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"Han väcker var morgon mitt öra." 

Me!.: Sv. Ps. 298. 

Han väcker var morgon mitt öra, 

Ej trött i sitt väktareka II , 

Han väcker mig upp till att höra 

Det ord, som mig vägleda skall. 

Ej finnes en stämma på jorden, 

Som är för mig kärare vordem 

Än denna min Frälsares röst. 


Han vet, att var timma på dagen 

Skall frestaren lägga försåt; 

Han vet, hum lätt jag blir dragen 

Långt bort på den villande stråt. 

Så kan han ej svika sin vana 

Att troget var morgon mig mana 

Att lyssna till sanningens ord. 


Hur saligt att sitta och höra 

Helt stilla vid Mästarens fot 

<;?ch ej hava annat att göra 

An hungrande taga emot. 

O, nådens och kärlekens under, 

Att jag får ha ensamma stunder 

Med Jesus, min Frälsare kär. 


"Hall väcker var morgoll mitt öra, 
hall väcker det till alt höra 
på lärjullgesätt.· Jes. 50 : 4 b. 

Ej mäktar jag vandra allena 

En dagsled, hur kort den än är, 

Ty krafterna äro så klena 

Och tungt är det korset jag bär . 

Men han, som har krafter för andra, 

Min Frälsare, vill med mig vandra 

Från morgon till afton var dag. 


Så väckes var .morgon mitt öra 

Av Frälsarens ljuvliga röst, 

Som bjuder mig uppmärksamt höra 

vad han har att säga till tröst, 

Till maning och varning och tuktan, 

Att Gud jag må tjäna med fruktan, 

Med kärlek, med tro och med hopp. 


För allt detta goda och sköna, 

Mitt livs allra ljuvaste rön, 

Förmår jag ej Frälsaren löna, 

Mitt tack blir allenast en bön: 

O, lär mig allt djupare dricka 

U r Skrifternas källa och blicka 

Var dag och var stund upp till Dig. 


K. G-p. 
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K R I S T L I G T G I V A N D E. 
AY Walter B. Sloarl. 


Liis 2 1,01". 8 :e och 9:dc kll.pih·!. 


Dessa bildlI kapitel innehålla apos
teln PauIi föreskrifter med a\"seende 
pil den sil viktiga fr:l.gan om kristlig 
ol'fer\"illighd. Han framhaller diiri 
även, hur" en kristen m~Iste sta i en 
rutt ställning till Gud, il)n:ln han kan 
bliva en riilt givare. "Sig sjiil\"a gäyo 
dc först ilt Herren. :> 

Den \"iisentliga undervisningl'n rör 
sig emellertid hU\"lJ(lsakligen kring ur· 
det nild, och orden "1I:1(j" oeh "ii\"er
flödande " upprppas flera gilnger i des
sa kapitel. Det iir visserligl'n ieke hiir 
frflga om den nlld, som öv('rflödar till 
den iiver sina syn<kr hf'kymrudl' syn· 
da),(~II, utan om den nild, som fyller 
de Iwligas hjiirtan 01'11 koml11er dem 
aU öW'rfIöda i Iwlig tjiinst, i det de 
bist:l andra, som iiru nwra behövande 
iin de sjiilva. Dd har med rutta bliyit 
sagt, alt naden iir Guds frh'illiga, he
liga, oförtjiinta kiirlek, verksam i Kris
tus .Jesus för syndiga miinniskors friiIs
ning. .Just srl visar sig (]pnna nad. \"ar
om dd talns i denna text, verksam i 
deras hjärtan, som en gimg "arit sYI\

dare, n1<'1\ yilka I\U a\" nfld allpl\ast 
hava bli"it hl'liga. 

pr, samma siiII, 1'11\11"11 i ol1wiind 
ordning, iiI' (h,t , SOI11 aposteln i Ef('ser
brevet överg!Ir frilll framstiillningen 
av den innerliga fön'nillg, som iiger 
rum mellall Kristus o('h hans försam
ling, satt med honom i dd hilllllwlska. 
till alt slutligen tala om den kristliga 
pliktuppfyllelsen i yardagslivets kal
lelser och förhillIanden, sasom dl'n 

sanna frukten hiir pli jorden a\" upnna 
Yiilsignadc förening. 

L~Itom oss nll öwrga till dd siir
sk.ilda iinuH't om kristligt gh·ande. 
Först finna vi Macp(\oniens försam
lingar framh:tllna s:lsom ett föredöme 
eller belysande exempel p:l gi\"llJl(h~ 

öyerensstä mmelse med »n:l.den ". 
~ JlIel! vi göra eder k1lnnig. mina 

bröder, den Glids 1I(1d, som har blivit 

givel! i Mucedoniel!s församlil/gar. » 
(Kap. 8: L) Nädplls wrkningar pa
pekas i de följande ordl'l1- Hos dem 
var en tid ay IlPpröyelsc o('h fattig
dom, men under dessa olllstiindig
heter öy('rflödade de i gliidje o("h rik 
frikostighet. Dd var i sanning dt fri
\"illigt offrande. Nu för tidt'n iiI' det i 
allmiinhel de niidsliillda, som :lllropa 
andra 0111 hjtilp, och ofta triil"fa sil
dana Löner oviLliga iiron. Men här 
\"ar det givarna, som med mycken en
triigpnhet hildo om dl'n YlllH'sh'n all 
ftl deltaga i undsiiHlIingt'n till de he
liga. 

