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Hö-rer du din Frdscrs Stemme? lfii-rer du din Frei_ers Htcmm("/ Hö-rer du din
I Dit Fod·spor vii jeg föl' ge ,
Dit Fod-Rpor vil jeg fol· ge,
l dit Fod'''por
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Freisers Stem-me: Tag di t Kors og fölg d n
vil jeg fol - ge
Re-le
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Ye-jen vii jeg föl-ge
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2. Till Getsemane gur Vejen :11:
Har du )[o!l at fölge mig?
I dit Fodspor etc.
S. Vii dn hiire 1'ornekronen?
.Teg har håret den for dig.
I dit Fodspor etc.

mig!

-I..d-

:11:

4. Vii på .Tortl dit Liv du miste
For at linde det igen '?
I dit Fodspor etc.

:11 :

5. 0, min BI'nd, snart er nn hjemme,
Hver en Tllre skal du gl cmme,
Hörc glad din Bruclgoms Stemme,
Arve al Hans Herlighed.
I di t Fodspor etc.
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l Oktoher HJ20.

H I M M E L S K A S Y N E R.
Apg. 16: 6-10.
J.
.\pustl'ln Pauli liY var oiindligt rikt
- Tikt diirigenom alt han fick föra
hlldskapet 0111 friiisningen i Jesus lill
sa muuga folk och liinder, alt han fiek
se sa 1Ili'lIlga böja sinu knän i Jesu
namn Ol'h tillhedja Friilsaren, alt han
fick se dessa sina andliga barn Yiixa i
tro, kiirll'k, kraft o('h glädje, ja, mog
na för (;uds I'ikp, nLt han fick se s:1
manga ga liver griillsen, om vilka han
visste, all dc en g:lng diil'llppe skulle
mottaga honom i de eviga bonillgarna.
l'auli lh' vm' sa rikt, diirför alt det vnr
dt missiollsliv. Paulus var en missio
niiI'. Vad som gjonle hans liv sn rikt,
nll' dock icke l'genlligen dc segrar han
yunnit. Yad som utgjorde själva krnf
len i hans Ii", var, att det var så rikt
}la himmelska syner. I)Plta gjorde ho
llom till l'1I sjiilavinnare för Jesus
Krislus. Detla drev honom fram på de
mest farliga "ägar i de mest :l\'lägsna
liillcll'r. Della gav hOllom nåd lill att
mitt undcr faror för livct, i nöd och
eliinde, fattigdom och brist färdas p[1
Guds Yiigar. Dct gjorde hans liv frukt
hiirandc.
~iir mall tänkcr pi\. delta underbara
lh', som framicnIes pa var jord :lY cn
man a\' S:lnllna költ och blod som vi
skulle da icke \,[ml hjiirtan fyllas
en innerlig längtan att f: le\'a etl lik
nande li\'?
Hur skall detta drl bliva oss möjligt?
Enda mölighelen iii', att vi göra så

fl';

. * l ' l:drag

ett mi ss ionförellrno- av mig,
rolkr "id S,·enska. Knssionens
l h Illa h(i~tm(jle i Betl'sdak\'l'kan i Stockholm
siind. ,I. 1:2 sept. 1920.
•
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som Paulus gjorde rcdan försla gang
cn, niir han plI vägen till Damaskus cr
Han \'illnar
höll el; himmelsk syn.
hiirom för konung Agrippa oc.h säger:
»Jag ble" icke ohörsam dcn himmcl
ska synen. ;> Delta var begynnelsen till
ett liv, rikt på himmelska syner, syner
som gjorde, att dc jordiska synerna
förclunklades.
Hemligheten lill alt
Pauli liv blev sfl rikt, lag cliiri, att han
shiIIde sig hörsam mot de himnH'lska
synerna.
I "oh lext beriillas, all han i f'11 syn
10m nallen sag en macedonisk milll,
som stod o('h had honolll, sägande:
. Kom över till Macedonicn och hjiilp
o:,sl . Denna syn gjorde ickc Paulus
\'illrådig. Han undrade ieke, \'art Gud
ville siinda honom och vad han slwlle
göra. Det \'ar hos honom inga » Olll
och men ». Det val' intet radslacnde
m ellan h.onom och hans följeslagare .
De \'01'0 alla av ett sinne och en ande.
.»Vi sökfe . , siiger Lukas, »strax mtgon
liigcnhet att fara d~irifr[1l1 till ~lnccdo
nicn ». Paulus var s:'tledes lydig den
himmelska synen.
När sedan Paulus och bl'ödema
skilts fnln \'arandra oeh han var en,
sam i Korint , den stora staden, diir
han val' salt att vara ett \'iUne för Gud
och han_ fick pröva p:'\. mtlllga miss~
riikningar, snhll frestelser och cn djup
nöd, vilken liingtan kiinde han icke d;1
i sitt hj ~i rta efter att h:wa sina iilskade
l~röder hos sig! Han kände sig oänd
hgt ensam. Men d:l kommer Gud ill1\'o
till honom i en syn och såger: »Frul;:
ta icke, Paulus, tala och lig icke, ty
jag är med dig, och ingen skall kom
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ma vid dig oeh göra dig skada. .Jag
har mycket folk i denna sLad . » Se
dan Paulus erhallit denIla SYll, var
han i Andens liran strax. redo all
Irotsa allt S0l11 skulle möla honom :ty
l11olslalld . Han yitllladl', och Gud gay
honom myeket folk i den slad!'ll.
Niir han I'ftcrat kom till Jerusalem,
och det sag ut, som om ha ilS väg "ar
all(klcs sliingd, var Yiigl'll uppal i("l,c
stiingd. ;\ej, yiig('n lill himmelen var
öppen.
.ludarna vilk slita honom i
stwkcn, diir han stod p:i trappan, Yitl
n:~ nde om sin llerre och ~Iiislnrl'. ~kll
Herren tiJliit MI ickl', o("h naltl'n diir
efter uppellbarade han sig i l'n ny syn
för sin I.Finare o('h sade: » Var "id goll
1I10d, ly sasom du har vitlnat om mig
i .Jerusal!'Ill, sa 11l:'\sle du ock vitln:\ i
Hom. " .lust niir <Id sag alldl'les omöj
ligt ut för Paulus all n:i sin liin;.:LlIls
m:l!, Rom, öppnar Gud p:\ l'It alldeks
oviintat siitl viig för honom . Och niir
Gud öppnar yiig, vad 1)('lyda d:"l bojor
och olllöjliglwlPr.
Under n'san till Rom uppstod en så
hiinig storm, att skeppet ick!~ kun
de halla stallll, och IlU sag det ul. som
om dd nyvaknade hoppd alt komn1:l
till Rom ie!,;e skulle bli förverkligat.
Men just niir dd ser som mörkast ut.
visar sig en Guds iingd vid hans sid:,
om nalll'n och siig!'r till honom all
id,f' blott han sjiilY skall hliva riiddad.
ntan att Glid skiinkt hOllom allas dera~
Ii\", som voro med h0l101l1 pa skl'Plwl.
Vi vilja nu slanna infi>r den rikaste
av alla Pauli syner, niir Gud sa att
siiga tog honom vid handen ol'h för
de honom fnln jorden upp i den lred.t~
.himmelen och liit honom höra outsiig·
liga ting.
Den syn han säg, kunde
han icke om lala för någon människa,
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och de underbara ting han hört, kUIl
de han icke atergin\ för nagon. Del
var den störsla av dc himmelska sy
ner han sk:ldat, niir han slod inför
(;uds ~\syn.
Skola viii vi ra leva ett liknande liv'!
Skall Yiil Gud få giva oss mld alt fa
betriida samma väg som Paulus och
atf vandra den viig, han nmdrade?
Villkoret iir, alt vi med Paulus kunna
siiga: »Jag var icke olydig den him
melska synen.»
Niir han i en syn S~tg den maeedu
niske mannen, tyckte han, att denne
stod och bad honom: »Far bilöveI' och
hjiilp oss!» Det var UflgOt sa beve
kande i hans bön, Uch Paulus V,\I',
som vi redan nämnt, genast färdig
all hörsamma den bönen.
\)('n macedoniske mannen star ofta
vid viir sida. Vi kunna btlde se och
höra honom.
Och del ligger en s:t
oiindligt djup bön blott och bart i hans
blick. 0, hur han beder! Det finns
tolkar här hemma, S0111 gtlng pit gant(
tolka hans nöd för oss, som överföra
hans ord till oss. När vi se denne ma
("edoniske man, är det icke en jordisk
utan en himmelsk syn. Det ~ir mtgot
frän himmelen, niir vi iiro samlade en
stund som denna kring missionens
sak. Den stunden har Gud för avsikt
aU gint oss en himmelsk syn och ell
himn1l'lsk kallelse. Skola vi vam den
synen och den kallelsen lydiga eller
icke?
(Forts.)

Visa t 'ldnll1yen flh· edra vän
ner och 1Jel~al1ta och upprnana
dem att prenU'1nere'1·a å den
samma!
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Från redaktion och expedition.
Allm. Sv. Missionskonlerensen.
Det iiI' med tacksamhet till Gud vi llU
se tillbaka p{1 denna av hOllOlll så rikt viil
signade konfcn'ns. Yi tro förvisso, all den
skall sälla djupa spllr i vllrt folks mis
siollsliv. öwnlildigande voro de uppgif
ler, vi stiilldes inför. Oiindliga syntes ock
möjlighcterna. Inför allt della betonades
giing p{( gang, att ,'i nu mask ta sikte P,l
de stora e\"angelisationsmöjligheterna, som
erbjuda sig på de svenska missionsfälten,
oeh att vi måste gå in i dem i den helige
Andes kraft. En hälsning från konferen
sen till Sveriges missionsvänner återfin
nes på anllan plats i denna tidning liksom
ock det poem, som föredrogs ii Skansens
Höganloft vid sam.kvämet för missionä
rerna.

