
år åt dessas fostran och vård. I maj 
1913 åt.ervände bro S. ensam till Kina o 

IOch i okt. samma år kom fru S. efter. 
I jan. 1915 återkommo de båda till 
Sverige; fru S:s nerver och allmänna 
hälsotillstånd hade farit mycket ilJa i 
det på skräckscener rika »nya Kina )) . 
Utanför själva missionsstationen hade 
a vrättningsplatsen valts, och där togos 
människoliv i mängd. Sedan dess 
:hava makarna S. vistats i hemlandet. 
Men längtan dit ut har aldrig kunnat 
övervinnas, och i våras den 23 mars 
hegav sig bro Stålhammar återigen en· 
sam åstad ditut, denna gång den långa 
vägen över Amerika. I Kina har mis
sionär S. åter slagit sig ner i staden 
Mi enchih , varest han ämnar ägna sig 
åt evangelistverksamhet. 

Vi tillönska vår broder Guds rikaste 
välsignelse på denna hans 50·årsdag 
samt innesluta både honom och hans 
kära hustru och söner, vilka vistas i 
hemland et, i missionsvännernas [rog· 
na förböner. 

De, som göra mest för hedningarna 
utomlands, göra mest tör hedningarna 
hemma. 

.J o h n G. P a t o n. 

Den församling, som upphör all' 
evangelisera, upphör snart att vara 
evangelisk. 

Alexand e r Duff. 



226 SINIMS LAND. 15 November 1919. 

~oOOOOOOOO 00000000 0000000000 00000000 ooooooooo~ 

; 
i BREVAVDELNINGEN 

g 
~ 

o o 
o o 
o o 

~o 00000000 000000 00 o o 0000000o 0000000000000000o:~ 

"De fattade åter våra händer liksom 
ville de hålla o-s kvar." 

Kära mission\Svänner! 

. Sjungen: Gud är g.od». Så ljöd det 
åter och åter i mitt hjärta, när jag för 

. en vecka sedan tidigt en söndagsmor
gon satte mig upp på hästryggen för 
.att rida ned till Juiche!1!!. Snart kun
de jag ej längre behålla sången inom 
mig, utan i stilla jubel ljöd igenom 
,sIkogen : »Morgan 'melJ.al1 fjällen, Rla
ra bäck och flod, Sorlande mot häl
len, Sjung'cn: 'Gud är god'! » Och sko
gens sångarskara svnrade liksom <-"tt 
eko: »Gud är god! » 

Efter det regn, SoQ1n fallit de föregå
end'e dagarn,a, var luften ren och sval. 
Det var uppfriskande att k,omma ut. 
Bredvid häs'len gin.g,o missi{)när Car
len och fröken Hultqvisl. Eftersom vi 
endast hade ett riddjUl;, redo fröken 
Hul'tqvislt och jag halva vägen var och 
gingo till fots halva vägen , Missionär 
Carlen följde oss endast utför de bran
tas'le stigarna och över den vattenrika 
bäcken för att se, att vi lyckligt Iwm
m ,o fram. 

Men vad var utgångspunkten för 
vår färd? hör jag någon frå/l1a. Jo, 
det var det härliga Shui-iu, som är 
beläg,et rält upp ibland bergen en dryg 
~v. mil ifrån Juichengs missionssta
tion. gn ~v vår 'trofa'sle Fader beredd 
ljuvlig tillflykt undan hettan är det 
ock en vilopunkt för den trötte arbeta
ren. En li'l'cn skara missi,onsarbetare 
är också samlad hiir uppe i sommar 
för att and ;igen och lekamligen s-tiirka 
sig för nya plikter och nyn prov. Men 
.ack, män.skligt s,ett k linna vi ej längre 
få ha en tillflyktsort här, då gården 
och grottorna äro hyrda endast för en 

kort tid. Var iBIlcrliga bön till Gud 
är dock, a'lt han måtte även för fram
tiden här bereda ett vilohem för sina 
uttröUade tjänare. »För Gud är ingen
ting omöjligt.» 

När vi i den ,tidiga morgonen begå
vo oss av, låg hela Shui-iu försänkt i 
ro. Del var s.abbats'stämning. Folket 
hade ej än!lu kO!lllnit i rörels'e, man 
hörde ej surrandet ifrån tröskplanen, 
ej något Sl~oj och 1ar:11 från hyarne. 
Allt var tys,t och stilla. Endast tup 
pens galande, kornas råm~nde eller 
åsrnornas skrik hörde man på avstånd . 
I cypresskog1en, ge:lOm vilken vi fär
dades, kvittrade småfåglarna så glatt 
sin morg:msfmg, och gökcn gol. 

Efter cn nära 3 timmars färd kom
mo vi fram till Juicheng, en dryg lim
me innan söndagsmötei började. Ehu
ru frk. Ackzell, SoOIll är hu~mor för 
os,s här uppe i sommar, vänligt hade 
styrt om att vi fingo en oTdentlig fru
kost, innan vi på morgonen lämn.ade 
Shui-iu, kände vio,ss dock hungriga 
vid framkomsten. Varma och trötta 
voro vi även, ty julis.olen brände re
dan het. prl missiDnss'lationen vaT 
ingen illlsslonär hcmma, m 'cn frIL 
Hultqvist gick in i ~ilt rum o~h letade 
i. sina gömmor. Hon kom snart ut 
med en liten bleckburk med r,osla't 
och malet kaffe. Det var eH uhnärkt 
fynd. Några bullar hade vi fått med 
på vägen, och skorpor funno vi i fru 
Carlens skafferi. Nu fingo vi snart 
kaffe med »dopp » och läto oss väl 
smaka. Vad det vm uppfriskande! 
Vi kände os,s liksom förnyade. 

Därefter hade vi en stilla stund in
för Guds a'nsikte, ,och så kom tiden 
för mötet. Inko.nna i kvi:nlliorna'Smö
tes- och samlingsrum funno vi där en 
rätt stor skara kvinnor 'och unga flic
kor, som viintade oss. De hade näm
ligen hört att vi anlänt till staden. O, 
vil'ken glädJe . diet bl,cv! Nu kom den 
ena eft,er den andra nedhoppande fråp 
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»kangen », där de suttit, för att med 
båda sina händBr faHa om våra och 
hälsa oss »ping<an » (= frid). Men 
lys.te glädjen fram ur deras ögon, så 
lyste den kanske ej miIldre ut ur våra, 
ty den var ömsesidig, det är säkert. 
När vi hälsat på varandra och språ
kats vid li.tet, ringde gong-gcmgen för 
rörs'ta gången. Alla intogo åter sina 
p1atser, och det blev tyst och stilla. 
Andra ringningen ljöd, och snart 
_'itämdles lovsången upp både från ka
pellet, där männen vor-o församlade, 

När gudstjänsten var avslutad, skul
le vi ju skiljas åt, men ibland kvin
norna "ar dIet, som om ingen ville gå. 
De t,ogo Mer våra händer emellan si
Ii.a, liksom ville de hålla oss kvar. De 
hade så många vänliga ord aH säga 
oss och så mycket aH fråga om. Men 
vi måste bryta upp, ty frk. H. och un 
dertecknad måste vara tillbal,a i Shlli
iu innan möduets inbrott. Det finns 
nämligen g,ott om vargar här i bergs
trakterna. Somliga av våra kinesisIw 
systrar följde då ' med ·osS: hem till 

T r ädgården vid Juichengs missionsstation. 

och från kvinnornas rum. Därpå följ
de en riktigt dyrba.r stund inför Her
r-ens an'sikte, då vår dyr,e Mästare var 
t'örnimbart nära. Eft'er mötets slut 
hlev det ett gansl,a livligt samtal, un
der det alt kvinnorna druck,o siH te. 
Ater ringde det, n1(;'n d-enna gång till 
den gemensamma guds.tjänsten i ka
pellet, dit alla, män -och kvinnor, gam
la och unga, samlades. En evangelist 
talade över orden: »Gud vare tack, 
S'Oll1 ,river oss segern g'enom vår Her
re Je,sus Kristus !» Del var ,en kraftig 
och innehållsrik predika,n . 

kvinno-rnas g~is,trum på missionär Car
Jens gård och väntade där ända till 
kl. 5 e. m., då vi återvände till vår 
)>l illa vrå bland bergen ». Vi in lago dock 
först eH kinesiskt mål, bestående av 
bröd, grönsnker och te, varefler vi 
sjöng-o några sånger med kvinnorna 
och hade ett bönemöte. När vi sedan 
lämnade mi-ssionsslationen, stod en 
hel lit'en skara troende miin och kvin
Thor utanför porten för att säga oss 
farväl. 

Hemres.an gick i det stora hela bra, 
ehuru vägen på sina ställen var för

http:Hemres.an
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störd .av regnet. Endast en gång föll 
hästen i leran, när frk. H. sat.t på, 
men Gud hjälpte i sin nåd, så att in
gen o'lycka skedde, fast det såg ho
tande ut. När vi så ibland vandra
de, ibland redo vägen hemåt, huru 
lyckliga kände vi oss ej, lyckliga och 
tacks:amma över att ha fått tjäna vår 
Mästarc och än en gång fått bära ut 
hans budskap till längtande själar. 
Och under det att jag så i mitt h.iärta 
jublade emot levande Gud, tänkte jag 
på eder, kära vänner i hemlandet, vil
ka troget dela vår bönekamp. Ack, att 
ni kunde komma hit ut och dela även 
vår glädje i arbet·et för Herren Jesus! 
Och du unga syster eHef broder, som cn 
gång hörde din Frälsares kallande röst: 
»Gån fördenskull ut och gören alla 
folk till mina lärjungan, etc., men icke 
vågade lyda utan ryggade tillbaka vid 
tanken på offret, svårigheterna, kra
ven, du hörde då endast budet men 
icke löftet, som följer: »Se, .iag är med 
eder all a d agar intill värlelens ände? » 
Frukta icke för att lyda Guds kallelse! 
Du får en härlig lön redan här och 
sedan - »en evig fullvikt av härlig
het. » Eder i Henens tjänst lyckliga 

Estrid Sjöström. 

Shui-iu 21 juli 1919. 

En kristen kineskvinna. 

L A N D. 15 November 1919. 

Missionshögtid i Stockholm. 
Missionärsavskiljning och avskedsmöte. 

Allhelgonadagen fir ades i Betesdakyr
kan en stor missionshögtid då S. M. K:s 
senas t antagna missionär, fröken Karin 
Olterdahl, avskildes för sitt höga kall. 
Missionens vänner hade talrikt hörsam
mat inbjudan att deltaga i högtiden, som 
inleddes med psalmen »Hela världen fröj
des Herren» och bön av överste Dil/ner. 

Efter sängen »Så tag nu mina händer» ta
lade missionär V. W ester med ledning av 
J oh. 20: 19-21 och 15: 16. Gent emot alla 
nya, oväntade frestelser och svårigheter, 
som möta den nyss u.tkomne missionären, 
står detta Jesu ord som en sköld och en 
tröst: »1 haven ic1(e utkorat mig utan jag 
har utkora.t eder.» Liksom Faderns sän
,dande för Jesus innebar både förakt och 
smälek från många men tro och kärlek 
från andra, så väntar ock bådadera på 
missionären: »såsom Fad-ern har sänt 
mig, så sänder jag ock eder». Talaren 
slutade med en allvarli.g vädjan till den 
närvarande ungdomsskaran att inför 
Herren rannsaka sig, om det icke vore 
ha,ns vilja me·d någon av dem att avskilja 
sitt liv för missionens tjänst. Efter ännu 
en sång, »Herre dig vi anbefalla dessa 
vittnen för ditt namn», talade missionär 
Högman över dagens epistelt-ext i Upp . 
7: 2-12. Denna härliga syn låter oss kas
ta en blick bortom tidens gränser och 
s\önja missionens stora slutmål och syf
te: att ur alla folk och stammar uttaga en 
förstlingsskara ii t den kommande Kristus. 

Sedan den härlig.a allhelgonadagssång
en »Vem är skaran som syns glimma» 
sjungits, företogs avskiljningen. Kommit
tens ordförande, överste Dillner, erinrade 
om den viktiga händelsen i Anliolda, som 
omtalas i Apg. 13: 1 f. samt tillönskade 
den nya missionären fram gång och väl
s ignelse i sin uppgift bland Kinas folk. 
Under djup rörels·e bland de närvarande 
knäböjde nu frök en Otter·dahl och mottog 
under bön och händers pålä.ggning upp
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draget att vara, ett evangelie vittne bland 
hedningarn a. Sedan lämnade de avskil
jande bröderna minnesord ur Skriften och 
elen gripande akten avslöts med gemen
samt tad: och lov till Herren i psalmen 
»Nu lacken Gud allt folio). 

Tisdagen den 4 d:s samlades missio
nens vänner åter i synnerligen 'talrik 
skara till avskedsmöle omkring <.le utre
sande missionärema i Stadsmissionens 
vackra. kyrksal. »I-Ierpen vår Gud är en 
Konung i makt och i ära» ljöd först sång
en, varefter överste Dillner hälsade de 
närvarande välkomna till den stora gläd
jefest, som nu var inne, samt ledde i bön. 
Fru Lodin \Sjöng därefter en gripande 
vacker sång och de utgående .mi·ssionä
rema avlade vittnesbörd samt lämnade 
minnesol·d. Missionär V. Wester ut.gick 
från 2 Kor. 9: 8 a och framhöll huru Gud 
är mäktig i alla lägen, som kunna möta 
en missionär på hans väg. 

Fru Wester anförde det kända ordet i 
Sak. 4: 6. »Icke genom någons makt eller 
styrka skall det ske utan genom min An
de, säger Herren Seba,oL» Huru. ofta har 
icke detta ord fått bringa tröst och nytt 
mo<.l, då alla en missionärs egna bemödan
den och ansträn,gningar syntes fruktlösa! 

Fröken Olterdahl vittnade med anled
lling av Kol. 4: 2- 4 om de underbara be
vis på Guds bönhörelse, som skänkts hen
ne särskilt under hennes förberedelse. Nu 
vore hennes innerliga bön och öns1(an 
den, att få bli ett redskap direkt i Gu<.ls 
hand till att uppenbara Kristi hemlighet. 
Till sist fl'ambar hon de närvarande i in
nerlig bön. 

Missionäl' Engbäck samla·de sina av
skedsintryck i ordet i 5 Mos. 33: 27 a. »En 
tillflyktsort är urtidens Gud och härnere 
rå da hans eviga armar.» Det är därför 
att j.ag vet mig buren av dessa eviga ar
mar som ja,g med frimodighet går åstad 
in i de uppgifter, som Herren haJ' berett. 

Emellan vittnesbörden sjöngos flera 
sånger, och sedan överlämnades ordet åt 
de närvarande mlsslOnsvännerna, som 
framburo dynbara minnes- och uppmunt

ringsor<.l till de ut.gående vittnena. över
sie C. ToWe eril1l'a,de om det härliga, all
tillräckliga löftet i Fil. 4: 19, dr J(. Fries 
framhöll med ledning av Joh. 14: 21, att 
.det äl' kärleken till Jesus, som gör den 
rätte missionären, och prins O. Berna
dotte anbefallde resenärerna å t Guds väl
signelse med ordet i Jes. 63: 14. Pastor 
Fr. Björk lämnade som minnesord 1 Kor. 
15: 57, sa mt påpekade huru den seger, 
som Gud en .g.ån·g berett i Kristi kors, är 
grunden för segern i vårt liv och vårt 
arbete. Detta. är ock det bu·dskap missio
nären haJ' att frambära till hedningarna. 
Major v. J1tJalmborg vände sig till fru Wes
ter och erinrade om den stund då hon 
och hennes kamrater vid seminariet i Ek
sjö kommo till Jesus. Nu ville han lämna 
Ps. 126 till avskedsord - »tills vi mötas 
inföl' Lammets trom>. Pastor Sam. Thy
sell erinrade om det gamla, kända ordet 
»Helgad åt Herrem). Vi taga det såsom 
något alldeles na,turligi och givet, att en 
missionär skall vara en människa helt av
skild för sin Gud, helt uttagen för hans 
tjänst. Men är icke detta något som är 
lika viktigt och nödvändigt för vem som 
helst av Herrens folk - i tjänsten här
hemma? Låt oss alla vara helt avskilda 
för Gud till att taga mot all den välsig
nelse han vill giva oss! överingenjör K. 
G. iVJagnusson riktade med 3 Joh. 6-8 ett 
avskedsord till missionärerna och en väd
jan till församlin.gen att besinna sitt an
svar gent emot s·ina vittnen och represen
tanter därute ifråga om förbön och villigt 
u.nderstöd, samt dl' Henrik Berg med 
Pa,uli ord till Timoteus »Lid även du som 
en god Jesu Kristi stridsman» en maning 
till de utresande missionärerna att i själv
förnekelse kämpa tron,s goda kamp. Även 
under den därpå följande supen lämna
des minnesord, så av missionär Högman 
med Pauli hemlighetsfulla ord i 2 Kor. 
12: 10 »när jag är svag då är jag stark» 
och av marinintendent O. von Malmborg, 
som avslutade den uppbyggliga samvaron 
med 5 Mos. 32: 11 och ledde i bön. 

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

För vår nye medarbetare, s. 22·{). 
För Erik Folke, s. 220. Det första ki
nesiska inr-emissi-onssällskapet, s. 222. 
De kristna i Hua-In, s. 223. G. A. Stål
hammar, s. 225. Missionens vännel' i 
hemlandet, s. 229. 

Böneämnen. 

De utresande missi-onär·erna, s. 220. 
AH H. S. Ö. och S. L. må vinna en 
god spridning, s. 220-1: För kvinno
arbetet, s. 22G. 

Bokanmälan. 
Kristendomens vilg till folken. MissioDs

historia av Gcrtrud Aulen. Del!. S:venska 
Kyrkans Diakonistyrelses förlag, 368 sid . 
8:0. Pris kl'. 9: 50. 

Det är en verklig skatt, som genom uenna 
välskrivna bok givits vårt svenska folk. 
Boken vänder sig till lära revä rluen och den 
Rt udera.nde ungdomen, men icke minure till 
uen biljaue allmänheten över huvud. Den 
ll!'sprungliga pla.nen val', att utarbeta en lä
sebok för skolorna, men undel' arbetets gång 
blev uet föd. klart. att en hanuleuning föl' 
liil'are och seminariellnguom var ännu mera 
uv nöden. Föd: ns försök att främja dessa 
olika sy ften har lyckats förträffligt. 

1 en koncentrerau stil, diirvid likväl intet 
väsentligt förbigås , sldlums kristendomens 
väg W.J folken så fängslande, att man liksom 
ryeke..> med. Bilderna v;ixlH hastigt. Det 
ii I' som suge man vau sångRren sjul!ger : 
"Framåt, fmmat går ett tåg växande som 
hR,'ets V"g. " övemllt fra.mskymta.r en anu
lig uppfattning av missionen. På tnl om det 
vaknanue liv , som gav upphov till uet sista 
IIrhunuraueta värlusmission , skriver förf.: 
"Här som sWnuigt i missionens histor ia vi
snr uet s ig, att enuast iikta kristet liv för
mur Ulnua och uppehålla missionsarbetet. 
Icke ma.kt och rikedom, liiruom , politik och 
världslig klokhet skapar mission - i miln
niskoh.Flrtar. genomtriingda av levRnde kris· 
tendom .,Iå.r den rot och växer och bär frukt, 
oftast icke genom utan t"ots denna värL'en~ 
mmdiga , l'ikaoch lärua . Kristenuomens his
toria ii.r alltjUmt eln histor ia om senaps;;:or
net, en historia. ~om trotsar milns!dig be
räkning- oeh klok.,kap, en historia, där »de 
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yttersta varua ue främsta ". Från enklR 
pietistiska kretsar, från bröUraförsamli ngen, 
från den engelske skomakRren W. Carey och 
från andra i världen obetyu liga har den viil 
uiga vä rl dsmissionen utgått. " 

Särskilt in tressant och värdefull !i.1" 
Hirf:ns ski ldring av Hudson Taylor och Ki
na Inlanu Miss ionen, en RVU., som bör varR 
av sä~skilt in tresse rö r S. L:s läsare. Bio
gr:~fierna hava fått en stor och berättigau 
plats i boken . De äro ock. förträffligt skriv
na. Vi rekommendera boken varmt. 