Apostelns förYiintningar hll'''O till 
och m('d öy('rtriif'fadl' av dt'ssa uwe!'
doniska kristnas \"illiga och glada 
svar. Detta stitt att giva iiI' sa olika 
dpt vi ii ro va na "id nll för ti<kn, a tf 

vi "iiI mil fråga: Hurtl skall man fiir
klara dd? Syan't finna "i i ordelI : 
»FiJrsl gävo el!' sig sjå/va ål H ('1.,/'1/ 

(Ich .WI åt oss f/(,l/()III (;//(ls /lilja. " 
L[It oss söka faUa hety(\pls(,1\ hiir

av. De hestiimde i('ke, SOI11 0111 dc nl

rit sina egna herrar. att dl' skIllII' giva 
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en viss del av vad de iigde, utan de 
erkände Herren sasom sin Herre och 
iigare och sökte fa \"('ta, huru mycket 
han ville, alt de skulk giva . De tiink
tl' icke rörst pa vad som skulle behaga 
Paulus, ej heller ens pa sina trosför
vanters nöd, utan gingo först inför 
Herrens ansikte med fragan oeh hand
lade sedan i ljuset av hans niirvaro. 

Huru myckl'l har dll Herrell all tac
ka rör?" iir en fraga, som vi gilrna mil 
ofta stiilla till varandra. 

Olll vi llll viinda oss fran dl' macc
dOlliska kristna, se vi, att korintierna 
fa en p:\minnelse om allt, som n:ldell 
redan rullborda t i dem. De övcrflöda 
l. i tro och i tal och i kIlIISkap och i all 
i/Jcr och kar/ek ,, ; Illen kristligt liv 
skall vara fullstiindigt i varje dl'!, och 
salulHla Illask dl' öwrflöda iiwn i 
dellna nad (nadl'n alt giva). nöra vi 
id~l' hiir liira oss en välbehövlig liixa? 
Ar det icke san!. att nllgra av oss pliiga 
anse tro, tal. iver och kiirlek s{lsom 
eld nödviindigaste i vart kristliga liv 
och betrakta givandl'l ]la ett helt an
Ilat siilt'? Vi vilja giva, om vi kunna. 
Om vi hava tillriiddigt för egna he
hov, d:i skola vi giva det ö\Tiga. Mcn 
hiir stiilles givande! vid sidan av de 
viisentliga kiinnell'l"knen för vart liv, 
och vi kunna endast p:1 vilrt eget an
svar stiilla dd pit annan plats. 

. Il komma vi till sjiilnt hUYlld
punkten i hans viidjan. Men försL skri
ver apostl'lll:,/ckl' srlsom ellliircskrill 

säyer jag delta." Dl't skulle icke upp
fylla hans syfleIl1al, om han gjordl' 
del. Ty ingell lag, huru miikLig ~Ol\l 

Iwlst, har kunnat göra miinlliskans 
sjiilviska hjiirta oegeIlnyttigt. Han fort
siiltcr: • Ty I kilnnen vdr Herre Jesll 

Kristi nåd, alt han, ehum rik, vart 
fattig för eder skllll, på del att I ge
nom halls fattigdom s/all/en varda ri

'ko.» Vi hava redan sett, huru de krist
na i Maeedonicn hade kommit ansikte 
mot ansikte med sin Herre och vad 
frukten h~irnv blivit. Men htir 1ftter 
Paulus genom den Helige Ande den 
fulla kraften av Guds nilds ljus i 
Kristus falla P:I deras hjiirtan. Den 
sanna kristliga offervilligheten iiI' icke 
en följd av kraftiga förmaningar, utan 
den uppviiekes hos oss, dit vi lata det 
fulla flödet nv Guds kiirlek i Kristus 
strömma in i V:-Ir:l hjiirtan. Vi hava i 

denna vers liksom ett miitt ptl Guds 
kärlek i Kristus - ett lod till att pejla 
dess djup. D('n innefattar hela avstan
det ('mellan vad Kristus nlr, niir han 
hade del i Faderns iira, innan ännu' 
viiriden fanns till, och vad han hlev 
för var sk ull, dii han pil korset dog 
för miinniskoruas synder. Genom sitt 
oulsiigliga utblottande har han gjort 
oss rika, o('h han stiiller till oss föl
jande viidjan till förmtll1 för andra: 
"Ty jag har givit elkr dt föredöme, 
pa dd all ock l skolen göra, s:lsom jag 
har gjort eder.. Dil han gav sig sjiilv 
för oss, sil iiI' det för visso blott en nu
tmlig följd, at t vi skola ») först giva oss 
sjiilva at Bern'n,). Icke en elpl av vå ra 
Il1edel, ej ('liS dem alla, utan oss sjiilva 
sa wrkligt , att vi under hans kontroll 
lilta allt vad vi iiga st{t till hans för
fogande.' D{I skall v:"trt siitt alt giva 
icke hliva ett teckl'n pit. viIra egna 
hjiirtalls h{lrdhet och trilllghet, utan 
snarare en yttring av hans hjiirtas un

derbara ömhet och storhet. 