Bönemötena.
S. ?Il. K:s bönemöten i Stockholm taga
sin hörjan i Betesdakyrkan tisd. den 5 okt.
kl. 7 e. m. och fortg,! t. o. m. tisd. dcn 1-1
det. Yi Jlälsa alla missionens vänner'
varmt viUkomua till dessa hönestunder.
Liigl'l i Kina iiI' just nu mycket allvarligt.
l'n(\errällelserna därifl'un ha uen sista ti
den varit lII)Tket f,l, och telegrammen i
lidningama ha givit vid handcn, alt slol'
oro "arit r~ldandc i landet. Utlom oss där
för icke glönlllla alt konllna samman för
alt i böncn gemensamt hiira Vllra syskon
rram inför nildcns tron! 

Vänner som fått hembud.
Inom vida kretsar skall det kiillllas som
en sl1liirlsam födust, all fröken Lotten
lIagelin ej längre är ibland oss. Från sina
tidigaste ar hal' hon med varmt intressc
deltagit i missionsarbetet. l söndagssko
lan arbetade hon under nära 48 [Il'. .\ ycn
för yllre missionen hade hon ell varml
intressc 0011 underhöll korrespondens och
pcrsonliga förbindelsel' lIIed clt stort anlal
missionärcr tillhörande skilda sällskap i
Kina, Indien och Afl·ika. J llCIIIlCS som
marhem pft Hådmansö hava m,lnga från
hedllaviirlden hcmkomna, utarbetade mis
sionärer beretts cn stärkande vila, bland
dessa flera av S. M. K:s arbetare. Nu iiI'
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hon kallad till högrc tjänst. Den 20 sept.,
i en åldcr av 6·1 år, fick hon sitt hembud.
Henncs minnc skall Iiinge Icya i välsig
nelse.
En annan av S. M. 1\:s trogna viinncr,
lärarinnan Lot/eli Eriksson, Stockholm,
har ock under sommaren fMt sluta sitt
jonlcli\·. .:\ycn hon val" en vann, uppoff
rande missionsvän, som, oaktat sin svaga
hiilsa oeh Sill ständiga svåra hu.vudvärk,
dels genom flitig brevväxling med ett 2U
tal missionärer inom olika yerksamhets
grenar, dels genom sina kärleksgåvor, vi
sat sitt djupa intresse för missionen. Det
sista vägstycket av hennes jordevandring
blcv mycket lidandesfyllt. Nu har hon fåll
vila. Hcnnes missionskär!ek tog sig ävcn
uttryck däri, alt hon i sitt testamenIe ihåg
kom S. M. K.
Aven h'u Emma Lundmark, Skellefteå,
hal' fått g~1 in i sin IIerres vila. IIon läm
nar elt sällsynt ljuvligt minne efter sig. I
hennes gästfria hem ha S. M. K:s missio
näl'el' fUtt röna den mest hjärtliga kärlek
och Ol11v~ll·dnad. I det hemmet ha ock mis
sionellS "iinnel' ofta samlats til! förbön för
missionen. frun det hemmet ha kraftkäl
lor glllt ut till missionsfälten. FI'iu ' Ö\'el'
hennes minne!
Slutligen har 1,)Tkohcl"den Joh. Aberg i
Ekeby, som en följd av år vari! S. M. K:s
ombud, mit sluta sina da,gal·. Vi tänka med
saknad på alla dessa medarbetare, villws
platsel' nu stll tomma, och bedja, alt mis
sionens Herre må u.lvälja andra aU upp
laga deras arbete i missionens heliga
tjånst. ~HI Gud, all hugsvalelses Gud,
trösta dem, som stå närmast sörjande!

Nya ombud.
Följande personer hava mottagit .kom
mittens kallelse alt vara S. M. K:s ombud:
Fabrikör J. D. Stenqvist, Kvidinge, hem
mansäg. Kad Karlsson, Järfsö, stationsin
spektor H. Tömblom, Sörång, läral"innan
Elin \Vennerberg, Söderhamn, fröken I-Iil
da \Vallman, Ljusne, fru Olga Svensson,
Sand arne, banvakten Rub. forssell, Lobo
näs, och sjulisköterskan Ellen \Vahlberg,
Bygdeå.

Oktober 1920,
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Nya publikationer.
Julkalendern Halls stjärlla i österll är
nl1 und el' tryckning och kan rek\', från
exp, Priset blir i å l' 2: 50 håft., 3: - km'!.
och 4: 50 klotb, pel' ex, ,\.\'en iii' en bok
rör ungdom: »Jludsoll Taylor - mannen
som v ~g ade», be arbetning fr å n engelskan
av fil. kand, A, E, ~[ellquist, under tryck
ning, Denna bok, som tryckes på samma
goda papper som julkalendern, bli!' rikt
illustrerad, Prisel är l: 50, A dessa böc
ker lämnas 25 ;Yo rabatt, dft minst 5 ex,
tagas,

d"les ny situation in trii.tt! Vad bctyder
nu dl'tta för oss alla sllsom missions
Yiinner? ,Jo, (1ft dc sP(,I1ska missiolleI'
Ilas Ilppgij'tcr viisentliut ökats och 1111
iiro läIlgt stiirr(', hlIlat 11I1'r kriiu([Ilr[e
lIlen ock - Yi vaga siiga dd - /dIlOt
lIler lov((J/(le iiIl uid tidelI [ör deIl j'örra
kOIlj'errllscIl,
Dl' förtrncIldeuppdrag

Andra Allmänna Svenska Missions
konferensen, samlad i Stockholm dl'n
18-22 september, känner ett oavvis
ligt Iwhov alt få sända "del' alla ,'arm
o('h innerlig brodershiiIsning, Denna
hiHsning bringas eder friin HO valda
omhud, 180 mi ssioniirer och 600 öv
riga deltagare, förctriidande 13 sven
ska missionsorganisationer,
Åtta :'Ir ha gå tt, spdan en liknandl~
hiiIsning siindes eder av den rörsta all
miil1na svenska missionskonfl'rensell
- :Hta i Guds rikes och folkPns histo
ria skickelsedigra ilr, Det hal' varit un
der djup kiinsla av tidens oerhörda
allvar, konferensens förhandlingar ha
'rörts, Vilka svå righeter ha ej iiven dc
s)'pnska missionerna de senaste å ren
haft alt kämpa med, och vilka hördoI'
ha ej organisationerna och dc få taliga
arbetarna haft att hiira! Hur kritisk
iiI' irke oekså tinnu, jn, i nlldeh's siir

hland hedningar, judar och muham
medaner, som missionens Herre givit.
den svcnska missionsförsamlingt'n, har
han icke tagit tillbaka lItan blott för
nyat och ökat i en oanad utstriickning ,
II \Il' hör l'j detta höja oss i den föröd
mjukande kiinslan av ynr synd och brist
o('h ovärdighet i den Ill'liga tjiinsten
men ock lyfta oss i ny frimodighet och
fullviss tillförsikt inför dl' stora upp
dragen,
Mer iin någonsin gäller det nu, att
v:l1'je missionsorgnnisation i hön och
arlwte iii' trogen mot sin siirskilda kal
lelse, pil. sanuna gflllg den med ktirle
kens vidhjiirte!1het o('h fiirst:l.plse föl
jer andra sammanslutningars Yl'rk
samhet. Dp!1 liivlan, SOIIl hön's oss, iiI'
tiivlan i alt höja sig djupast i ödmjuk
l1l't inför (iud oeh alt mest kunna tjii
Ila . r sista hand lIiingll dock, niist
GlIds eget ingripandl" dc stora arLcts
uppgil'tl'rnas II tför:l Il <Il' p:I dpll ('11 
sl,ildrs trohet, uthallighl'1. hiillPkrall
och :lnclefylldhet. Diirfiir iiI' dl'! oek
till eckr, missionsYiinIH'r i Swrigps
land, IWllfl'I'eIISens tankar ga,
Giye Herren eder alla l'1t nytt m:Hl
ay helig andekrnrt, hiint'örl'lse" 0c11 01'
fergUiclje, och mit rIt de arbl'tan<l('
gmpperna gh'as dl'n kiirlekens takt
och den hiinsynsfulla graIInlagenhet,
som gör, att ej kraften fih:nöles i in
hördes strider, som hindra Herrens
yerk, Mrl allas Y[ll' hlick alltmer öpp
nas 'för det stOr:l, som ellar oss h:ldl'
inför Glid och i uppgifll'I'IIa . \tf:i dd
mer och mer kOnlIlla till ullryek , alt

skild gmd just nu, stiillningcn p å '"ura

d en

skilda missionsom d lden liksom i hela
viirlden! HU\' hava icke förhållandena
håde här hemma och ute prl fälten dps
sa ål' fullständigt förändrats och ell all

ningar a" samma stridshiir ha all
Idimpa, dock utkiimpas oeh milsk ut
Idimpns undt'r ('1/ och sammll [Iill/cc

Missionärernas julgåvor.
Enligt vad redan förut meddelats, ul
sändas. i ål' inga jullådor, men I,unna lIIis
sionsYånner, som så önska, i form av pen
ningal' genom expeditionens förmedling
till missionärerna fa översä nda julga\'or,

Till Sveriges missionsvänner.

kamp,

/':(,11, JCSll

d

SilSOlll

I\risti kors .