N. H-,,· .. 

Försäljning 
ano rdnas av syföreningarna för Sven
ska Missionen i Kina onsdagen den 3 
d'ec. i Be-tleh-ems·kyrl<an. 

Gåvo'r mottagas tacksamt under ne
danstående adresser och på S. M. K:s 
exp., D'I'ot·tninggat., 55, 2tr. 

Fröken Emma Beskow, 

Stllregat. 56, 4 tr. 


Fl'ölmarna M. {)ch N. Caualli, 

ö sterID1Im&gat. 23, 4 tr. 


Fru [sabel Faxe, 

Birger Jarlsgat. 15, 3 tr·. 


Fru Bell Fries, 

Bal'nhlls.gat. 10, 3 tro 


Fru Elin Holmgren, 

FjelLöted t5ka .skolan, Uppsala. 


Fru Mina Johansson, 
Grevtu rcg.at. 31, 1 tr. 

Fröken Tekla Liljeqvist , 
~1almskillnad<sga t. 31, 1 tro 

Fru Olga lvIagnusson, 

Appelviken . 


Frölu~n Louise Sch ön, 
Liitzengat. 5, 3 tl'. 

Fröken S. Storckenfeldt, 

Engclbrektsgat. 6 A, 2 tr. 


Fröken T hura Sandstedt, 

Stllrep'al'kcu 11. 


Bedjen för missionärerna! 

Skriven till missionärerna! 

http:Grevturcg.at
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llEDOVISNING 
för medel influtna im "Svenska Missionen i Kina" under oktober 

månad 1919. 

AllmännII MIssionsmedel. Tr:lnsport 7,901: 47 
16.;6. N. P. P ., ,Jämserum 50 : 

1584. »Obs.l Sparade tobakssIautar 1658. M. T .. Akers-ltllnö 25: 
m.I11.» 33: - 16;,9. O. och K. L., Sala 10: 

1~85. •Blanka pengar och ettöringar 1660. E. D.. OtbA' 100: 
i Herrens Jesu vfilsig-nude 1661 . »Elina och Ivar. 26: - + po
nOllln ", av O. o. H. K., Lund 25: tatis utöver eget be.h., 24:-" GO: 

1586. A. IL. till fru nöllillgs uudcr 1662. H. P. , Skeppal'slöv, »Herren s 
håll, gm K. B., Gtbl-;" 50: - tionde» IlO:

1;:)87. .:r. E. U . t Sthlm, till ropuru- 10G3 • H. I" »I:'s. 138: 2-5», gm M. 

tionerna på DlIfilo 50: - Ph. T., Linköping 80: 

1588. »Tackoffer till Herren för 1664. C. M.. Ystad lO: 
sept.» 2;- 1GG7. Koll. vid N. H:s röredra·g på 

1589. :o)'fi3sionsäpplen », gm K. B., K. F . U. M., Sthlm, 12/10 142: 71 
Trnn~ ~:- 1668. Mullsjö arbet3föl'ening 200: 

1.590. K. S., Uppsala. >åt Herren. 35:- 1669. A. L. . 10: 
1,,91. J. A., Lppsala. , löfte » 5: - 1<;;0. Vål'dsbel'ga llngd.-fören. 25: _ . 
159'2. G. V, L., Sjötorp 100:- 1671. »Obs.! Spnrade tobllksslantar 
15~J. Kinagruppen inom K. F. U. K., m. m. )) 80: -

Gtug, dyrtidstillägg till A . 1672. »T.aekorfcr till Hene n pil
Forsuergs ullderh. 200: - tacksägelsedagen » 2: 

1594. >Några viinner ' . till d:o HJO: - 16iB. A. N . 3: 
1595. A. L., Skfilderhus 15: - 1674. S. L .. "·cn nypa mjöl, gm ·M. K .. 2:
15!l6. OHerkuvert fr. Köping, gm 1675. E . A., d:o gm d :o ~:-

A. H. 1.4: 65 1676. I. och N. P., d:o gm d:o 4: 
15n. K. B .. >eD nypa mjöl . , gm d:o 5:- .lG77. A ., orrcl'lmvert. gm d:o 8: 
1598. L. B .. d:o gm d:o 5:- 1618. A. A., d:o gm d:o 5 : 45 
1599. B. F., 8th hn 100: - 1679. A. A., Mölnlyclte 50: 
1601. . Tackoffe r» 50: - 1680. A. H .. Nonl,öping 5: 
1602. Hl. S., Uppsala 50: - 1682. F. N., Sthlm, sparb. -medel 78: 74 
luOa. »Onämnd», glO G. G., Upps. 100: - 1683. G. A. S .. till G. A. Stålham
1604. .En vän från landeb. gm murs underh. 600: 

C. A. lO: - 1684. Kal'islunda syförening 100: 
1605. »Ul' Guds rika förråd. 30: - lG85. »Ouämnd » 200: 
1607. ,roh. 14: l 1,000: - 1689. K. N., Jönköping, . en nypa 
1609. Höde KristI. Ungd.-fören. 50: - mjöL> 25: .
1610. J. G. A-n 30: - 1691. S. St., Sthlm 150: 
1611. .Oänmnd» 25: - 1692. Missionsvännel' i Hassie, till 
1612. »Annie» 5:50 H. Alldel"s~":i'ODS uodel'b .. g .IU 
1621. »Ett tack» W:- S. A. 1I0:
11122. H. 1., Älgarås . •ostoing rör 1700. Fullösa Kristna Ungd.-fören. 25: 

Kina> 78 : 82 1701. ",2 Sam. ta: 15- 17, . gm ::II. Ph. 
1628. D:o »för söndagsägg. 2:- 'r., J. inköping 10: .- 
1624. Offerl,u vert fl'ån Fridhem 11: 50 .l702. A. och K. L., Bjöl'ke ryd 25:
1625. A. XIgarås 5: - 1703. F. P .. "en nypa mjöl» lO: 
1u26. K. 

o 

L .. Kristdaln 5:- 1704. L . A .. gm A. B., Lindesberg 25 : 
1627. )) :\{Yl'ornu )) i Svartorp 67: - liO;). Forshems Kristl. l lngd .-för. 100: 
m8. L. M. F., till 1~ . Prytz och ·M. .1707. "Onumuu. till Gnds namns 

NylillS ullderh. 600: - rörhiidigande i Kina . 200: 
162·9. D:o till E. Jonssons underh. 1,200: - 1708. Vänne,' i Illglt rud och Brod
16:10. D:o >extra tillägg» 500: - duud, hjiilp till tull och 
1681- Koll. i Lanna missionshns, fl'akt för ltinalAdorna 20: 

,gm J. fl. 25: - 1700 . Koll. vid ullgdomsmöte i 
1632. •Tionde» 45:- ByJ{dsilj um 12/lU. gm M. A. 39: 75
1637. K. S. 1,000:- 1710. I. F .. Alingsås 150: 
1Gas. Tabors mfg, Sandsel'yd 150: - 1711 . ~Tackorrol' ») 50: 
1639. n. J., offerkuvert för sept. 1712. A. L., Skellefteå, offel'lmvert 30: 

och ~t. W:- 1713. E. H .. l'rsviken 20: 
1(;40. H. G.', Gtbg 10:- 1719. Daggryningen i K. ~L A., 
1641. D. U. T., . tackoffe,· i Jesu till E. 13Cl'gs underh .. dyr

välsignade nUUll1 » 15: - lidstilliigg 800: 
l642. »OniiIllnch 30:- 1720. K.F. U. K:s ccntraifören.,
1Ii4:1. J. O .. Hvittaryd 10: - till M. BjörJ>lunds ullderh.,
lIiH. Vinköls arbetsrören. 150: - dyrlidstilliigg 300: -
1645. IPl'ån en syWrcn:s anktion 1721.. H. ",j., ::IInnkf]ohögen 20: -

Orberga. gm A. S. 1.50:- 17n. C. H .. Hedemora 20: 
1646. n. J., »för såld frukt . 2:- 172tl. i\Iissionsviinuer i Källllngs
1647. Mo syförening 25: - och Vallstl'na 125: 
11i48. . Givit. 100: - 1724. Skiirfstn Flici<syförening 145: 
1649. . H-elTcns del, till växelkur- 1725. S. L., Kristdnla, "ett ringa 

~en~. upphiiUpande> 1,000:- tacl<orrcr !.il l Hencn . 5: ;
»JaJ{ vill tacka Herren ' 500: - 1721i. >'l'acko!rcr på [örlovuings·
·A. C., Sthlm, »vinst på te . 25: - dag'oJl ~) 25: 

Tl'a nsport 7,901: 47 Transport l 'J,632 : l~ 
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Transport n,632: 12 
1727. C. B. 5: 
li30. E. A .. Vishy 10: 
17al. O., d:o a: 
1732. V isby FeJllöresföreuin/C: 30: 
1i34. A. L .. Bro 2: 
17a5. • ur sparbössan på pastors

exp.', gIll O. A. O., Ostervå la 14:
li36. H. H. W: 
173i. ~t rängse reds K ris tI. Ungd.

fÖI·ell. 50: 
173R. S. J .. OrebI'O 1,000: 
173!). D:o till M. Rin~bergs lludel'b. JOO: 
1740. IIIsamI. offel'kuverl, gol1l S . J., 

Ol'ebl'o J;: 60 
1745. Ledjn skolbu l'll. »inkomst från 

potatis land 7:-lQ.900:i2 

Särskilda ändamål. 

1600. • FI·iln en vän ». till E. Berg, 
at t anv. ertel' gottf. 30: 

16U6. A. oeb M . S .. J . och M. T .. 
Kristinehamn. rör e u skol
·gosses underb . 50: 

1608. •0näUlud. , till H. Linder, att 
anv. eft er R"ottf. 2;: 

1613. K. F. U. K:s spa rbössa . 
Ljungby, till 1. Ackzell, rör 
»Kattu ngens» uuderhåll 26: 2" 

1614. Syrören :s sparb.. d:o för d:o 19 : 20 
16J5. Skolbarnens sparb.. d :o fö l' d:o 6: 25 
1616. A. A., Ljungby. rör d :o JU: 
1617. Kinasyföl'en., Ljungby. till 

1. Ackzell. att allv. efter 
got~ 	 n:w 

1618. E . S., Lj ungby, till 1. Aek
zells bibe l kv. 75: 

1 ~19 . »Djärves-Augusta •. till H. 
Ande l·sson. a tt anv. efter 
gottt. ~:-

H. '1'. och E. B., för ev·ang.
li'cngs lIntl ~l'h. . 60: - 

E. G., 	Gustafsfors, . e n nypa
mjöl • . till skolvCI'ks . 10: 

1634. K ., Björkö åldcl'doomshem. 
ti ll M. Liuden, att anv. ef 
t e r gollt 	 5: 

163;;. A. K .• B.iörkeryu, »d el av 
tioudc». till d:o 10: 

lIi36. D:o. d:o, till .J . Hnlhl\'! s t, 
t ill d:o 	 10: 

1651. P. F. H., D.iursllolm. rör 'gos-
Scn \Vang P e u-chcu 100: 

1652. F. '. H. H .. d:o föl' gosseu 
Han Tien shm 100: 

16:;3. !IL H .. d:o föl' ou fli cka i 
~clllin[ldc ts övn ingsskola 100:

1654. )[lIry. rö .. d:o 100: 
1657. A. N., Huckvad. till O. Cur

lcn, att uuv. eft c l' gotlt. 50: 
1666. 	 Kinuk!'etscn, Umeå. till E. 


Sjöst röm. bidrag till rör
bättring av hennes bos tad 44:

'fransport 919:- 12,900:72 

Transport 919:-12,900:i2
1681. H. R., Sthlm, . ett tack till 

Gud. för an,t. av modernt 
utbil dade t1'oc:Jde l.äkal'e på
S. M. K. fälb> 50: 

1686 . Deu ä ld J'c syföl'en . i N . Skär
. s tad, till lIal'Dllem. i Sinan 100:

ln8S. J. N.. Kramfol·s. till Bcr/C:s
föl' beredand e av ju lglädje 
åt barn 8: 35 

1690. T. L., Sthlm, till husköpet i 
Pucbeng 100: 

1693. A. R, Sköfde, till O. Cadens 
ved,s. 50 : 

6194. S. J .. Sköfde, till d:o 50: 
1695. »Tack,orren>, föl' evang. Shl 

.Juln och bibeJ kvinnan Chiao 
Li-s i unde rh. 300: 

1696. »OnHl1lnd ~1 , rör en evangelists
ll Ilderh. 150: 

1697. A. de B .. S t hlm. för evang. 
Chi Chong chielI 35: ma. M. S., Sthlm, föl' bibe lkv. 
Vii utstation till Mipn chi h 30: 

1699 . E. A .• Sth lm, föl' husköpet i 
Puchen/C: 5: 

1706. . I. W., Sthlm. till .T. Olsson, 
föJ' rÖI·snrn li. i Hwa In 100: 

1714. E. H., Ursviken , föl' husköpet 
i Pllcheng 10: 

1715. L. O., Inncrvik, föl' d:o 5: 
1116. L. O., Elfsbyn, föl' d:o 3: 
li17. E .. Skellefteå, rör d:o 2:
1718. »Mors gåva» föl' {\:o 10: 
1728. Lbg-, Ali Ilgsås, ti Il läkare

ruissionen 5: 
li33. B etels Barnmfg. Malmö, för 

gosseu Chai Iong-fa i I shih 50: 
1i41. S . . J. . Orebro, föl' eva ng.

Chang San ·hsi 100; 
1742. D:o rör Ucng .Keng-f Il 7;;: 
174a. D :o ti ll ga tukapell et i Hau

chellg . . 50: - 2,207: 3,. 

Mlsslons bcmmct. 

1665. C. 11., Ystad. till B aruens 
H em 10:

1687. D e n äldre sy fören. , i N. 
Bkiirstad. till d:o 100:

1;29. A. B., St.hlm, till Bumens H"'ll, 
rör sängk läders reparation 25:

l'H. S. J., OI'(}b 1'0. till Barnens 
Rem 50: - 18.;:-

S um ma under okt. mån. 1919 Kr. 15,293: 07 

Med varmt tae.k till vane givareI 

, Jes us Kristus iiI' dCll.'ammo i går ocb i 

dag, så ock i evighet.» lIebl'. 13: 8. 


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

Teldon : .Riks 44 59. Arm ." 22473. 


INNEHÅLL: 
I Allhelgonada~stid. II. - Från redaktion och expedition. - Det första kinesiska 
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SINIMS LAND. 1 December P~19. 

Jesus den Eneste. 

mj 	 : I ~ 
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1. Je-sus-det . e-ne-ste, hel-lig-ste, r e -ne-ste navn, som af 
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ber-lig-hed, fyl- de af 
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) kjrur -lig - hed, ;i -de af naa - de og sand-hed og magt. 
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2. 	 Modgangen möder mig - 3. Herre, du höre mig, 
Aldrig du stöder mig Herre, du före mig 
Bort fra din hellige, mreglige ravn. Hvordan og hvorhen det tjener mig 
Mennesker glemmer mig, bedst! 
Herre, du gemmer mig Giv mig att böje mig, 
Fast ved ditt hjerte och nrevner mit Lrur mig att föje mig 

navn. Efter din vilje mens her jeg er gjest! 

4. 	 Du eJ' den cneste, 
HeJligste, reneste, 
Gi v mig ditt rene og helJige sind! 
FreIs mig af snarerne, 
Fri mig fra farerne, 
Tag mig tillsidst i din herlighed ind! 

(Ur ,M}ss.ionswngbog,.) 
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1 December 1919. S I N I M S L A N D. 

GUDS GOELSTANKE*. 

»Dcras förlo8slM'c är stark; 

Herrcn Sebaot lir hans namn.. 
Han skall fön;isso utföra d€lra'8 
sak.» Jer , 50: 34. 

De föreskrifter i Moseböckerna, som 
gå under namn av Israels rätter, hade 

stort sett tvenn'e ändamål: dels att 
förebygga det 'onda, och dels att i möj
ligaste mån bota d:ct onda. BLand de 
föreskrifter, som hade det sistnämnda 
syftet, fästa vi uppmärksamheten vid 
Goelsförordningen. 

Goel är det hebreiska o'rd, som i vår 
svenska översättning motsvaras av 
Förl'Os'sare, blodsförv.ant, närmaste 
bördeman. 

En Goels uppgift var trefaldig. 

Att friköpa en nära anhörig person
ligen, vilken på grund av fattigd~m rå
kat i slaveri h'OS' hedningarna. 3 Mos. 
25: 47-49. 

Att igenlösa den j'Ord, som en nära 
blodsförvall't ävenså på grund av fat
tigdom nödgats avhända s1g.. 3 Mos. 
25: 25. 

Att hämnas en mördad ;unhörigs 
blod, detta dels för att visa huru dyr
hart den närmaste släktingens blod 
var, och dels fÖTatl förhindl'a hela 
släkten från aH av hämnd begå mass
mord. 4 Mos. 3,5: 12, 19. 

Hos profeterna kallar sig Herren 
själv för sitt folks Goel minst 18 gånger. 

Med vilken hänförelse förkunnade 
ej profeterna denna häpnadsväclwnde 
sanning, att den store evige Guden 
själv åtagi,t sig att utföra de sinas sak. 
Han gjorde detta genom sitt mäktiga 
ingripande till d:ems hjälp ur 'Olika 
slags nöd. Han säger s:bg t . ex. vilja 
rädda »den fattige och betryckte, den 

• .Referat av ett föredrag hållet av' rektor 
Joh: Rinman vid S. M. K:s möte i örebr.o
;;önd. d. 16 nov. 1919. 

s>om ing.en hjälpare han, att han »för
los'sm' deras själ», och aH ».deras blod 
sk.all aktas dyrt i hans ö'gon». Ps. 72: . 
12-14. Herrens ingripande skulle ,ske 
mera direkt och omedelbart än ,tidi
gare, då han sås·om sitt redskap an~ 
vände en människa såsom sin Goel. 
Detta är .en av grundtonerna hos pw
feteraa: "H err·en komm'er själv för aU 
hjälpaed,er.» . 

Guds . Goelstanke förverkligad 
Kristus. 

Huru stor den .sanningen än var, aU 
Herren från himmelen lovade direkt 
ingripa i händels'erna til! sina betryck
tas hjälp och räddning, ja, att han t . 
o. m. säger, att han skall »stå upp och 
skaffa hjälp åt dem, som längta där
,ef,ter» (Ps. 12: 6), så ställas vi dock nu 
inför Goelstanken: i hela dess övermåt· 
tan härliga förverkligande i Kristus; 
han, som själv var »'stark ' Gud», gör 
sig till vår Gnel, vår närmaste skylde
man för aH utföra vår sak. Ja, han 
utförde vr.r s.ak så, aU hall' försonade 
vår skuld inför Gud 'Och fril;:öp'te våra 
själar från dens hand, s,om var star
kare än vi. Denr:a försoning är skedd, 
detta friköpande är fullgjort. 

Förlossnin.gen är vu.nnen: 

Guds Son från evighet 

Av Fa.dern är upprunnen 

TJll väl1ldens salighe t. 


Sås'om kött av vårt kött, ben av 
våra: ben, bl'Od av vårt blod, har han 

.gjoort .sig, till vår närmaste skyldeman, 
vår bördesman på ett sätt, som ingen 
människa det kunde hava gjort. Han 
har kommit oss närmare än någon 
moder och broder, ty han, SlOm där
jämte är av gudomlig natur, ingår uti 
hela vårt väsen så, att vi säga:s hava 
blivit »en ande med hODQm.» 

I en atmosfär,fylld ,med' -dammp~r-
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tikiar, lär dock alJotid finnas ett mel
lanrum mellan varje såd'311 partikel. 
Des.sa i luften svävande kroppar ingå 
aldrig av sig själva i närmare beröring 
eller föreni,ng med varandra. Så är det 
ock i den andliga världen. Ett mel
lanrum, Ja, en slöja befinner sig all
tid mellan oss människor. Var och en 
utgör en' isolerad värld för sig, dit 
inge-n förmå;: att fullt intränga. Men 
Jesus , han har !trängt in i vära li,v för 
att få göra vår sak helt tills111 . Intet 
tomrum, ingen slöja mellaIl' hemom och 
dig, om du annars lever i tro på ,ho 
nom' 'Och räknar med, att det är han , 
som så träU in i di~t väsen, ick'e du i 
hans, att det är han som har gjort sig 
till din bl{)dsförvant, icke du till hans. 

