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G L Ä D J E.

X.
Den kommande glädjen.

I det fi)regaellde ha Yi sett aU den
ghidje, som .J ('SilS lllHkr sin jordcyand
ring iigdp. var en hönens, segerYiss
lIetens, tjiinandeIs, sjii lYllppoffringpns
och heliglH'tens gliidjc. Till sist skola
Yi nu stalIna inför all .Tesils iiven sflg
framat mot cn kOllllllande gliidje, en
scgcrlönens gliidjc.
Della framgar tydligt ay flera sliil
len. Borlom jordnandringen och kor
sd sflg .Jesus en kommande gliidje,
som Yiinlade honom. Efter ;n'skeds
talet till liirjunganttt lyfLer Jesus upp
sina ögon mot hill1Il1l'h'n och siiger:
, Fader, stunden iir kommen; fiirhiir
liga din Son, pii det alt dill Son 111:1
förhiirliga dig... .Jag har förhiirligat
dig pil jorden genom aU fullborda det
yerk. som dll har giYit mig alt Iltföra.
Och ' I1U, Fader, lihhdrli!lll UU mig hos
dig sjiilv med den l/iirliuhct) som jag
!lade !Ios dig, lörrfin världcn par till ...

Nu g:-Ir jag till dig; dock lalar jag (kila,
medan jag iinnu iir i Yiil"!dcn, fur alt
dc sJ;ola hava min g/r"irlje Illllkumliu i
sig. " .Joh. 17: 1, 4-;). 13.
Tjiillan~driiklen skulle uthytas mot
den konungsliga skruden . Honom,
som ödmjukade sig intill diidell , ja ,
illtill diidpn 1':1 korset, simlIP Gud
upphöja ön~r allting och giY:! ett
namn, högre iin alla andra namn. I
det viilsignade namn!'! skulle alla kniin
böja sig i ltilllllW\e11. }Ja jorden och
umkr jorde\l och alla lungor ),ekiin
na, Gud , Fad('fIl, lill iira, aU .Jesus
Kristus iiI' l-lene. Fil. 2: 8-10. He
dan profeten .J(~saia pekade fram emot
ddta . .Jes. 53: 11-12.

Sasom den friimsle bland alla dem,
som Y:llIdrat IrOIIS- och Jydnadslidan
dels Yiig, framstiilIPs .!"sus i Ebr- 12:
1-2. Han kallas diir fi~r trons höv
dilIg och fullkomnare.
~Ied trons blick riktad pa den gliid
je, som l:Ig framfiJr honom , fick han
kraft alt lida dÖ(]l'n pa korset och för
akta smälC'ken utan alt tröttna eller
uppgi\·ns. Sammanhanget hiir ger vid
handen, alt delta iir den tanke, som
'-'enomlöller
framsliillningen i Ebr. 11
:->
och 12 kap. SaYiil lektorernas som
andra iiyersiitlningar atl'q~iva ock
ElIr. 12: 2 med: för den honom före
lirmanrle gliidjen uthiinlnde han kor
se!. Den gliidjc, han i sin sjiilvllppoff
rande lydnad erfor, wrkade hos ho
nom en stark förvissning om den
gliidje och O\-anskliga segeriön, som
förel:lg honom. Likt alla de trosvitt
nen , som galt före honom, såg han
bortom lidandl't och döden en evig
fullYikt ny hiirlighet 01"11 fröjd. Den
kommande gliidjcn . horttog den niir
varande smiirtans udd.
I sin uLliiggning av ddta sliilIe sä
ger c\C'n )lenadade, judekristne förfat
laren, dr ,\d. Saphir : ), Den gliidje,
som fiil'l'lag honom, ya\" icke hans
drh'kraft: men den llppmunLmde ho
nom. . . Denna gJiidje, som han ge
nom Iron p:\ fiirhand smakade, uppe
höll honom Itiir nerp; i c!PIlIW gliidjc
intl'iidcle han "id sin uppstilnddse;
dl'llnn gliidje fullkolllnar sig iiven nu
och hidar iinnll sin fulla uppenbarel
se och rika fullhordan. ))
Tanken pil pn kommalIde gliidje, en
stOl' fulliindning, gl'nomlöppr ock hela
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skrifteIl, Den genomLriingcr profell'r
nas fiirkullJlelse. Gellom sin I'gl'n sam
lids mörka skuggor, bortkommenhet
och förfall skådade de cHir borlom en
ljus och hiirlig ayslutning. Kristi An
de, som ,·ar i dem, yittnade om Krisli
lidandcn och hiirligheten (hil'c/ter, 1
Petr. 1: 11. I alla de messianska pro
fI,tiorna framskymtar det slora slut
rpsuIt.atct ay Yiirldsförsollflrens offer
död. Israel sjul1ger diirom i sin heliga
psaltare. Hur miirktigt framtr:idpr ej
ddLa i korscfs psalm! (Ps. 22). Varje
m·delning i psnltaren slutar med lo\'
sang, Ps. -H: H; 72: 18-20; 89: 53 ;
106: 48. Och denIla det Gamla för
bundets ol'örlikneliga s[lI1gbok, i yil
kplI det cljnpnste och biisla a \. de Il!'
ligas tro och liingLan funnit ullryck ,
mynnar ut i den 150 psalmcns (liis
den) miikliga Hullclllfa. Hiil' iiI' JlU,
~om en utliiggarl' siigel', intd aunat iin
Halleluja, ingen hön och klagan mera,
ingen suckan och gr[lt l11('ra, ingen
ivrande niLiilskau och inga lröslpord
Illera. ingen Iwkiinn!'\se oeh intet löf
te mera, det iiI' alltsammans upplöst i
(lch uppslukat a\' cn ström ay Halle
luja. IlcITcns församling s\"ii\"ar i an
den ön'r det mödosamma jorclplivets
höjdi'r och djup fram mot Gllds tron
och har triilJgt niira porten till hiirlig
hetens rike, varest icke mer iiI' nrigot
lidande, ej Jwllcl' rop. ej hellpr nöd,
l'j heller död, ut[lll idel 10\· till Gud.
.-\llt andas harmoni, allt hiillty<kr pil
fulliindning . .

.'\11 miikligare iir ordd om

,

<1('n kom
gIiidjen i dd Nya l<~stanlPntpt.
Diir möLer oss löftet 0111 dellua gliidje
I"rallll'öl' allt fast l",uLel \"id .Tl'SU {lter
komst. DeLla iiI' »det saliga hoppel "
l'mot \"ilket aposLlal'll:l ppkadp, Til. 2:
mal\(h~

13. Dit skola vi fröjda 055 med ell
oulsiiglig ol'h hiil'lig gliidje, 1 Pelr.
1: 8. Pil d('n dagell skall Herrell Jesus
III'lllldras och förhiirligas i alla dem
som lrd, 2 Tess. 1: 10. En si.irskild
Had skall tillfalla oss vid Jesu Krisli
uppenharelse. Till denna Ilad fil vi
siiltu elt fullkomligt hopp, 1 Petr. 1:
1;~. Xvell Uppenbarelsebokens basu
lH'r oeh \Tl'desdomar i)yerröstats ay
den nyn sangen, slark som danet :\,.
m:ll\gn valtcn. Och denna s~lIlg är <Id
slak Lade Lammcls s:lI1g. Niir HerJ'('~1
.kSlls tagit sin slora mak t rör alt rege
ra, gpnombl'llsas alla himlars himla r
a\' plt m:·\I1gLlIsellstiimllligt lov . Bibelns
sista bok iiI' ('11 10vs:lllgernas bok. O('h
den himmelske hudbärare, som yisu<\P
Johanlles allt detta, förkullItndp:
)) Och ingell förbannelse skall vum
/Il c/'. Och Glids och LU/Illlll'ls tron
skall std dii/'illlw. och hans t jöna/'!'
skola tfi.inw hon01l1 och skola se hans
(lllsikt('; och hans namn skall sIll
I('cknal pä ([('/'(/S prlllllOI'. Och ingcll
llaft skall V(//'(I me!'; och de behöva
icke nrlgoll lwnprts lJIIS, ef heller so
lells llus, ty Herren Glid skall lysa
i}[)('!'

delll, och de skola rea('ra i c"if/

heters c/Jighcler, Upp. 22: 3-5.
»[ himmeleIl, i himmelclI .
D(ir llcrrclI Guel sjiil/J Ilur,
lIur h(lr/iff /Iliver siillhetcl1,
III/r ol/tsii9/iyl .~t()r!
D(lr, ansikte mot ansikte.
Jay <,viyl , evi!!1 Gud (ål' se..
Se l/e/'l'('1I Se/wo!.