skilda

:lnlel
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I den kärlekens endräkt och sam Afrika och Indien och Kina ,
förstå nd och den broderlighetens anda, som rubin, safir, sl1wragd d e skina,
som präglat dct arbete, som den Yid (ltcrkastflnde Glids starka glans .
förra konfercnsen tillsatta Arbetskom
mitten dessa åtta li r haft att utföra, vilja Och oi veln del, dc skola /1(11111//(1
vi se ett uttryck för missionsorgunba sist en gång /Iii rlcn eno, samma
lionernas inre samhörighet och upp kungakrona, som skall !leta HaliS.
skattning av varandras arhete och
uppgifter. Ma det beskäras dcnna Ar
A/rika, I'lIbinen, pilkeIl Ullid('/'
hctskommitte alt i allt högre grad liksom h,iiirtblod. lalldl'i liillyst i sorla,
friimja alla organjsationers gemensam
ma striivanden, och må den hänid alla liknars , alla liirw: ns land,
kraftigt stödjas ay dc missioner, den alla Illsen tdrars kllsl och alla
genom sin s;lJllmans~ittning företrilder, tllsen .w/ngel's ock. - Hill' vi r/iu kalhl,
detta sä mycket mer som tiden helt aldrig bmsl r!1'1I lr'illk , /lflrllll'd du l)(lnd!
visst i alll högre grad kommer att kriiva
ett gemensamt framträdande ä\'t'n p å Indien , sa/iren IIfall like.
missionens omrfHle.
aningarnas sloro, vida rik('.
Vill' rik viilsignelse ovanefter öyer
eder alla och det stora gemcnsamma lllOrkeIl , lIal'esl !wrur!iscf IdU.
verket, och give Herrcn oss dt>n över l()tllsb!()IIlIll(lIIS w 'id , SOI/l slillu driim
vinnande tro, som i hans ,stora krav pil
1//cr
oss s:'i som cn missionsförsamling ser och s()m djup (/II hcm/iulll'fer !löllllllcr,
lika många stora löfh'n, som han sjiih
aldrilJ dll förgiifs av rkll , dig sr/y!
skall infria.
Men Gud iiI' miiktig nlt h1ta all n[l<I
j'UIlO sisf, smul'Ufjdl'1!., vilkellS yf(/
iiverflöda till eder, p[1 det alt I uti all\
S('.~ i k!ar!u'l h0J!p('/s sf1'flle /)rufa
m;\I1 alltid hava nog och ihcrflöda till
liksom ,4frika bl'iit kårlekens
allt gott verk . 2 Kor. 9: 8.
Å Andra Allmiinna Sycnska Missions
och S011/ IlIdiell bröt trons - dl' rlillll
konferensens yägnar
slllla hiill/örl 1IfJ/) 1I1Ilkriny diy. Kil/a,
1\(/1'1 Fries,
ordf.

Ad. I<olmodin,
v. oruf.

J. E. L/lndahl,
sekr.

Till mina missionärskam
rater!
Under »l\lissioniirernas dag » dd
samkviimet på Skansens Höganloft
den 23 september i samband med All
männa S\'cnska Missionskonferenscn
uppliistc S\'cllska kyrkans missioniiI' i
Syd-Afrika, frökcn Ida Granq\'ist,
nedanshicnde a\' hcnne samma dag
författade poem.

IIldriy

fagcl

sh'ipps, 1//cn
kr/nilS!

limi[änuf

Afrika och Indien och I\iIlU ,
lIart or:h 1'11 llt(W dcm k(';II/11'1' SiWI.
och dl' l)r/m oss sitt hFirlcbud .
Ing en iir fårUii(('1I i vc/r skara.
Hl/I'u rilllJo all pi mr/lUle vara,
nämlUlS /läm 11(/1//11 {;jr liul'ls Gud.
Afrika och !ndicII och I\illa 
står änllll dil'r : Polesfi!w.
/smel, Glids SIIÖIJillI opaf!
Xdgm bland oss hiir rhir fllwa str'illlma,
lic/gm bland oss hr/r rlr/r h6m hemma,
('II och tml och tT/' iiI' dl'1'Ils [al .
('lf
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Palestina, sist vi dig så tagit,
dig oell dessa, som du riddarslagit,
fastän fr<'imsl du skulle strcllat här,
men del vare som del nu ar bliuel,
allt hos Gud, vår Glid, iiI' hiäl'leskrivel,
alla slu, viilsignade, vi diir!

IDA

s.

GRA~

QVIST,

M. K:s välkomst- och höst
möte i Stockholm.

Lördagen den 11 sept. samlades p(1
Stadsmissionens lokal en talrik skara
ay S. l\f. K.-yänner oc.h andra mis
sionsintresserade för aU hälsa missio
ni.irsfnmiljerna Folke, Bergling och
Obson viiIkomIla till hemlandet.
Mötet leddes av överste Dillner, som
först tolkade I\ommittens och mis
sionsvännel'l1as gWdje öyer aU filer ha
de kiira syskonen vmbehållna hemma.
Därefter bereddes dem tillfiiIIe nU
framföra sina häbningar tiII mötet,
och början gjordes ay missionår Erik
Folke, S. M. K:s grundHiggare och se 
nior. Han utgick från det nmne han
talade ÖYN vid l1\'skedsmötcl före HY
)'('san till Kina föl' nih'n Ire {II' sedan,
»de heligas gemenskap ", och betyga
de, hur öyen'iildigande dyrbart han
fiitt erfara denna samma heliga ge
menskap m ed de infödda kristna i
Kina . Siirskill driijde han vid det gri
pande tillfiille vid ledarekonferensen i
Yunelwng, dfl de Llivit på eU alldeles
nytt siitt uppväckta tiII att med bön
och kiirlek tiinka pii missioniiremas
harn o('h ö\Tign anhöriga i hemlandet.
Det hade för honom varit förenat med
ell verklig 1lC'lJlkiinsla alt ftt ftterkom
ma till de gamla kiira förhållandena i
Kina, och denna hemkänsla vore t. o.
m. starknre, iin den han nu erfarit vid
{Itl'rkomsten till S\'erige.
Eflcl' missioniir

Poll,c talade

fru

Jfimmi Folk(', som Himnade livfulla
Lilder ur sitt rika förriid a\' reseminnen
fr:m ddla 11('nn('$ första besök i l(ina.
Ett outpl:inligt intryck ~l:Ide del gjort

2·13

pa henne alt mötas ay den \'arma,
hjärtliga kärlek, \'armed de infödda
kristna omfattade dem pi\. deras resor
pli fältet. Fastän olwkant med dem s
modersmål, hade hOll dock tlldrig kun
nat _ misstaga sig pa d('lIa hjiirtats
sprtlk, som talade ur gliidj('straland(~
ögon.
DiirnHst fra mlriiddc III issionii r Ro
berl Dergling.
Lugnt och allyarligt
talade han om sin stora tacksamhet till
Glid och till missions\'iinnprna föl' all
kiirlck och trohet, som dc gangna {Iren
inneslutit. Han berönIt· ii\'Cn de stora
sdri!!hcter, som missionsarhetet haft
alt kämpa med på grllnd a\' penninge
knappheten samt lliimnde rörande
exempel på hur de infödda sjiil"n \';1
rit angclil.ona om aU i sin m{\Il bidraga
till Hittandet av dessa syårigheter.
Fru Dagny Bergling tnlade diirdtpr
kiinsligt och gripande om hm » HI'ITI'Il
hjälper» . Under ingen fiiregal'nde ~id
hade de haft det så orosfyllt i Shensi
som under denna del'as trl'djc period i
Rina. Men diirför hade de o('ksC. falt
erfara som aldrig förut , hill' de omslu
tits a\' förbönens makt. SiH;l'rl möltps
h01\ av de niirnlrandes odelade sym
pati och förstitelse, da hon talade' om
sin ghidje ö\,er att fa yant ill!'r i hl'l 
sen Il\' sina barn, som IlU :lIla vorl)
samlade omkring far o('h mor.
,'u Lisa Lodin fortsall(~ med ell
s:'lJlg, som pil ett. sköllt siitt ansIiii sig
tiJl della sista "itt l1es\)örd.
»Friijdebud, fröjdcblld,
lfrun Herrcll J esus till hans hrud:

Jag

~r

ana dagar

n~G

Intill rtlderll jag dig bär.
'ila tl'ygg im'id mill hrlls!nfl hj ~il·ta,
S~ig för mig din gliidjc, si.ig dill sllli.irta:
Allt är mm, allt är mill.

0, giy akt, o, givakt!
Fdin min J,iirlek kall ej n;,gulI makl

Skilja dig. Mitt fridsfiirbulld
S\'iker ej en enda stund .
IIuru allt förändras hiil' fl;} jurden,
Sil röriinllras aldrig liiflesonlen
Till min bl'llc1, till mill brud.
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Aren fly, åren fly,
~len min nåd är "arje IllOrgun IlY·
Som jag hittills hIllflit l!n"
.\lIa dessa flydda c/a,.,
.'iii jaD skall ock hiid(//wf/cr "am
/)if{ e1l säker /rjälfl i varie fa/'(/.
Frukta ej, frukta ej!»