Hans friköpande av oss personligen. 
Han har utbetalt väTdet för din själ, 

ej med penningar men med' sitt ,eg,et 
bLod, ·och detta. äv,enom du ännu i för
blindeIseskulle säga såsom judarna: 
"Jag har aldrig varit ll~{)nS träl. » 

Under Josuas dagar hölls en råds
fö rs;''1mling i Israel föl' a tt utröna var 
den hoja fanns, som hindrade Israel 
frun att segra över sina fiender. Vid 
denna rådsförsamling fälldes utslaget 
genom lottkastning. Har du någonsin 
sammankallat en rådsförsamling i ditt 
hjärta ooh där låtit dina minnen, ditt 
samvete, dina' uppsåt, dina upplevel
ser säga vad de kunna,och har du s'e
dan kastat lotten? Har du gjort di.tt 
val, sås'om Josua gj{)rde sitt? Ja, d'å 
v,et du vad syndakännedom och vad 
förlossning är. Syndabojorna hava då 
brusti,t, syndafläckarna utstrukits, syn
datårarna avlo,rkats. 

Blodet r.llllnit, Je5US vunnit, 

Och du förlossning funnit. 


Han liar återköpt åt dig den andliga 
rikedom, du förskingrat. 

Det är sant, att Jesus är din br{)der, 
det är sant, att arvet hör dig till. Det 

LAND. 1 December 1919. 

ilr sant, att hans arv har blivit ditt 
arv, hans vinst din vin'st. Guds väl- . 
behag öv,er honom är .samma välbe
hag över dig. Riket, givet åt hon{)m, 
är riket givet åt dig. Hans utsikter 
{Jch u-tvägar äro ock dina utsikt'er ·och 
dina utvägar även i fråga ,om en okänd' 
framtid. 

Från äldsta tider har den bröIlDps-
'Seden förekommit hos judarna, att 
brudgulll.m,en, sedan alla övriga~ cere
m{)nier undanstölmts, ,gick bruden till 
mötes, lyfte av henne slöjan 'Och häng
de den över sina egna axlar. En sym
bolis-k ,handling som innebär, ,aH brud'
gummen ikläder sig 'allt ansvar för sin 
brud under kommande okända öderr 
och för all framtid. Kristus har velat 
tagad'in ooh min slöj.a helt på sina 
axlar, dessa axlar på vilka hans her
radöme förut vilar. Din: och min ;sak 
vilar lika tryggt i, s{)m Kristi rike är 
tryggat av hans- egen konungsliga 
mak,t. 

Han bevarar ditt liv som sin egendom. 

Han säger t . o. m.: »Den som rör 
vid eder han rör vid min ög'onsten .» 
Hans förlossaregäming sträcker sig 
icke bJ.oN till vår ställning inför Gud 
{Jch våTt förhåli'allde till syn'den och 
mörkrets makter i en ond värld, utan 
han har dessutom vunnit oss åt sig 
för att vi personligen skulle v:ara hans 
härligh-et till p.ris. Där han nu står in
för Fadren, bedJande för ,oss, vädjande 
till ,sin förtjänst, -sitt verk, sin kärlek, 
sker detta för att hans frälsareära 
skall bevaras åt honom ()ch av intet 
bliv:a fördunklad. Den helige Ande 
säges t. o. m . vaTa »en p:ant på vår1 
arv till hans egendoms förlossning, 
hans härlighet till pris. » Låt 05'S räk
l1'a med hjälpen därifrån! Ett tålamod, 
s-omaldrig tar slut, en kärlek, som 
-aldTi.g, tröttnar, 'en nitälskan, som ald
rig giver efter, en.nåd, s'om är viss som 
sDluppgångerr v:arj-e morgon, .ja, en 



237 1 December 1919. SINIMS LAND. 

nåd, som i 'sin oändliga mångfald är 
såsom havet, .vars vågor skölja alla 
jordens stränder, tillmötesgående alla 
hjälplösas' läng,tan och beh'Ov. 

Dem han förlossat, av dem vill han 
ock bliva betjänad. 

»Frälst'a - att vi må ·tjäna honom 
i alla vara livsdagar. » Rikare k.an icke 
helIeT denna sa'k uttryckas än s'Om 
skett i »Vad är det? » till andra budet, 
Nämligen att de förl.o'Ss'ade, förviirva
doe och vunna skola »I'eva med hO'nom 
i ha l\.S rike oeh tjäna hon'Om », Men 
då behöva vi ock ständigt påminnas 
om, att det är icke i för.sta hand så, 
aU han skall välsigna vårt görande 
och främja våra planer, utan fastmer 
så, att vi sk'Ola .gå in i hans planer 
'Och tjäna honom i hallS sinne, under 
hans ledning och så, aH vi finna oss 
till räHa båd~ uti vad ha IT j'örhindmr 
och vad han giver av framgån.g, Diiri
gen'Om hevaras vi ifr[m mycken ,oro, 
'S'Om cljoest kommer över o,ss, nitr vi 
blott arbeta för dc mål, vi ha satt upp, 
dtel' dc planer, vi ha utarbetat, och i 
angcliigcnheten om att vi må lyckas. 
Vår tjänst mås,[c härflyta ifrån det 
djupa medvetandet av vår ovärdighet 
'Och vår tacksamhet därför, a [,t vi för 
lossats 'Och förvärvats åt Kristus, 'Och 
att han i 'Oförklarlig, Fräls.arekärlek 
kan kalla 'Oss för sin »förlo,ssade egen
dom, hans härlighet till pris », 

Om du med allvar beder, så blir 
töljden, alt du med allvar arbefar, och 
då skall du ock giva med allvar. 

.Jag tror icke, vi kunna vara alltför 
allvarliga ifråga om en sak, som Kris
lus tog med sådant a[[var, alt han för 
([en utgav sitt liv. 

J (l ID e s G i l m o u r, 

Minnen och intryck från Ki
nesiska fortsättningskom

mitten. 

Såsom en frukt av den vid världs
missl'Ouskonferensen i Edinburgh 1910 
tillsatta »Fortsättn ingskommitten» bil
dad.es vid dr J, R. Motts besök i Kina 
1913 en särskild fortsättningskommit
te för lGna. Efter e tt .sexårigt med
lemsskap i denna kommitte har jag 
nu måst avsäga mi.g uppdraget, {)ch 
med :a:nledning härav ville jag här 
meddela några minnen 'Och intryck 
från mitt deltagande i den'samma. 

Medlemsantalet utgöTes av någ{)t 
över -sextio personer, män och kvin
TIor från skilda delul' a v Kina 'O{;!l r,e
pTesen;terande olika missions.sällskap, 
Ung-efiir hah'aantalet av medlemmar
na utgöres av kineser. Kommitten 
sammanträder i Shanghai, och .som 
ordförandc undcr dessa år har funge
rat bisk'Op L'Ogan Ro{)ts, tillhörande 
Amerikanska episkopalkyrkan, med 
mr. D . E. I-1oste, Kina In'land'missio
nens direktor, som vice 'Ordföral1de ~ 
Som kommittens sekreterat'c ha 
tjänstgjort mr. Lobenshne, dr. ChCllg 
Ching-i 'Och dr. Warnshuis, alla tre 
synnerligen dugande män. 

Innan denna k'Ommitte kom till 
s,tånd, bedrevs missionsarbetet a v de 
olika sällskapen utan någon inbördes 
smnhöTighetskänsla. Därför häncle det 
ofta, att f]er.a missloonssäJlskap slogo 
sig ned in'Om samma Dmråde där de 
trängdes med varandra, under det att 
s'tom vidder av samma pr'Ovins låga 
oupparbetade. »H övlighetsko!1lm1tt{~n », 
som en :av subkommi.tte~rna kallas, 
hal' n~dla,gt s'toTa förtjänster om att 
råda. bot på detta missförhållande 
'Och b efo'rdr,a ömsesidig hänsynsfull
hd och rättvisa mellan de olika säll: 
skapen . 

»EvangelisaHonskommiUen » - en 
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annan subkommitte- har till upp
gift att framhålla evangelisattonsar
betets utomordentligt stora hetydelse. 
Den årligen återkommande evangeli
s'atj.onsveckan är en frukt av dess för
tjänstfulla aTbet,e på detta område. 

.Karilä,!5gningskommittens » arbete 
tillvann sig vid det sista årsmötet alla 
erfarna mlssiolLskännares beundran . 
Med tillhjälp av uppgjoTda kartor {)Ch 
diagram över de '(J,lika pf{)vinSenla 
kunde man med ett ögonkast uppfatta 
det arbete som utförts och vad som 

LAN D. 1 December .1919. 

Årsrilötet hålles i slute.t av april och 
bÖTjan av ,maj, vanligen i Shanghai. 
Mina pers.onliga iritTyck från de fyra 
årsmöte1l' jag .bevistat äro de aUra 
bästa. De ha fört mig! tillsammans 
med män och kvinn'OT från <;>lika 
väTIdsdelar och länder, alla arbetande 
för ;ett och samma mål. De ha givit 
mig vidare vyer fillalt klal'ar,e upp
fatta det stora uppdrag, som förelig
ger den missi,onel'ande församlingen, 

Dr. Cheng använde vid det senaste 
, årsmötet ,en bi,ld, s.om träffande tolkar 

Från Kinesiska fortsättningskommittens sammanträde. 

ärmu återstår, anta'letläkare och sjuk
hus, fördelningen 'av katoliker och 
protestanter, antalet kristna inom var
j'e provins, skolor, högre och lägre, in
födda pastorer, huru mycket de krist
na giva inom de olika misskmssäll
skapen m . m.allt i de minsta detalJer. 

Vidare finnas kommiMeer för ut
bildande av missionärer och .toologer, 
för arbetet bland muhammedaner, för 
det förenklade skrivsättet*, littera tur
kommitten o. s. v., och alla utföra ett 
målmedvetet och planmässigt arbete. 

, Se S. L. n: r 11. 

detta . . Likasorri d'en lilla klegrafsta
tionen med sin olretydliga uppsättning 
av personal och appamter likväl med 
den elektrisk,a gnistans hjälp kan nå 
fram till jordens alla delar, så är det 
ock !ped Guds fÖTsamling. Den utgör 
själv en liten hjord men äger dock 
den världsövervinnarrde kraften . 

Förhandlingarna vid årsmötet bru
ka i regel räcka Dmkrin,g en · vecka. 
Ett ,o m so-rg'sfullt utarbetat program 
följes . Varje medIem har sitt särskil
.rl'a bord, och vid varje sessions bör
jan finnas de olika kommitteernas 
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rapporter, som skola behandlas fär
diga i tryck på bordet. 

Alla anföranden hållas på engelska 
och översättas sedan av samme talare 
till kinesiska . Saknar han förmåga 
där.till, finnas tolkar bland de kine
siska ombuden, som tala såväl mall
daTLndialekten som söderns dialekt. 
På f. m. hålles alltid ett kort uppbyg
gelsemöte. Som ett bevis på det fri
sinne, som råder, må nämnas, aU 
biskop Rools- vid sista årsmötet hade 
anmQdaten ung kinesiska, miss Ting 
från Peking, att leda en av ~ndakts
stunderna. - Enk,elt, värdigt, utan syn
bar rädsla, träder hon fram inför 
tvenne biskopar, flera teo.Jogie dokto
rer och annat ))vanIig.t folk» (däri
bland undertecknad) ()changiver sång
en, leder i bön, läser t-exten och talar 
en stund, varmt, uppbyggligt Qch med 
förnimbar kraft. 

Men låtom oss nu taga några av de 
övriga medlemmarna litet närmare i 
skärskådande, när de på eftermidda
gen samlas till te. Där stå dr. Gibson 
<><:h dr. Arthur Smith, de båda DTdfö
randena vid hundraårskonferensen 
1907, den ene medlem av den skottska 
presbyterianska kyrkan, den andre 
tillhörande American Board, den ene 
lugn och värdig, den andre sprudlan
de av intellig,ens och fyndighet. Båda 
äro de märkesmän inom den kinesis
ka missionen och ha tillsammans till
bragt 90 år i Kina! Bredvid dem slår 
lilla dr. Mary Stone, kvinnlig kinesisk 
läkare, uppburen av alla. Myndighe
terna i den stad, där hon arbetar, Iäto 
avspärra gatorn'a till hennes bostad för 
att hon ej skulle störas av bullret, då 
hon i vintras låg dödssjuk. Den där 
vithårige mannen med de buskiga, 
sammanvuxna ögonbrynen, är Honan
missionären dr. Mac. Kenzie. Han är 
en fr,amgångsrik evangeIis-t, och en 
ovanligt beläs,t man. Vidare lägga vi 
märke till mr. David Yu, generalsek
reterare i K. F. U. M. och numera vice 
ordförande i kommitten efter mr. 

Hos,te; dr. CheugI Ching-i, ärk'ediakoc 
nen Si, pastorerna Gotteberg -och Lars
sen, representerande den nor.ska och 
de norsk--amerikanska kyrkorna. Där 
se vi biskop Nords från Peking sam
talande med mr. Bruce tillhörande 
engelska baptistmissionen i Tsinanfu, 
där dr. Ellerbel.: ftån danska missio,
nen. -i Mandsjurietsarntalande medi 
pastor Schultze från Baselmissionen, 
vida're delegerade från Kanton och 
norra Kina män och kvinno'r i stort 
antal. År efter åT mötas alla des'sa och 
många flera i broderligt samförstånd 
för att främja Guds rådslut - med
lemmar av 'en )fortsättningskommit

- te)), som skall bedriva 'SiU arbete »till 
dess Han komm,eJ."). 

Augllst Berg. 

Bönen förändrar förhållander.. 
William GoodeIl, ledaren för missio

nen bland armenierna i Turkiet (t 
1867), kom under det .starka motstån
det och den svåra förföljelsen på 1830
talet i ett stort trångmål. Omsi.der ut
färdade sultanen 1839 den »oåterk'al
leliga befallningen », aU alla missionä
rer skulle lämna riket. »Missionens 
hela tillvaro stod på spel. Alla diplo
maternas ansträngningar att få ordern 
förmildrad voro - fruktlösa». Doktor 
Hamlin, G:,s medhjälpare, yttrade -då 
till G.: )Vårt livsverk är fÖrfelat.Bå
de brittiska och amerikanska konsuler 
säga oss, att utvisnin:gsediktet måste gå 
i verkställighet. Vi nödgas genast av
resa». Den trosstarke GoodelI svara
de: »Den himmelske Sultanen kan för
vandla allt. Låt oss vädja till honom». 
De togo fmm edikt€t, utbredde det in
för Gud och började bedja. Jfr Jes. 
37: 14 ff. Midnatten kom, och de fort
satte sin bön. Dagen inbröt, under det 
de båda männen ännu höllo på att 
bedja, det olyckan måtte bliva av
värjd. Sultanen dog, och i följd av 
politiska förvecklingar kom ediktet 
aldrig i verkställli@het. 

http:f�rfelat.B�
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En löftesrik konferens i Kaifengfu. 

Miss ionär R'ingbeJig, som bevistat en. kOD

ferens .i Kairengfu, m~dldle~nlr dJti:r:ifrfun. föl
j an.d.e: 

Både utländska och ki,nesiska r,epre
sentant-er från alla ,evangeliska missio
ner i Honan voro inbjudna till en tio 
rl:atgars överläggning i pr-Ov1ru>huvud
s taden rörande bästa sättet att vinDla 
själar -och 'att föra dessa framåt i rätt 

människor en och en till levande tro 
på Kristus. » 

Vad s-om gjorde k-onferensen 'sär
skiH värdefull var närvaT-on :av ett ,an
tal ledan!de kin~siska kristna. En av 
dess'a v,ar redaktören av »The Chines'e 
ChTistian Advocate», vilkens olika in
lägg gjor.de djupt intryck,~äT,skilt näT 
han under tårar -omrtala.de, huru han 
en regnvädersd-ag inne i ett Tö'kupp
fyllt värdshus blivit ombedd att taLa 
för de näTvarande om Kristus och 
kristendomen , m en då sval'at kort och 
avvisande. 

En annan bemärkt kines var S'ekr,e
teraren i den s. 1;:. fo'rtsättllin:gskommit-

Kinesisk bro. 

riktning. Man sökte lägga huvudvik
ten på en gammal sanning, som är 
ständigt ny, och s'om någon uttryckt 
ungefär så: .Unge män, det finnes ett 
fi.ske, soOm lönar sig, förträffligt, och 
det är fisket med krok, då man dTa
ger upp de s'torn fiskarna, en och en 
i 'sänder.» Nu var det dr Jolm H. M-ott, 
'som citerades rörandc den mest lönan
de missionsl11'ctoden i den nuvarande 
sitnultioneni världen. HUin har någ:on 
gång yHrarJ:: »Vissa missionsmetoder 
medföra .större verkan än aJl'dra. Den 
viktigaste metoden av alla är att föra 

ten för Kina, dr Cheng ching-i. Hans 
ord viNnade om St-oT erfarenhet. Han 
~ir en boren hövding, och hans stora 
gåvor ha utbildats ej blott vid ameri
kanska högskolor utan framför allt 
i .Tesu Kl;sti skola. »Om vetekornet 
icke faller i j-o'rden -och dör, förbliver 
det allena, men om det dör, bär d<et 
mycken frukt» - detta ord var mera 
än teori för honom, det hade blivit le
vande verkli~het på flera sätt. Under 
det sista året hade han ock 'ofta sa..:,at 
tiU Gudi: »Herre, lär mig a t t bedja; el 
blott h u r u jag bör bedja, men a t t 
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bedja.b Denne man är känd ,av Kinas 
kristna för den ofantligt viktiga in
sats han såsom pastor i Peking, gjor

. de under kampen för den fulla religi
onsfrihetens hävdande i Kinas nya 
konstitution. Ännu mera känd bl il' 
:han, i den män det sommar,en 1918 
bildade kinesiska »Inre missionssäll
skapet»* allmänt vinner understöd HV 
Kinas luistna, vilket ä r 'aH v ä nta på 
grund av hans glödande föredrag, i 
vilka fosterlandskärJoeken och nitet för 
Guds rike rycker åhörarI1lC med sig. 
Provins,en Yiinnan blir detta sällskaps 
första arbetsfält, men så småningom 
torde väl samtliga provinser följa det 
'exempel, som gav's i Kaifeng av de tro
~nde },ineser, vilka under denna kon
ferens biJ.dade ett filialsällskap. Huru 
många m 'issionärer . ha ej under de 
gåuf,'lla 111 årens tunga arbete v,elat 
s.e det, 'Som vi nu få se, - Kinas 
kris tn'a , utan annat utländskt stöd än 
det moraliska, bilda ett sällskap för 
evangelisering av sit:t eget -land. 

Det är så mycket i det vardagligå 
arbetet"som kan fresta oss missionä
rer till missmod, och som kan komma 
oss a'H för ögonblicket förgäta, att mis
sionens framtid är lika ljus som Guds 
löften, Därför är det en stor hjälp att 
vid en konferens, sådan som denna, 
liksom bli förd upp på ett utsiktsberg 
och därifrån få skåda framåt . 

* 
"Jag böjer mina knän, och så tänker 

jag på Gud." 

J uicheng d. 7 juni 1919. 
Kära missiol1lsvänner! 

»Det folk som van(h'ar i mörkret 
skall se ett stort ljus; ja.. över dem 
Rom bo i d öds..,kugga n" land 5kall 
det skina klarL » 

Jcs. 9: 2. 

Sista tiden har en så stor glädje 
fyllt mitt hjärta, och jag ville så gäl" 

,. s~ S. L. n.: l' 2,2·. 

na låta ·er få del av den. Det är .gläd
jen över aN ~juset - Guds klarhets 
ljus - får lysa in i 'ett hjärta, där det 
förut va'rit mörker och dödsskugga . 

Hur hade ej fru Carlen och jag 
glatt oss åt vårens arbet,e ute bland' 
f()llket! För 'egen del gladde jag mig 
så åt att vid en van missionärs sida 
bättre komma in i arbete'tsa'mt att 
bland folket få lära mera av d~t svåra 
språ k·et. Den 11 mars reste jag, åt, 
följd .av bibelkvinnan, till utstationen 
Sang loh för att stannia däreU par 
veckor 'och sedan möta fru CarIen i 
en by. Men Herren had~ andra pla
ner. Den 13 mars insjuknade fru Car
len i fläcktyfus. 