I himmelen, i himmelen
EI1 säl/hel d/l llerct/,

in/rI öra hörde iin,
Och in/el öga sel/,
Ej njll/cn (IV ett dödligl bröst,
1:'j sjlln[lcl1 aven rlödlifjs röst ,
0 , J/ crre Sc/wo!.))
SOIll
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Fruktansvärd hungersnöd i
Norra Kina.
Öv('r ;~O milliOl1l'r miinniskor i norra
Kina stn snart inför l'll m' de förskräck
ligaste IH'JllsiikI'Ispr, som giirna kan
komma iiwr ett folie J~ina iiI' dt land,
där stiindig nöd r:ldcr. Hungersnöd,
översvämningar och torka höra till dl'
alldagliga hiindl'lscrnn, s:l att man blir
niistan fiir van vid aU höra talas diir·
om. Dl'n hungersnöd, SOIU nu hotar.
iiI' dock cIl'n stlirsta i fi)rhilllall<!1' till
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iin andra delar beroende på, att regn
fallit Illlder försommaren på vissa
trakter och givit nagot hopp om hösl
skiird chmu betydligt mindre än van
ligt. · 1>a andra områden diiremot har
intet regn fallit under ett ilrs tid, och
pil s,idana trakter iiI' nöden redan för
dörren.
Ar 18/i hemsöktes norra Rina av
l'll liknande hungersnöd, fastiin ej på
langt niir sil omfattande. Det finnes
oeksa andra olllstiinclighetcr som göra,
atL nH'd all s:1l1noliklwt. folket i dessa

[,;lIcs;sJ,'a sJ"'-jrdl'lIliill.

omfang och allvars:ulllua följd!'r som
denna gl'lll'ration erfarit.
De onHa<1l'n som heröras m' delllla
hemska nöd omfatta störrc (klar av
Shensi, tre fjiirdedclar av Honan i
nordväst, hrla provinsen Chili och
niistan hela Shansi samt (klar av
Shantung. Hela detta omradl' kommer
alt inom IOPlwt av tya :'1 tre manader
hemsökas <1\' hIIngei', pest och död.
Hungersnöc\en komnll'r att triiHa vissa
delar :1\' detta omrilde mera :l\lyarligt

trnkll'r kOIllIlH'r :1 tt ra utsta ett lidande
intensi\'lll'c och langvarigare art iin
ar 1877 . Först och friimst ha rövare
hiirjat dessa trakt('r och utplundrat dl'
rönlliignarc familjerna pa allt sädför
råd . Uildcr hIllJgl'rSnö(]I'1l ar 1877 de
lade alla lika, och riivare fUllllos ej.
:\'iir all hrödsiid var slllt s:t lade nu
och CII sig ned oeh dog fllllkomligt re
signerad i sitt olyckliga öde. Nu ha dc
ingenting ntt möta den onda dagen
IIH'<I. t~r had!' fattiga o('h rika iiro lika

:1\'
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illa lottade. Denna olJlstiindiglwt gör
ej srl lite till att förJlliirka det kom
mande :ird med hungl'rns hemska
följder. "Sedan har det arma folket cn
anllan parasit, som ej iir mindre bl"
svrirlig iin rövarna . Dd iir I\:inas mi 
litär. Dcn fanns ej :,1' lH77. Vad l'j
rövarna kunna :lstadkomllla :1\' pItuHI
ring och förstörelse utför mililiircn .
Dc l(~va P:I det allllliinnas hckoslnad,
ty under lI1aJtadl'r ha r ej lIagon sold
kunnat IItlJ<'lalns, d:i regeringskassan
varit lom. Vart lilla 'Iicnchih, I'n sIad
i N. V. Honan, had(~
att lItliilllntl ej mindn'
iin 4,000 kin. sk:Hpund
mjöl Olll dagcn undl'r
lIliliWrens
uppl'hall
diirsliidps. .\ 1Ia dl's
sa 1I1prl'ssningar o("h
lunga hörd or ha sa ul
annat det fattiga fol
kd, nU dc inför dl'nna
landslwlJ1sökplse sta
alldeles förh·ivlaclp .
D[I jag liin1l1ade lIlill
distrikt i början av
sppt. hadc kii Ilningen
aven hungersnöd rc
dan förmärkts. 'Ian
f1yddc fnin hem och
gard till lraklpr, diir
det fanns slÖ!Tt' utsikll'r att Italla
sjiil och kropp tillsammans. Lands
hygdpn norr 0111 Mil'nchih söder om
(iula floden var fullstiindigt folktom.
De smit lanibrukelI voro öwrl!ivna.
akrarna silsom rn öken, ej cn hund
skii1lde, cj cn lupp gol. Mall s:",g fat
tiga flyktingar hinda sina ham vid
triit! för att förhindm dcm alt följa
med, dll föräldrarna sökte fly för att

riidda liyet. Hemskare tilldragelser
ra vi se om Plt par m:inadcr, ty iinnu
finnas nagrH strilll kvar i dalarna, där
en hiid\. runni t fram I'ller pii flkrnr,
som kUl\nat lH'yaltnas av CIl brunn i
niirheh'lI, mel\ d:i dclla lilla förrf,d iiI'
slllt och HOlIans komhod ulliimd, da
hii1'jar nödelI pa allyar. Yid dCllna
manads hörjan riiknade Yi ut, aU i
'Iil'nl"llih församling fanlls redan da
1!:: av fiirsamlingsllwclll'JIlmarna , som
saknade' dagligt hröd och Lereddc sig
pa alt fly till sydligar!' Imkler, 1I11'n

1:' /1

s/,w'a hl/I/yrllnd e.

;)0 /~) ay dessa kUllde I'j fly, utan iim,
om hjiilp ej kOlllllwr i I id, hercdda 1':\
all dö i sina hem.
Hcdniugarna siilja sina ham. För
I'n nick:! pil 12 :i.r ]wtalas 20 till 30 kr.
Spiida ham kasla dc ut. Frökcn Pet
tl'rssolls barnhelll i Sinan iir överfullt.
- En ko kostar 20 kr.; cn ilsna 15 kr.;
Pil hiisl siiljl's för 50 kr. Folket är för
tyi'-]a!. Dl' ha' sjiilnl ingenting aU iila,

&)6
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"agar köpa, diirför lledslaktas djl\l'p.n,
som kosta mcra döda iin IcnmdC', be
roende p:i költels yiird('.
Vad kun dl'n missioIH-'raIHle försam
lingen i S,'erige göra inriir denna hem
ska situation. Man tycker, alt inför
dc'ssa milliOlll'rs Iwllov iiro vara an
sLriingningar s:lsom en droppe i havet.
Missioniircrnas arbete blir i hll\'lulsak
dcnna yinler ett nödhjiilpsarLete, Vi
iiro kallade att utöva en social prak
tisk krisll'lHloll1 . • atl hl'~' Ia d<'1I hllng-
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En nykomlings iakttagelser.
~[j ss ion,ir

X. Eu gbilek, som g jorde fröken
I , l\ekzell siilbkap på aY.'kcd s resan till Shensi ,
lämuar tläriiråu följande intressanta skild
ring :