?\lission[ir J oset Olsson, vilkens
hustru stannat i sitt hem i Köpen
ham1l, tolkndc till slut sina intryck "id
hemkomsten friin sin första :1I'bdspe
riod i Kina. Samma ansvar, som hall
kiinde "id utresan, kiindc han nu "id
atprkolllsten till hemlandet. Nu gäller
cid ju alt för vännerna i hcmhmdct sil
kunna framstiilla vad missionen redan
ulriiLtat. och nid som iillllll k a n ut
l'ältas, att de gamla g6111adc medarhe
tarna kiinna sig uppmunlrndc o('h för 
stå, att wrket ej nlI'it fMiingt, och S,l
att nya, uuga hji.irtan göras hrinnande
och dragas med ett gP sin kraft oell sitt
intresse till drll.a arbete. Och för alt
därutinnan lyckas - IM oss iiven un 
der hemmavistelsen fri p:lriikna Edra
förhöner!
Efter missionfln'rlla talade mangn
ay dc niirnlrande missions\'iinllerll:1
och representanl<!rna för övriga mis
sionsol'ganisntioner, hl. a. ordfliranden
i Svenska AllinnsmissioIlcn, stalls fog
den K. A. Rllndbiick, missioni.irel'lla
Tonner och Fagerl101m frrm Sv . l\lis
sionsfiirhundet snmt dr Karl Fries.
Den stiimningsfulla missionsafto
nen, som från hörjal\ till slut yar priig
Ind ay en \'nrm och uPPl'ildig kriiitlig
syskonkiirlek. :i\'sluLacles IJ1pd aell\en
sam h~s\lpc i den \'ackert dekorerarlp
fest\'an ingen.

*
På söndngc'Il fortsatt/' höstmi)let i
Bl'tesdakvrlwn. Pastor Fr. Pl't\p.rson
inledde riten nll liisa .Tt'S. fi2 oeh hiiIsa
S. M. le och (k ss IH'IlII~Olllllil llIi~si()
niirpr \'ii1komlla till kyrkan. Diire'fter
fortsatte' missioniir FolJ,:p och ~aladl'
med ledning a\' Apg. 16: 6-10 \}wr
iimnd: »Himmelska syner ». Föredra-
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get framfördes med värme och kraft
och ahördes med stor uppmärksamhet.
Delta föredrag återfinnes på annan
plats i denna tidning.
~Iissioniir R<'I'fllill(J fortsatte, utgåen
de fr/m dc \'iilkiinda orden i Ps. 126:
;)-6. y, De som med tarar så » - låt
oss taga oss i akt för aU måla missions
arbetet dystert! Siirskilt gäller det om
dl' unga, ntt dc gärna vilja höra om så
dant, som fröjdar och li\'ar håg och
sinne. .Jag \'ille diirför \'ara den siste
all lala sii om missionsarhctet, att nå
gon diil'igeno11l fl\'skräckes från att
offra sig pil missionens altare. Men i
alla händelser shh det i vår text: »De
ga lIstad grätallde och bära sitt lIts:l
d<' .» Men meningen knn icke vara alt
mnn ständigt sknll g:1 »med näsduken
i ham]". J så fall \'ore jag en oduglig
s:\ningsman.
Kanske iir det pn brist
hos mig alt jag ej kunnat (fräta över
hedendomens nöd. Men niir jag fMt
inhösta kiirvarna. 1J10ttaga de nydöpta
i församlingen di't har jag torkat tåmr
na. mell det har \'arit gliidjetårar.
~[jssionär B. heriittade därefter pii
<'f t f:ingslande siitt om en s:"Idan bär
gad kiir\'e , som hade bli\'it honom själv
till föröllmjllkelse genom den enkla,
If'"a nde tro prl den bönhörande GlI
(kn. som han "id f1erfnldiga tillfällen
:\dagnlngt.
Var mission hnr IHlInera liimnat sä
lIiIlfjstid<'1! hak om sig. Vi le\'a nu i
.~kördetid. För nflgm år sedan "oro vi
srl tacksamma och glada, om Yi vid
\'åm stormiiten Iwnd(' fa mottaga hå,
tre rllpr fyra hednnkristna till dopet.
N 1I kiinna "i det. som 0111 det icke \'ore
nrlgon riktig skörd, om \'i icke få l'iik
na dopkandidatprnas antal i tiotal.
Hiirhemnw har organiserats en för
<,ning. nwd narnnrt »Riidda skörden »,
SOIIl hal' till lIppgift alt siikn hindra dl'
slora , mognnn<k skiirclefiilten fnln för
i'HII'Jsl' p;, grund av hristande nrhrts
kraft. Dcnna förening het nIar sinn ar
1><,tare en hög lön, vilket visar, hur
högt \'firdc skörden tillmätes.
Vill ieke du slut.a dig till den »Riid
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da skörden., som syftar till inhärgan
det av den oändligt mycliet dyrbarare
skörd av sjiilar, som diirute i Kina y1.ill
ta på e\"angelie arbetare?
Betesdakyrkans s<lngkör sjiing diir
cfter på ett myekpt förtjiinstfullt siill
denna samma psalm 126 efter 'Vell
Ilerlwrg, varefter mötet :wsliits ay pas
tor Petterson.
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vinnande.

En <'fl('rm iddag, dil jag deltog
(in'rliiggllinganll' om l'örsamlingsorga
llisatjOlH'n nlPd dplpgcrnde fr:ln hela
dl'llnfl pro\'ins. hh!\' j:Jg Iltkallad ay hit
miin. som söktl' mig. ])en ene yar Iii
rnre ' j !'lIgelska yid slatcns stora md
l:lIIskola o('h hans klIlIrat Y:1\' en f. d.
mandarin, Iiirare i l,inesiska, som kom
för alt fa nH'ra klarlwt i .Tesil liira, och
jag fick tillfiill!~ alt i km'lhe! redogöra
fiir honom (llll friiIsningen genom .Je
SilS Krist.us. Siillall (']]er aldrig har jag
hdal 111<'d 1I{lgon. som sil tycktes "ilj.1
förs!:! och la cmot ordet.
.Tag förslod, alt pit gott \'l~ rk yar
lH"gYllt hos hOIlOIl1 , och att hans kam
rat lang, had!' yarit clt ay medlen diir
till. Ma eud få fullhorda sitt verk!

Missioniir Torsten Folkr \'nr niisin
talarc. Han herörde i kortllCt den \'1111
da. vari hela dC'n IdnC'siskn samhiills
kroppen för n1.ir\'al'nIHIl' \TidPI' sig. hllr
man söker ('fler LotcnH'dlcn för dl't
onda b:lde lill höger och \'rinsll'r. samt
påpekade, hur dd enda giillandc hote
medlet vore .Tesu Krisli evangcliuIll. Eli
tilltagande moUaglighel fiil' della ('\':111
gelium kan o('ks:" fiil'miil'kas, Siirskilt
har täIt\'cl'ksHmhcten hjndit 1Ii" upp
muntrande l'l'rarcnhetl'r i (klin a\'sc
cHde.
Fru RerfJlillfl hcriiltndp till sisl. lh'
fullt och fängslande 01\1 n{lgra l'nstaka
krislna. som gp\lom sin Irohet i hiin
och villncshiird och sin hrinnandc nit
iilska\l föl' sjiilarnn, had/' fått utriitta
underharn ting i dPII omgi\'ning dp till 
hörl.
'
Det alltigPllOlII gi\'and(' mi'llPl :I\'
slöts av missionss/'krplcl't1l'clI I\wd Pli
gripande heriittelse frCIII \'årt egct
lands offerliv.
A. E. Mql.

prl lwm\'iigpn frflll K. F. l.. M.-koll
f!'n' nsPII i Ti!'ntsin förelog jag den
1:lIIga )'('san i ('\1 fullsatt 3:rlje klass
\':lgn. diir luftPll nlr tjock aven kvä
vande tohaksrök. Jag g:n' siirskilt akl
p:1 en 40-;)0 års man . som ri)ktc ci
garrplt. och jag kände mig manad
alt frrlga honom. om han icke kiillc!c
till dl'n Irefaldiga skadan av cigarrell
riikning.
S:1 smClllingom tilldrog sig
v:"lrt samlal allas uppmiirksamhd, och
dPl Inklps göra kraftig Yl'l'kan. ty un
dc'r ilen f1cra timmar 1:\lJga jiirndgs
\'csall. som Cltprstod , kUlld(' han pj rii
ka IJlCI':t. .Tag hade niislan gliiml hort
ddla samlat då jag SPIlan' vid övpr
g:-tIIg('1I ay eula flodl'n [IIlYo p:lträffa
dl' mill \':ill ('igarr!'ltriikan'lI, IIU SOIl\
sl'krplrr:lrp i !lp\':lkllingskontorct
i
\fool'llin, o('h i sitt siillskap hade han
('\I
gamIllal Ilekant fnlll YUllchcng,
löjtnant lang. .Jag blev inhjuden till
kontor!'t. te framsaltes. och min viin
I'rtlll h\gl'l'san relnlt'rarlc milt samtal

*
Eftprmiddagens möte inlcrldl's av
missionär Josef Olssoll, som talad('
över ämnet: ~ Dct hilsta [It GU(]" 1I1l'd
utgångsplInkt I'r[1I\ 1 Kon . 17: 7-H>.
Livfullt o('h intressant l)('riiUadp tala
ren om nugra av dc infödda krisln:1
diirute, som gjort all n1\' av (h,tta, all
l' giva [it Gud först» .
Profetens uppfordra n Iiii ii nka n fö
regås :l\' dt »frukln icke! " Ingen:lv
oss, unga p\le)' gamla hehiiva frukta
för att giva "lirt försia och drl hiisla
{tt Gud. Hall skall alltid siir.ia för alt
vi icke hli lidande diirp:"1 ulan h·iirtom.