Har icke den kristna kyrkan nu för 
tiden mycket alt !tira i denna frilga av 
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de kapitcl, vid vilka vi uppchåIla oss? 
Ar dcl icke iinnll sant, alt hon ofta 
missunnar hedningarna sina Liista ar
betare, i sl~illet för att gliidja sig öwr 
all han, som gav allt för dcm, har gi
,"i t dem nagot myc kct dyrbart alt 
alcrgiva at honom? 

Oe:) 5:1 till sist n:"igra ord :lngiicndc 
penningarna . i\iir kristna giva. vad dc 
kunna undvara, utan alt del i ringaste 
mim inverkar ptl deras bekv~illllighet, 

inbilla dc sig hava g.iort allt, uad man 
l,wI "anta GU dem . Men vems fön"i.int
lIingar avse dc alt tillfrcdsstiilla? ;h 
det viirJdcns?" Den pliigar gilla, niir 
ingen ,"erklig uppoffring göres. Ar det 
den kristna kyl'l,;ans? ;h('n el:"1 göra 
vi oriitt, ly vi iiro icke i första hand 
ansvariga inför v~ira kristna brödcr i 
denna frilga. :\1: det Hcrrcns viintan? 
Kunna vi siiga, aU vi i delta a vscende 
!lava gjort, vad han kan "i.inta av oss? 

En g:lllg, d:, han nu pr, jorden, sa
dc inn om en kvinnas frivilliga offcr: 

.. Vad hon kunde, det gjorde 110n ... Ma 
han, som kiinner allas hjiirtan, s{,väl 
som vad cbcndom vi besitta, åter kunna 
säga della mcd avseende pi", nll'a offer 
tit hOllOll1 och :Il andra för hans skull. 

Från redaktion och expedtion. 
Välkomslmötc. 
För dc mi ssion ii rer, som vi nll ntir som 

helst kunna y~inla å lcr lill Sverigc, hop
pas vi f~1 anordna ett viilkomslmöte p~\ 
Stadsmissionen, Slorlol'gel 3, Stockholm, 
Iörd, d, 11 sept. kl. 7 e. 111 , Della givetvis 
under den fönllsäLtningcn, alt deras resa 
blir lyckosam, så alt dc hinlw fram i tid" 
I så fall kommer näl'marc ntedcl elandc 
alt lämnas gcnom annons i de dagliga titl
ningarna. 

Sjuka missionärer. 
Telegmm från missioniil' Berg har in

gått, i vilket han meddelar, att läkare 

förordnat, alt fröknarna .\ gnes Forsberg 
och :\Iarirt Björklund m.ls lc :Hcrvända 
hCIII; ä,'cns,l förC'skriwr doktortJ fullslän
dig vila för frökcn ,\ cbell. och synles del 
fralll.!,;,i av telegralllllJet, aLL de skulle söka 
ordna s.i, aLL fröke n .\ckzell bereddes sa
dall vila" FriiknarlJrt Forsherg och Björk
lund ulresle IDD, frlil;eIl .\c!;;~clL 1D12. Yi· 
anbefalla dessa vil r a sjuka sys ll':1I' i IlIis
siollsviillncrnCls förböner, ::tLL Gud 111.\ sl ;'. 
d Cm bi i dc'nna deras Ill'övning oc.h förse 
m ed dl' el'forclerliga rcscllledlell. 

Hemkommen missionär. 
:\Iissionär Josef Obsoll I1Jcddelar fr[1 1I 

Köpcnhamn, dit han lyckligt anlänt med 
sin familj d en 2;; aug., aLL III1(\er del h::tns 
fru stannar knlr i silt hem i l\ö]ll~nlwI11I1 

föl' alt vila uPP. sig cfl l' l" r esans sll'apal
ser, han sjiilv ämnadc furlsiilla till Stock
holm, sedall han först gjort cll kortare 
hcsök i för ii ldralwlTnnel. Vi h~ilsa vara 
syskon hjärLli g t y~ilkunllla ;l tcr till hem
landct! 

Missionärernas julgåvor. 
Vi hedja aLL r:1 erinra 0111, vau vi lidi

gare meddcIat, all ej h ellel' i [\I' jul1:1 dor 
komm a alt ul sä ndas. Vi vilja i st~illet 

t"öresl{l, alt dc "iinncr, som önska glädja 
Y<II'a missionärcr med julgtIYo r, i sliillct 
för sakcI' sänua dern penningar. Om &1
dana insiindas till expedilioncn, skola .,i 
med glädjc fortskaffa de \l1. 