För mig som nykomling \"nr det
synnerligen intressant att nu fa se na
got a\" denna proYins och nU göra
iakttagelser och jämförelser mellan dl'
tsa grHnnpro\"insema. Det första jag
~------=-77""~----------------"- sag a \' S hensi var k ontu
n'rna a,' stadsmuren 0111
kring Tungkuun. Muren
slriick<'r sig I:ingt lIlanför
den egculliga staden, ,'il
I,en :Iuses nlra Yiil tryg
gad för rö\":1rC, Niir m:,ll
kOllJmcr niirmare stads
llluren. miirkcr man dock,
huru rih-arna genom slo
ra skott hal i muren iuris
lat sitt minne, l nllmiin
het iiro stadslllur:l1'lla biilt
re i Shcnsi iin i Sh:llIsi ,
:hen olllkring mindre kö
pillgnr yoro murarna i gott
skick och i t'i'lrsY:Hstill
sland, Yid tiden för yal'
n'sa yar dl'! ganska lugnt.
lir IIIY 1'1111111' l' 1/1 ifl 1'11 Il te 1'.
Blott nagol l'nstaka skot!
hiirdes. mell pa yiigarna
och i \"iin]shllspn Iriil'fadl' lilan ofta
rige \'llrt l>röd .· , "ara sllla hrödstyl'
hl,,'ii pilade soldater. .-h rolkct hörc!P
kcn riicka (~j lang!. \'ar llIission har cn
\"i , all i trakh'n a,' HIl:whow Odl Ton;.!'
niidhjiilpsfolld och llIpd lanke pa dl'S
I'lIowfll I'IIIIIIOS slora skaror a,' rih'a
sa hungr:lI1dc'. diiPlldl' IIIiII iOlwr hoppas
n', En :Inllan sak , som lllall sIIart ):1I1t'
yi. a lt ya rjl' III issiolU'1lS Yii n giir dd
Illiirke till ya r, alt tel11plcn i allmiinlId
,'oro i hiitlrp skick, da de i Shansi ofta
lilla hall kall. Bl'd fiir lIlissioniin'l'IH1 i
iim om ('j rllilwr sa dock på n:igot siiH
<!t'ras svara uppgift ~
spolipr:Ic!I', Ofta iiro dl' diir inreddn
Jfankow d . !ti sept. 1~20 ,
till militiirliiger eller skolsalar, men l'j
E, (J . .-1. B(';lIhol/,
sa i Slll'nsi. En orsak till, att jag fick
(klia iII I l'yc'k a v t('m p \t'II, \'ar nog, a II
yiigPII lill stor del gick i trakten a\"
Bedjen för missionärerna!
Jllla shnll (hlolllsterbcrgct) o('h den
Skriven till missionärerna! 01llgiYllillgl'll IItmiirkf'S ju siirskilt av
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tempeltjänst och vallfiirder. Buddis
tiska och taoistiska priish'r mölte vi,
som varit vid elet heliga berget rör att
tillbedja, och utmed viigen triiffude
man orta priister framför ett tempel,
som ringde pa t'lI klocka, niir nugon
resande kom, samt riickte fra111 en skr,l
för att fii pellgar. (Jer man da pengar
till priisLen, heder d('nne C'1l bön till
a\'gudarna, att elen r('sande skall fil
lycka p;i yiigen. Pellgarna givas d;l
till tempcItjiinsIPn. En del priister,
som vi triiffacle, hade vi samLa lat med,
och de mottogo giim:l vara traktater
och bibeldelar. Inför \'issa av dem
kunde man knappast yiirjn sig för den
tanken, alt cle iillda \'oro iirliga i sin
gudsdyrkan, fastiin den var missrik
tad. Hill' skulle eljest ('n man kllnna
vandra den langa viigen h';'''' Pek ing
till Huashan för alt tillbedja? Tänk
om ulla ", krishH' " visacle samma h'cr
att f~i tillbedja den sanIle GudeIl!
Andra priist<>r syntl's elock vara djupt
sjunkna, och man tyckte uiistnn d('rns
bättre kiinslor voro döda Ett hland
dc största h'mpIen, vi S:lgO, v:'r ~[edi
cinLemplet. Ett par vederstyggligt fula
avgudar nv Iller iin mansstorlek stodo
där, en på yardera sic);II1. ])it gä hed
ningarna, niir nagon blir sjnk, för nU
bedja Olll hjii lp. N iiI' den sjul{(! sedan
blir McrsLiilld, ger lIlall i regel gllden
en g;I\'a, och lI1an sag i della tempel
massor av sac!ana »oITergavor :> . Det
är förunderligt, vad tron pa ;I\'guclarllas
makt p;' delta siitt viix('\' sig stnrk. Pa
eH an Ilat stiiUc' s:igo vi ('Il gud, som
vnr utstiillcl pa marken utanför temp
let. Del var rl'gnguckn. :\iir elet varit
langvarig torka oC'h mall heclit gliden
om regn utan atfiiljalldp rpsultat lyf
tes delllle ut i solskc'llC't fiir alt. rikligt
ffi kiillna hill' vannt det iiI', ;";iir vi
foro förbi t!PIl gudC'n rpgnade eld oek
sa dukLigt, ()C'h naturliglvis var eld i
kinesernas tro gUdC'Il, som Ull iintligl'n
gav dem n'gll, .Tn, , ondskans audC'
makter i himlar\'llld('rnn » (EL 6: 12)
iiro CIl wrklighc:t pa missionsfiiHPl,
De dagar. jag fick tillbringa j Siani
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C'hpn. voro iiveIl fulla av intresse. Pa
torsclagen kommo vi dit och rpste föl
jande olJsdag. FörsarnliJlgen diir be
sU,r nv omkring &0 medlcmmar, :\\'
\'ilka m:lnga blivit döpta under dell
tid. fröken Ackzcll varit diil'. Det val'
ju diirför naturligt, att ln'skedct kän
dps s\';irt a bilda sidor, Man miirkte
sa viii huru de alla vuxit snmman un
cler tiden, .fng har knnppast förut
trii Ha t kinl'ser, SOIl1 visat sig Söl öppnn
o('h hjiirtIiga inför »lItIiinningeIl ». Mall
miirktc, nU yiinskapen \'ar allvarligL
mellad och ej IftLsnd.
Som ett minne och bevis för sin kär
lek liimnade församlingen en prydligt
textad adress med nlla församlings
llledleIllmanws namn snmt orden:
"XIskar Herren "armL » Fran försam
lingen i HlIachow kom evangelisten Li
Cheng I med en liknallllc mIress och
inskriften: »;\Iskar HelTl'n, Älsknr
mi'inuiskor. » Att friikell A. gjort sitt
\'l~ rk av IdirlL'k till IIenen sjiilv tyck
tes vara killC'scl'I1ns djupaste intryck,
Ett biittre betyg kan knappast givas i
avskeclsstundel1, Dplla iiI' oek siikert
hemliglwten . till den \'iilsignclse, som
sparats i arheld, Mest gripande var
dock, tror jag, sjiilva uvskedsögonblie
ket. Pli grund nv aU (kL re'gnat eLt
par d<tgar kunde inte m;"mga komma
Illed, men \lagra h<t(\p dock samlnts,
Strax innan Yi sklIllc~ resa stiimde ki
nesel'Ila upp sangen: »(Jlld dig beskyd
dc tills Yi möts igl'lP> o. S. Y. Bibel
kvinnan salt inne i ptt \'lIIU och bara
griiL Gripande yar ol'ks:i alt se en niira
~O-arig l,,'jnna yid nnmn lang ta sao.
Hon kuncle rör ta nu' ej siiga många
ord. men i ;wskcdsstunden rallade hon
frijl~cn :\d~zl'lIs biindl'!', liksom ville
hon halla Ill'nne ln'ar. lknna gamla
\;,Yillna il!' en av dem, som \'1111nits föl'
(iud genom fröken Ackzcll, och den
gamlas hopp har \'nrit, nlt fröken Ack
zl'll l'1l gang ocksr, skulle \'nra med
vid hc'nIll's begravning, N Il tY('ktes det
hoppet slockna och deltn föröknde
sorgl'll, men när hon sa fick höra om
<ttt vi kaIIske ej behiJnlc dö, ty Jesus

r - - - - - -3U'·....----------~c-rKl
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kunde komma n iil' som h r ist, och alt
yi, som da tillhiirde honom, skulle för
y:mdlas, da var deL som 0111 »dd saliga
hoppet:> hade skingrat sorge!\. Gri
pande kiindes dd ocksa för mig, niir
l'll liten grupp :1\' hröderna samlades
omkring mig o('h llled !arf~' lIda ögon
sade: »Bed Gud för oss! .', .Jag "iII sa
giirna lata delllla maning ga vidare
under hopp , alt dpn \'inner gpnklang
i bedjande hjiirlan, Yad jag tycktl' mig
första "ara pn allmiin kiinsla hos dl'
kristna. det ya r, vad jag skulle "ilja