*
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för sina kolleger, framhällande \'ilken
god och försliindig man jag \'nr! Yi
skildl':; som m)'l'kl'l goda dllncr föl'
alt sIlal'l alpr möLas.
Ddln skpdde , da jag {ller korn IiII
\Iooehin för nll möla min trol o \'ade.
.Jng hade ridit IiII hiist hela dagen.
Orolig och O\'iss om orsakl'n. nU'fiir
hon dröjde , kom jag St'nt PH ' b 'iilkn
lill Gilla flodl'l\. SOIll illge n ulliinlling
synll's lill, gick jng "1'1' liIl Il'kfollkon 
IlIret Uir alt nll'ddeln lill YUllcheng om
lIlilt ofri\'illiga l'iirdriijHllc!I'. Yid Il'Ie
fon en snmnwnlriiffadl' jng med n e m
llnga miin, o('h snart IIpppnharaele sig
liijlll:1nl lang o('h gamle \'iinllL'n fran
lagel , Chao iiI' haliS na III II . Samlall'1
kOI11 in P:I Killas riielduing. och jag
fick lilHiille alt \'illua om Jesus. Da
jag hade Yarkell mal dlt'r lillriiddi g l
med siingkliider Illed mig , lllidgadl' d e
mig alt iiln llems mal, och löjlllanl
lang rörsilg mig rikligl n1('d si.illgklii
ell'r och \'ad jag i ii\Tigl behiinIP.
:\ ngra daga r Sl'llan' sii I1dl' j:lg ho 
nom n:igra krisllig:1 hiickl'r IUl'l\ C:1rl
Blolll , da han i mill siiilIe fid~ möla
min Iro!lwa!ll'.
SOl11 jng 1111'(l<ll'lal
liijlllnnl lang (lm :IIIt, hh'\'o lk hadn
JJlYl'kpl \'iinligl ol11hiill(krlagna. oa Ik
kOIllJlJO iiwr nodl'n. DI' fingo ol'k lil!
fiille nit S:I ut Gudsonl!'1 i dNas hj iir
lan.
l\: nn ppnsl \'ilgadl' jng dock lro. :1\ t
skörd sku\ll' spirn lIpp Sil sn ;lr!. Fil
dag mollog jag l'l1wlh' rlill eIL hrp\, UI1
<krl('cknat ay löjlnanl lilng. \'nri hnn
slig('r : "SI·dan \'i skil<1l's. Ilnr Gud gjo rt
slora lIndl'r 1Il1'd JJlig. En yiss mili
liir. major Chen . har hl' sökl oss 01'11
predika L (!\'nngplium . .Tag hkY myckl'l
gripen ay \'ad han sade. och <'löples i
Gula flof!I'IlS \·all<'n . "an' fll'\' ClH'll
Ilwdl' lst han<1pitliiggning ne<lhall ön'r
mig r!PIl J!<'lig(' Andl's gil\·n. \fill h jiir
la iiI' fullt a\' gliidjl' , o('h jag I:dnr llled
lungor. \fpn jng iiI' s\·ng. Jkd IT,r mig
all hnlls p :1Jlyllfihlall(11' \'('rk f'.i förslii 
!'I's ! Edpr rillgl' hro(ll'r Iang .
Dil konfl'l'L'nsl'n piigiek nii r d('1 ta
hre\' kom . kundl' jag pj resa lill \[00 
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('hin , men sände den unge läraren
Kung med Ire ele\'e r dit.
D:1 Kung
k 0111. hade man gjorl i ordning rum
1';l(]I' föl' hoslad och möte. Under fem
<Ingal' fingo dessa unga hröder in
nl' pa knseJ'Jlg:lrden lala till hela kOI11 
p:lniet I1H'<1 d ess Iwfiil OIn frälsningens
\'iig och iin'n \'flrn till stor ledning fiir
dl'n nydöpte löjlnanlen . lIjrirtana \'0
ro \'iiI fiirIH'rcddn. ly ('('ler eLl par da
gar uppslod I'n liinglan hos h:lde sol 
dnl<'r och I)('fiil nll ra hli döpta. Ung(~
h uug \'ar Ill)'ckpt m 'iss, \'ad SOI11 nlr
nit göra : helsl som han \'issle alt del
fr,r oss iiI' omöjligt all lliirifrim över
\ aka (kil lilla hjordl'll. lIan tillsade
dplll diirfiir, all (k skull!' halla sig vid
ordl'l Ol'l1 bön('n. och all han snnrl
hoppndps kommn dit igen.
.\11 1'11 rörelse, kUllSkl' massrörp)sl'
hiin mol krislpndonwll kan miirkas
hialId \'issa Iruppfi.irhanc1 i l\:ina iiI' jn
up)wnllnrl fr . a. genom \'rH] \'i hörL
om mr (;oforl hs h esii!.: i gpn ernl Fpng
Yu hsiangs liigl'r .':: Dl'l) I'C)]'\ll niimnde
Il!ajor Chl'l1. SOJll hk\' mcdl'1 till löjlll .
Inngs OJll\'iiJl(klsc. hal' l)ckStl llH'd 
dl'1nl. nIt i hallS halaljoll pa ;)00 mall
h:t\'a omkring 300 döpts lIuder en kort
tid .

*

.\Il'r l'll hl'siik :1\- dl' ll tJngp eJlgelske
liirnJ'('n . nl'l \'nr söndag och texten i
k:lI>l'lId. Ibr han \':lrit. had!' rört sig
Olll alt rölj:l J I'SIlS 1\ risllls, ti ven Olll
SYilrighl'lpl' lIppst:l. IInn hl'riHtade nll.
huru h:ll1. Irols att ('ll'\'c l'na dragits
med i (\Pll polil iska skolslrejken. ha fl
JlJY<'kl't nll glim grJlom alt hl:lJld liil',lr
fil' och ('lPn'J'Jl:1 \'ittna om J esus och
g!'1l01Jl sill noda fÖI'l'diilll e i ord och
h:mdliJlg niiJ'JJln deJll till HOl)om. P fl
11'ill fr:1gn . \'arfiir han l' j sjiil\' gl'nom
doppl Yisnr sill 11'0 o('h k iirlPk till .J:'
sus. s\'arade han my('kpt ödmjlJkt o('h
siiIla. alt han frllldaclp att (loppt skulIl'
bli df hind"l' föl' honom alt villnn
Olll .h'slls .
', L :lt mig hellrp ~ , tilladp
h: 11. ,-liksom IIJHhikn den 'gropen'.
S(JlIl diirigl'nOJll sklJllP gri'i\':-ls föl' mig ".

*
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Hans sista ord dä \"i skildes \":1r:
"Döm o<:h bestraffa mig ej, sniilln mb "
sioniir Landin » , \"aI"till jag s\"flrnde, nll
jag hlott \"ille hC'Clja för honom. Lal
oss ~i"clI inneslula d('lIne unge yiill, "Il
kinl'sisk ~ikodl'm\lslyp, i vara bÖIH!r!

*
Flera söndagar har ('n ung telefo
nist, lwrr Sell, kOllImil lill gudstjiillS
lcma . Han hnr s('dan ing[tlt i K. F.
U. M. o("h har visat slort illlrcss(' fiir
den kristna liiran. Efter ell siindngs
gudstjiinst SlIg jag, all hall yar bcJ;ym 
rad, 0('11 bad honolll stiga in i mitt
rlll11. Knappt hade jag kommit in ,
förriin han med l:nnr i ögonen fiill
lwd rör mina fiilkr 01"11 bad om för
hön o('h friilsning. .Jag gladdes och
bii\"ade om varLannat. Yi ha siilIan
dler al(lrig förr selt s,ldant i Kina ,
":II'fi>r yi ofta frukta alt dd \"tlr(' sl,;('
!lel ('j molsY:lras ;"1\" en inre ,:erkliglwt.
l\fen jag ropade till Gud för hon01ll
0(" h Iii rdc honom hedja genom all h"t tn
honom ('fterslaY:l min bön. lIan fick
dl lild ~ylt Tpslamenle, nwi jag ut
miir),;t n:"tgra kiimsprftk saml had ho
nom liisn dd 1111der hÖll och hegrnn
ela n. Sönd:tgclI dii rp[t kom ha Il igell .
))1'1 var rrid o("h ro i hans SilllW, "ar
om heIn hans allsikle yillnadC'. lIan
had!' tydlig('n liist sitt tl'stamclIlp lIn
dpr d('1I gi\ngna y('('k:1n, och 1111 kOI11
hall Ilwd mi'lIlga friigor. Hiiryid fick
jag lillfiilk visn honom, hllrll ,'i iiga
nndliga fi('ndpr. 1\\('11 ock :11t i .T('SIIS
Krislus filllles sl'g('r livpr dl'l1l alla.
Bl'(ljl'1I all hall m;"t hli ('n segPJ'\" innarl'~