Nu föl jde dagar ,och näfter av li
dandeoch nöd. Men lavad vare Her
l~en, ·han var med i nöden och 
hjälpte också ur den på sitt eget 
underbara sätt. En dag,då fru Car
len började få siUa uppe .något, s,ade 
hon så vemodigt: »Hela våren går, 
och intet arbete bli,r utfört bland våra 
kvinnor .» Föga anade vi då, aU vi 
sll1'urt skulle få se Herrens eget verk i 
något hjärta. 

Under påsken hade vi stormöte,ett 
gott m&te, ·då Herren var nära'. Bland 
de mfuJga, som då kommo in till mig 
för a tt få medicin, var en man vid 
namn Cheo. Han hade sitt hem långt 
uppe bland bergen . Nu ville han tro 
på Jesus och Val" för ' för.sta gången 
med på ett stormöte. Hans hustru led 
av aS1ma, och han frågade,om det ej 
fanns någon medicin för henne. »,Min 
hustru vill också tro på Jesus, men 
hon ve t så litet om honom ·och orkar 
'ej gå den lån.g.a väg·en till söndags
gudstjäns'Len. Kanske kunde hon få 
komma hi,! en vecka. Då finge hon 
höra och lära. Fröken kunde dfl ock
så se, om hOll kan få någon hjälp för 
siU onda», sade han. Jag lo,vade, att 
hon skulle få komma, om hon var vil
lig »'lära läran ». 
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Omkring en vecka därefter knacka
de det på porten .och någon ropade: 
»Nu kommer j.ag, nu kommer jag.• 
Och in kom fru Cheo, åtföljd' av sin 
man. Nu vill jag låta henne själv få 
berätta någ.ot ur sitt liv. 

»Det var strRx på nyåret, som den 
nitisk'e portvakten Uang Song chu fråll1 
utstationen Mehtichen kom till vår by 
för att sälja böcker. Han ·talade om 
att det finns en levande Gud, s'Om 
älskar oss och kan förlåta våra syn
der. Min man frågade honom, huru 
vi slmUe kunna bedJa; till den leva-nde 
Guden. 'Om två dagar ärd'et möte i 
Mehtichen.Kom då dit, så får du se 
.och höra', sade han. Vi köpte några 
små böcker, och eft.er ett par dagar 
gick min mall! till gudstjänsten. Då 
han kom hem berättade han aUt vad 
ha:n hört för mig. Så förstörde vi vå
ra avgudar 'Och bestämde .os's för att 
tro på den levan'de Guden. Sedan har 
min man varje söndag: gått till guds
tjänsten, och varje dag böjer han sina 
knän och beder till Gud. Jag ville så 
gärna bedja med - men kan ej. Jag . 
böjer mina knän, och så tänlcer Jag 
på Gud. Vi ha läst i en bok, som Yi 
köpte, att Gud v-et, vad vi -tänka. Gör 
han ej det? 

Ingen ·av oss kan läsa, men i vår 
by är en 18 års skolgoss·e, som också 
vill tI'o på den sanne Guden. Så fort 
han har någ.on . ledig stund, k.ommer 
han till oss 'Och hjälper oss att läsa. 
Flera kvinn'Or vilja också tro på den 
sanne Guden, men folket j byn ·tyck'er 
mycke·t illa .om det. 

I vår, då avguda templet skulle repa
reras, vilIe de, att vi skulle hjälpa till 
ener giva pell1gar till det. Men då vi ej 
ville göra det, ·därför att vi tillbedja 
den levande Guden, blevo de mycket 
svåra mot oss. Nu dä de fin go höra, 
att jag skuIle resa hit, kommo de och 
sade, att utländingarne äro rysligt svå
ra. De bådo mig för aH del att ej resa 

hit! »Har du aldrig s·ett någon utlän
ding förr ?» frågade vi. »Nej ingen har 
varit i min by. » »Nä, men fruktade 
du då ej att k.omma hit? » - . 0 nej, 
då hade jag ju ej kommit. » 

Det var glada, lyckliga dagar, som 
följde, både för fru Cheo och för oss. 
O, vad hon var mån om att lära och 
höra! Det var smn .aH komma den 
törstande till mötes med vatten. Mer, 
mer - 'Slländigt mer. De frågor, hon 
stundom kom med, visade, att .ordet 
trängde djupt ner i hjärtat. En dag 
då fru Carlen talade 1ill henne .om 
Jesu kärlek till oss ·och <>m hans död 
på k-or~et för vår skul'l, utbrast hon: 
»Tänk, här har jag gått i 50 år och ej 
vetat något om Jesus. Ja, det är bara 
Guds Sitara nåd, att jag nu fått höra 
evangelium. » 

'En kväll då .iag k.om ut i gästrum
met föl' .att giva henne medicin, fråga
de hon efter miH hem, och .om jag ha" 
de föräldrar 'Och sysk.ol1. , Ja, täll1k 
du », sade bibelkvinnan, »fröken läm
nade sina kära för att Iwmma till oss 
och beräHa om J esiIs för 'Oss·.» 

Den lilla gumman såg då så vänligt 
och rart på mig. »Ja »,sade hon, .det 
var n.og mycket, men tänk, Jesus läm
nade sm himmel .och l<om hit ner och 
dog på k'Orset för att fräls·a 'OSS, det 
var mer, det. » . 

Söndagell1 kom med strålande sol
sken. Huru hade 'ej h-on, :som för 
första gång'en i sitt livSIkulle få vara 
med om en gu d sit j änst, längtat efter 
söndagen. På aftonen frågade vi hen
ne, vad hon tänkte, då hon kom in i 
kapellet. 

»0 », sade hOll, »först tänkte jag, 
att fag kom in i himlen, allt var så 
rent och vackert. Men sedan hörde 
jag bara på vad predikanten sade. » 

Sin sjukdom tycktes hon alldeles 
bliva fri ifrån. Den enklas'te medicin 
tillsammans med mycken bön gj'Orde 
underverk. 
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Kvällen innan hon 'Skulle resa hem, 
fa'nn jag henne bittert gråtande. Ack, 
hO'n skulle ju resa nästa mor~n, och 
vem skulle sedan undervis,a och hjäl
pa henne? Jag talade om ,att Jesus 
är vår bäst'e vän,s.om aldrig övergi
ver oss·. Så bådo vi tillsammans, och 
tårarne torkades bort. Så snart hel
tiden är över, hoppas vi få besöka 
henne. Tidigt följande ma.rgon reste 
hon till sitt hem och till 'eru omgiv
l1ing, där mörker och dödsskugga rå
der. 

Dröjande stodo vi kvar och sågo' 
efter hemne. Skall hon bliva bev,arad, 
skal1 intet henne fånga under färden? 
Viljen I hjälpa dessa 'två på vägen, 
den smala livets väg? Hjälpen dem 
med edra förböner. 

Hjärtliga hälsningar! I Herren med 
Eder förenade 

J lIdit Hultqvist. 

* 
En 71-årig man undfår dopet. 

Missionär CarJen har sänt oss ett brev, i 
vilket han utförligt berättar om arbetet under 
våren och fru Carlens sjukdom m. m. Då 
emellertid Mskilligt av detta redan omnämnts 
iS. L. införa vi htir blott följande utdrag. 

Den 11~13 april var ,stormöte i 
Puchow under ' Da,vi,d Land±ns led
ning. Tolv personer fingo m'Otta~ 
dopet, och flera antecknades som sö
kare. Mötet var gott. 

Här i Juicheng ha vi just slutat vårt 
stormöte. Herren har vm'it oss. myc
ket nära. Det är ej många gånger, 
jag varit så glad över ett stormöte 
som över detta . Med un:daul:a:g av 
tre systrar, som voro sjuka, har hela 
församlingen denna ,gång varit sam
lad. ' Några avfällingar konuno även 
med. Sju pers::mer döptes, därav sex 
män och ensondotl.er till diako
uen Lin. Två av männ.en utgöra 
förstlingsfruk~en från utstationen lang 
loh, och de liro från en by 30 Ii 
1:liirifrån. Den äldste av de nydöpta 

är 71 år gammal. På söndagen fingo 
vi anteckna 11 sökare och nedbedja 
välsignelse över dem. En ung man, 28 
år gammal, kom på söndagen för förs
ta gången inom hörhåll för Guds ord. 
Under det jag predikade över påsk
texten, fick han ett s'tyng i sitt hjärta 
och beslu1adesig för att tro på Jesus 
och följa hOIlJOm. På e. m. anmälde 
han sig som 'sökare. Måtte Herren få 
fullborda sitt .goda verk i denna själ. 
~edjen för dem alla! - Under mötet 
tecknades omkring 80 kr. till verk
samhelen. 

Portvakten i lang loh och i Meh ti 
ville jag särskilt anbefalla åt missions
vännernas förbön. D€t är ej alla sön
dagar, som vi kunna komma dem tm 
.hjälp m€d predikan, utan de ta då 
själva hand därom. Båda sakna un
:derhållare, och vi ha måst avlöna dem 
ur kassan för »:särskilda ändamål» 
eHer med ~O'Jla medel. Hyrorna för 
dessa två utsta.tioner gå till något öv-er 
100 kr. per år efter nuvarande växel
kurs. 

Till sist vårt hjärtligaste tack för all 
eder kärlek och. uppDffring. Tack för 
alla gåvor både till vårt underhåll och 
,tillarhetet. Tack även för :alla edra 
förböner och d'e brev, vi fåH mottaga. 
H-erren skall löna ,eder alla. 
. Min hustru och, fröken Hultqvist 
för€na sig med mig, i hjärtliga häls
ningar. 

Eder tillgivne 
Oscar Carlen. 

Bedjen för missionärernai 

Skriven till missionärerna! 

Visa tidningen för e(lra vän
ner och bekanta och 'Uppmana 
dem att pren'Un~e'1'era å den
samma! 

http:ensondotl.er
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Från värJdsmissionsfältet. 
Framgångar i Afrika. 

RedHn länge ha de sloraochal1t
jämt tilltagande massrörelserna hän 
nl:ot kristen:dom~n , som fö r,ek<omm a 
bland de kastlösa folkkl:asserna i In
dien, tilldragit ,sig ,stor uppmärks'am
het i missionskretsaT , Nu ingå äv-cn 
liknande underrättelser från Afrika . 
I Nigeria, beläget i Västafrika och ut
görande en :av Storbrittan~ens vikti
gast.e kolonier ~ tropikerna, ha näm
ligen sådana. rÖTelser av synnerligen 
gen<omgripande betydelse pågått un
der dc ,senaste åren. På detta Hk.som 
på så mång.a andm mis'sion:s.fält ha 
kristendomen och Islam mö;tts som 
medtävlar'e om inflytandet. Här sy
nes emeHertid utgången 'av denna. täv
lan lätt kunna avgöras till kris,tendo
nl!ens förmån, endast de nödvändiga 
arbetarna yo're till hands i rätt antal 
{)ch i rätt tid. Men även här möta vi 
den gamla välkända missionstragiken : 
ständigt ökade uppgifter och glesna·n
de arbetsled bland missionärerna . Att 
kr1gets infly.tall,de här ej verkat i god 
riktn,irug är ju uppenbart. 

Den rörelse, vm·om här är fråga , 
omfattar företrädesvis Ibo och Joruba
stammarna med sammanlagt över 6 
mill. människor. De statistiska upp
gifter, som fnhl engelska kyrkomis
sionssäIlskapet (C. M. S.) meddelas 
om denna rör,else, tala om 'sådana: 
fl~amgångar, S'om knappast förut vun
nits i nyare tidens missionshisl{)Tia. 
An mer anmäTkningsvärd är den ge
nomgripande inTe och yttre förän
dringen i de inföddas liv. Ett ög{)n
vittne skriver, aH det numera knap
past fiunes en by eller stad, ,som ej 
har en kyrka , under det att avguda
husen få förfalla. Verklig-a förföljel
ser mol de nykristna igångsäl,tas av 
röre lsens IIl(jL~tånd'are, och hols myc
ken sedlig svaghet hos de nYOll1Väll

L A N D. 1 December 1919. 

da visar sig dock vid dessa förföljel
ser, ,att deras omvändelse är äkta. Rö
relsen har både ,sint styrka och sin 
s'vaghet däri aH den så gott som ute
slutande berör unga män, m 'edan kvin
norna synas s,tå helt utanför. De ny
omvänd,a visa sig som sanna missiD
närer för sin tro, {)ch ådagalägga sitt 
allvar genom en bestämd ;strävan ef
ter renhet och gudsfruktan. Väckel
sen utbreder sig allt ro'rtfaT,ande och 
ställer de största krav på mis's,ionärer
na ifråga omled'ning {)ch övervakande. 

Sedan d,en fr,anska kolonialregering
en på Madagaskar övertagit kontrol
len öveT den pTot-estantiska mission,en 
därstädes, har denn.a belHgts med fle
ra för 'arbetets framgång hindersam
ma bestämmel.ser . Inna n ny u'tstati'on 
får öppnas måste missionssällsk,apet 
til! regeringen inlämna en begäran 
med mins,t 80 namnunde r,skrifter från 
byn ifråga, aU denna station av inn·e
vånarna åstundas. Som eH bevis pfl 
hur även här beho'v.et av ev,angelium 
bryter sig fram alla hämmande hand 
till trots meddelas, ,aU en.samt Lond:on
missionss~illskapet under 1918 fick 
presentera Tf1:,O'Cringen ej mindre än 36 
sådana petition'er om utstationel·. De . 
i,nfödda pastorerna på dessa stationer 
bevisa' i s·in fullständiga iso,lation från 
andra: kristna eHsan:t kTistligt hjälte
mod. Också är beh{)vet av kristlig un
dervisning j. dessa oupptagna distrikt 
obeskrivligit stort till följd av det 
namnlösa mOT,aliska förfall, som där 
råder. 

A. E . Mqt . 

Bibelns segertåg. 
Av Bibeln har nu å tminstone någon 

del tryckts på 725 olika språk. Någn\ 
av dess.[\ spTåk äro föråldrade och över
säthl'ingarna hava 'endast filu,logiskt 
värde, men 650 översättningar äro 
tryckta för religiöst bruk. De repre
senlera språk, s'Oln!alas av sju tion

http:beho'v.et
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delar 'av männi.skosläktet. De återstå
ende tre tiondelarna tala fl era språk 
och dialekter än de sju tiondelarne, 
så atl ett betydligt översättninO'sarbele 
äkrståraH utföra, innan bibelordet 
är översatt på vmoje språk {Jch tung.o
m ål, som talas på .iorden. 

EhuTu sju ti{Jndelar av Jordens be
folkuing hava Skriften ellernågoll del 
där.av på sitt eget m{Jdersmål, får 
m·an här.av lek,e dra.ga den slutsatsen, 
alt det finnes tillräckligt många €x,em
plar av de.ssa övcrs~iHningar för att 
tillgodose nä mnda del av människo
släktet. Tmts bibelsäHskapets' lwl{Jssa
la ]JToduktion (den beräknas ·enligt en 
amerikansk uppgift till 35,000,.000 ex. 
årligen) under senar·e årtionden, skuHe 
icke aHa biblar, t e.stamentell' och delar 
av bibe.ln, . som under alla århundraden 
'existerat, om de nu 'alla funnos till, 
vara tillräckliga ens för Indiens och 
Kinas . ~olk. Att detta är förhållandet 

. iinnu omkr.ing 2000 år efter Kristi 
korsdöd, är en skamfläck för den 
kris'lna kyrkan. 

Under världskriget spredQ;s millioner 
nya tcstamenten och dela'rav bibeln 
bland de stridande trupperna och ar
beta rbataljonerna. Dct brittiska bibel
sällskapet bidrog ensamt med 9 å 10 
millioncr på 76 olika språlc Amerikan
ska och Skottska bibelsällskapen 
samt andra organisationer hava' ytter
ligare bidragit med fler,a millioner. 

De spridda sl>:rifterna hava sålunda 
blivit lästa av mer än 76 olika folk 
och stammar i läg'cr, baracker, han
garer,föf'skansningar och skyttegravar, 
på sjukhus och hospital, på slridsfar
ty.g, tQrped- och undervattensbåtar 
minsvepare och transportfartyg m . m: 
Genom demobilis'eringen sprida's de nu 
till jordens yttersta ändar. 

Och mitt under världskTigets mörka 
hemsökelse har Bibeln, eller dela.·r 
därav, under de 4-5 'sista åren över
saUs på 20-30 nya språk 'och dia
lekter. -n. 

Från redaktion och expedition. 
Försäljning anordnas av syföreninO'

arna för S. M. Je i Stoekholm onsd. 
den 3 dec. i Betlehemskyrkan. Kl. 12 
f. m. talar pas·tor Frithiof Björk och 
kl. Be. m. övers'te H. Dillner . . Gåvor 
till försäljnin.gen emottagas enl. å an
nat stälLe i tidningen angivnaadress.er. 

Missionär E. Folke. I förra rnunret 
meddeJoades a tt missionär E. Folke vu
r~, t klen. Vi Imnn:a nu glädja alla mis
slonär F:s vänner med att underrät
telse ingått, att han nu är fullt åter
ställd. 

Bundna ex. av Sinims Land ärg. 
24 år 1919 ImJ1'n:a rekvir,eras från exp . 
till ett pris 'av 2 kr. per ex. Om re
kvisitioner nu insändas kunn.a vi ex
pediera dessa 'omkring den 15:de dec. 
så a tt de hinna fram till jul. En 'så
dian inbunden årgång. kan väl lämpa 
sig .att sås!on~ julgåva givas åt någon 
fatttg eHer S:luk . . Giv den ()~k at nå
gon, $lom du önskar intressera för mis
si()nen. 

Prenumeration å Sinims Land tor
de benäg,et v·erkställas i så god tid fö
re nyår, att vi därefter kunna beräk 
n:~ upp.lagans slorl'C1c Dr·öj ej, utan 
,sok redan nu aH skaffa prenumeran
t,er. Pr()vex . 'erhållas efter beNämn 
från expeditionen. t> 

Vi erhålla ofta meddelanden, som 
mycket uppmuntra oss i arbetet fö'r 
"år lilla .ticlnincr . Så här sh.river ~n 
vän: »Denna gåva år ett taek- och ju
beloffer för den välsign 'else, som kom
mit givaren till del genom läsningen 
av Sinims Land. En vän till mig, s~m 
läste förra numret av Sinims Land sa
de 'strax: Sinims Land måste jag hava. 
Under sina re&0'1' s'om elt Herrens vitt
lle för han S. L. med sig. » 

Hans Stjärna i Östern har redan 
haft en god spridnin'~ men åtski.JIig,t 
återstar ännu av upplagail1 {Jch vi emot

. se med tacksamhet hjälp med dess 
spridning. 

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

Det vaknande inremis·sionsintresset 
i Kina, s. 241. Den nyomvända kvin
nan fru Cheo och hennes anhöriga, s. 
241-3. De nydöpta och sökarna 
Puchow, s. 243. 

Böneämnen. 

Om fördjupad inblick i Guds Goels
tank.e, s. 235. Den kinesiska fO'rtsäU
ningskommitten, s. 237. Massrörels-er
na: i Afrika, s. 244. Mis'sionen på Ma
dagaskar, s. 244. Försäljningen,s. 
245, 247. För spridningen av S. L. och 
H. S. Ö. 

Insända skrifter. 
Julstjärnan, julti.dJning för u.ntg oc.h gammal, 

u,tig.iven av AX'e~ E. Pet te l'sson, Göte-bol1g. 
Pds kr. 1: 50. 

Denna välkända jultidning kan i år, såsom 
alltid', ·ställ.as i kämsta: ].ooct bland, våll:L j-ul
publi·kationer. Utt.stYl'ooLn oli;r förstklassig och 
)llneh·å.Het omvä.x13IUldie och väl'llleiullt. O. 
Manns,i-röm, E. Melll>llJdiEw, RlJU'a m. fl. ·hava. 
liikd:vit d Julstjrurna.n. -Med: särskilt .inbres'S'e 
skola! missionens väThllcr Iii·sa dIr K. E. Lu.
nw.nlS i'Jkil<lming från urskogen i Afrika. BIamIi 
S. M. K:s missioniLr,e r .i Kina ,Lr JulstjäTnrun 
en vii.lkommen V'lLnJ. Redl. Sländler (lem näm
ligen varje år godhetsfullt ett större a ntal 
ex. Den l'Ck'v. f·nån KUll!g;sgll;tan 38, .Göteborg. 