ND.
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dCIll alt kUBna falla, alt hon verkligen
skulle resa. Yi maste emellertid bryta
upp och resa lill Yllncheng igell, trots
att dd ymniga regnet hade försatt vii
garna i ett daligt skick. En liten grupp
a\' de troende följde oss utanför stads
porte!\. En sista hugning diir, några
avskl'dsord och sa fl)l'snlJlno dc för
V:lnl bli('kar,
Hesan I\('m tog oss 6 dagar, "ilket
nog iinda far ansl'S ganska hm i det
skick, vari viiganw bl'fllllno sig. 0\"(,1'
g:llIgl'n öwr Gnla noden hlev myeket

(;lllll flor/clI lllcllllll S/WlIS; och l/ollllll.

kalla för l'ns:IIJlhl'lskiins!an. ~11 , niir
sa m:lnga :1\' missioniirerna resa hem
fnlll Shensi, fa ju de kristna mer iin
l'ljest kiinnu sitt djupa beroende av
Gud allena , och, man förshir sa "iii,
att dct iir med en viss fruktan de se
fram{lt. ,Tag fick ctt gott intryck :n
SII\'ii1 evanw'listen Hai i Siaoi som Li
i Huaehow . Dc tyck<ls ha ptt allvarligt
uppsåt att lcva för Gud. Fn-\l1 första
slund, d:t de kristna ringo höra om
frökcn Aekzells hcmfl's<l, ha dc haft
som böneiimne, att Gud skulle göra
henne frisk, och alt hon simlle ffI
stanna. ]){'! var nog diirför s\'iirt för

iivclltyrlig. Att vi (h'n gungell konullo
över floden, var blott Guds stora nild.
Vi \'l)ro i \'Crldig livsfara. Fröken
Ackz('1J sade, att hOIl aldrig gått önr
noden, niir den varit s{t sv.1r. Utom
det att f1o(\pn stigit sa högt, "ar forsclI
mycket stark, och det bl:'istc en kall
vind. Kiir vi konllno ut i strömdraget,
började b,itell driva. Det gick utför
strömmell med svindlandc fart. l\-litt
ule i fJodcn, diir \'agorna gingo som
högst, var dct blott som gcnom ett
lIlIdcr, vi blevo riiddade, n::lten rullade
vftldsamt, och den StIg ut att kunna
kantra \'ilket ögonhlick som helst.
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Niir båten s:\ gjorde cn kriingning, för
lorade en av vagnarna balansen och
var niirn alt kOnlJlHI över rl'lingcn. Ki
npserna, som skyndade lill, hindrade
den dock diirifran. Hade nlgncn mllat
öycr iir uet niistan siikert alt ball'n
kantrat och Yi hanlIlat i djupet. I det
kritiska iigonhlicket hörde vi oeks:i
miinnen, som stodo "iu rodret, siiga,
alt ucras kran yar sIIlt. Det sag ut cn
stIlnu, som Olll vi sklllle följa med
strömlllen och hamna lIlot cn klipp
yiigg, yilket jll yaril lik lydigt med att
haten krossals i spillror. l Tppbjudande
sina sista krafter k 1111<11' dock lIliinnen
fa halen ur dC\l s'·arasle SlrÖllIllH'n,
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Från redaktion och expedition.
En hälsning.
Elt ay S. :-'L K: s lrogna omhud i Skär
sLad, Smilland, har k[inl en maning, att
genoIII S. L. fil siinda missionens vänner
landel runt följande hiiisning: »jlra Ilcr

ren med dina iigotlc/ar och med först
lingen av al/ dill gr6da, så skola dina
lador ful/as //led Ulllniyhct. och av uin
II1llsl skola dilla prcssar fliida 1)1'1'1".»
Orclspr.-hok. :l: 9-10.

Hungersnöden i Kina.
Yi bedja all f;i Usla upplIIiirksalllhetCll
Yid lIlissioniil· Beinhoffs hrey i della I1llm

Lrlllds/lägsrcsa i Slwnsi.

och gl('d d:! sakta iII 1I10t land.

Niir

,·i nildde stranden, hade Yi drivit 0111
kring en sv. mil, och det hade giltt P:"l
få minutrI'. Sedan fingo miinnen med
rcp draga b:1ten uppför floden tills vi
k01111110 till en plats, där vi kunde
komma i land. Det började dr. mörk
na. Huru tacksamma '·01'0 Yi ej till
Gud, aU han heyarat oss. Genomblöta
och frusna a'· det idl'liga regnandl't och
h\:lsten kommo Yi till cH viirdshus
lIiirn floden. Det yar ett under, aU vi
ej blevo förkylda. Herrens stora nåd
ha vi att tacka rör allt.
Omsider konllllO Yi lyckligt {Iter till
Yuncheng. D:i stodo yiignrna form
ligen som sm:\ sjöar, och vi yoro verk
ligPIl glada, att vara lyckligt hemma.

mer av lidningen. ~1issioni.ir Beinhofl", som
Yislades i IIankow, d;\ han skrev sitt hrev,
hade förhoppning om, all diirifr;ln erhålla
e n del llöclhjiHpsmedel. Direldören för
Shallghai-IIonkong Banken slällde sig
mycket sympatisk till nödhjälpsarbetet.
»Det syncs», s1,river missionär Beinhoff,
»SOIl1 om Vllrt Honanfillt är särskilt illa
ule, och vi behöva millioner för alt det
skall bliva elt effektivt nödhjiilpsarbete.
Den krislna församlingen har här etL obe
gränsat omnhle för sin kärleksverksam
het. Ell jättearbele ligger framfiir oss i
vin ler. Vitra troende slå oss niirmast, men
vi vilja dock i mfln av kraft och tid striic
ka ut v;\r hand till de ni>dlidandc millio
nerna ulom församlingen.»
.\v missionii.· Engbiicks hrev, som även
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:'Iterfinnes i della nummer, fra m g{ll', alt
ett rikligt regn fallit, som ger förhopp
ning om en god Yllrskörd. IIuruYida della
regn sträckt sig Yidm:e än övel' s. Shansi
och Shensi, de trnkter, genom vill,a Hir
den gick, framg[ll' ej ay breyet.

Kolera pä S. M. K:s fält.
.lust som tidningen glir i press n iII' oss
undcITiittelsen, alt icke hlolt hungersnöd
utan iivcn kolera hiirjar på vårt fält. Det
ta gäller siirskilt IIonan. Missionäl' Lin
der skriver II'lln Kil;ungshan den 8 ol,t.:
»Koleran grasserar hemskt i Sinanhsien.
Halva staden läl' vara \ttdöd. Vitra syst
rar där [11'0 i mycken oro rör den stora
bamskaran i barnhemmet. De svii\":} ju
även sjiilv<l i uppenhar livsfara, (b llliin
niskor dö runt oll1kring dem. :\lan hinn!"r
ej begrava dc döda i kistor. Pli y,'lrt Hill.
iii' hungersui>llen sY~lrast i Honan; i Shansi
synes det iinnu rinnas nagot spannll1"I.»

Våra resande systrar.
:\Ieddrlande hal' ingilll, all fröknarna
Forsberg, BjöI'ktund och ,\ekzl'll viintades
ankomma till Londen den 28 nov.

Försäljning.
Som fralllg,1r av tillkiiunagivande pa
annan plats i della nummer, anordnas av
syföreningame för S. ?II. K. försiiljning i
BeLlehemskyrkau d. 3 iust. dec. 1\1. 12 111.
talar missioniil' Erik Folke och kl. 7 e. m.
fm Dagny Bergling.