*
Nådens verk bland själarna.
V:lrPlls stormi">lpn yoro Iy[t . dl I"iir
lIorrn. ('tl för söcl!':l (klPlI av dislrik
le\. ])pt förrn hiiIIs mtturligt\"is i Pci
chllang, och lill dl'lsal1lma kOllllllO
iiY('1I dl' troellc!1' fritn SlInn-chu:lng,
3/ 4 I\\il diirifriin . Yiillncrna fnln 1 aJl
chiinII k01l1mo ej dit. d(' fiir('drogo :lIt
komma till Ishih. ehuru dctta iiI' n;lgnl
Iii ngre.
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Yi hnde förmil.llen att till mötet
Pci-chuang fii hjälp ny broder Lewis
fran I1otsin. Hun i.ir dr niirmaste
gmnne
a\" l\ina-Inlandsmissioncns
missioniirer, och \"i ha lärt oSs kiinna
neJI iiIska honom som en y('rklig bro
der, varlllhjiirtad och lIiliilskande för
Herrens iim. lIos honom iir det ingell
l\lIfriitning ay hihelkritikens kriifla,
och han iir myckd sund i sitt omdil
me och i lilliimpnillg('n ,1\" hihdns lii
ror. \"id (klia tillfiille predik:l(k hall
InI gangl'r. ön'\" nOTII . 1 och 2 kap. ,
varmt uppskattad av ahörarnc. hädl'
lH'dllillgnr OC'l1 kristna .
Fiirsamling('n fiirölwr!('s hiir med
II nya medlemlllar, SOIll i <lopd h('
kiilldc sin tro o("h moLIogo .Jt'sus som
sill lIerre. Hiirnwd har den Ila fiir
sflmlingskrl'ls yuxil lill Ii personer,
och dl'n hord(' diil'fiir snart kUllna hli
"model'fiirsa mi i ng".
Hland dl' döpla dCJlna gflllg var
gUl1\man Lill . 11101' till ";11' gosskolas
Iii ra 1"('. nI! 62 ar gummal. Det var kiirl
all iintlig('n fa henIle III ('d , hon som s;''t
liillg(' hallil sig horla , som prt alla upp"
lI1:1nillgar all kOlllma \l1l'd p;1 guds
IjiiJlslPrna :tlllid svarat: "Yad sknll dl'!
tjiina lill'! Skall jag liira mig hli lik
dell I)("h den? " Ty dl'l fanns kristna
gr:lIl11ar. som id~p- mycket lyslp med
sit I Ijlls lilan h'iirlol1\ yoro ('1\ stölest<~1l
(]('n syagps ,·iig. '[pn 1I11 har gllm 
mall Lill liirt sig at! Sp hort friin Hir
.i ulIg( 'n 01" II l i II .lliis/a/"cn. Iii ra nclp a v
" () 11 ()J /I .

.\lInars var det mesl ung:t som döp
Ics. niigr:t yngl"(' lIliin och flera IInga
flickor. ])ClI \"ngsla ny <kssa , en tr('t
tOllitring, iir "d·ot.i('r till y;'\r f. d. enll1
gl'lisl Lill "all-lilan. - ,ran-Illan Iw"
h 'd('r: 'fllllft hingur", men den sta('.
l~:m; Lill h:tr nll icke s:1 fIlIla bingar
lilan har h'iirl!,11l riitt knapp I med d('t
dagliga hrödd. Hnn iir likYiiI alltid
fridfnll och hal' I~'dligt till sin enda
omsorg "alt hm'a ett ofön' itligt sam
wl(' infiir Gud och miinniskor alltid ."
l'~n lilen flicka fn'\I1 cll stldant hem
lYl'kadc man ej att upptaga j försml1
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lingen. Och elen lilla var sh lycklig,
hon såg oss sit trohjiirtat in i iigonen,
tydrle sig till min hustru som till ('n
lIlor, odl \'i kände aU detta nu ett Jl'
SH lilla lamm.
.
Ehum mall ej kan annat än sörja
ön'r all skröpligheten i denna krets,
allt köttsligt och \'iirlrlsligt sinne, som
s:1 oftn yppar sig, hlir man dock sft
\'arin om hjärtat , niir man iiI' ibland
dessa vänner. De iiro iind:' !Jarn :w
Fadern, det iiI' Sal11111e Ande, som haj'
dC'm 0111 hand, som i förhannan(k fos
trar oss. Det är sft Ijmligt att fft till
d('la dpm liwts hröd, lin'n om man
m[tste frukta, ntt somliga ej skola kUll
na smälta det. . .la, jag tror på Guds
harmhiirtighet iiY(~ n för rl('ssa skriip
liga kristna, likas{l\'jsst som jag sjiil\'
l'rfarit den.
Till stormötet i hllih fingo \'i hesök
ay h:td(' hroder Kong fdn Yunclwng
och Pastor Chil1g. .\wn diir hade vi
goda, ginnde mö!('n.
Hiir döptes 15 persOlwr från morl('r
församlingen och trc kretsar . D('n
förut a\' sina fiiriildar s:'1 s\':ll't förfölj
dc f. d . soldaten Shao har nu fftlt sin
hustru nwc1 pil \'iigen: hon rlöptes \'id
delta tillfiille. Föräldrarna ha iinnu
Pi kommit med. men dC' äro C'.i fiC'ntligt
sinnade. som förut. och rlC't skall \'iil g;1
som (IPt hrukar grt: ett nytt Ii\'s st illa
\'ittnC'shiinl hrylcr 1II0Isl:mdet. liksom
\'llll<'ndroppcn urh:'llkar' sl('n('n.
En sonson till gumman Feng, \,('g('
larianen. oöptes också. I fkm år ha
vi um](>r somrama i Uanchiinn sptt
hononl k0ll1111a in till morgon- ndt
aftonhöIlpn , stilla Ivssnnnde. stilla avIiigsnande sig.
Vi ha sdt honom
ibland
\'id
sönoagsgudstjiillsl('rna
ojupt gl'ippn 11\' ordels makt. V111'a ki
nesiska hriidel' ha lalat l1lPd honom.
\':1rnat honom fiir faran :1\' alt ~1;1
('I'not Guds '\n(/('. h('\·('].wn(]p IIPIt lto
nom alt fatta PI n\'göran(]p hpslul all
följa J('SllS. Ml'I1 :1.-('11 ha grtll och
.TeSilS, iinglarn(', IIPIgOlwn ha fålt dil
la.
Hinoret \':11' hans vrk(', ti11wr
kande a\' hamhll- och prippersfigurpr.

1 Oktober 1920.

aU hriinnas på de dödas gravar. Nu
har Jesus \'lll1nit iivell denne nnge
mans Ii\'.
Elt annal segerbyte var en man friin
sladen Ishih. Hans mor \'ar troen(\p
och själv har h:lII under m[l11ga år räk
nals som sökar('.
Nägot egentligt
ogudaktigt liv har han icke fiirt, men
vi ha likYiiI förgihes sökt tcckcn till
andligt li\' hos honom . Ett Slidant
.leck(,11 tyc1d(' \'i oss slutligen se, när
han själ\'lllant larle bort sin tohaks
pipa. d('1I \'ar haIlS prövost('n. Dpn
pipan var n'dan Rengts och Olles för
h·ivlan. medan de voro här - för 10
år s('dan! .Ä.wn el:l var denna vål' \'iin
hos oss i tillfiilligt nI'hete. Naturligt
vis frflgade gossarnc honom. nm han
iiIskade .Tesils.
.Ta, det gjorde han .
".Ta. men du röker tohak, det gör
inle 0('11, SOIl1 iilsl,ar .Tesus. » Slutet
hle\!. alt gossarne kastade hort pipan
för honom.
~r('n drI1 nm\'iindelsen \'ar för mV('k
k('1 framh'ingad för att vara ve;klig
och hestCII'ndp.
Nu iir Uang. sil iiI'
haliS tt:ll11l1. 4R ftr gammal. det var id.'(,
föl' lidigt för honom att onwända sig
odl i dopd !lI'kiillna sin tro.
Slutligen ha \'i i denna skara hekän
nare ('n kvinna, som i sanning utgör
pit hl:'vis pft .l ('Sil friilsaremak t. För
1I:lgot iivcl' "':1 :Ir sedan kommo hen
n('s :tnhiirign till svstrarne hiir och
slikt(' hjiilp' fiir hemi(', t~, hon var h('
salt av I'n olld alloe. N{tgon medicin
fanns det ju ickp för den sjukdonlPn.
I1IPIl svstrarne logn emot kvinnan i
sill hll~ och hörjadp den rätta hchand
!ingf'lI: !J(;II. Hon hle\' snart s:'\ stilla.
all hnn siiil\' yilk hcdja, hon Hink liisa
hil)('ln. hon fiek Bira kiil1na Jf'sus.
Nu iiI' hon 'Idd sina sinnen " och. sil
\'ill miilIniskor kunnfl se. ('n HerrPlIs
Iii rjll IIg<,.
HI'IIIWS sliiktingar. phl\l'll
linIIII hedningar, lim lI1~rckct nöjda
IIlPd I'l'sllltatl't och liigga alls inl('t hill
0"1' i yiigl'n rör henne alt komma .till
lIIiil<'IHI.
lflol11 dessa 26 nvdiipta tillökndl's
fiil's:lIl1lillgPII ITIpd fyi'n från annan 01'1
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inflyttade personer. Bland dessa iiI'
val' gamla "iin Chwlfl J/(I-l1ao'* Hun
tillhörde Yunchellg församling men
har BU i flera ar, ja, mimgu, levat ulan
llIngänge med trossyskon . .la, hon
hal' bekänt, alt hon levat ulan \I1ll
giingL' Illed Gud, nagot som även hell
lIes liv burit viUIIe om. Vid sitt gif
tl'rmal blev hon Ishih-bo, men under
flera tir vuro vi som friilllJllande föl'
varandra, hon och ,·i. Men Herren
har dragit i sitt vilsna bum och slut
ligen fått det åter. När eller huru
upprättandet skedde, veta vi icke :
själv talar hon blott om det förra sa
som mörker och det niirvarande S:'l
som ljus. FamiljeLekyrnm er har hon
haft, och det hal' hon tinnu, men skill
IUlden mcllan »fölT » och »nu » ut
trycker hon sii: » Dl! hade jag inte
(iud att gil till, nu hal' jag En, som
biir hör<loma för mig. » Det som
särskilt blev henne till viilsignclse val'
en stor prövning i "intrns: hennes
unge styvson kom hem friin skolan i
sa gott SOI\1 döende tillstand, efter flera
m:\ naders rödsot. Nu "ar det golt att
kunna - våga - bedja! Hon sam
mankallade iiven sliiktillgarlla - alla
hedningar - och talade om föl' dem
om den allsmiiktige Guden och upp-
manade dem att med henne bedja i
.Jesu Hal11n om gossens tillfrisknande.
Alla föllo på knä och ropade till den
Gud de förut ej känt.
Sedan salte
hon gossen under sträng diet, siinde till
oss och fick låna en jiirnkamin föl' att
fa hans rum vannt nog, Odl för övrigt
vad hon.
Nu vid stormötet vur gossen med,
tjock och rödblommig. Genom Ma
naos vittnesbörd hade han under
sjukdomen förts till tro pil Jesus och
hade giirna velat bli döpt. Ma-nuc) an
såg dock detta böra anstå sa liinge.
En anllan avfiilling fingo vi ock vid
uclta möte tltcl'llpplaga i fÖl'samlingen
nämligen ehen i Li-tsuen, han som i
fjol vår uteslöts på grund av lättsin
*Sp S. T,.
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nigt uppförande mot en kvinna. Han
har under detta ar tydligt visat, att
han pj kan leva utan .Jesus, att han av
skyr synden, varför det nu "ar en kär
plikt alt å ter hiiIsa honol11 "älkollllllcn
ibland oss.
Detta var IlU en sIllula frukt av nå
dells vak. (iuds Andes arbete pa sjii
larml.
Vad pi ha gjort ? Ack, intet att tala
om! Fil iiro "i, men det behövde icke
hindra. Det viirsta hindret är Val' själv
storhet och nir sjäh'godhet och där
niist trögheten. Dock tror jag, att det
bland de kinesiska bröderna nu finnes
mera ödmjukhet, mera nv det sinnet ,
SOIll gel' iiran ilt HelTen och räknar
med Andens verkan, än förr.
Dl'! niin'arande slora behovet i vårt
distrik t, det iir icke med nödvändighet
('Il stor skam [1rcdikaIltCl', elluru del
behovl'l också är skriande; men det
slu1'll behovet, iiI' en Andens utgjutelse
iiver församlingen , så alt de krislIw i
allmänhet bleve själavilllwre.*
Komme Anden Sil över församling
en, skulle siikert verkningarna diirav
ii ven omedelhnl't fÖl'lIi llllllHS
bland
hedningarna, S:I att dc m:tnga lJihelde
lar o('h traktater, som finnas överallt
i landet, togl'S fram och liistes med ett
nytt ljus diiröver, och sålunda bered
dn hjiirtan skapades aLL mottaga fräls
ningen.
BecJjen hiirom, kiira missionsviin
l1('r! Herren kan iiven verka utan sina
vanliga verktyg, missioniirerna och
l'vangelisterna. Kanske denna tid är
en sudan utomordentlig tid!
IshiIt juni 1920.
A.rel Hal!lIl'.
• 1\-11)-.. . a" rrd.