Oroligt i Honan. 
?lfissioniil' BcinJJOff skriYe!' i ctt brCT 

dat. d. 5 juli just tillhanda : »llcla väs tra 
HOllan äl' i rÖYaI'c.hå ncl e l'" V~lr gamle 
,äldste Chang i Yungning h:w blivit bort
rörd av rövare. Det ~il' fln snart cn mi\
Ilad sedan han togs av rö"::tl'cskaran, och 
iinnll ha inga sp.\r uppdagals efler ho
nom. .. Vi ha snart hela v,ir lokal fllll 
av flyktingar fran uet södra distdktet. 
Arma folk, som iiI' s,'t överliimnrtt åt li
dande och nöd av alla slag! I\ina hefin.
nel' sig i eLL förfärligt vinva!'r. I Mien
chih h a vi 1,300 \1l:Jn :w rlCI1l, SO I1l kom
mit tillbaka fn'ln sitt nederlag i Shensi. 
Dc bchandla folket med en omänsklig 
grymhet. :\lan suckar oell hoppas och 
l ä ngtar cfter dcn dag d:i militflrväldet f~II' 

sin uödsslöt.» 

http:r�YaI'c.h�
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Till kommitten för Svenska 
Missionen i Kina, 

Stockholm_ 

Kiire bröder l 

Församlade till konferens i Yiin
eheng mallat" oss v:'ra hjiirtan, att lill 
Eder siinda en varlIl oeh hjiirtlig hiiIs
ning. V:1r FriiIsare sade vid ett till
fälle till sina liirjllngar: "J iiren dc. 
sOm varit nwd mig i mina frestelser. ' 
Vi "iiga iiwn tilliimpa dessa ord pil 
Eder, ty aldrig ha vi hittills flJllnit. alt 
Ni iek!' med innerlig kiirll'k uch tro
fast ullHlllighet stillt oss bi, stödjande 
och uppmllntrande oss i vara mörka 

stunder. Mottagen di"irför vara V:lI"

mas\!' t:lcksiigel::iPr! 
DPl skall gliidja Eder alt höra, aU 

vi vid denna konfl'l"l'ns med slor enig
hd antagit dd oss tillsiinda försla
get till Grundsatser och stadgar. De 
slllil förslag till iindring i vissa punk
ter, som av oss gjorts, iiro av sildan 
art. att de ej nlJ hindra stadgarnas an
tagande, alldenslund ,-i lagt :wgöran
det i Edra hiinder. Ma nu dpssa stad
gar giva ökad viirkraft :It oss som 
mission, och ma vi fil nild alt i prak
tikpn riilt kll11lla tilliimpa desamma, 
fmmfi>r allt ihagkolllmandc att de iiro 
tillkomna för var svaghets sknll, och 
aU över alla sladgal' star del stora kiir
lekshudet: "f\lska Gud av aJIt hjiirla 
o("h din niista s[lsom dig sjiilv! " 

Yfira syskon Erik och Mimllli Ful
kcs 	hemresa slilr snart för handen. Vi 
kiinna dt vehov av, alt hiir till Eder 
ra frambiira v:II'1 hjiirtliga taek för lå
net av denna dyrbara g:lva! Vi ha för
sökt alt vara sil aktsamma 0111 den
samma. att l\i iinnll en gimg mä klln-
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Ila 1[lta oss fa den oss anförtrodd. Va·
ra syskons vistelse bland oss har va
rit oss och (le trol~I\(1e kineserna till 
mycket gagn. De ha H'derln-ickt vara 
hjiirtan_ Dil dc nu itterkomll1:1 till 
hcmlandd k unna dc avliigga ett vitt
nesbörd om vad deras ögon s<'lt, deras 
öron hört och deras hiinder vidrört. 
Mil de fa nihl alL viiI :Inviinda sina 
pund! De ha gCltt ut och in hland os. 
och sett oss i helg och söcken, hiilsa 
och sjukdom. i gliidje och sorg, i styr
ka och svaghet! V~\I'n personliga hiils
ningar kunna inga S:l framföra som 
dc! ~hi Gud viilsigna deras utg:lIlg sll
som han viilsignat deras ing:ing! 

Edra i Jesu kiirlek förenade syskon 
och nwdarbetare: 

A.Ilf]ust Berg. Fric1n Pryl::. 
Hl/go Linder. Rllrcl mOl/L 

jIaria Linder. Carl Blom. 
Marlin Linden. Maria N!Jliu. 

..1xel 1Io}rlle. Wlma T,iiider . 
..1mrQ ]Jalllre. Ilenri/,: Tjäder. 

Estri (L Sjijsl r(im. Rob. Ber!-l!i/lg. 
Emu Olrrlmrder. Emma ilrrderssorr. 

Elnu LI' IId/. llr/ncs Forssller!J. 
Marin l'ell('rssoll. Marin Bjiirl,llllul. 
l\nri/l Ollenlalrl. }o'n'drika Ilal/in. 

G. \. Weslrr. .f)avid L(I11(11n. 
Gertrwl Wesler. Olr/a Sue/1Ssoll. 
Dogn!! Bcrglinf]. Nils Svensson. 

IngeIJura 	 Ack:ell. Il.iclrarcl Andersson. 
Esler Berg. Nallr. ElIgl>äek. 

Judillr Il II llq/Jis t-. Th. SomllJer!J. 
.)rkine SandIJrr!!. 