Till Sinims Lands vänner och pre
numerantsamlare.
Hed. \;11' sig hiinned friheten utsända
n;igrn provexemplar" på S. L. rör rri utdel
ning under fiirIlOJlpning, all P~I s~l si.ill
nya prenlllllerautcl' och viinIlel' Illa vinllas .
~Ied della nlllllmer följer ock en prel1l1
ml'rationsblankl'lI rör dl'uI, sorn vilja pre
nUlllerera direkt p~"1 posten. En \"iirderad
prennmerantsamlure skriver och fragar.
om 110n C'j skulle kunna f,i Vf>rksWJlu pre
numerationell ]l~i Jlosten, (1:1 hennes tid ej
1IU medger, all hOll sjiilv oll1hesöl'jer tid
ningens utdeluing j hemmen. lIärtill Illa
('rinr;I'. all i ]>1"('llllllll'rationslInllliillll1 i

:'II'ets januarinummer' följandc tillkänna
givande stod alt läsa: »PreIlnlllerilntsalll
lare kunllB ock prenlllnerera p,,! tidllingen
~l postkontoret i sin hcmbygd samt in
sända postens kvittenser till S. M, K:s
expo för varje 5-tal postkYillol1 erhi\.lla de
d ~1 fr;'tn expo kr. 2: 50* nren intet fritt
exemplar.» Det iiI' givetvis fiiI" expeditio
nen en slor fördel om prenumerationcn
verkstiilles pii posten, dil därigenom l'>.p.
besparas mycl,et arbete. Yl sU l elen
största tacksamhetsskuld till alla dem, som
S:l troget tjiina Illed alt salllla prenUllll'
I'anler och biira nt tidningen. :\len vi vilja
hegagna della tillfälle alt iin cn gang an
visa en viig, som, med !rIngt mindre arbl"ll'
rör saviiI prenlll11e rantsamlarc sonl expe
ditionen, leder till sannna goda resultat.

För dem som rekvirera tidningen
på expo att beakta.
Om ej vid ,hssldftet llIeddelande till
expo iugi"t Il, SOIll förcskri\"er annorlunda ,
utsändes jauuurinumret till 1920 :"trs pre
'nlllllerantsal1llare S,lSOlll \"anligt. Om pre
llullH'rautsarnlare fiirrIytta prellumeratin
lIell till postkontoret, iiI' det därför av
vikt, alt meddelande hiiroll1 illgl'll" fi jrl'
arets slllt.

Hudson Taylor,
:\lalllll'1I som v:igadc, Ilar I1n utkoll1lllit
i sill andra IIppJaga. »Uokell hlir ell lfllll[l
lig gi"'a ,It de unga. Ot:h cll'1I som mr dl'n
tiisl']" den, ty sil illtrl'ssant :-Ir clem), ~I;ri
wr G. \'. tidn.

Hans Stjärna

Östern.

~Irg. Pris häfl. 2:.j(),
kart. :1: -, Jdotb. I: 50. Yiel re];v. av lIIillSI
5 ('x. av o\";,"sl;l('ncle höcker liil1lll:ls 23 ( u
rahatl.

111. JulkalerI<ler, 17:c

Visa tidningen fÖl' etl1'a 'vän
bel~a 'nta och up/nnana
(le'l n att P1·C/H.tllUf'l"c'ra, tZ dCll
sam·m al

ner och

*

Kr. 2:
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giiller !ör UH1.
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Från de svenska missions
fälten i Kina.
IIJ.
(ForLs.)
Från Honan skrh'es:
,Pi, de två försLa fragoma \-ågar jan
svara. ett, a~'gjort ja. Xnnu ha vi ej
hunmt sa langt, men Yi firo inne på
yiigen.
Alla vdra predikoplatser och ii ven
ntstationerna iiro självständiaQ mcd
det undantag, att missionen ~innu bi
drager med evangelistens lön pii någ
ra clV. de ,.senare, diir dock fiirsamling
en star fur deras mathallning. Ett un
dantag fran dcnna rpgel iii' Songhsien
.niir vi nyss öppnat ett nytt at·bete. D,1
det sedan gäller församlingen i sin hel
het och dess sLyrelse, si't ha vi nu Yflra
församlingsn\d, pI"Ovinsrild och syno
den, i vilka kineserna iiro i majorite
te n, och där Yi missionärer söka att Sll
1:l ngt som möjligt Stil i bakgrunden .
De nationella sjiil vstii nd ighetsrörel
serna !~a ej i. minsta mlll1 inycrkat pli
vara forsamllllgar, :Itminstone ej i Y111'
provins. ,.·
Fr{in Hllllan skriyes:
-,Dessa iiro mycket aktuella fnlnor
för närvarande. I )forska l\1[issionssRII
skapet hn de kinesiska ledarna ctt
r,ldgi\'ande möte fi"lr() Illissioniirernas
konferens, och man talar om nit sam
mans!:'i de ln'lda sll smaningom. Ge
nom de sV:lra viixelkllrserna ha kine
s:rna mer iin förr tvingats alt hidraga
tlll arhet<'ls underhall , men tal om
sjiilvunderh:H1 iiI' dd dock knappast
iil1nu. '·

*
Vidare framsliiIldes frågor rörande
framtriingandd av viisterliindsk otro
o('h friliinkl!ri m. m. d., och :n'giivos
följande snu':
Friin Honan:

·Yllr provins iiI' S:l konservativ och
j m:lngn st:\'('ken s:t efterbliven, alt
den väslerliincIskn kulture'n ej kommit
111 pii 1111'1' iin ett område'. nämligen
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skolorna. Dessa ~iro i de flesta fall
endast en ayurt a\- de västerländska,
ty hiir är det ej lärarna, som regera
skolan, IItan eleverna. De bestämma
n~isLall allting, och Olll lärarna ej vilja
rätta sig diirefLer, sa fa dc gå. Detta
gör, att det förekommer ständiga om
byten av Iiirare i regeringens skolor ,
Moralen i dessa iir mycket blg, men
detta torde kanhiinda ej ha s:1 mycket
alt göra med den \'iisterliindska kul
turen, ehllru det ser ut, som om denna
medfört en otyglad frihet, vilken var
helt och h:lllet friimmande i de gamla
konl'usianska skolorna.
Strax efter re\'olntionen 1911-12
märkte man mera, aU en hel del av
de viistcrliindska, dåliga sidorna stucko
allmiinnare fram ute ibland den mera
rörliga delen :lY Kinas folk, men se
dan dess har allting mer oc h mer gli
dit tillbaka i rent nationella spilr, vil
ket gi\'(~tvis hlivit till kinesernas för 
del.
s rl gott som öve rallt i skolorna 11:.1
dessa riktningar funnit en god jord
mån, hland siiviiI Iii rare som elev!'r.
Deras litteratur hal' kommit in frall
Europa och Amerika via Japan i bil
liga gottköpsllpplagor, och f. n. utges
i Peking en tidning, La .TeIInnesse, pil
franska och knan-hua, vilk en öppPl
propn~l'rar fritiinkeri och materialism
samt ullalar sig emot den kristna mis
siOlwn. Den iiI' myc ket pO]1uliir hialId
den studerande ungdonll'lI.
De
rationalistiskt
mockrnistisk:l
striilllningarna härja aH vinna ett för
fiirande inst\'g ibland missioniircl" och
de hiiyrr hildade kristna . Bland dl'
fiirshliimnda iiro College grnduate~
fr:m Amerika och Kanada. De senan'
höra i regd till de fran förstniimnda
land ii LerkOJIl na sllHknmdenas led.
Det iir ej utan djupastl' \'1'1110<1 och
fruktan. som lIlall ser frall1tid('!1 nn
ifr:ign

0111.

d en kristna missionen i Ni

na llH'd tnnkc pil dessa strömningar.
Fn-1J1 Shantung skrin's:
. Sedan opiumhruket till en rutt stll!'
utstriiekning avskaffats , hotar cigal'
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reUrökningen alt intaga dess plats.
,rorfinbrnket är ock i tilltagande. Lös
aldigheten likasli. Fritiillkare och fri
tiinkareföreningar iiro talrika. De ho
la alt bli\':! missionens största mot
standare i tider, som kOlllma."
: Under sista aret har jag ofta und
rat, om och hllr mycket v:tra ...iinner
hemma vela Olll, vad SOIl1 sprides
hland liiskunlliga kineser för alt ut
hreda moderna asikter. - - Emel
lertid, giftet IWIlll1lcr smygande, sil viiI
dolt i vacker driikt, att det fordras vis
hd fr{1II G1111 att upptiicka del. Det
lH'hövs ocksa I1llgon, som iir sprak
kiinnare, och plI vars omdöllle alla
kunde liLa - och som iignade sin tid
at kinesisk litteratur. Allt nt\"(~cklas
sli oerhört hastigt. Vi !Jehö\'de till rör
litliga rild för dra 1Ill'dhjiilpares och
ii\Tiga kristnas liisnillg (höcker och
tidningar), för evangelisk litteratur för
sökare och hedningar. »
Slutlig!'n giillde l"r:lgan missionens
ht~hov och framtidsutsikter. ,rissioniir
H. Andersson i lJollllnfll skriver:
»För det första verklig andekraft
mecLelt sinne, som iir ödmjukt nog alt
giva r{Id och leda, uLan alt synas eller
härska. För det andra hr/gad bCf/uv
fling och helf]o(/ kllIlskap. Det iiI'
ofrånkomligt, att dcn niirvurande tiden
i Kina kriiver Iller av det senare, än
vad som varit fallet under g:lIIgna ti
der.
Ifråga om utliindska krafter vill jag
IItan tvekan siiga, aU v:1rt största be
hov äro sädana, som ha ga\"lUl aU prl
pU praktiskt, li\"gi\"ande och inspire
milde sätt meddela undervisning i
Guds ord åt v[Ira troende och söknre.
Detta blir mer och mcr missionärens
uppgift, då detta mer iin nilgot annat
gcr församlingen kraft till eU helgat
liv samt inspirerar till personligt ar
bete i evangelillm och lltbredandet av
Kristi lära bland dem, som