Bedjen för missionärerna!
Skriven till missionärerna!
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En blick på världsläget och
världsmissionen.
IX.
SaSOIll \"1 I del rörl'gaendl' selt , till
\'}ixer dl' krislnas :IIlLal i Indien hastigL
gl'nOIll massriirl'lsl'l"IJ:l, och likYiil ul
gör h('!:1 dd nll ya ra lid,' k rislll:l ~a 111
hiilleL blolt omkring L % av hdolk
llingell, o("h Iller iin hiilflen ay d{'llna
indiska kyrka iir fören:ld nll'd d,'n ro
Illersid kaLolska sallll dl' syriska kyr
korna i S. \\'. Indien. Tager man \,i
dan! i hl'lraklande dl' klasser ay hl~
folkllingt'll, fran \'ilka d"1I illdiska
kvrkans \l1etlll'llllIl:Ir hant kOllImil, sa
fi~nll'r Illan, alt illl'llloL gO % :1\' delll
iiro ay pallchamasldass"rna , och sa 
I"dps fran kOlli III 1I111'r, diir Y:lnlig"1I
itke mer iin l'n pa Inlhtlndra kan skri
\.:\ "Ikr liisa siU egl't Ilallln, Omkring
8 % tillhöra llIcdelklassl'rtIa. AII'rsto
den har kOlllmit fnm Illllhamnwclanis
men odl ('n ringa (kl han hraminkas
ten eller icke I1ll'ra iin 1 pa tOOO. l! 11
eln dessa förhallanden iir det ej flina
nalIde, alt 8;) % :1\' den indiska kyr
kans lIH'dlellllllar nlrkcn kllnna skri
ya eller Hisa.
Förh:'llIa ndd ii r dock
gynnsammare, da man (,lldasL riiknar
med dc eyangt'liska krisLna, siirskilL
i södra Indien, o("h en ansenlig skara
:1\' krislna miin och kvinnor finnas,
som untingen kOlIImit. fr:'1\1 dc bildade
klasserna eller erlwllil högre uthild
ning yid dc 1IllderyisningsanstalLer,
som dc protesLantiska missionerna
IIpprii tta t.
~lttnga a\' nutidens indiska kristna
tillhöra den tredje eller fjiirde krislna
gen{'ralionen och drn indiska missio
lH'ns historia har att uppvisa en stor
miingd namn P:I framst:'t{'IHle miiII,
som bl'ldiitt ans\'arsflllla post,'r inol1l
dl'n indiska kyrkan. Ett hpl~'ddsrrllllt
Ol'h uppmulIll'andl' f!1ldlllll iiI', nit dl'
incliska krisLna sjiil\':1 IItan p:I\,{'rkall
:1\' missioniircn cll('r hans me<larhelan'
\'inna omkring ~/3 a\' de II yonl\'ii nda ,
o("h alt eLt flertal inhemska missions

t 01; lohe r t 92fl.

orga n iS:11 ioner fi nllas bIa nd dl~ i n fiidda
krislna, ;\'agr:I:t\' dessa organisatio
lH'r h,'dri\'a missions\'l'l:ksamll('t hun
dral:t1s mil fran sin hl'morl. Dt'lt:t iiI'
siirskilL miirkligL <Iiirfiir, alt hinclllis
1111'11 ,
»(1l'1I klippa \':trllta\' dc bli\'iL
hllggna " har ), illw~n astllndan alt för:1
alldra inom sin falla, .\Lt ulbreda sig
gl'lIom all \'imla sjiilar ligg!'\' ulom
dl'ss sfer , (Yl'ar Book or Illdian ~Iis
sions ), DeL dröjdl' oeksa liinge, inllan
<11'11 indiska kyrkan upp\'iid"l's till nit
i (h'lLa h~insel'ndl', J-"ikhallandell:t iiro
l'ml'lll'rlid andra i dag iin de fordom
\'arit , och ddLa giille\' l'j hlolt om sjiih'
IIthrl'dning Illall iiwn i fn'l ga om sjiil\'
slyn~IsI',