* 
.11/ vi i al/a sl!Jcken i kårlek .~I",I/c växa 

IIPP lill Jro110m som iir /lIIvlldef, Krist ilS. 
TU {ri/ll lronom hälll/ar lre/a kroppelI sin 
iiI/väx/, till all blirw Ilppl'![gyd i kärlek. i 
del (/1/ dcn :;WIlI1lUlIsllltes uch {a,. SIII/!

manhål/nill!J fJi'IIom eld IJis/ll11d var led 
giver. IIIcd ell k/"Crft som är a/Jllliilt e{ler 
var särskild de/s uppgif/. Er. ,,: Hi. 
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Från konferensen i YÖncheng. 
Ett axplock ur konferensprotokollet. 

Den konferens, som hölls i Yiin
('heng den 27 mnj-3 juni, blev av 
Gud rikt viibignnd. De beslut, som 
diir i all endriikt fallades, iiro nv om
faltande och djupgaende betydelse för 
hela vart arbetc. Del är Ilog inte för 
mycket aU siiga, att vi i och med 
denna konferens natt fram till en ef
terliingtad milstolpe pa vägen fram 
mot dc mal som fliresvii"a oss. Det 
förslag till Grnndsatser och Stadgar, 
som under flera ar l"örberetts och pa 
det mest omsorgsfulla siilt prövats och 
omprövats hade ~I\' kom mitten i hem
landet och av missionäre rna p:l fiillet, 
har f titt sin sLadfiistelsc under ömse
sidig endräkt o('h samförstand. Här
med iir i orgallisatoriskt hiilIseende en 
god grund lagd för v:ir missions sunda 
oeh hetryggande h'dning ii"en und"r 
kommande dagar, <\:1 nya kral"ter taga 
dd och <lti en ny tid hryter in. AIl
miin iir ock kiinslan av taeksamlll't , 
att hava f:ill organisationsfmgorna 
lösta, S{l att man nu med desto större 
kraft f:ir g:! fmmat efter givna oeh 
klara lilljer i det sjiilavinnande ar
hetet. Dpnna tacksamhet log sig bl. a. 
uttrvck i en skrivelse, i vilkpn kon
fereilsen till kOI11I11itlens f. sekr., kom
mendör O. v. Feilitz!'n, ullnIade sitt 
hjiirtliga taek och sitt erkiinnande för 
den omsorg och miida han nedlagt "id 
utaroelamlct av grunddragen till de nu 
antagna stadgarna. 

* 
A v ieke milldre hl'tydelse iiI' den i 


samförst:l ud lI11'd hela den infödda 

församling('n pil viirt fiilt antagna fiir

sHmlingsordningel1 n1Pd synodal sty

relse, villwn omnä mndes i fön'g:lCnd" 

nUJllllwr av S. L. Hiirllwd har den 

infödda församlingen am'isats en viig 

diir dpn, alltdler som dl'SS gHvor viixa , 

\':11" ön'l"laga tIlls"ar oell !P(!llillg, UII


der det missioniin'rna alltmer intaga 

platsell vid dl' inföddas sida som and

liga ledare och nidgivan'. 


* 

LAND. 1 September 1920. 

Enligt nu antagna Grundsatser orh 
Stadgar skola atskilliga val förriittas, 
av vilka en del skola 11 nderstii Ilas 
kommiltens i hemlandet godkiinnan
dc. Dc val, som förriitlades , "oro föl
jande: 

Förestålldare pa fiiltet: August Berg 
(ol11mld) , ersiittare Axel Hall\1(' (om
vald ). 

Sekreterare : J. Th. Sandberg (om
vald) , ersättare Carl F. Blom. 

MissionskommillhL' alt avga 1921. 
ordinarie : Il. Linder, R. Bergling; pr
siiUare H. Tjäder; att tn'ga 1922, ordi
narie: E. O. Beinhoff, A. Hahne; pr
siiIlare M. Lindell : all :Wgil 1923, or
dinarie: R. Andl'rssoll, C. F. Blom; (' r
siillan~ N. SWI1SS01l. 

S/.'olkoIllIllilten : August Bprg, D. 
Lnndin, Frida Prytz, C. F. llIom, If. 
Tjiider med .l. Th . Sandherg och An
ha .Janzon SOI11 ersiittarp. 

l\villll0J.:OIllIllitten: Emma .-\ndl·rs
son, Ingeborg Al'.kzell. !\Iaria Pelters 
son, Anna Jallzon, Anlla Eriksoll med 
Emma Andersson som sa 111 111a II kallan'. 

Byggrwds];ommillen: C. F. Blom. 
V. ';Yl'stcr med O. Carlell och H. AIl
dersso n so 111 ers~i lla re. 

nllclgetutskotlet: AlIgust Bl'rg. Axd 
Hahne, C. F. nJom. R. Berglillg, ?\ . 
Snmsson, H. Andersson. Maria Pt't
tersson, Ingeborg Aekzt'1I och Emll1a 
Andersson. 