Från När och Fjärran, ~l1tlg'ivelll :!lIV K'V'iIl;nlliiga 
Missi,onISi:1I1·betRir-e, Brunll\'5gatn.l1 3', Stock
holm. PlrL<; 'ktr. 1 : 40. 

Denn;a. så :y,iill(läJndin. jlJlit'idnin:g behöver 
egentli,g'en ingen re.kommenOJaticOll i :S. L. Det 
må blott siilgasa!tt diEm även i .år mo!J",Va1'8Ir 
sina gamla goda traditionen. Illustrations
ma1.eri-u.].et iLr som v3lnli,g,t av yppersta; sIng. 
L. M. EllJgström hJalr i 'iLr sktlivit sj.älva jul
beot.rulktelsell. Alster a.vhans penna Mot) a·lI
tid vilrdefulla. F. ö. är det missionsal'betet på 
d:e olika f ii.Jten., i L31p'pl!md , .){on,goli et, In'dien och Ost-Tulikesta,n, som i år s·kilc1r.as. 

Vinterny, ilJlustrera,u1 julti.dlrul11g för 1!)'1'9, re
digerad! ;n~' sekreter.a~le Mllirtin WeS'tling. 
8" . IMissionsför,bund'ets förlag. p ·rns 2: 2·5. 

L A N D. 1 December 1919. 

Vin tern/)" ,iiI' ~'ll . av Sv . -Miss'iQnlSfö,,·bun.d.ets 
julpublillwt:i·oner. Äv·en d-en ä.r fint illustt'eradl 
ooh inn'elJålll>rd'furjämte ,två k<>nstbiIIJJgor. 
Fö,' missions'imt'nesscrald:e ·fur siirsk.ilt <hr La
ma.nls sk:iJ.arti.nog av Balkutafol'ket .a'v sy-ll1ller
ligt i.ntresse. På tv,enne sidlor blalva en hel dlel 
irnmståeoole L,~i,ky,'komän uttalalt sina. tan
"'-UT medJ alvseeudle på Ir.i:ky·nkla!ns fr-amti·d, 

Ansgarlus, IlIus:t-renaldl iiYIissions'k'alemdler, re-
d.ig·enuL ~v missiollJ.38ek.r. J. E. Lund·abl. 
P"is inb. 2 : 215, 'kall'.t. 21: 7,5. 

Mam får i ·d:eD'lla jlll!kalen.{),er 'en ,g'r>d: in'bliek 
i olika sidor av det arbete som i hemlandet 
boedlnives för 00n: yttre mi ssi Oll,e-n\ något som 
ona förbi-ses. Fle'-a skildilingal" fr4n olika 
missionsHi.lt och från Ryssuallld, giva en in
tressant inblick i det liv, som rör sig på dessa 
mission·sfält. 

Frälsningsvisshet, av A. Fibig.er. J. A. Lin:dr 
bIadiS födag, UppS'ada. 79 si{fJ. p.1'~s 1: W. 

Gudstrons uI)pkomst, _8'V Uno Holmberg, aJUIk
tOl'1sera<1 öveffiättnting kå;u n.nska.n 8.!V 
ISv·en Ka·d~n. Lilldlbla&; förlag. 100 sid:. 
P,ds 1: 715.. 

Praldisk religion. B-rev till mU.n, 'llv biskop 
,W . F. Mc Dowe,U1. Auiktorisera.d över
:;i1ttlling. 'U'V' Hj. &b'öm b-e ng. L-liJld.bla><ls 
föd-ag. 136 sid Pnis: häft. 2' kr., kart. 
21: 7'5. 

Tjänaren, 8.!V Ola.v Sletto. BemymrlriJgGJdJ över" 
!>ä.ttniing f,;än norskan av G.ustav Thor· 
sell. Lin-dJJlads förlag. Ptis 2 kr. 

Materie eller ande, iaIV Ane Wmrlandl. Lind:· 
blaldJs fö.-!ag. 152 s i-dL P'I~S 3: 76. 

Konungens bild, a·v överste E. MelalDldoer. 
Li.ndJblatdls för!IJJg,. Prlis le r. 3: 50. 
De.u:na myClket uppmärksammud:e bok är en 

",tddlSs-kJrj'f,t emot boken »Det IL'IlKliliga nutids· 
loäg.et -och kyr1kiau». D.ennabok ka.n icke 1Il0lg 
-reJkommenodJe11a.s. 

Sundar Sing, BlpOsteln med, bIÖdtl.nd'c fötter. 
öve-rs,iJttn.i.D,g av fru E. Frankli.n. Sven· 
ska AIIiaJIllSmissiouen, Jönköping. P·ris 
kr. 1: 25. 

S\mu<wr Sin'g var son' till en ·dle inidislk godio-
<iga.r,e. Efter s in omv;U:ndelse blev han en nj· 
tisk, kringva.nd1nanM ·eovall(gelist. lI'1,uu' får i 
(};enlnro bok följa, SU'ndlalT Sing på. bans törn.
beströdXlia me,l! vUls ignad:e väg. DU.nwld,er fär 
man en' godl in.bli(,k 'j .en ;ndlis~( ikirit5<tens li.v 
och svå.r.i~het.er. .Men' denne malD måste h~ 
'val'.it en cntlst.åe:n.:];e peTSonJ-i,g'het. Ma.n ooa!n 
ej -följa hams Jj'VG 'utveckling utan srtt djupt 
beröras. Det i'Il tryck ma:n M.r ,ge-nom läsning
eu av <I,2<Ulnrl. bok ·ilir oförgätJjgt. ~h-åIlningel! 
lIiV -boken till fll~ler ett balnn.hem i Indiien·. 

~-~--------------------~~------~~--------------------------------

http:sv�.r.i~het.er
http:Fibig.er
http:missionsHi.lt
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Försäljning 
anordnas av syföreningarna för Sven
ska Missionen i Kina onsdagen -den 3 
dec. i Betlehemskyrkan. 

Gåvor mottagas tacksamt under ne
danstående adresser och på S. M. K:s 
exp., Drottninggat., 55, 2 tro 

Fröken Emma Beskow, 

Sturegat. 56, 4 tr. 


Frök:narna M. ,och N. Cava1li, 
östermalmsgat. 23, 4 tr. 

Fru Isabel Faxe, 

B,irger Jarlsgat. 15, 3 tr. 

Fru Bell Fries, 

Barnhusgat. 10, 3 tr. 


Fru Elin Holmgren, 

FjelLstedt.ska skolan, Uppsala. 


Fru Mina Johansson, 
Grevturegat: 31, 1 tr o 

Fröken Tekla Liljeqvist, 

MalmskillnadlSgat. 31, 1 tr. 


Fru Olga Magnusson, 
Äppelviken. 

Fröken Louise Sch ön, 

Liitzengat. 5, 3 tr. 


Frök<en S. Storckenfeldt, 
Engelbrektsga,t. 6 A, 2 tro 

Fröken T hyrd. Sandstedt, 
Stureparken 11. 

Fru Mathilda Nordberg, 
Götgatan 9. 

....•..................................... 
Hans Stjärna i Östern, 

Svenska Missionens i Kina julkalender. 

Rikt illustrerad och med ett värdefullt 
innehåll. Komminister L. Häggström 
har skrivit ,en 1rosstärkande julpre
dikan; missionär Aug. Berg berättar 
om den stora fredsfesten i Yuncheng; 
David Landin tecknar skolungdomens 
liv i Yuncheng, under det att vi i tven
ne gripande artiklar: »Eder Fader vet> 
och »Mary Guinll'ess » få följa Herr,ens 
ledning med tvenne unga liv. I arti 
keln: »Under en öppen himmel» har 
Rich. Anderson meddela't oss något av 
den rika förkunnelse, s,om under som
marens konferens på Chikungshan 
frambars av den kände Gudskämpen 
dr R. A. Torrey. 

Dr Karl Fries har skrivit en intres
sant artikel om kinesiska studenter i 
främmande land, under det signatu 
ren K. N-s stämnings- och allvars
fullt i en dikt: "Se hoppfullt mot mor
gonljuseb, toncar den kristne pilgri
mens läng-tan j tidens mÖTker och 
tvång. 

P~iset är för hän. ex. kr. 1: 50; kart. 
kr. 2: -; klO'tb. kr. 2: 50. 2'5 % rab. 
lämnas, då minst 5 ex. tagas. Ej 
fraktfritt. 

.........•.............•.................. 


PRENUMERATIONSANMÄLAN fÖR ÅR 1920. 
KINA-MISSIONSTIDNINGEN SINIMS LAND, 

organ för Svenska Missionen i Kina, 
anmäler härmed sin 25:te årgång. 

Tidningen utkommer efter samma 
plan · som år 1919. Den vill vara en 
enande länk mellan missionsal'betar
na på fältet och dem, som i hemlan
det genom förbön och offer bära upp 
missionens sak. Men den vill även ge

nom goda stycken rörande trons liv i 
Gud, genom vägledande studier i den 
Heliga skrift och genom sammanfat
tande översikter av missionens stora 
verk bland folken bliva missionens 
vänner till hjälp, uppbyggelse och 
glädje. 

Såsom organ för Svenska Missionen 
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Kina har Sinims Land en stor upp
gitt. Få äro säkert de som verkligen 
tatta vilket oerhört maktpåliggande 
arbete nu vilar på S. M. K. På fältet 
arbeta, inberäknat de senast utresta, 
55 missionärer. Dag för dag bliva till
ft1llena och nrbetsmöjligheterna allt 
större . Vi skulle behöva en tio-dubbel 
förstärkning ifråga om arbetare och 
medel. Denna skriande kallelse från 
Svenska Missionens i [(ina fält borde 
kllnna påräkna en berättigad upp
miirksamhet och ett verksamt under
stöd av alla missionsvänner, som inse 
angeldgenheten av att bärga en skörd, 
vilken efter långa, mödosamma ban
brytningsår nll hastigt mognar. Bak
om oss i hemlandet äga vi intet orga
nisatoriskt stöd. Det stöd vi genom 
vår tidning främst av allt eftersträva 
är stödet av trogna förebedjare. Där
för söka vi ock att genom sarskilt llPP
ställda böneämnen, som stå i samband 
med tidningens innehåll befrämja så
dant bönelill. 

Ett bjärilig,t tack uttalas till alla 
dem, som i kärlek och föi'bön och i 
arbetet att samla prenumeranter med
verkat till vår tidningsspr(dning. Vil
ken belydailde ,missionsgärning skulle 
det ej vara om' varje 'prenllmerant' nu 
kunde skaffa en ny sådan föl' nästa 
år! Tänk om S. L. f'inge en sådan ök
ning under sitt 25:te år! 

Ehllru tryckningskostnaderna ytter
ligare stegrats kommer ej pren/lmera
tionspriset alt höjas. Det hal' dock 
blivit nödvändigt att använda en nå
got billigare papperssort. 

Rekvirerad på posten blir priset: 
helt år kr. 2: 25, 3 kvartal kr. 1: 75, 
halvår kr. 1: 25, ett kvartal kr. O: 75, 
en månad kr. O: 50. 

När 5 ex. eller därutöver llnder sam
ma adress rekvireras från expeditio
nen blir ' priset per ex. kr. 2: - , var
jämte v~rt 6:te ex. lämnas gratis. 

Prenumerantsamiare kunna ock pre
numerera på tidningen å postkonto
ret i sin hembygd samt insända pos
tens kvittenser till S. M. l(:s expo För 
varje S-tal postlcvitton erhålla de då 
från expo kr. 2: 25 men intet fri
exemplar. 

Enstaka ex. till utlandet kosta kr. 
3: 40. 

P r e n u m e l' e l' a i g o d t i d f ö
l' e n y å r, s å fl t t u P P l a g a n s 
storlek kan beräknas. Be
g ii l' P r ov eX! em p I a r t ill u t
d' e I n .in g. D e el' 11 å l l a s g r a t i s 
å e x p e d i ii o 11 e n. 

Obs! När , mindre lln /5 ex. 
tages, biJ'I' prenwJ1'wration sl(,e på 
posten. 

Redaktionen. 

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

Telefon: Riks 44 59. AIlm. 224 73. 


INNEHÅLL: 

Jesus - den Eneste. ~ Guds Goclstankc. ~ MiIlJlen och intryck från Kinesiska' 1<>m
sättningskommiH6n. ' - Brevilvdelningen. - Från världsmi·ssio,nsfältet. - Från re
daktion och expedrition. - Föl' S. M. K:s bcd,jande vänner. - Ins,ända skrWer. 

Försäljni,ng. - Hans Sljärna .i östern,ann,ons. - P rcnumera[.ionsanmäJbn. 

Stod,holm. Svenska Tryckerlaktiebolaget 1919, 
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S T I L L H E T. 
1'1'cdikan i sammandrag av Olf. Ricard. 

Text: Joh . 

Det som Gud vill lägga församlingen 
på hjärtat genom denna text, iir deNa 
enda: stillhet. Till detta vm Johannes 
manu oss i tir, d e t säg.a både hans alll
varliga gestalt och' hans knappa ord: 
Var stilla! 

Det äT särskiLt ett ord från texten, 
som s.ti,ger fram och talalf starkare än 
alla de andra, nämligen deUaordet: 
,Mitt ibland eder står den I icke kän

nen. » Det ol"det är ju Kristus ordet i 
evangeliet, i det träder Kristusgestal 
ten fram och' blir levande för oss. Och 
de höral ju ocks[\ samman, ämnet och 
ordet : stillheten och Kris<ttlsgesta \ten: 
'»mitt i.bland' eder SJtår den I icke kän
ll'en. » Men varför kände de honom 
icke? Och varför är han ännu så ofta 
den store okände? Är de:t icke just för 
det här finns så litet av den heliga 
stillh'eten? 

- - »Mitt ibland eder står den I 
icke kännen » -ack, hur gäller det ej 
om världen! I ett luistet land, där vi 
möta kyrkor överallt, både vid huvud
stadens ga,tor ooh n~e på landsbygden; 
här, där vi s.töta på ordet i böck'er och 
s.tröskrifter; där barnen få lära s.ig 
kristendom i skola~l, och där kris·ten 
moral.5tår bal{Qm samhällets lagar och 
män.niskornas tankegå'ng - där . är 
visserligen det ordet s.ant: »han står 
mitt ibland eder.» AlHsedan den nåde
fuUä dag, då Ansgarius förde evange
liet till värt gamla fä.dernesland, är ju 

1: 19-28. 

Kristus mHt ibland oss. Men så lyck
ligt s'antsom detta är, så so'rgli.gt sant 
är det ju också om största delen av 
vårt f.olk, när .ordet tillägger: . den I 
ick,e kännen. » 

Men vad är då orsa1ken till att de 
icke se hans gestalt, icke höra hans 
stilla, milda röst? Månne inte allt bull
ret omkring os·s? Det överröstaT hans 
rös,t och jagar bort hans ande. Jag 
tänker icke här mest på aUt yttre bul
1er, vagnarnas skrammel, maskiners 
dån och mäl1ln'iskorstalande. Jag tän
ker mest på det inre bullret: alla de 
tusen begär och bekymmer, som dag 
'och natt strömma genom de stackars 
världsmännisko·rnas sinne och jaga 
·stillheten långt bort. Ty så länge be
gären jaga en människa och fylla hen
nes .tankar - fåfänga, be>gärefter alt 
komma upp och nå fram, orenn lw
g.är efter aH leva vilt och synda, ma
teriella begär efter pengar och mat, 
tomma beg~ir 'efter nyhet'er och nöj-en 
och skvaller - så länge frnkta1r den 
männJi·skan stillheten som något odräg
ligt ledsamt. Och därför behöva vi i 

. vår tid en Jolwnnesröst, behöva den 
store väckaren, som med sin tordilllS
stännnakunde få die bullrande, oro
liga männ..iskorna stilla. Men här gäl
ler det ordet: -en människa: kan intet 
traga, utan att det hliver henne givet 
ovanifrån. i' 

Därför, du kiire -GUd, sändviickel

http:so'rgli.gt
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se-n, siind väckaren över vårt land och 
folk, en som kan göra pro{etens ord 
Icv~nde : "HerreIlJ är i sitt heliga tem
pel, var stilla inför hans arnsikte, all 
jorden! » 

- - Där fU!lnos de, som blevo slil

la. DB vaknade upp från' världens be
gär och bekymmer, ·och frågan: vad 
sägr::]" du om dig själv? blev brännan

de i dBrns själ och stod för d~m bit
tida och sent. De sökt.e sig u t i ök
nen' hort från sällskapsliv och skad
liga Inflytelser och drogo ·sig undan till 
ensamheten. Men stillheten funno de 
ej . Or.on' fann d·cm på ett nytt sätt. 
Den förföljde dem ut i deras ensam
hd, och de kände det, som om de kom
mit ut i ~n öken, där själen blev trött 
och ängslig or.h hungdg och villfaran
de. Världen hade de flyt·t ifrån, men 
sig .självakun:dc de ,ej bliva kvitt . Så 
går det många sökande och religiösa 
människor, och såd'ana sjiilar finns det 
många av ibland oss i våra dagar. 
Världens begur och bekymmer, dem äTO 
de grundligt färdiga med, och tänka på 
dem bl.ult med leda. Men i stället är 
d'et nu deras eget jag och dess före
bråelser och ansträngningar som lIpp
talga sinne och tankar och driva still
heten på flykten. Alltid förebrå de sig 
själva, aldrig tyeka de , att .de nå det 
de borde; deras bön ärsä svag och 
kall och tvivlande; deras arbete m ed 
(;uds ord är !<>å oregelbundet och ger 
dem intet uthyte; deras kamp Clno·t 
synden lyekas sä dåligt; deras kiirlek 
till Gud ()eh människor är altt räkna 
som ingenting - och aldrig kunna de 
under alla dessa förebråelser komma 

till stillhet. Och alltid anstränga de 
sig för aU bliva bäHre. 

Tillsåd-ana själar ljuder ordet här: 
»JMibt ihland eder st.år den I ick,e 
kännlen. » I behöven icke längre ·en 
röst, s'om väck~r eder ur -er dvala" men 
I behöv,en denl Joha11l1ieSTöst, som sade 
så om sig själv: »Jag är rösten aven 
l'opande i öknen: hereden vag å t Her

Ten. » Det är icke 'ni själva, 'som skola 
beneda frälsnling~n, varken genom 
självförebråelser eller självansträng
1l'iThg~r. LyssneJ1 'till pS!aJ~mens ord: 
»Allenast hos Gud söker min själ sin 
ro, från honDm k,ommer min fräls
nin~,» ! Låten ~d<erl 01'0 J.i ga sökande 
och s,trävande fara, 'biden Herren och 
bereden så väg åt honom! Ty mitt 
ibland eder står den l icke kännen! I 
kännen honom nog till namnet, och I 
kännen honom som dmnaren. Men I 
kälmen honom icke som försonaren 
och frälsaren, som hterden och vän
nen. Vi äfto icke allena och överläm
nade åt oss själva. Han är här för alt 
i kärlek taga sig an oss och råda och 
"ägleda oss, för att förvandla din öken 
till ett pa:rad'is, för alt säga till dig: nu 
skall du icke mera plåga dig själv Dch 
alltid fråga: vad sä.~eT du om dig själv? 
Utan du skall se upp till Jesus och 
fråga: vad' säger du om en s·ådan mäk
tig ooh kärleksfull fräls'are? Honom 
skalt du dalg efter da;g lära att känna 
bättre och bättre : det är vägentilJ den 
sanna julglädjen. 