I Sydilldil'lI hade \'\'dall ullder S!'I13
re hiilfll'1I av adl'rtollhlllt<lraLalel le,
(\alldl' miin hland dl' indiska krisln:c
fl':lmstiilll kra\' pa all ans\'arl'l för för
stlllllingslin't slwlll' ii\'erliimllas :'I t in
diska miiII , Tidiga fiirsök alt Lillgodo
SI' dessa km\' gjordl's ii\'cn inom lIilgra
:\\' d' sLiil'l'{' IItliillclska missiollerna i
dl'nlla del a\' Indi,'n , Dc ulI'öllo doek
ickl' IiII frl't\sstiilland!', ly det \'isade
sig dl!'r nagon tid, all de fii\'snmlillg
ar, som I'aLL allljllLa dl'lI\la frihet., l'j
\'oro l1Iogna diirför och all \'n [It('r
g:lIlg lill 1H'\'Oe\lde :1\' missionens led
nillg hll'\' \Iiich'iindig, ClIller sl'nasle
:t rl iondl' ha r ock de illd isk:t kristnas
sjiih'me<h'c!ande \'aknat till nytt Ii\'.
])1'11 o\'an omtalade naLionella kGnfe
\'l'IISI'II i CakuLla 1912
ullaladc sig
ol"ksa i den riktningen , atl den ut
liindska missionpns nrbctc sk lille små
ningom ö\'Crf"Jyllas till den indiska
k yrk:lII , i den ';nan liimpliga miin fun
\IOS för ö\'{'rtag:l\ldd ay :Inwarct.
Se
dan har \'iirldskrigct fl':l Illkalla t en
st:lrk nationalistisk rön'lse, som ii\'cn
gripit eld krislna Indien, och kra\'cn
pa slörre ut\'('('klingsfrihet för Indiska
kyrkan ha\'a \'\Ixit i slyrka bland {k
It:-dandf' miillnl'n inom c1t'llna kyrka ,
om iill den sLora massan :t\' fÖI:~al1l
lingsmedll'mmar ltilLills förh::'II it sig
pnssi\',
För alt ytterligare belysa \'nd frågan
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nu rör, skola \"i anfiir;l nagra ullabl\!
den i iillllld ay konferensen i .\llaha
bad 1919, i \"ilken flera mera kiillda
missioniirer och ledande indiska krist
na dellogo.
olkt iir \"ar övcrtygelse,
alt ul\"eeklingl'n i \"issa delar a\" Indi
en har natt dl'! sladiulll, alt <Id finlles
fromma och dugliga indiska miin, som
iim rulIL liimpliga alt it'da fiirsamlings
arbl'll'L Dc lorde ickl' \"anl \"illiga :\11
IJCdri\"L\ detsamma allddl's i (lPss nu
\"arande riktningslinilT, mcn dd iiI' ('j
nagot skiil, yarför dess kristna \"itln,,:;; 
lJörd skulle \"ara mindre \"l'rks:lml, iin
det för niir\"arandl' iir.
Dessa miin
kiillna il'ke, all fiirsamlingsarlH'tl'l ,
som <1<'1 nu iir org;lllislTUI oeh ii"l'r
yakat, gi\"('r dl'm l"rihl'! att !Ja biisla
siitt tjiiIla dl'lsamma " - - Indier
och missioniir instiimlll:l alltmera
diiri, all sjiil\"slyrl'lsl' nwsle gn fi.i re
sjiilnnldl'rhall och nlL d('1l i wrkliglh'
I('n skall sporra diirlill . - - \'i
tro, alt försallllingen i n;lgra, om iill
icke manga, ddar av Indien natt dd
stadium, att ickt' nagoll 11Y Ol'h kral'
lig nl\"l'ckling iiI' miijtig utan \"iiseIIlli
ga föriindringnr i dl'll indiska kyrkans
sliillning lill dl' lllliilldska missiollSsiill 
skapen. "
Aven andra ul\alandl'n ga i S[}mIllfl
riktning och l'n dl'! förrada, all pn
\"l'rklig spiillning radLT ('mellan indi
ska krislna kdare och den ulliindska
llIissionen. Dd S\"ll!'S som om del llll
i Indien kOlllmit till CIl krispunkl, och
atl dCll ulJiindska missionell lllask in
blga ('Il ny adlllinislrali\" o('h öyer\":l
kanc]P sliillning iill hitlills !Jl'triiffan
dl' den indiska kyrkall , Olll dell skall
kUlIna leda d('1lI1a kyrkas ut y 'l'lding
till del biis!;\. Dpt i;ldiska sjiil\"lllCd
\"l~tandd kriin'r l'll inhelllsk kyrka.
som i('ke iir ('n kopia av \"iisterliilldska
f O rIlH' r, dl'! yill, alt indiska miin jiilllll
sliilJas nll'd missiolliirel'lw i k y rl.;. a llS
arl)('le, llWll fordrar 111ed l1:lgm ra UIl
dantag icke, alt samballdP\ I1Il'd den
llLliindska missionell nu uppliisc s. Den
indiska k yrkan erkänner at t ekn ii Illlll
behöver l~issiol1ens stöd o('h hjiilp.
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Tallk('n pa all uppriitta ell inhemsk
j>roll'stanlisk kyrka hade tidigt "akllat
i Indil'11. h.ali Uwrall BaJllTjcH var en
a\" dellna lank('s \"iillaliga indiska fiir
kiil\lpar. lians lIiirmasle Illal \"nr upp
riiltalldet :I\" pn inh e lllsk krisleJl kyr
ka i Bl'llga!l'lI. sum Iwn \"ille organi
sera i harmoni sayiil llled de led;mde
prin('ip<'l'na hos dl' stiirre Illissiollssiill
skapl'1I sum med oril'nlaliska fiiresl.iill
ningar, och h:ln IJildatle en siirskild
fiir(,l\ing i CalelIlta 1870, \"ilkl'n km
1l' (,lladl' sklIlIe !Jli','a .l'lI IJq..(ynnc!se till
df'nll<t kyrka.
\'id de sYllod('r, som nio ar sellare
hiillos i :\mritsm' ;t\" ·the Church ~Ii~·
siollary Socicly uch i Lalwrc a\' dl'
;!ll il'rik:lIlska preslJy kria lH'rlJa syssl'i
salte dellna fraga livligl de infiidda
pastorernas Silllll'll.
Dl' ga\'o iipp<'l
tillkiillWl sill 1lll!lling, :llt lllissiolliircr
na u\esllItandl' \"oro OrSakl'11 lill dl'
syarighl'ler, \"ilk:1 stodo i viigl'n för
nJlpriill:llldd a\" ('n inhelllsk kyrka i
Indil'n.
lho illfi"HI(b kristna !J<'Iraklade niim
ligl'll sig sjiil\":l saSOIll <'I t enda salll
flllld. om dl' iii! I ill!Iiirdl' olika k~'l'ko
S:llnrlllld. ly hos d('m Llllns dl't ingt'll
llll'ningsskiljakligll('1 IH'lriifrande kris
tplHlonH'ns l'l'lllrala sannillgar.
"Vi
inlödda i PllnjalH, sade d l', ,iiro \"al
kl'n pn'slJyterianlT ('lin högkyrkliga
(c piskop;tla) och Im\"a hittills, Gud \'a
n' pris, I('vat tilsmnlllans isadan kiir
kkl'IlS l'ndriikl, alt \"i knappasl fiirst,Ilt
\ ;11' fiiriJinlJt>\sl' med dl' olika kyrkliga
samflInden . .: J)l'l fr:tmgar !Iii ra", alt
d('( budskap dl' senare förkunnat. !Iad!'
fr. a. l)('t0l1:l1 <Id cl'ntrala i enlll
gl'liulll . OUl iin fr:lll olika sidor, o('h att
jllst <I<'I!;I gjort dl'! djupaste intrycket
och ii\"('ll Illols\"arat det djupaste and
lign IJl'l lO\"(' t hos de infiidda. Det tor
dl' \";\ra atskilligl all liira hiira\'.
Enwli<'rlid driijcll' dL'! liing(', innan
d(' ind ic.ka

krisllws !'llhl'lssll'ii\"al1(Jpn

kunde laga g('s talt i ytlre sammanslut
ningar. 'Dii'rtill h;l\';\ siirskilt pr('~by
Iprianl'rna nll'(}Y('I'kå t. .-\.Iltsedan 1822
hava de med siillsynl llthiillighet och
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viixlnndc framgång sökt nU förvcrkli
ga sin plan att förena alla preshyteri
anska missiuller o('!J deras infödda
församlingar till en presbyteriansk
kyrka. DI'l vHr dock först 1904, som ('n
definitiY sammHnsh,tning kom till
stand mellan dc aUa preshyterianska
llIissiunerna i norra 1ndicn ocb med
dem förcnade 127 infödda organise
I'Hde församlingar under namn ay
"Den prcsbyterianska kyrkan i Indi
cn .» I södra Indien p:igingo samtidigt
likartade cnhetsslriinllldcn, Yilkn i juli
1908 Icddc till bildandet a,' »Södra In
diens förcnade kyrka », vilken omfat
tade sex missioner, tillhörandc fyra
olika kyrkosamfund och 130 infödda
orgnniscradc församlingar. Till dell
na sammnnslutning
haya
under
yii.rIdsluiget, sasom förut iiI' niimnt,
Bnselmissioncns församlingar i ~rala
hardistriktct anslutit sig. Tanken p,1
('il förenad indisk kyrka fortll'nle allt
jiimnt undcr de följande aren oeh d:i
viirIdskriget t"rnmkalladc nytt liv i de
nationella rörl'!sCI'llU i Indien. hidrogo
dessa till nya sammanslutningar. ;\ag
ra ay dessa skola hiir omniimnas. I
april 1919 pil en kunferens i .\I\ahabad
Illellan rcpresl'ntankr föl' preshyt{'\"j:l
ner, kongrcgationalish'r oeh södra Tn
dit'ns förcnade kyrka uppgjordes ut
kast till den has och konstitution, Y~lI"
IHI en förcning HV dessa tre grupper
horde astadkomJllas under namn ay
:: Kristi förenade kyrka i Indien ", se
dun dc samfund som saken rörd p, fatt
tillfiillc aU övcl'yiiga utkastets inne

1 Oktober 1920.

presentanteI' för den anglikanska kyr
kan i Indien och »Södra Indiens före
nade kyrka » med ilndallliH aU finna
('n bas, pa "ilkpn en förening mellan
(/pssn bada kyrkosamfund skulle kun
na astallkomlllas, ](onfPI'enscn, vars
ordförande var dcn "itt kiinde indiern
Y. S. Azariah, SOIl1 1912 blh'it invigd
till anglikansk hiskop ay DOl'llukol,
h'dlle till offpntliggörande av ett för
slag till sildan bas, varvid iivcn dl'
pUllkter ollllliimndes, diir vissa me
ningsskiljaktigheter funnas.
Vidarp
utsiindps l'n inhjudan till »Mar Thoma
syriska kyrka » att jiimte anglikanska
och södra Indiens förenade kyrka taga
i öwrviigande fr{lgan om att förena d('
söndradc kristna kyrkosamfunden i
Indien. På denna inl;judan avgav lyd
hiskopen och n:lgrn andra ledandp
Illcdkmmar av den syrisIw kyrkan
kort diireftpl' pit sval'. däri dc förkla
rade sig vilja arheta för en förening
ay alln tre kyrkosamfundpIl.
(Forts, )

För S. M. K:s bedjande vänner.
Böne- och:'tacksägelseämnen.

.\llm. Sv, Missionskonfcrensen, s,
240 r. ~Iissionens bönemöten, s. 240.
,rissiunens hemgangna vänner, s. 24:0.
D(' nya omhudcn, s. 240. S. M. K:s nya
pllhlikntiollPI', s. 241. FÖl' Guds verk
hl. unge Illiin i Kina, s. 245 f. För na
dcns \"(~ rk bl. sjiilarna i Ishih, s. 247 f.
hiHI.
Chang ~ra-nao, s, 249. Guds andes
Mindre iin CII mllllad hiircftcr hölls IItgjutanc!l' iiwr <le infödda kristna,
('II konferens i Tranqupbar mellan rc
s. 249.
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