* 
Det framg:1r av protokollet , aU hud

getsutskottet haft ett synnf'r1igen bryd
samt arbete med alt n'glera fillans( ~ r
na Ol"h alt den alom sliirsta försiktig
hpt iakllagits "id uppgörandet av det 
kommande iirrts budget. Siirskilt har 
de infödda nll'darhetaruns :l\'löning 
\"aHat bekymmer, dil de fran Svcrig<, 
för detta iindnmiil ('rh:'tllna med lpn 
.\"arit alldeles otillriickliga. Av fiiljan
de lItdrag ur protokollet fill" man ('Il 

inblieJi i hur bekymnl{'l"sam denIla 
fl'äga iir: 

»Dfl förra konfnel1sPII beslöt, att 
missioncll skulle :l\'l Ölltl s:idnn infiidd 
medarhetare. som hade siirskild un· 
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derhallarc i hemlandet, utgick lIlun 
fran den förutsiiltningcn, att man ur 
allmiinnOl 111 issionskassHn sk ulle k un
na erhalla det, som w'nom \"iixL'lkur
sen faltades. Da detta sederllwra \"i
sade sig \"ara omöjligt, och d:i hristen 
i llH'dhjiilparnas llllderhall p:\ grnud 
H\" den ofiirmanliga kursen i viisl'l\tlig 
grad ökadt's, tvingades finanskommit
lt~l\S arlwtsutskott att redan i januari 

i ar L)('sluta alt elldast 60 70 av det 
ordinarie Ilnderhallet för medarbetare 
kllnde \Itga. D:l det alltfort svnes 
omiijligt alt kllnna p:hiikna m\got hi
drag fran allmiinlla missionskassan 
för infödda medarhetares un(h~rhåll 
föreslas, alt konferens('n godkiiI1ncr, 
all utgifterna för infödda IlIcdarbetare 
hallas inom ramen av hiclragPI1 till 
IJledlljiilparefondcn. 

Eniir dxdk ursen fortfarande iiI' 
sadan, att, ehuru flera nya underhiiI
lare tillkomlIlit, alla inkomskr till 
lIIedhjiilparefolldt'n, inheriiknat dessa 
nya lInderhällarl's hidrag, knappast 
gör el!'! möjligt alt lIthptala O\'an
niillll\cIa 60 % ay U1lCicrhallet för den 
a y föna konfen~nst'n faststiillda l1H'd

arl)('tarck~lrt'n, och det a andra si(hll\ 
S~'IH'S \'ara alldel<'s omöjligt att till 11:1
gon \"iiscntlig dpl inskränka lönefiir
mimerna för av missionen anstiilIda 
nH>cIarht'tart', synes <'nda ut\"iigcn \'ara, 
att missioll<'1I har PIt fiirrt' antal. un
derhalIna nH'rlarlwtarl', oeh alt t\"il PI
kr nt>\"tl und('rhilllarcs hidrag giir till 
('n evangt'list. Skulle Plt sådant för
slag ej vara antagligt SYIIPS ingen möj
lighet aterst:t att unclt'rh:llla en ge
mensam arbctarckiir rör miSSionen, 
\"ilket siikcrt \'or<, till stor skada och 
förryckning av arhetet. 

Diirfiir föresl:ls, alt konferensen 
\'iidjar till IIPmkommitten alt söka sa 
viU möjligt klargöra frilgans liige för 
undprhallarr ay medarbetare och att 
söka fa dessas medgivande till den 
liisning a\' s\":lrighe\pn som ovan an
tytts. ' 

* 
Sil längt protokollet. Vi bpclja, alt 

ra begagna clella tillfiilk alt till un-

derhi'tIIare av inf. medarbetare, vilka 
ej kunna betala ett underhåll enligt 
n. \'. höga växelkurs (omkr. 500 kr. 
för t'vangelist och 350 kr. för bihel
KYinna) rikta pn fniga hur de ställa 
sig till o\'unniimnda förslag om gc
lIIt>IlS:.lm c\':lngelist med någon annan. 

* 
. Budgeten för dc Inlda seminarierna 
'; YiindwlIg gar p:i omkr. 1,300 dollar 
\"ardt'J"a. Dd frikostiga understöd som 
a\" L. M. F. i ar liimnats det kvinn
liga seminariet hefriar oss fnln alla 
t'konomiska bekyml\ler för detsamma. 
~Ied avseende pii det manliga semina
riets hello\' stå vi därcmot med så gott 
som tomma hiinder. 

* 
Flera missioniirpr sh. nu i tur att 

n'sa hem oeh iiro i stort hellov av vila 
i hemlandet. 8 missioniirers hemresa 
har nll av hlldgctsutskoUet Illed IW!l
fereusens godkiinnande förts upp som 
nöd\"~incliga o<:h 3 som hehövliga. 
Den sammanlagda utgiften för dessa 
resor heriiknas till 3,850 tls eller cnl. 
II. Y. viixelkurs omkr. 20,000 kronor. 