Men de kristna då, d(>, s>om hava 
Iron och redan funnit friden och kan
ske tagit upp en eller annall Johannes
gärning i Guds rike: har icke ordet 
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också något aH säga oss? Jo, helt 
visst. Ty även över de troen'de i våra 
dagar fall-er Oft~1 en djup modlöshet 
och trötthet. »Varför döper du ?,» frå,g,a ' 
de sig själva. "Och" varför springer du 
o'ffikri'og jo Herrens ärenden, då du dock 
vark'en har den ~lnde som Kris'tus el
].er Elias eller Profeten hade ? Jag är 
icke värdig aH lösa hans skoband, men 

jag är ännu mindre värdi.g aU arbeta 
i hans tjäns't. » Så ;går det många kri.st
na i vår tid, de ha sprung,i,t sig tomma 
o('h trötta. Och varav k,om då delta? 
Dot kom däray aH de hade glömt den 
heliga stillheten. De hade ,glömt Her
rens ord till sina vänner: d{{Jlnmen 
IIU avsides med mig och vilen er nå
got lirh.!Ib. De hade f.Örsummat hans ord 
om att gå in i sin kammare och tala 
m ed Fadern, som bor i de:t fördolda. 
Liksom mnn icke s'e r skogen för bara 
träd, så se de icke Herren för bara 
möten och företalg. Ooh djupt förö'd
mjukande ljuder ord€t till oss: Mitt 
ibland edel' stål' den l ickekännen.' 

0, kristne, del ta mås,te bliva annor
lunda, på dc,t sättet ära vi irke Gud! 
Vi ära llO'llOm icke med nervosit t och 
brådska o<.:h andetomma samm:l1I
koinster! Lrltom oss lova varandra ntt 
värna om den heliga stillheten. Hellre 
må alH försummas ä.n den. 

Lät ordet ännu cn gi'lng tala till oss 
med den kommande julhögtideri för 
ögolle'n! 0, vi vilja icke en gång till 
uppleva den sorgen och skammen Yi 
minilus från för,egllende år: att jlllen 
kOlli, ~nen tiiinnade oss tl>mlnnn~ oeh 
trötta're an förut. Om viirld.cns. jul
firande I:na dl't gälla: »nlitt ibland eder 
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står elen I icke kännen. " Julträdet står 
mitt iblarud dem med tindrande ljus , 
all den nordiska jultrevnaden är mitt 
ibland dem - men honom själv kän
na de icke. Men om de kristnas. jul får 
detta icke gälla'. När julpsalmerna 
sjungas och jul'cvan.geli·ct åter ljuder 
ibLand oss, då få de icke klinga för
gäves och sås·om n~goL aJl.tför »-gam· 
malt ,och vant ". Utan då skola vi till 
vår glädj-e Dlärkaalt .han, vaTS högtid 
vi fira , själv är mitt ibland ,oss med en 
ny julglädje. Men skall detta kunna 
ske, då mås·te vi vaHa vår julstillhet. 
Amen . 

(Ur 	 predikosamlingen »Och vi 
såga hans härlighet».) 

I avskedets stund. 

»Pappa, pappa, tåget går », ropade 
lille Sven, där han smLt pa pappas arm. 
Dc kära vån nerna , som i ovanligt 
stoort ,antal infunnit sig för ntt säga 
0% farväl, försvunno långsamt f{)r vå
ra bl iekn r, uch U'Iget ån:gad'e u t i d'e II 

mörka, dystra natten. Det si'sta ball
d'et melJa nnnhöriga ()C'!l iilskad foster
j·ord 	 var slitet. N~ist-n dra,g skuli' Yi 
valklla i ett främmande land. 

Ensam, det är elis fiirsta känl);la, när 
s.ista skymt'en av de villande näsdu
karna försvunnit. Vi samlades drl om 
t''f1 stund, vi fyra, i den lilla trånga 
knpen - den minste i sällskapet ha
de redan ·somnal - och så vände vi 
våra tankar från det llYSS paSSl'raae 
hiin emut det , s,om lig~ger fl'amf"ör oss. 
Det 	 Jätlaroch hjälper, och det ljus
nar i sinnet. Vi äro på hans viigar, 
som 	 sade: "Jay är med eder " och i 
hans ärenden, som sade: "gå, du är 
m ig ett utkorat redskap». ' 
, I Kristiania mötte oss en hel liten 
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skara av våra så innerligt kära vän
ner. De l'ugo u·ss med åt vnr sitt håll 
och sörjde för oss så kärleksfullt. Lju
s'a mi'nnen ha! vi fr å n ctt litd dyrbar:t 
Ki.namöh~ hos eni kär familj på ·ons
dag e. m. Qc,h en mindre samling Ki
naviinller ho·s ·en anlJ':Jn familj, innull 
vi P~l torsdag kväll gingo lin dcn kiinde 
pred. Alb. Lundes lokal. Det var in
spirerande att här stå inför nära tu
sen per,s'oner lued · varmt briunande 
missionsinlr,esse och tala om missio
nens ·stora hehov i Kina. Det a 11111 än-

Ett litet Kinabarn. 

na deltagandel i den mäktiga sången 
frapperade oss S,ne n.s-k an' , likaså a tt det . 
sl'0ra flertal e t hade sina biblar med 
och syntes vara förtrogna med, dem. 

Nu ha vi varit ombord' på. denna 
. tora, präktiga båt sedan kl. 10 f. m . 
och kl. 12 kastades loss,. Det "ar ing
en lätt sak att finna silt r esgods och 
sig själv lillrätta i den S[Dl-a trängseln. 
Ri.ttcn h~ir nämligen 1,i)90 personer 
omhord. Allt gick do<.:k sft väl. Her
ren hjiil pc r slund flir stund och vi äro 

hans hand. 
lIjiirttiga hiilsningnr från oss a,lla! 
OllJbord på »8ta va ngerijol"(h d. 2 1 no\·. 1919. 

G. V. Hlester. 

Profeten Jesaja och vår tid. 

.\v Nath . HÖgnwn. 

XV I. 

l vårt förra bibelstudium (ad. XV) 
s~lg() vi, huru de omkring jlldafol\et 
boer.de foJk'Cll sLälldes till ansvar även 
de. Härom skriver en av vär t laads 
främste teologer : "Med lika omutligt 
allvar som profeterna tala tiO Israel, 
tala de även till världsfolken, både 
sm<l orh stora. OVE'r aHa Isrnel.s grann
folk s~lviil som över de fjärmare stora 
värfdsrikena finnas strafflal här och 
där i profeterna . (Joel 4: 1-6; J·es. 
13-23, o. s. v.). All deras härligh et 
och makt b-åtar dem föga i deras mått
lösa högmod, blodtörstiga grymhet, 
lättsinniga' njutnin1gslust och hat mot 
Israels Gud och folk. Men dock sän
des en Jonaan ' predika bättring för 
Ninive ... 

Dc 11 n ' a do' m k o 111 m e l' d c l s 
inifrån gen ·om upplösnin g 
a v s a mh ä l I s I i vet, de l s u t
ifrån gen. o m förstörelse av 
fr~i1111ingar. Det ena folket 
b l i ve r d o m a r e ii v e r d et a n rt
r a. Babel IL ex., som yurit cH tuklD
ris fiir mänga folk, får själv sin dom 
genom ml'dern~,. Jfr det märkliga 
stället i .T er. 25: 12- 19, ävens~l .Tes. 
10: 5- 34 oc.h kap. 13: 14. " Men al'lt 
sådant ärenuast m edel i Guds ha·ntl, 
i enlighet med den om ulliga veder
gällningslagen, som är en följd därav, 
att domeno'l",gandsl"t ut"eckktr sig ur 
sYniden själv, (Jfr ,L ex. Jes. 13: 3; 
Obadja v. 15, 16 ; Hah . 2: 5-11). 

På detta säH bliver efterhand hela 
\"iirlden tuktad under Jehuvas hand. 
0<.:11 slutligen kommer det till en stor, 
allmän folkt10m, genom vilken allt av
gudaväsen och aJl s jälvisk höghet läg
g'es i stoft och Jehovu' allena framstår 
som hög. Har Israels Upprol- mot Je
huva blivi'l till intet, sa ämlll mer hed
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nill'gamas. Jfr 4 Mos. 24: 17-24; Jcs. 
tl: 9-10; .ler. 25: 29; J.nel 3: 9-16; 
dr.n eskatol'ogiska avdelningen i Jes. 
24-27nch den väldiga skild,ingen av 
J.ehova·s dag i Jes. 2: 12- 22. Men i 
och med dessa domar hanar Guds 
världsstyrelse dock vä,g fÖT något an
nat och bättre.» (W. Rudin.) 

I det 24 kap. vidgar sig profetens 
vision oeh 'antar fullständigt världs
famnande mått. I all profetisk för
kUll'nel.sc märka vi en begynnande, en 
for-tgåendeoeh en slutlig uppfyllelse. 
Här får nu profete.nskådoa själval slut
händelserna, mynnande ut i en all
män världsdom och Guds rikes därpå 
följande slutliga triumf och seger. 

Låt oss uppmärksamt läsa detta ka
pitel. Så som kanske intet annat kas
tair det ljus över vår tid . För över
skådLighetens skull lämna vi här föl
jande analys: 

Den världsvida domen och Guds ri
kes seger. 

J. 1) H e m.s ö k e l s e n s o m f a t t n i n g, 
v.1-4. 


2) D c s s o r <S a k, v. 5-6. 

3) Dess art, v. 7-11. 


II. 	En kv.arlevas frälsning, v. 13 
-16. Jfr Uppb. 14: 6-13. Denna avdel
ning är en solstråle i mörkret, en ljus 
pa ren tes i domshemsökelsens mörka 
inramning och förutsäger: . 
a) En missionstidsålderns efterskörd' 
b) Judafolkets inbär.gande. ' 

III. 	Denna s ·olstrålei mörkret ef
t e ,. f ö I j e s a v ä n d j il P ·a r e m ö r
k e r, Y. 16-23. 
1) Världsdomen framställes som en 

männi~kojaJ,t i stort, i vilken icke 
blott de mot varandra ,kämpande 
foll_en utan även himmelen och jor
den taga verksam del för att sluta 
med att själva ga under, Y. 16 b-20. 

2) 	D011lshemsökelsen ulsträokes lill de 
andemakter, som ·hava silt tillhi\ll i 
himlarymden, och till det på jorden 
organiserade anlikrisli;;ka motsl[lIl
det, v. 20- 21. 

lY. 	Guds rikes slutliga seger, 
»I-I c r " e n S e b a u t s k o n 11 Il g a d ö
m e». Med den gudlösa världsmaklens 
undergång inlriidcr den flidsregeril1g, 
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som kommer till stånd genom Jesu 
härlighetsllppenbarelse. Detta är odet 
uppnådda. ändamMet med alla föregå
ende domar, Y. 23. »Då skall glansen 
av Jehovasoch h ans heligas härlighet 
överträffa solens och månens .» Jfr 2 
Tes·s. 1: 7-10; Uppb. 19: 11-21. 

Denna framställning av innehållet i 
kap. 24 är j huvudsak i €Tuighet med 
den kände bibelforskaren, professor 
Myrbergs, uppfattning. 

'" 
På grund av det begriinsade utrym

met kunna vi nu endast ge en korl 
överblick över de åf.erstå·ende kapitlen . 

Kap. 25-27 utgöra en lång eskato
logisk profetia rÖTande världsdomen 
och den efterföljande väls·jgnelsen över 
Israel. 
Kap. 25: Tacksägelse för befrielse och be

skydd undan fienodernas raseri 
och föl' »gästabudet på Sions 
berg». 

» 	 26: Det frälsta Israels segersil11g. 
» 27: Israels fiender omstörtas, vin

gå rden återställes, Israel försam 
las till sitt land. 

Denna avdelning av Jesajas hok har 
blivit krullad »den li'llaapokalypsen » 
(= Uppenbarelseboken). 

I de sex kapitel, S{)ffi nu följa (kap. 
28-33), möta oss 'Sex »vc ». Den -ge
nomgåendetanl,en är: d o m s h.e m
sökels,e - åt'erstäI.lelse
h ä rl j . .g h e·t, 

Kap. 34 är 'e tt av de mörkasole ka
pitlen i Bibeln. Men därefter lwmmer 
det härliga 35:te kap. omädemarkens 
blomstring. I Jesus Kristus har detta 
sin andliga uppfyllelse men .ock en 
realistisk och stund.1ll'de sådan i sam
band med hantS Merkomst och här
lighe tsuppenbarelse. »E v i g . .g l ä d .i t' 

S k a I I d å k r Ö n a H e r r e n s f ö r
t o s S H d e s h u v u el e 11 , f r ö oj el o c h 
g 1 ä d j e s k () I a d e u n d f il, s o r g 
.oehi su e kan skola fly bi)rl. » 

Ka p. 36-39 utgöra ·en historisk pn
rant'es . Därt'fte-r komme-r fråll J,·ap. 40 
till 66 den s. k. »trösteboken ». Det 

http:kUll'nel.sc
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fii·rsla ordet, som här möl'er o.ss är: 
»Trösten, trösten mitt folk, säger eder 
Gud» 40: 1. l centrum av denna un
derbara »"tröslebok » står kOTs'ets ka 
pitel, det 63:dje. l slntkapitl'en få vi 
skåda Sions kommande härlighet och 
den stora missi·ons,tidcns underhara 
framtidssyn. 

"Den t'id ko·mmer, då jag 
skall församla alla folk och 
lungomal; o c h desl, o la kom
ma: och se min härlighet» , 
kap. . ö6: 18. 
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Gudstjänst med generalstaben i Han
cheng. 

Generalmajor Uang hade under min 
bortovaro träffat överen.skommelse 
llled våra evangelister om hållande av 
daglig glldstjänst med sin genera.l
stab. 

Ja'g gjorde därför evange liste nHl 
sällskap hll SIl:adens stora skola, i vars 
stiirs-la hörs,al gudstjäns:terna skulle 
håIla,~. På slaget kl. 3 äroatla s-am
lade. Alla resa sig artigt, då vi, led
sagade av generalen, stiga in. Desät
ta sig icke, förrän generalen ta:git 
plats, vill,et han artigt väntar med, 
tills: predikanten tar plats på platfor
men. 

Diakonen, »fil. kand.» Chang, och 
jag talaue var sin halvtimme. Sär
skilt i da.g ,talade Chang synnerligen 
goOtt om aH Kristus iclH~ var k0111111l'n 
för att upphnva lagen utan för aH full
horda dell. Lagen , sade han, kund-c 
hiir sta S: l\l1 ett uttryck för all morul
filosDfi och teologi 'il1Vlll aHa religio
l1er . Det finnes mycket gol! hos var 
och (' 11 ll!en också hrister hos al1n. Det 

finnes illga goda sedel', inga goda för
ordninga1r , . inga goda regler eller la
~ar inom familjelivet, samhäl,let eller 
statern, som Jesus ville upphäva. Del 
goda ville haru blo1t stärka, . alltmer 
förädla samt s·kilja slagget från den 
äd,la metallen. I denna dktning ta
lade han och s.ökte med bilder ur livet 
och hänvisningar till kä'l1da förhållan
den och fakta bevisa. sitt påstående. 

Talet verkade övertygande, och jag 
saM och -tacka'de Gud, som gav honom 
nåd att så klarl oOch tydligt framhålla 
Kristi läTa s oöverträffi igjhcl, liksom 
ock att evangelium var det sista: bud
skapet, som 'erbJöds mänskligheten . 

Däl"'ef.ter tala:de jag till dem, den ' 
första dagen ,om Kornelii omvändelse, 
den andra dagen om Niko demi besök 
hos JesuS' och den tredje dagen om 
Zakei omvändelse. 

Efter den sista gudstjä.nstens slut 
föreslog jag generalen, att vi skulle 
håna gudstjanst för soldaterna i v~r 
sk.olsal inn.anför gatukapeJIet varJe 
söndag 'e. m. kl. 3. Han var emellertid 
mera hågad för att gudstjä'llsten hölles 
in0111 det slörSJta. soldatlägf'et i stads
gudens tempel men ville icke faHa bc
sUimt beslut i saken, föp'än han un
derhandla·t med majoren i lägret. Där
efter skulle han skriftligen meddela 
mig resultatet. S-amtidig1t begäl-de ja g 
hans medverka'n att samla soldaterna 
till gudstjänst i våd kapell i Hoyang 
på söndagse. m.; men även nu före
drog han, att del skiCdde iS'olda:tlä",oret, 
och vilJ.e tillslkriva sin, majoT där8m. 
Så föres!,og han själ'v, att vi skune 
hålla gudstjänst i den stma köpingen 
Fang-li för de 500-800 sold~lter, han 
hade förlagda där, vilket jag lovade. 

De·nne general är en högst ovanlig 
personliyhet. Icke det minst·a av offi
eers'typ i det yUre. Mjuk och niistan 
kvinnlig är hans röst, &lämman låg, 
anletsdragen milda Illen allvarliga. 
Man får vid första anblicken ett in
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tryck, utt lwas kLl!':}kliir iil' s\·ag. Men 
s ,('!Jct hedrager. I viljan, dcn okuv
liga, siHer s·tall't o{;h kraften. Här ett 
hevis dii rpå! 

Vid ell nyuTsvisit gav han borgmästa
rcn i stadcn med mi.ld röst en vin k 
om aH kortspelet, 5<om flor-erar så 
ohejdat vid denna årstid, borde för
bjudas. Borgmäsotar('n vidtog dock 
ingen algård. Då utsände generalen 
efter <'Il par dagar stora proklamatio
ner n-;ed order till pulisen att häMa 
och bölfälla kortspelarna. Spelklub
harna stängde sig då med hasot inne 

Resa under militäreskort. 

mell uppspål',ades av po-lispn, som fann 
det mödan värt att marsche!'a över 
hustaken föl' alt häkta deltagarna. 
Bland dem f1111'110 dc da 10 :\ 12 office
rarc, på vi'lka p,oliscn ickc vaga'de bä
ra hand. Mel1'detta' kom till g.enera
IC!1s i>wn, 0<:\1 så Iwm portförbud för 
ulla officerflrIla. Ingen kommer 1111

nwra förhi liig-ervakten lllnn .genern
Iens in1_yg, som ges efter llnpgiH om 
vart de skola g< ()(~h när de' kunna 
\'ara Mer. Icke c'ns för övers-len -eller 
(>verstelöjtn.anlcni:g'öres und::mlngJ. Där
för ha \'.i vic\ a].]a gudsljii!lsl('r omkring' 
dt :lO-t'al (}fficerare av alla gradbetpck

ningar närvarande. Må·tte Fräharen 
bli funnen av mången bland dem! 
Bed därom! 

Rob. Bergling. 

Tider av vederkvickelse. 

Fröken Anna Janzon meduela.r från som· 
nunvi stelsen på Chikungshan bl. a . följande: 

Det har v~wit en ovanligt skön som
mar. Gud har viils~gnat o-ss till kropp 
och själ. Jag kom hit gal11ska klen, 
men är nu mycket bättre. Bäst a\' allt 
iir, att Herren har givit andlig ,'i·ilsig

nels·e. Vi'd sidana'v \'å
ra vanliga k,o'llfcl'l 'n
ser, dkl frågor ·fl\, me~ 
ra praklisk betydelse 
såväl för skokm som 
e v [I ngelis'ati'onsa rbe te t 

I)ehandlals, ha vi haft 
konf.er·eI1S för upph~';g
gelse och fördjl1fl<lJlc!r 
av det an'dliga livet. 

Dokt~)r T.oneys mö
ten vorosärskilt an
derika oc\1till hjiir 
tat gående. Dt>n lilla 
kyrkan kunde ej rY:11
ma alla, som \'ille bö
ra utan många måsle 
stå eller sitt.a utanfi>r. 
Vi äro i år över GOO 

pers:oner, S'O'l11 bo här i missi,ol1'ärsdn
l'en, barn:en iOlberäknade. Doktor Tol'
a'eys ämnen voru: Själovinnol'e, (;uds 
ord, Bönen, Den Helige Ande sa:11t 
Kristi åteJ'komst. 

Med avs{' ende på det första äm nrt 
framhölls: nU vara jälaiv.innarc iir 
varje kristens plikt (Apg. 8: 4) , det ~il' 
ett J'esu bud (.Jol1. 1Ö: 14), del vnr Je
su livsuppgift (Luk. 19: 10), del giver 
S1tod r-esllltal och en härlig lön (Jak. 
5: 2.0 uch Dan. 12: 3) . 

ClUls ord iir levande och krafligt 
(Ehr. 4: J 2), det överbevisa!' om synd, 

• 
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skapar tro, gi\"Cr liv orh nndlig tiIIv~ixt, 
renar hjärta och liv, hevalrar fnin vil
loläror, giver glädje och fostrar till 
andlig tjänst (Ebr. 7: 2i5, Apg. 20: 32, 
2 Tim. 3: 16). 