åll11l1

icke

tro. I det direk ta evangelisationsarbe
tet göra kineserna själva dc bästa in
satserna.
:h de infödda behöva vi i första
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rummet pastorer, som (·fter oss kunna
taga hand om den direkta försa\11
lingsv:1rden och utom dessa, nitiska
ledare inom församlingl·n. Fiir alt fa
dessa senare behov fyllda, kriives me
ra av missioniirens kraft för alt lIn
den'isa, fostra och leda . Hittills ha vi
falt dela Vllr Litl och var kraft pli allt
för manga hilll, och krafterna ha varit
för fil.
För det direk t e\'angelisa Loriska ar
hetet skulle vi behiiva minst tre tiilt
med fyra stiind iga lU'!Jetare för vart
och dt av dessa. S:l h\l1gt vi ha hlln
nit prih"a del1lHl meLod, alt shi upp tiil
td ]l;I mera t'entmla plaLs!'r för en
liingn~ <>1I('r kortnre tid, till dess alt
nagra blivit wrkligt Vlll1lW !liir fiir
Herren, ha \'i fuunit deIl \'ara elcu nll'st
frnkLbiirnnde och frall missionsstralf'
gisk och missiollsekonomisk synpuIlkt
dt'n hiista. l Peh ya ng dH'n*, diir vi
Hnder förra vinlPrn hade det enda hill,
som vi f. n, ha , uppslaget och i Yl'rk
samhet i niira sex manader, finnes nll
dt tiotal trot'IHle, SOIl1 samlas regl'l
IlUndet till gnclstjiinst i Pil av dessas
hem, och diirmed iir en god grund lagd
pli denna plats till en sjiih'stiindig Uir
samling. Ett för denna verksamhet
liimpligt tim kostar i inköp omkring
$ 150. 00 och för att driva delta arbl'le
hehö\'s omkring $ 200. 00 per tu. Dess
utom iiro \'i i stort beht)\" av ett stön'p
antal infödda medarhetare, iin vad \"i
nu iiga, SOIl1 kunna mpddl'la undervis
ning i Glids ord [It dessa nybildade
grupppr av troende och leda dem fram
at p:l sanningens viig.
Förhoppningar och mM: alt sa snarl
som möjligt och i största möjliga ut
striickning predika evangelium och
grundlägga sjiilvstiindiga församlingar
öwr hela v{Irt fiilt.
Framtidsutsikter: Herren har givit
oss ej 5:1 fil dugliga evangelistgå\"()J".
och \"i hprlja snmt tro, !"Itt hall. som iiI'
skördens Herre, skall förse oss med
medel samt föröka krafterna, sil all \.j
kunna förverkliga Vllrt mul. Dock be
ror det i el oväsentlig grad på hans
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skaffare därhemma, om vi skola lyc
kas. Genom Guds 11:id ha vi nu kunnat
upptaga arbete i alla sliicIer inom vart
distrikt, men unOll ha vi hllndratals
slora köpingar och byar, där vi ej ha
en enda kristen. Hela det stora Song
hsiendistriktet, "ilket till ytinneht1l\et
är större än Loyang, Sinan, l\lengtsin,
lensi, Konghsien och Tengfeng till
sammans iir sii gott som obruten mark,
med undantag av det arbete, som vära
bokförsäljare utfört under de senaste
aren. Folket i detta distrikt är mycket
mottagligt för evangelium, och hade vi
blott medel och krafter alt bedriva ett
agressivt c\"HngelisationsarLetc i dess
manga folkrika köpingar och byar, så
skulle Guds församling här förökas
tiodubbelt på n:Igra :ir.»
Missionär lllom skri,oer:
,Det synes mig, alt för de niirmaste
behoven ett lO-tal manliga och minst
lika många k"innliga missionärer be
hövas för alt möjliggöra specialisering
i det befintliga arbetet. Vidare alt vflr
gc'nom penningbristen reducerade stab
a,' infödda medarbetare åter bringas i
niv:i med kraven.»
En S\'enska Kyrkans missioniir i
Runan skri\"{~r :
»Först och friimst behövas verkligt
:Indefyllda kristna personligheter, srl
bphön1s de allra hiista krafterna b:lde
diirhemifran och hiirute, de kunna ej
fii en för god uthildning. De kristna
länuerna behönl liira sig aU endast det
busta är gott nog i arbetet för Guus ri
kes utbredning. Ofta hör lIlan där
hemma, att den ellpr den Wnker en
smula prl missiOIH'lI, men sii heter det:
, Vi ha ej rild att mista hOlIom. » Hade
dc första kristna rad alt mista Paulus?
Hade de vägrat att sliippa honom, ha
de kristendomen rflkat i fura att för
bli en judisk spktreligion i stiillet för
en viirl<lsreligion. Det hiimnar sig all
tid alt vara njugg mot Gud.

Det, vi

giva till honom, mista vi ej utan f:1
"i igen i rikaste m:llL:o

*
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Alla missioner ha, som bekant, un
der den senaste tiden haft stora svårig
heter med anledning av valutaförhftl
landena. Det iir diirför av elt särskilt
intresse alt ta del av följande meddp
lande, vilket visar, hur iiven detta fiilt
tjäna till ,·älsignelse.
» ~[ed avseende P:-I valutaförhållall
dena och diirmed sammanhängande
s"flrigheter, kan jag ej annat än säga.
alt ur denna ganska SV:tr:l prövning
konunit m:lnga välsignelser. Herren
har prövat vitr tro på ett sätt som ald
rig förr, bftde ifraga om ,o{Irt eget up
pehiille och kanske iinnu mera, dn det
gällt arbetet.
D:l det gäller arbetet och bristerna
dih, s:1 ha vi åter stor anledning alt
tacka Herren, ty ehuruviii det synts
oss, att vi tvingats att göra alltför
brddstörlade omliiggningar, har dock
Herren anviint delta till att hjälpa oss
fram:H pil sjiilYlll1derhilllets väg åtmin
stone tio år fortare. än vad vi kunnat
hODoas, om ,oi ej r~ikat i dessa finan
siella trångmttl. l\ftlnga oegentliga för
hilllanden, över vilka flera av oss Idint
oss oroliga under en liingre lid - sär
skilt d:1 det giillt hushyror och anstäl
landet av ett skadligt antal av infödda
arbetare pil flera utstationer och det på
bekostnad a v allrniinlla fonden - ha
mtlst elimillPJ"Us och tillriiLtrrs, vilket
knappast varit möjligt på Iliigon an
nan \"iig. Att vi nu ha ett otillräckligt
antal medarbetare, det iir ju klart, men
d:1 Jlerren :Her ger oss medel, sil alt vi
kunna fil öka deras antal, Stl komma
de i m:mga fall alt fft sina arbetsupp
gifter inordnade efter andra principer.
Summan nv det hela iir: denna tid
har varit en prö\"llingens och trtmg
m{t!pns tid, men vi tacka Herren för
de liixor han liirt oss och för den hjii.lp
han gi vit, och vi iiro förvissade, att han
skall föra oss igenom och {Iter föra oss
ut pii rymlig mark. »
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Utsändande av arbetare till
skördefälten.
Ar 1919 utsände Norska Missions
siiIlskapet ao missionärer till sina mis
' sionsfiilt; i medlet av delta {Ir hade
det redan utsiint 26.
Frfm Sverige utsände Svenska Mis
sionen i Kina, Alliansmissionen och
Helgelscförbundet ilr 1919, 13 aruetare
liIl Kina, Fosterlandsstiftelsen till sina
missionsfiilt 11 och Missionsföruun
det 10.
Svenska Kyrkans mission har detta
ar ulsiint ungefiir ao.
Från Tyskland IllsiilHk nerlill11lis
sionen i juni 7 arhetare till Kina. Till
dessa slöt sig i Hamhurg 2 av BarmelI
missionens missioniirer, SOIl1 avreste
till Indien över Holland.
Belysande för tidsförhflllandcna är,
att dessa missionärer aneste fnln Ham
hurg med japanska fartyget »Nankai
~Ianu.