* 
Ddta hudgelsförslag avser att giva 

pn klar ön'rhlick ö\'cr de behov SOIll 

föreligga o("h SOIll måste fyllas om det 
löpande arbett't utan störande in
skriinkningar skall kunna fortg:1- Gi
\'('h'is ha\':! vi hiir inga tillgilngar, SOI11 

Yi kunna taga av för att utanordna de 
be\oppsom hehövas, d:1 \"i ju ej fon
(h'ra n[lgra missionsmedel i hemlan
det. Men d:\. nll c\pssa fakta satis i vilJ"a 
hiinclt'r blir c\plta oss till hjiilp att 
ii\"l'rhlicka de finansil'lIa hehoven pft 
fiiltd och alt liigga dem fram inför 
Gud j mera direkt I11lilmedveten bön. 
}[an f:lr "id genomliisandd ay proto
kollet elt starkt intryck av llIed vilken 
sparsamhet och omsorg finallshcriik
ningen uppgjorts. Detta har nog alltid 
varit fallet, men det gångna {1I'ds fi
nansiella trångmål har Hn mer tvingat 
till sparsamhet och inskriinkningar, 
som för \'åra ögon' niistan tpr sig som 
('n förlust av dyrbara tillfiillell och 
möjliglH'!pr, som nu dit'!' langa han
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brytnings:lr pa alla sidor stit oss till 
buds. LM oss förena osS' i allvarlig 
bön, alt Glid (>fler sin nads rikedom 
mil fylla aHa vara behov i hiirlighet, 
och all lnte kämparna i stridslinjen 
ma hli tvungna alt sia till r~triitt pa 
grund av hristande understöd bakom 
fronten. 

N. H- Il. 

~OOOOOOtlOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ(,OOOOo~ 

i BREVAVDELNINGEN ~ • o 
o o 
~o o' 
~ooooooooo 00000000 o000000000 ooooooooooooooooo:(i 

Villigt kommer ditt folk. 

Mi.~ioll;ir K . Eng uHck bc r iltta r om der, 

» fräbnillg~'lrIT\(~ " ,om iri,·illigt drog ut. i 

bYllI"lIlL ,·id det kine~i~lm ny,l!·e t Hiljamle: 


Det killesiska ny:'trct , som just i da
garna firats, har sedan gammalt varit 
förlmippat med stora högtidligheter 
bland folket. Det ~ir en lid av fest
stämning mer än eljest under året, dll 
allt arbete står stilla några dagar. Helt 
nalurUgt söka även Herrens Ijiillare 
att utnyttja den tiden för arhrle i evan
gelium, och det iir n[tgnl il1lr~·cl;: fr tlll 
arbetet här, som jag nu ville 111ecld!'la. 

För nykomlingen iiI' det naturligtvis 
mycl.et, som tilldrar sig intresse, och 
siirsldlt yar delta fallet med ('vangeli
sationsH~ckall . Intresse och förhopp
ningar voro dock geHlenS:lInllla för 
oss alla här pil stationelI sftviil blaIId 
kineser som bland oss lItIiillningar. De 
yttre anordllingarna hade i ilr lagit ('II 

n[lgot ovanlig form i den »friiIsnings
armt!:' , SOIll bildals pet initiativ ay ki
lIeserna. 

Söndagen den 22 febr. \'oro vi sam
lade till en första framryckning i slri 
den. Det överYiigande U1lla]et av dc 
cirka 40 deltagarna \'oro ungdomar 
frfll1 seminariet och K. F. U. ~L Allt 
var väl förberelt, inte hlott i fräga om 
de ytlre anordnillgarna utan iinnu me
ra genom fiirbiin. 

Vid anblicken av den unga skara, 
som samlats, gick lanken till psalmis-
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tens ord: "Villigt lwmmer ditt folk, 
niir du samlar din här.)) Det var vil
lighetens nch förhoppningens lIndp, 
SOIl1 lyste fram llI' allas ansikten. Xvell 
i det rent yttre fick man intryck av 
ntt det var ' en "hiir », SOIll san{lats. l 
spetsen gå fmlh~irarna med två kine· 
siska flaggor samt en vit på vilken 
fallIIs ett rött kors jiimte inskriptio
nen: Chiu Shi Chui , d. v. s. )) FriiLsa 
viirIdens armC:> . Det lInmnet har givit 
anledning till atl helt kort kalla den 
friilsningsarmen. N:'\gra av dc ö\Tiga 
buro neks:'t små vi ta flaggor med in
skriptioner sihlalla som: "Herren v:u 
ledare)), »JCSlI Kristi soldater» o. s. v. 
En del buro också traklater för utde!
lIillg. Musik saknades inle heller, och 
vid tonerna a\' flera lrummor och 
lrumpeter låga vi ut i stadelI. Då vi 
komma till den försIa öppna platsen, 
göres hall. Tillkallade a\- IIlusil.en 
samt den ovanliga truppen hade snar! 
en rält stor skmJa llliilllliskor samla Is. 
En av de kinesisl>:} hröderna Iriider 
då fram oeh håller en kort eyangelisk 
predikan, yarefter traktater utdelas , 
vilka ock Yiilvilligt l11011agas. ~iir "hii
rCII " sedan ftlcr sfitler sig i marsch. 
har den vuxit bC'tydligt i numeriiI', i 
(let m:lIlga :1\" de försa mlade fiilja med 
tilllli.isla öppna plats för alt hiirn me
ra av livels ord . Underligt nr det i 
sanning at! se (!Pnnu skarn U\ga fram 
genom gatorna. !\' ~' ss yar allt sr! stilIn 
och t~·sl, och den he(]lliska fpslsliim
ningell Yilade niislan mysliskt iiyer
staden. :\11 ljuda lonprna fr:"1Il Hpr
rells ullga skara genom gatorna. ma
nam]p till samling under korsds ha
ner. Skarorna samlas, och ordet utsås, 
srlyäl det muntliga som det skrinw. 
P{l fyrn olika platser stanmHle Yi och 
taladc liU folket. Ena g{\I1gen nr det 
utanför ett stort avgudatempel, diir in
ncy:tnarell, ('n stor avgudabild, ilsket 
s:lg ned på dessa Herrens stridsmiiIl. 
som nu vill!' göra hOl101ll makten stri
dig. En annall g:lJIg samlades Yi i en 
galukorsnillg, diir lalarl'll från ell pri
mitiv tr:istol siiktp hiija sig över mi.ing
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den för alt bliva hörd oc,h sedd. Sista 
gången vi stannade var utanför mis
sionsstationen. Diir inhjödos dc, som 
så önskade, ntt gå' in för att se evan
geliesalcn. Omkring ett 100-tal hör
sammade uppmaningen. De flesta ha
de förmodligen aldrig förr satt sin fot 
inom dörrarna till v{ll' station och ll1ed 
synbart intresse s[igo de sig omkring 
diirinne. 