Det tredje iimnrt va!" bönen. Där
vid framhö-lls: hönens vikt (Jak. 4: 3), 
,'ad som kan uträttas geno:ll en bed
jande församling ·och bedjande för
samlings,tjänare (Apg. 1: 14, 6: 4). Ge
nom OOJ11cn: göra vj ,oss tiU godo Guds 
haJt. V' rh växande till Kristi likhet 
sket- i prop,ortion till den tid, vi till
bringa med Jesus i bön. 

Siirskill hji'irterannsakande o(".h på 
ojl~Pct gående var åT.net: Den Helige 
Ande. Han uppdelaci'e det i felll punk
ler: Andens· '("g'cnskap, verk , lIödvän
dighe~e!l av att vam fylld av A liden, 
möjligheterna hos en andefyJld män
111ska samt: huru undfa AndelIs full
hd? (Ef. 6: 18-20, Ap:g. 1: 4, 5, 8).* 

.Jesu återkomst är ju ett a\' dr Tor
reys iil'sklingsä:nnen, men han fick ej 
mycken tid att n'lveckl'a dels'a:nmfl: 
han framhöll dock mrlnga bchjiirtuns
vårda sanningar. Bl. a. sade han, atl 
Jesu !lnoru återkoms,t ,omtalas ()fl: \ r(~ i 
Gamla Testamentet ii no lmll!s för·sta 
ankon.·st p[\ j·orden; dew1il hiirliga SilU

ning skiin ker h ugs\"alelse och lrös t ftt 
sörjande hjärtan (1 T('ss. 4: 16- 18), 
dct iiI' den kristna församlil1'~cns hopp 
och längtan (2 Petr. 3: 11, 12), lärHn 
0'Tl1 .Te.su {derlwll1s! är hatad och fiir
hå!l~ld HV viirldcn (2 Pelr. 8: :1, 4). 
Huru s!{·('r Jesu :'lterkom,st ? Pers:m
l'igt, kroppsligt, synligt, alla skola se 
Honom (1 Tess . 4: 1o, Apg. 1: 11 , 
Hebr. Il : 28, Upp. 1: 7, Y[a!l. 24: 20, 
'27, 30). ])okfDl" Torn'J's miilen \"DrlJ 

ol11tycklt\ och viirderade ay alla ut:m 
undanl-ag. . , 

Vi hade också gl~idjell alt ha dr'''' 
o("h mrs Howard Tnyl·or hiir. Dc hade 

.> Se art. " Under on tippen himmeh i 11. S. 
Ö. 1919. Rrcl. 

** HlItlson Taylors ~on . Red. 

flera mycket välsignade mö.!-en . De äro 
i sanning helgade människor, Guds 
kiirlck riktigt lyser igenom de:l" där
för sprjda de en god Jesu Kristi lukt, 
varheht de gå fra;n, 

En dr Patt'on, sekreterare i Ameri
cun Board, har ock varit här ett par 
oagrur. Hun ta hlde om den SLOTH rö
[('lsen, som försiggår 'i Amerika, näm
ligen sammanslutning av d e o-lika kyr
kmna till ett helt, tiJl en union i och 
för m i.s·sio11:sarbe1e. Den finansiella de
],en av frågan framstod ganska bjärt. 
Mill inner dollars skulle ansJu1ffas: 
med Wt-thct skuUede ffts frfm Ame
rika, liks·om även pers'O!1liga krafter, 
och arbetl)t skulle då kUllna hcdri\"Hs 
i stDr skala. Det HH «r ju am sil bra, 
lren iiI' nog så vanskligt. De olika mis 
~ioJlerna sliillde sig .ganska · tvek:1nd(~ 
infli-r det alltsammans. Det framhölls 
krafti.gt, att de millio!l,er, som pii så
dana vägar komma missiol1:sfiiltell till 
del, kunna giira mera skada ;(11 .nylla, 
om ej motsvarande bärkraft o<:h of-o 
fenillighc! finnes inom hcdnnfiirsam
linganw. Vidare : enighet gel" visser
ligen styrka, mCll det m~'tst-c vara ell 

enighet, S: lll1 är grundad på Glids ord 
och J eSIl Kristi l'v((I1uclie fasfn grund. 
Det hct:l!wdes ock, att dessa summor 
endast m(:d fördel skulle kunna an
viindas för npptagande av nyLt nrheh', 

Nu sist kom en dr Campbe ll Pl\ et! 
par dagars hesök. lIan iir en 'Ofantlig! 
älskli.g gan:mal man, full n\' Hdig An
de och krat'L. Mycket gott ha vi mit 
hela sonlill:rren, men del val" som n[\
gon sade: det h1islta vinet var gömt till 
sist. 

Biir IIppe iir mycket skönt, men vi 
Iiingta så ned till vlht arlJe te. Gud 
l1:1r vii!.s,j,gnatoss, men vi vänla äunu 
större ting, vi ha fåH droppar, men 
vänta skurar av nåd och viilsignelse. 
Jag tror, a~t Gud skall sända ·allmän 
väck'clse över församlingarna härute, 
ty i sommar har försports en stor 

http:krafti.gt
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länrgk'1l1 därefter ,och mycken bön d~ir
om hos ·oss alla. Hen'en väls-igne Eder 
alla därhemma, som sa troget -och ut
halligt arbeha och bedja för oss ()ch 
Herrens rikssalk härute. Nog iir det 
un.derbart S\'OTt, att Herren under des
sa ogynns-amm.a tider försett oss med 
vad vi behöva. På vissa områden har 
det ju varit knappt ibland, men på 
'andra å t-er mera, rikligt. Huset i Ho
nanfu -sHr nu färdi.gt, d. v.s. under tak, 
men illredningen är ej ännu fullbar
dM\. Allmänna missionskass-an är dock 

Kinesiska vägar i vinlerskick. 

klell. Vännerna synas vara mera gla
da allt ge till särskilda ändamål. Ta
ket på ett av våra sidohus föH in ti
digt på våren, men ännu ha vi ej haft 
pengar aH laga det. Missionär Anders
son säger: »Det finnes inte en oent för 
sådant.)) I snmmar har under det star
ka regnet en alV våra murar fallit, så 
alt vår gård (kvinnogården) ligger all
deles öppen !11()t grannarnas gård. 
Lyckligtvis ha vi goda grannaT, men 
det blir nog i alla fall besvärligt i län.g
dell. Gud välsigne Eder allai och stär
ke Edra händer till det goda verket! 

c. Det å r 1916 nybyggda kapellet i PlIchow. 
R ed. 

Jul i det hedniska landet. 
Av Gertrud Wester . 

Stora falla- snöf]ingorn-a i den stilla, 
tidiga morg()nstunden. Den skmpa, 
pinande blåsten har saktalt av, men 
en ovanligt kall och g,enomlrängande 
köld Tåder. En gong~ong ljuder, och 
snart höres sOTl ooh prat i rummen 
på de olika gårdama. Alla se så glada 
och förväntansfulla ut och inte minst 
barnen i de båda skolorna . I kvinnor
mIlS rum, fulla av långväga gäster, fin

nas -också; flera -småtting
ar, vilka i vecko'l", ja , 
månader ,glatt sig åt aU 
få vara med och fira 
jul på missionsstationen. 
Jul, ja jul är det, jul i 
h}äl'la och sinne, jul i 
det hednrska landet, i 
dödsskuggans land, där 
nu ljus.et börjat lysa. 
Aven där kan minnet 
fi'ras av att "ett barn 
är oss tött, en Son oss 
given. » 

Snart ljuder klocke
klang, kallande oss in i 
Guds hus, det st()lfa , 
vackra, nya,* där nu för 
förs:ta gängen h6ras de 
kära !gam.la och dock 

s-tiindigt nya julsångerna. En förvän
tansfull skara män, kvinnor och 
barn strömmar in. Se t. ex. den 
ga<ml,c mannen där. Han haT un
der flera år vid dewna tid sålt någ
ra cypl'cssbuskar tiU missionss-tatiD
nen men ej förrän nu hörsammat 
inhjudni!lgen aH vara l med. Nu åter
finn er han sin stora cypress uppe 
koret bakom predikstolen, strålande 
och glittrande a\' de mfl'l1'ga ljusen: 
Han ser och ser igen, ser ,~ig omkring 
pa den stilla- andaktsfu lit väntande 
skaran, ser på det - efter kinesiska 
förhållanden - ståtliga templet och 
känner , att något ovanligt, något som 

i 
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han ej förstår tränger sig inpft ho
no-m. 

Men s'kolbarnen, vall' äro de? Kom
ma de ej med för att fira jul? Jo, 
tyst, hör! Från de små rummen på 
vardera s.idan om kOTet höres sång 
f,"enom de öppna dörrarna. 

»Var hälsad sköna morgonslund» 

ljuder från barnalåppar. Det är mäk
ligt gripande, ochlemp.}.el fy !l.es av 10
nerna. som tvekas s'trönllna ut från 
den stråhmde" »granen» däruppe. Sån
gen tys·tnar, och snart är Darn,s'km'an 
synlitg' o()ch deltag.er även i de äldres 
~å'ng. 

Det gamla och ändå alHid nya jul
evan:geliet läses, och så ljudeT åteT 
säng från »julgranen». Denna gång är 
det den lilla, lilla skairan av missionä
rer som -skilda från hem oeh kära 
sju'nga ut sin julefröjd i jublande toner: 

».&.ra "arc Gud i höjdcne.» 

Att orden ej äro de svenska utan 
översatta· till kinesiska är lika kärt för 
s,å ngarna , 

Enkelt och gripande talas sedan 
över julens budskap: »[ dag är eder 
tödd Frälsaren. » Guds Ande kiillne~ 
så nära, och mer än ett hjärta tackar 
Gud för julens outsägliga gåva. En är 
dill' ock, som nu för första gången får 
s,iua ögion ,öppna därf{j;l' och det inllJe'rs
ta av sitt hjärta Derö'li av frrusninJg,ens 
budskap, Det är »cypressmann.eI1-», 
som längrr fram, €f ter aU en tid regel
bUlldet ha b·esökt gudstjänst,erna, ta
la,dle orm vad han erfor första gången 
han firade ju]. 

Bedjen för missionärerna! 
Skriven till missionärerna! 

V 'isa tidningen Im' ed'ra 'vån
ne,,' och bel(,anta och u,ppmana 
dem, att j.We1Ht11UYf'm'(f, ä den
sa'nuna! 

Under Jesu prövande blick .... 
Av Karin Oiterdahl. 

Det är så mycket vi unga ha gemen
samt ,av kamp, av tankar uch ·erfaren
heter. Och dock - så sällsamt och un
derbad det är att fatta, huru vars och 
ens· livooh utveckling äT väsentli€t 
olika. Vid ett yH'igtbetraktande mär
ka vi dt,t kanske inle . Vi tycka alt åt 

minstone över vi'ssa grupper av ung
dom vilar något näg,tan :tröttsamt en
furmigt. Men vänjer man sig att se 
och illh'essera sig: för dem en och en, 
då märker ma~1, hur o'lika vi äro, 

Det är meningen, aM: olikhetema 
skola finnas, Gud vill utdana ;oss var 
och en ef.ter en plan olik alla andras. 
Det betydelsefulla för o's.s är, aH vi släp
pa till oss själva och låta: Gud leda oss 
till den uppgift, som är ämnad åt oss, 
och för vilken endast vi äro skapade. 
I hlicken från Jesu~ själv finna vi den . 
Inför Hans öga måste vi därför vara 
stilla . Ack, att vi valf och en kllnd~~ 
känna Jesu öga vila på oss och för· 
nimma aUt, som ligger i de'n blicken. 

Har du märkt, huru svårt det ibland 
känns, då en människa ser på oss , 
menande, att vi äro annorlunda., bättre 
än viär~ hmu man liksom vill fråga: 
»Skulle du se på mig så iivenom dn 
kände mig? » Och vilken glädje man 
erfar, då blicken behåller sitt v,arma 
uttryck, äv,cn då den genoms,kåd'at oss, 

Då Jesu hlick mi>ter mig, vet Han , 
vem jag är, hur jag SJtår till mig själv, 
till andra människor, till förhMIande
na och till Gud. Han överväger "il'ke! 
material, som finns i miog, synenvirl
gas och med en outgrundlig blick ser 
Han dig, mig insatt i den gudomliga 
världsordnj'llgcn,ins'att i arbetet för 
Guds ril<e, Blick-cn blir ljus av fröjd, 
liksom ville den s,äga : »Just denna 

~ An fönuH!e b,Ulet vid »Daggryningens » 
llIöte i Sthlm i u O\" 1!l19, 
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m iinniska är dct jag behÖypr. Ack, aU 
holl' ville låta s'ig användas att linåra 
nöd, att sprida ljus, att bereda· väg för 
rättfiirdighetl~ns oeh fridens rike 
att bliva mi·bt vittne. » A, hur Jp.sus i 
läng,tande kärlek väntar pä vihtsvar 
- viljans överlämnande i Hans hand. 

Kanske någpn säger: "Ja, nwn det 
mörka, fula, det som är nedanefter, 
SYJlrlJen, seT Han inte de'n"? Själv finner 
jag intet tilldragande, intctanviindbart 
hos mig. När jag viII, hinker oeh gör 
något gott, strax blandas in så myr.ket, 
som jag skäms för. Det är inget helt 
med mig. » 

Vi'sst s-cr Han ä ven a lIt de tta, visst för
står Han allt det vc , som splittringen 
och otillfredsställelsen genom synden 
har med sig, allt detta, som Han lidit 
oeh ,givi1 sitt liv för. Men det är ju 
också i första' hand' för min ege.n skull 
Han kallar mig, för att Han med för
låtelsens frid skall få hela och giva 
glädje åt det otillfredssLällda hjärLat 
och s·å ingjuta dn ri den nya kraften. 
Det ä r i ny .ges'lalt, såsom en ny sko
pelse HurlJ kanar mig ut i Yingårclsar
het.et. 

Vilket jube l, då undret sker, då för
låL.els{~ns frid bryter framoeh förnyel
Sf>:ns kraft sLrömmar t.ill, då viljan blir 
ett med Hans, jag ett redskap, som 
Han får bruka i sitt rikes tjänst. Det 
kan ej be.';.krivas, endast ('rfaras. Oeh 
iiven Dill det sedan gäller att offra, så 
blir själva offret en rik vinst. Även 
om svärdet går jgetl,ol1l, och den 11n
turliga smär~an tar ut sin rätt, s~l seg
rar ch)c\ juhld, ly i d'e stunderna trä
der Jesus själen mer lin någonsin llä
ra . Df. Gud får allt, då Han filr leda. 
då fiirst börja vi leva! 

Rättelse. 

I arL. Guds GocIsLankc i fiireg. nr liar 
ledsamt nog, inkommit et t tryc.kfel. Sid: 
:!.::l7 rad 10 uppifn"ln st~r: andra budet, 
skall vara: andra artikeln. Red. 

L A N D. 	 15 December 1919. 

Från redaktion och expedition. 
En god jul och ett gott ,nytt år med 


all Guds trofasta välsignelse vill re 

dnklionen tillöns,ka alla ,tidningens 

,()ch mission ens vänner. Till denna 

(j,nslwll foga vi ett varmt Lack för allt 

Iroget bistånd i bön och arbete under 

det nu gångna åTel. Det har varit oss 

en stor glädje och uppmuntran, att 

antalet av vår missionsticlnings Hisnre 
alltjämt ökas, och hell säkerL hava vi 
rätt alt t vänta, att dess stundande 2:)
årsjubileum skall bliva en sporre till 
fortsau arbeLe för dess spridning till 
än flera hem i våTL land. Viljen I alla 
vara oss biståndiga i bön därom? Så 
s,kola vi ock tillsammans få tacka för 
bönhör'else. 

Ny bönelista efter samma plnn och 
uppställning- som den för år 1918 lIt- . 
sända, ko·mmer att inom dell närmas
te tiden föreligga färdi.g' för re1,visition . 
Vi hoppas, att den skall vinna rik in 
gång bland våra förehedjal1de \'iinn er, 
ochanlbefalln. den s·ärskilt till bruk Yid 
den gemensamll1n husandakten i våra 
tro ende hem. Den sii ndes rImtis. 

Hans Stjärna i Östern har äv,en i 
år vunnit en g,od spridning, men åt
.~killigt återstår ännu, innan upplagau 
är slutsåld. Vi tacka för all hjiil)) med 
dess spridning, och uttala den för
hopp-ningen , alt den ännu skall vinn[1 
riklig åtgång. 

Vi påminna om prenumeration på 
Kina-missionstidning'cll Sinims Land i 
så god tid fÖTe nyåret, att den nya 
upplagan kan beräkmls. Vi hiinvisa 
f. 	 ö. till anmälan i deLta nummer. 

Bundna ex. av Sinims Land årg. 
24 år 1919 kunna rekvir-eras [rån expo 
till ett pris av 2 kr. per ex. Om re
kvisitioner nu insändas kunna vi ex
pediera dessa omkring den 15:de d ec. 
så alt de hinna fram till jul. En s1l 
d:an inbunden år.gång kan väl lämpa 
sig att såsom julgåva givas åt någon 
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fattig ellcr sjuk. Giv den ·ock åt nå
gem, s·om du önskar intressera för mis 
sIOnen. 

Försäljningen. Med tack till Gud 
kunna vi nu meddela, att försäljningen 
rör S. M. K. trots ogynnsamma yUre 
omständigheter gav den stora behåll 
ningen av 3,569: - kr. brutto. Till 
var o c h e n , som genom bön, gå
vor eller personligt arbete medverkat 
till detta goda resulta.t, riktas härmed 
ett varmt tack. H e r 1" e n ser och lö
Ilar! 

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

Evangelie ingång blandofficeral'e 
och s.old:xter, .s. 255-6. Våra syskons 
vederkvickelse på Ch,ikungs.han, .s . 2S6 . 
Försäljningen, s. 261. 

Böneämnen. 

Om j ullstillhet, s. 250-2. Va,ra re
senärer, s. 252 - :3. Om väckelse 6ver 
dc kinlcsäska församlingarna, s. 2'57-8. 
För den s tundande julen på vårt fält, 
s. 258. För S. L. under nästa år , s. ~(j0, 
262 . För H. S. Ö., s. 260. 

.••....................................... 


Hans Stjärna i Östern, 
Svenska Missionens i Kina julkalender. 

Rikt illustrerad och med ett värdefullt 
innehåll. Komminister L . Häggström 
har skrivit en trosstärkande julpre
dikan; missionär Aug. Berg berättar 
o m den stora fredsfcsten i Yuncheng; • 
David Landin tecknar s,kolungdomens 
liv i Yuncheng, under det att vi i tven
ne gr ipande artiklar: »Eder Fader vet» 
och »Mary Guinness » få följa Herrens 
ledning med tvenne un~a liv. I arti
keln: »Under en öppen himmel» har 
Rich. Anderson meddela,t oss något av 
den rika förkunnelse, s.om under som
marens konferens på Chikungshan 
frmnhars av den kände Gudskämpen 
dr R. A. Torrey. 

Dr Karl Fries h ar skrivit en intres
sant artikel Dm kinesiska studenter i 
främmande land, under d,et signatu
ren K. N-s stämnings- Dch aUvars
fullt i en dikt: »Se hoppfullt 111.01 I11Dr
gonljuseh, tolkar den kristne pilgri
mens läng,tan i tidens mörkcr och 
tvång. 

Pris'et är för häft. ex. kr. 1: 50; kart. 
kr. 2: -; klotb . kr. 2: 50. 25 % rab. 
lämnas, då minst 5 ex. tagas. Ej 
frak [fritt. 

....................•..................... 


PRENUMERATIONS ANMÄLAN FÖR ÅR 1920. 
KINA-MISSIONSTIDNINGEN SINIMS LAND, 

organ lör Svenska Missionen i [(ina, 
anmäler härmed sin 25:te årgång. 

Tidningen utkommer efter samma 
plan som år 1919. Den vill vara en 
enande [(iIik mellan missionsarbetar
Ila på fältet och dem , som i hemlan
det genom förbön och offer bära upp 
missionens sak. lY! en den vill även ge

nom goda stycken rörande trons liv i 
Gud, genom vägledande studier i den 
Heliga skrilf och genom samnwnfat
tande översikter av missionens stom 
verk bland folken bliva missionens 
vänner till hjälp, uppbyggelse och 
glädje. 