Finska Missionssiillskapet har till
Afrika ulsiint ] 3 missioniirer och till
Kina 4.

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

För dc genom hungersnöd och kole
ra hemsökta, s. :~04, 309. Det arhete
fröken Ackzl'lI falt utföra, s. 307. För
(le nykrisfnn, som hchiiv:l ,,[u·d och
hjiilp, s. 307. För Gllds olllvfmlnad
om sina tjiinare under resor, s. 308.
Att regn fallit, s. a1O. Spridningl'l1 a,·
s. 1.., s. 310. Kinas studerande ung
dom, s. 311. Dc rationalistiska slröl\1
ningarne, s. 311. Om av GU(] utrus
tade arbetare j ving:lrden, s. 312, 313.

t December I !l:,!U.

Insända skrifter.
DlODd PersiclIs muhammedaner. Minnen och
hi.gkomster [rilll Sy. MissioDl:;förbundc:ts
arbete i Pe..sien. Av L. E. llögbcrg. f;\".
Mi;;sionsförbuurlets Förlag,
~tockhollll.
2;)6 sill. Pris inb. 7 kr.

Det. iir ett synnerligen intress ant llrbete, ,-0111
hiir fti ..eliggl'r. Man l.tr hlir en gOlI inblick i
o .. ientali ~ ka förl"lIlanden. Föd. besitter ell
lugn lwh ~aklig skihlringskon~t. :Kär han
skildrar naturscenerier, folklivs[örh.illalll!l: ll.
reso r och ii\,(~l.ItYr pller niir han beriiUar om
den andliga ;;lr·ie!. "om kristtrogna ."jälar fl'
kämpa i lIIuhalnmcdiln~ka IiifIller, Hr Imu
framfiir allt <len förtroe'n<1einginlllde och ,-r,.
derhiiftigB c·iceruncn. 1Iun Hr ju ock ,'n i
lnilllga. ~lrid('r g r :lIli.1t l \'c·tern n~ 80111 kan . . . e
tillbaku, på en 40-:Il·ig lIIi ss ioniir:;bana,.
SOIll ell .. Ud tr'lll g ä r genom hela arb,.tct
det 1l1nhllllln.cd'll"ka problemet. ~Hr man lii,1;
<lenna bok för~till· man "udör fört. Sil tnngt
bHr IIlllhu1l11T1l'llanmissio ncn pa sitt hjlirla.
Yid mi s"ion"konicrC'llscn i sept, yttrades 1.\.,.
hilg:HHl ord OHl lUllhauullcdalllllil-':-:iolleu. ~1l'1I
yem sklllle. ;;cclan han Hi st denna hok, hanl
lIIod att (rantaga de 1I1cr lin onl kUllna skildnt
bcklugun",-änla folkell i <ll·n IJlUIHlllllllcdan"ka
orienten det l'nda 1,111;;. so m kan ~kingra rniirk·
ret! Den [·yangl'iiske butlbUra rens Yiigo blanll
dC~3il folk :i l' \-i::;serligell en kur!-5\"iig, JJleu dt'H
Ur ock en JLerrcll Yiilbphaglig \-ag.
En hi.'itorisk ijyerblick samt kyrko- och
ll1is"i()n~], i~tori5ka data gi n, i. t ~l~ iIdri ng.. "
en reli e f, SOIl! giir l!pt nll,'nrande Iiiget nwn'
fattha .. t. Dl'n inblick i dc III1.hallllllelhllhlm
;;C'kiprn;1s kult ud. tro, SOIll gin" .., ii.· 8ynJlI.·.. ·
!igen \'Hl'lleiull odl klIlL.;lmpsgi\'llntle.
Fiid..,Iutar sin bok III mI ,-,n gripande skild
.. ing (ly mubanllnl'<laui~lIlens illtlad i orientl·1L
nntl"r YiirlLls krigeL Ingen skall kunna lii sa
desi<a skildringar utan alt blint hjiirt.egripl'II ,
M ått-p llpnlHl huk fh hlint en tiindande fadda .
som t ii llllcr K risli kii rlcks eld i rnissiollsfi·,r
~Hl1ulingell:-; hjHrla. ii\"cll JÖI' 1l1I.lhnlllHlcdi1nrni:=;
s ion"JI. )[it dpu frnmför allt ii< ,·Ueka till foir·
hi'>I1 Iii .. alh. dc olyekliga kri stna lIlf'lIigheLf'r.
SIll 11 len.. lIud"r 1 .- hIIllS gry"lIlHl ,pira!
Hoke n iiI' rikt illustrerad 0("11 förstkllls;; igt
lIbtyl'll.
.Y. ll-t!,
Soluppgången. .J ulb lender iiir ,ir W20. LV
i.r:;r, Till IIppb;-'ggebe o("h lHis.-;ioIlSill·
tresset.s Hil"llyanllc, ulg. a,· ~". Allians
ml ss .oncn
,)iinkiiping, Mission Hiiir
e ning, HClligcnLll av _lm/f'/'8 llllltmrw .
])1"i~

;! kr.

Flel'ft olika förf. "k .. in, i denna kalentl"r,
InnpIJ itllC't ii .. OInviixlantlc 0("11 g-iynlllle. Jl1ir
bjude~ viinlefllll liisllin~. UI. Il. sk .. iver miR·
5ioniir c\n~. Berg om Kikllllgs han.
S. II-II ,
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.Julstjärnan • .Jultidning fur ung och .~;unm:ll.
1', "le arg. l.; tg. a\' .'\.:ccl 1':. Pet ersOIl,
Ktlng~gat. :18, Göteborg. Pri s kr. 1 : 50.
Denna erkiint viilredigeradc julLidning
ira mtrii<l e r ih'en i ur S:lRO m allti d i prydlig
ul..5tyr,' el Od l l1\etl ett in Lre5S:1nL 0"'1 Olll\·'ix·
lande iUll eh, Il .
.v. II-n.
:'\iir och Fjiinnn. Utg. n\' Kviuul i'ga, )Li s·
siun 3arbeLarc. 20:t1c tlrg. P ri 1: 75.
Om miijli gt iir delln'L a lltid verkligt pl'llkt·
iullol jultidning i lir lJiittre iin n[tgo ns in.
m'Lnd Wri. lIl iil'k c;; Erik Folke. E \';1 V. ]lamm,
F . Hoving, .\d. J\ o lmotlin , J. E. LUl.ltlnhl,
m. fl.

F"ån

.~(/mma

Ycm vilt glI?

("rIa!,..
Av Genta OIl6 J1.. }'ris 2:3 öre.

Digin ViL"ginie. E n arlllcni,k k \'innu, l i
(landen. Av ]\(II·cil·.lla,·iu l'ed crse /t. Pris
25 öre.
Ett torrt o<,h tiil'Stigt tand. A\' Ida G/"UMlvist.
Pr i;.; ]2 lirp.
Tre guda mi ss iousskrift.cr. Eiip dem! Spritl
dem!
, En bJit'k pn den kors fiiste.
li t en.

Pri~

A\' Fl'. llaiilJllar·

20 örc.

1lI0tt ett steg. . \\. snm lll e iöri. Pri s 12 öre.
Pn flykt. A \. su mm e iöri. Pri.s 12 öre.