Såsom organ för Svenska ilt/issionen 
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i ](ina har Sinims Land en stor upp
gift. Få äro säkert de, SOm verkligen 
fatta vilket oerhört maktpåliggande 
arbete nu vilar på S. M. ]( . På fältet 
arbeta, inberäknat de senast utresta, 
55 missionärer. Dag för dag bliva till
fällena och arbetsmöjligheterna allt 
större. Vi skulle behöva en tio-dubbel 
förstärkning ifråga om arbetare och 
medel. Denna skriande kallelse från 
SlJenska Missionens i Kina fält borde 
kunna påräkna en berättigad upp
märksamhet och ett verksamt under
stöd av alla missionsvänner, som inse 
angelägenheten av att bärga en skörd, 
vilken efter långa, mödosamma ban
brytningsår nu hastigt mognar. Bak
om oss i hemlandet äga vi intet orga
nisatoriskt stöd. Det stöd vi genom 
vår tidning främst av allt eftersträva, 
är stödet av trogna förebedjare. Där
för söka vi ock att genom särskilt upp
ställda böneämnen, som stå i samband 
med tidningens innehåll, befrämja så
dant böneliv. 

Ett hjärtligt tack uttalas till · alla 
dem, som i kärlek och förbön och i 
arbetet att samla prenumeranter med
verkat till vår tidnings spridning. Vil
ken betydande missionsgärning skulle 
det ej vara om varje prenumerant nu 
kunde skaffa en ny sådan för nästa · 
år! Tänk om S. L. finge en sådan ök
ning under sitt 25:te år! 

Ehuru tryckningskostnaderna ytter
ligare stegrats kommer ej prenumera
tionspriset att höjas. Det har dock 
blivit nödvändigt att använda en nå
got billigare papperssort. 

Rekvirerad på posten blir priset: 
helt år kr. 2: 25, 3 1wartal kr. 1: 75, 
halvår kr. 1: 25, ett kvartal kr. O: 75, 
en månad kr. O: 50. 

När 5 ex. eller därutöver under sam
ma adress rekvireras från expeditio
nen blir priset per ex. kr. 2: -, var
jämte vart 6:te ex. lämnas gratis. 

PrenumerantsamIare kunna ock pre
numerera på tidningen å postkonto
ret i sin hembygd samt insända pos
tens kvittenser till S. M. 1(:s expo För 
varje 5-tal postkvitton erhålla de då 
från expo kr. 2: 25 men intet fri
e.'"Cemplar. 

Enstaka ex. till utlandet kosta kr. 
3: 40. 

P r e n u m e r e r a i g o d t i d f ö
r e n y å r, s å a t t u P P l a g a n s 
s t o r l e k k a n b e r ii k n a S. B e
g ii r p r O v e x e m p l a r t i l l u t
d e l n i n g. D e e r h å Il a s g r a t i s 
el e x p e d i t i o n e n. 

Obs! N är mindre an 5 ex. 
tages, bör prenu1nerat'lon ske [Id 
posten. 

Redaktionen. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under november 

månad 1919. 

AlImäuua mlsslousmcdel Transport 1,005: 4a 
A. B., FOTS/hem, »en blomma 

1740. >Obs.! Sparade tobaksslan · på lilla Sigrids ·gl'av» JO: 
lar Ill. 111.» ::\-2: - 1761. >Samlade ettöringar>, gm 

1747. Koll. i K. F. U. M.• Hiili;ingb .. 68: 90 M. K. 4: 21 
1748. D:o i I,uth. Missionshnsct d:o ]75: 0:1 lj()2. »Solglimten> i Gl'ebo 15: 
1749. E. S.•T .. Vingåker 200: - ]76:J. D:o i Onnestad 50: 
17.50. »Födelsedagsblom·mol' l.' , gm 1764. Koll. i Onnestad d. 24110 150: 

M . K. Ii: 50 1765. .oniimnd. bidrag- till N. Eng·
175], •För såldn missionsskrifter», bäcks utresa 25: 

gm E. V., Edsbyn 17 : - 1766. >En Kinavän. , till N. Eng·
lj54. H. H., Djursholm 500: - biicks nudcl'h. 10: 

Tt'Bnsport 1,005: 43 Transport 1,309: 64 
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l'ransport 1.;JUU: 64 T ra nspol"l. 4,:;20 : O~ 
171i7. Hvdlanua llnguL. T 'scbidr. l~S:J. Spa rhössf'medel från söndags

till N. I<: . 100: - skolan i Sk~lIefteå statl,; kYr
liGR. Koll. i Hassi" 27/10 40: - ka. gm A. H. . 39: 6~ 
17Ii!'. D:o i Ma ri"stad 29/10 :13: - 1884. dl'-riin en Kinavän ~ ! gIn S. L ., 
1770. ::Små o[fergåvor i tJe.lSll naUln» 125: - Ystad lO: 
1771. Koll. i Grobo 1/11 S7: 50 1885. OHerJ<nvert, gom d:o 8: 40 
li7:!. KarrlJpt~lIg-nr [ r. uvskedsfc'Sten 1886. "Ur :Marias Rllarb. >, gm d:o 30: 

i Ureuo l ä: - 1887. ,,1'iondc av årets skörd. 115: 
['jj'l. ,,]o;tt mission sotrer i JeslI namn ' 10:  1800. Gåvor frun vänner i Hus
1774. ,J. A. l::!., Linköping 50:  kvama. g-Ill )f. N . O. 4.7: 25 
1777 . N. L., Djllrsholm, till }f. Ring" ' 189]" A. ,T., Mariestad. "i ställ et .för 

herg"s lInderh . j O: - blommor Pll Nathanael Jo
hanssons grav :) 5:1779. Vid ""sk"dsJllötet 10 : 

1/80. l::!t. Aby Öslra s yförening 200: - 1893. A. E. ab .. St.blm 2,000: 
1781. D .!l. Jo'. i Ön lIostad, gm A. }' 1894. .P. N., O. Våla 00;-

FridIleJU 12:i:  1'89:i . ,H. L, Xlga rås, ofr"rkllYCrt 13: 
}i83. H. J .. Ofl""r]<uv e r!. för nov. 10:  }S!lG. "Små ot'1'o I'-S'd von' 30; 
1784.H. B.. l::!tlllm, lU:  1901. 1lIsaml . vid möte i Örebro, 
178;,. M. K .. ,· i stället tör blolllmor oHerl<llvcrt och sparbössor .124: 70 

till gods'ägare Engströms 1~)02. Koll. vid d:o 3"22: 3~ 
Illgarnd begrn vni ug 'l 10;  1903 . Ur systr; A:s sparb., g-mC. A. 6: 

171>6. »G. ,J.. ,.i s!.ället för livför· 1904. Ur K. A" spurb.,. gm d:o 5: 
säkring,spreulie1> 20;  1905. A. N., gm d:o 5:

I7S7. l"n\n skolbarn och liintre i 1906. H. L., gm d:o 2: -
Lämnhnlt 20: ao 1907. Gåva vid symötet i Vnd~tcnu 

17/11", gm d ; ) !I:1790. H. S. S., J(orsherga. till X. 1908. »Ur Gu<:l8 rilrn föniid ,' 16: 40Engbäcks underbålI 15:  1909. »E. L. N.. Mark. 7: 34, 35", gm1791. H. och O.. Norrköping- 25:  M. P. T., Linköping 5: 
1792. S. A., Broddernd. ,·i stiill .. t 1910. }I. H .. Björnö, "Cn nypa mjöl ' 60: 

rör blolllmor på patron ,J. 1011. L A. Norrköpin'g 250: Engströms grav ,. l'!)Jz. "Onämnd, gm N. H-n . 50: 
lI93. M . och F. A .. d :o, d:o lO: - 1m3. M . J .. n.alllsl>crg 10: 
1794. A. J .. MariC!stlld, d :o 5:  1917. 1n&uml. vid N. Sos ,i Spöiund 
1795. C. W. C., Lehberg ·)u· - bröllop, gm F. O. 33: 
1796. Skäldc!"vilwns syfÖnHling ~o; - 1918. Ur syföreningens i Viinnäs 
17!I8. G. A. Flisby ;j: - by sparbössa. gm d:o 17:
1799. E. och W. ,J .. ':.on blulllma på lo92.l. 'G. S., Lidl< öping &;;: 35 

patron Engströms grav . 25: - 192"2. Tc~tnmen tSUlcdel efter a v l. 
1800. U..T.. d :" d:o 1U: - rnajorskan Justina W'arherg,
1801. Hog-la mfg ;,0: - Stblm, gm L. R. 5,000: 
180"2. Miilarps öresfiire11ing 100: - 1923. R. L. 2: 
11l03. U r Flisby syfö"cniug~ spar· 1924. Den äld re syföreningen i Nor

bössa, gm 14J. B . 8: 78 m ~~~~ ~: _ 

1R06. Kinakre!seu i lHbg. till EIllY 1927. S. T ., Maspelösa 1.700: - 
Ohrland"rs u11derh. 160 :  1928. ,)1. P. T., Linköpiug, "övc,· 

1807. ,ifllc!wffer till Herre n fiir okt. . 2:  skott på H. S . Ö. " 7: "O 
lR08. M. S .. örehro, offerklt"ert 31 :  1930. E. V .. Finspiin;~ 7: 7;; 
1810. Från syfiit'cningcn i Gryts 1931. 'E. F., Herrljungo , :isuuuag..:;

ägg) ~8: !Jriist.gå,·d :ru' K. L. 60: 
lfll1. O. v . .M.. l::!thlm 200: - Hm. l::!yföreningen i ){isterhult 100: 
1813. M . 1... Silllrishallln 2: 75 · 19;)3. F~IlJilj-en TJ.. RÖJlniuge 30: 
]8]4. Fråll nu issioJlsv iiILUCrtHl )) i 1!'34. ](lItakretsen , Gtb~. till E . 

kyrksalen, .glll L. H .. 1\orrk. 100: - Ohrlnllders underhåll, gm 
1815. Ur Signe, sparb.. gill )1. L., K. R ~O: -

J,ak"ik 5: 19HG. "En vän. med auledni ng- av 
1816. Ur Göstas sparb.. gm d:o 2: 60 G. A. StålhullIlllurS 50·årsdag> 15:

1937. Ot"ferkuved, gm H. B., Hofva 25: 1817. U. Veras sparb., gm d:o l : ;;6 19:iS. Th. R.. gm d :o 5: 
1818. G. och V. W .. Dllfbo 10U:  10a!!. "En nypa mjöl. lit et bir!J'ug
1820. G. D., Karlsborg" 30:  till resan ». gID d:o . 20:
1821. Olmstads mrg, insaml. vir! 1940. ihtra och V iistra ,nbctsfören.,

sk(jrdl~rest 100: - Jkpg 250: 
18"22. M. E .. ölmstad 10: 1941. »Tredje klass i stället för
lS2:i. Ingel,torps och Yall<lbCl"gn andra » 25: arbetsfiircning- 7U:  1943. L. J,., Sala 50:1824. ll.S., Hälsingborg- lf"  1944. G. ·G., )fotala 25: lX25. tAnllic;) ;-,:  194:;. Fr. .J .. M(}tala V. 10: 
1826. , Sparade t(}baksslantar m. 111. » 30: - 1947. "Tackorrel' '' 5:
18"27- 1863. Gåvor från vänner i 194R. A. B .. Sthlm 300: 

'l'riilleborg, :lIflllmö och 1,hn- 1'!14!1. ,·E. och n. G., tllckorrcr~ 50: 
hamit. gill ,J. S., )Ialmö ti06: - 1951. »E. V.,:·) 125: 

1871. M. N., Sthlm. »tackoffer" 100: - 1952. Norderö syförrnint.{ 30: 
1879. ))KillUvHull . Sundsvall, <> för 1954. n. O.. >i stället fiir en blom

.J1l811 skull » 50: - ma till hiirlldssl<rivare Ek
1880. Ekniis syförening. kont. vid lunds grav, VH~'dö )) å: 

auktion, gill I. E. 27: ;j.J 1.955. I"ii"stling'sskiir"cn från ,,8e

1881. EIOläs syförenings spnrbössa, napskornct", Umeå lasarett 10:


gm I. EJ. 23: 21 19;;7. Rarnsytören. :. l::!olglilllt en» . 
1882. Kinukrct,cn, 1:mou, gill O. F. 44: 15 Vishy 50: - 1;;,98-1 :43 

'l'runspor! 4,320: 03 Transport 15,984: 4:J 
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'1'rn",port 1\984: -IX TrnnsrJlIrt 3,812:- ];' .984:4:3 
.l:ö72. <". Lo, Malmö, til l liikarcllIi,-Siirskilda iindauu'tl. 

~ i oul'n, gin d:o r,o : 
j' :,~. S. U., S thhn. nude ,/h. för e " lRi3 E. L., Mamö. till 11:0. gUl d:1I 30: 

infödd e "angeJist 3UU: 
'I ~' ~. P . P. H .. )l"llUö. till u:o. gill cl:o 10: ]';:,:1. ·H. H .• Djursholm, underh. rör 187:•. A. H ., Hnhns. till cl:o, gm d:o 50: 

eu eva ng. och en bi,helk\'. ;'00:  1871i. A. B., Klippan, till u :o. gm d:o 25 : l ,:,:,. , l stiillet för en Stockhohm 18iS. A. dc B .. Sthlm, till bam
resa. , till mission iir W cstor;;. hemmet i l:;;inan 
<l tt am'. erte r gottr. ~OO:  l S8~ . A. och F,. S. och .'I. . och B . .T.•ji:,6. .J. E. L., Hijg:aniis, till Hugo ·Hälsiug'bol"g", till pvungoli i7-it
Li"dCl's vcr l,sam het 20:  i .l:J:. Linders d istri kt 150: j,:.,. Hovu umnJ.-rören" ·bidrag till lsn. ).[. J., Edd(~ryd , ;) mi);sionslam
en bibclkviunas uuderh. 111U:  mets u l );:" till 'Jokspr idlling

17;j~. )}t;nlu lllal \H'CD Ul.n e r ant på i Kina lO : 
!{ i l1anl iss ionstid..lli llgon», bi  lSU7. S. A. A .. H iigan iis, till H . drag tjlL eJ} evang. underh. l'jU:  Lindel's vnrlo;Hmh. i Pucheug 2ä: 57J7IiO, _\ . A .o rllHdl, för hnsl\:öpet 1896. A . D . . KrisLtlnlt1. till Annai j'llcheug 100;  1';r iks 'O ll . • i s läIl e t för j ul-l.,r,. 'Oniimnrt. till Jesu namns 1.lavID 25: I'iirhäl'lig-anuc blaud kiue l 89~. S. oeh C. K., till harnhem
St:rlla ~ 80:  met i Siua n lO: 1"li. J. :!; . H,-ctla nda.. till missionär 1900. D:o till bohpridning i Ki na 10: - 
Rlnws atf. nav. .i al'betct 19U. UI"iksdnlskretsen , till under ' 

17i~. uHc r ~ott.r. 200 : - håll rör .. n bibell,,· .. gU' G. L. l ;' : 
H. L. och H. C. Lo , till e ll Fam. iVL J .. Kinnellllll lUlI, t ill 

cvallgdist" lIudc rh. :JOO :  O. Carl<\n,; fattiga slwlgos-;:a' :(1): 
ll~~ . Koll, "id godsäg. .r. Eng l~](i. D:o till R. Aud"rsson. att 

~troms •. lng-nrud . ugl'<.lvl1ing au '-. eftcr gottL "U: 
31/10. t ill ar betct i Honau l'll, 1 ~19. E. J, .. LidköpillJr, rör en flicka 
~IO S..J ., l-fassleröl' 104:  i selninal'iBts övninl-t'sskoln ~)O; 

J'jHS. SHnd.a ·g~~!(()lburD e ll i ~T . Sldir- 1~2U. A. L., 01'1'111'0. till D . Laudin
,tad . rö,. l:;;ie HlllIg-gCII i f öl' e levers lIudrrl,åll j se
Ishih 100:  minariet 300: 

I'SV. H. ;r.. till ba rn hemmet i S i ln5. L A., Norrköping, till M. 
!I U II , g'1H ~l. H., Bjilrnö Pettersson att. an\'. dt. ~ottr. 20: 

1'!j7. h . ~., HII S!\:VH1'lJa . rör en 1926. S. T .. ,~laspe/i)sa. mr c\,allg.
I!\: au~()lisl.s IIl1 derJl., ho .\L Cba ug Chinl!-('.hllug- ;100: 
L IIHI Ih, 300:  1929. H. v. E., ".ti ll dil'~kt "va ngt! 

1801, . I' ~ .. !I:); l,. . till e u c"n n~c lists li sa tiOll s a l·hl'l I" '. gill .\. W. ;j0: 
1I11dc rhidl 300:  193:). A . H., Stllllll, rör en cvaug.1 Sil;;. K. Ii'. L M: s miss ionsl,,·ets. uncl el'h. löD: 
<;(.1)g. för K . F. (J..i\{:s verl,  1942 . M. 1' .. Gtbg. för sko l:rosscu
sElmh ct i .Ynfloh "·ng och 1'oi r ong-.pnA" nndt! rh. ~O:
'rllngchowfll J20:  1946. Y "sta ocll HjorblH~rga. :-;yrö r clI .•

lSII!I. E. So , L.itlllgb~·, till L .'\.,,1"1'11. till M. Ny liu, att anv. d tcr
att an\', e fter ::ottf. i Juit-is. gott L "O: 

'lI:hdct, ~rlll I~ . S. 19U:  Sy(öreu . N:o l . till bibclkvin-
JS l~. 1;!!:l1,stlalshelsclI. till lllltl Cl'h. Ilar i Houa,, [ u 100: 53 

.'."1' 011 lJibelkv" g-H' n. L. 10U:  ]!J:ifi. . \ . G-.. Mal,uö. nn dc l' h . fiir 
1~1!). \ H HIH'r i ~Ja11l 1Ö rör Lian e"i1l1g:lIa Liang Kuh-ki och

\Va: s IdHlcrh. i Chi t~elww' , li"O:- r..01 8 :1OW ei- Dil'u-l'hl'lII..nu 1\~ . rr . 
ISliLT. S .. ;llnllllö. till Iil IL, , Ollu" l\fiss lonshcIIIJllcl. 

, 110' Axill H ahne ~II : - , Ett litet t""I,offl'" fr iiII bi 

I SH~) . .r. J.~ . S., )[aJmö, till "ål' g"()S~(, gål·ueu ::·» , till Btll'IH ~ II !o\ Hl'1H 20: 

JI~S .\1. Puttcr.soH o> ]00: - l !) ;iO. S ~T föron:s )1;0 ~ ~ lH.l l"bj)s .;;H.

HWfi. :'Arre ,) . rrrällcborg, till bCl l'J1- till Ba,; uuns llem _____--"_': ilS 

h Cl lllll~t i Hinan. ~l1L .T . R .. 
;I'lalmij ~O: - Sunllna uud"r no\'. miln. J!119 K,.. :!'~ 129: G1 

I~li'. '1'. l.l., Malmu, till d:u, gm <1:0 ] 1): 
jSliS. E. S ., .Tol·dhcrga. till ;Il. PcI  Dessutom har lnis:-;iuH~n rått pl11ottaJ,ra: 

rr' i ll ~Oll111Hll·lwllllnE'.t på Chi kling: Ull ~ pis 
iiir barnhemlllet lIIU: 
t orsson, t ill in köp a" hus 

r" [\ n Bolilldc I's "Cl'ks lau: t ill ~[i~si()ns
1 ~6!I. A . W .. Ma lmö, t.ill 11: 0 1110:  h e lllmet, Dufbo: e n sparspiB rr. >Onämnd •. 
IS,,,. F . .1'., ;lfahnö, . t ill lät,nn,- Med vurml tack till var.ie givare! 

1ll1S S lOll CJl )I . gom :r. s. ]20: 
lSi1. .T. E. S., ;\1almö. till ,1.'0 ]111) :' T~onld VBre Ht'l'l'Cll, Is raels Gud, foiO fll 

~~--~~:_-------- n,ed sin hund h a r rullbordat vad han 
Transport :I,S12:-1.i,984:4:; mcd sin mun lovade. '- 1 Kun . S: n. 

~~~~~-V~~-V~~~~~~~~~~.~~~~~y~~ 

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

Telefon: Riks 44 59. AIIm. 22473. 
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