Vilken gata bor (lu pn? A\' H. n. Gordon.
l'ri ~ 25 iire.
Fyra föl·t r,ifilig'L Rl11ii s kriiter, vilka fiirtjä·
Ull. rna sspridning.
Yisdolll frän Gud. Fön·(l rag \' id SÖ(!<' rUi lj e·
kunfcrem;('ll 1D~O , D.; s id. Pris 2 kr .
["öruLl'lII prin s Be rnadotf'pi5 0<:11 mi ss ion ii r
L . F{)lke~ föredrag å t\'rfinn cs biir Lre uv pn s
tor C. S ko\·gaarll·l' c t('r s l'lI ~ hibel ~ tl((licr. De:·"a
ulol11ordentligt ginllH\(' s tudier a \'h a ndla fijl·
jantIe iim nclI : l\ri~t,i kor~. Friil ~ lI i nge n B all·
lll'inneligbet. Friil s ning~ hi ;; Loril'ns u t veckling.
Jl iir är ett burl Rkap ;;om siir.. ;kilt n 'tr tic!
triiugt·r . De nna bok Wrtj,inar c n vid,tr ,iekt
' pridning. 'fag tillfiillet i akt oeh ~iitt den i
hiil!(lNna pa m 'ln gu. av Jin a \' iin ll(!r tldl be·
kanta Ull till jlll!
S. If- n.
Georg Miille\". E n tron s hj'ilt:e. Bearbetning
j'rttll e ngl"l..; kun a\' R/.q " Ribbi11fl . .J. A.
Li nLiblud ,~ förlag . 120 ~ i(1. Pris hii ft. :3 : 50.
Inb. 4: 7n.
:\Iun m:, g liidju ~ig l,t. at.t Georg ~liill e rs
rijst e j tp luar. AlItjiimt ta lar han genom
~ in tro och si tt li\' till O;;~ . l'iirl'liggarlll e ar·
b('f.c har en slor ll1i s"i o n i dr hi\'el sjllka ti ll.
~r'L det fioua e n s t ur Rpridning!
N. Jl-n .

315

Arbete för KrIstus. A\' R . . 1.. TOj·rey. Över·
siittn. frun engel~kHn a\' ON Anna Axel·
SOIl.
J. A. Lindblad s fö rlag. 198 ,:id.
Pri s 5 kr.
En bok med pmktiska nid och anvisnillgar
av Jen erfarne amerikall ske e\'ll/lgelistcn dl
Torre}'.
Hemligheten av ett lyckligt liv. Av II. W . S.
S junde tipp\. C. A. W. Lundb olms Wrlu g.
191 si d . Pris hiift. :3: 50, klott>. 5 kr.
En bok som vurit till stor Yiil öignelse iör
mänga ut:h !'om varmt rekollllllcndcras.

N. f l - " .

Försäljning
anordnas av syföreningarna för Sven
ska Missionen j Kina fredagen dcn i\
dec. i lletlehelllskyrkan.
Gin'or, ii\"cn in natura, mottagas
tm:ksall1t linder IIcdanstaende adresser
och pa S. ~J. 1(:s ('xp .~ Droltningg. r)5 ~
2 tro
Frö\<ell Emma lJeskow,
Sturegalall 5u, 4 II'.
Fröknarna M. och N. Cavalli,
ÖSlermalmsgalan 23, 'l tro
Frll ] sa/Je! Faxe,

Bil'ger Jarlsgalan 15, 3 tro
Fru Bell Fri es.

llamllllsgatall 10, :1 tro
Fru HUll lJo/mgrell,

Fjcll stcdt sb. skolan, Uppsala.
Fru Hillu .]O]IllIlSS0n,
Grcvluregatan :31, lIr.
Frök en Tekla Liljeqvisl,
MallTlsldlllladsgalan 31, 1 tr.
Fru O/ya Jlrlf/llUSSOIl,

.\ppclvikpll.
Fru .1I(/1 hi/cIa N orcIberg,
Götgalall D.
Fru Ber/a OllercInhl,

östervägen 16 a, 3 tr., Hilsunda .
Fru fler/n n er/eli,
l i pplalldsgalall 28.
Fröken LOllise Schön,
LiHzenga tall 5, 3 II'.
Friikcll S. S/O/'Ck(,Il{C/cIl,

Engclbrcklsgatan 6 n, 2 tro
Fröken TlI.lJ/"{I Sallds/ec/I ,
Sveaväge n 50, 3 tl'.

Hudson Taylor.
Mannen

S01U

2:a uppl.

mlf/a.lle.
Pris kr. 1: 50.
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PRENUMERATIONSANMÄLAN FÖR ÅR 1921.
Kina-Missionstidningen Sinims Land,
organ lör Svenska Missionen i I\ina,
anmäler lu:irmed sin 26-tc äryr/llg. Tid
ningen utkommer IIndcr är 1921 med
ett 16-siäifjt nummer i måna([ell. Där
jämte kommer ('11 B-sidig bilaga med
brev fräll missiolls)"iilLet att 4- gånger
om äret mcd/ölja. Delllla föriilldrillfj,
som blivit nödviindig på gfllnd av dc
återigen lIiJgst väsentligt höjda fram
slällningskostnaderna, har vidtagits
efter inluimtwule av liisekrl'lsens mc
ning. Hellre cill 1'11 (l/Jseviird förhiJjllillg
av priset har ([/,lIl1a IIlvcifl valts.
Sinims J.un([ kommel" alt redigeras
efter SamIl111 plall som !örrgå('lIde dr.
Den vill vara ell ('wlwlc IiilIk mellan
missionsurbetaflla på f(/ltd och dem,
som i !zemlal/(ll'i !lenOlll förbön och
offer bära Ilpp misssioncllS heliga sak.
Genom IIppbyflgdsenrtiklar och l>ibel
studier - missium/r Erik Folke kOlJl
mer att skrilla ('n s/'rie bibelstudiel"
över (imIld: » Guds folks valldrin!J » - 
samt gellOIII samIlwnj"allan([(' jjul'fsik
ter av lIIissiollellS slora Vf'rk bland fol
ken, vill Sillims L((nd MilJ(( missiolll'IIS
minner till /ljiilp. l1ppbyafJrl.~(' ocl!
glädje.

Elt /ljärtligt tack uttalas till ulla
dcm, som i kiirlek och förbön ocl! i
arbetct (lft samla prenumeranter med
verkat till lIår tidlliIlg.~ spridning. Red.
vägar hysa /örllOPPlling om ett forL
salt förtroendefullt samarbete och om
gCIllclIskafJ i kärlek, förbön ocl! Lro.
Tidnill(Jem pris blir: hell är kr.
2: 50, .'J kuartal kr. 1: 90, ItUlvär kr.
1: 50, ett kvarlal kr. O: 90, en mänad
kr. O: 75.
S(/wl till ul/alldet kostar Lidnilluell
kr. 3: 50 pr dr.
I'rl'numefonLsomlare, som verksLiiIla
prcnrllllrra!ion el 1I(lrnwste postkolIIor.
('rllIma, lllol illsiilldal/(le till expo (lU
posll'lIs klJitlcIISI'f, kr. 2: 50 för varje
5-lal 1'.1:. 111elI eld illtet friexemplar,
Stir [) ('.r . ('1I('r cliirrllöocr rekvireras
frtlll ('.l"p., ('r/Hl11cs uw·t (3 :[e ex. gratis .
.\'iir minclre (in 5 ex. tafJa.~ lJör pre
llllllleralioll sk/' pli postell.
PrC1ll11llCref(( i god tid före nydr, sd
alt upplagalls storlek kan beräknas.
Provexelllpllll' cl"hållas gratis frdn ex
peditionclI .

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: Riks 44 59. AIlm. 22473.

INNEHÅLL:
Il\. - Jesu gliidjc. X. - Frllklansyiird hungcrsniic\ i :\orra .Killa. -- HreYölVdclningell.
- Frim redak.tion oeh expedition. - Fråll de s\"l'nska missiollsfiillcn i Kina. _.
Utsändande av arbetare till skö.'c!eHillen. - Fii.· S. ~r. K:s bl·t1jallde viiuner. - In,
siinda skrirtc.'. - FÖ.·siiljnillg. - l'rclllllllt'ration sa nrniilall. - Inneh å ll.
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