P:J. måndagen skulle arbetet börja 
ute i byarna, och det bereddes mig 
glädjen aU Hl vara med första dagen. 
Inte kunde jag tjiina med att munt
ligen tala till folket, men jag kunde 
iindå hedja för dem. som talade, och 
jag kunde göra mina iakttagelser. 
Meningen var jn oeks:"!, alt vi utHin
ningar skulle träda tillhaka för alt ]l('

reda kineserna tillWlle att sjiilva f:i 
tjiina. Vid g-tiden pf, morgonen star
tade vi med samma utrustning som 
föregående dag plus vagnar med säng
kläder och matvaror. Den första plnt
sen, vi besökte, vnr staden An-i, som 
ligger omkring 15 Ii från Yllnchellg. 
Utanfiir stadsporten göres halt för att 
ordna truppen. Under musikens toner 
göra vi dir t int['g, och vi hehöva l'j 
gelliinge, förrän vi iiro omgivlJa av l'lI 
riitt stor skara folk. Vi göra halt, 1lI1l

siken speInr iillllll en stund, och sedan 
talar en nv oss. J dag iir det skoItlllg
dOl11nrna, som tala. Dagen förut var 
det evangelister och ledare för K. ];. 
U. M., som tjiinade. Roligt iir det att 
se. med vilkell frimodighet dessa unga 
hrödel' vittna om Jesus, och huru i.v
riga dc voro att utdela av traktaterna. 
I An-i ha yi en utstatioll, och dit t[lga 
vi sedan. Gott ldindes e1et att där ftt 
vila en stund och inlaga en lätt mftl
lid, men alltid stod någon ptl trappan 
och talade till folket utanför. 

Frfll1 .\n-i mnl'seherade vi till Tnu
tsuen, som ligger cirka 30 Ii fri"!n Yun
chellg. Diir skulle vi ocksa ha vart 
naUliigel', och linder Yägen dit var det 
tillfälle att hesiika flera mindre byar. 
I Tau-tsllen fillnes en helt liten skara. 
som tror p{, .Jesus. Katolikernas nrbete 

har under sista tiden varit statt i kraf
tig frammarsch. David Landin och 
jag bodde hos en III:1n vid namn Li, 
som sedan n:"lgra är tillbaka är ell Jesu 
liil'junge. lIan ~ir ensam troende i sin 
falllilj, men de andra lira vänligt stiill1
da och beredde oss uppmuntringar ge
nom sin giistfrihet. D:'1 vi voro här, 
uppsökte oss en ung stllderande från 
stadens skola för att snmtala om läran. 
Han sliger chl hland alluat: "~iir vi 
draga ut fnln regeringens skolor för 
aU predika konfucian ismen, då vill 
inle folket höra pil oss, men chI ni 
komma. sall1las folket i skaror och de 
stä stilla och l\·ssl1a ". Det nlr en hed
nings vittnesbl)rd om kristendomen. 
och helt säkert tolkade hau diirmed 
mängas kiinslor. ~l{lI1ga iiro de, som 
erkiinllH sanningen , men ännu ej mot
tagit den. Redjpn Glid för dessa! Bed
jen. att dessa möten ej blott må hliva 
tillfiilliga intryck utan ffi förhlivande 
frukt. Genom eder förbön och Jesu 
andes hjiilp ,'ilga vi tro, alt nt,gon 
skall hliv3 bärgad som resultat ay 
dessa dagars arbeLl'. 

Broder \\'ester sImlle följa truppen 
dc öVTign dllgarna. och David Lalldin 
oeh jag gingo till haka till YIUlcheng 
tacksamma tiII Gud för vad vi fält se 
av hans verk under dessa da gar och 
iiven diiröwr, all vi fMt den nåden av 
G·.Id att stå hiir som .Jesu Kristi tjä
nare. men ocks:! med en innerlig öns
kan all kunna tjiina honom mern. helt 
och odelat. tiII dess hall komnwr. Oss 
tillkommer att sä, och Gud ger viixtpn. 

Natll. Engl)(ick· . 

* 
Påsken i Hancheng. 

Om p{l skhiigl.iden i JTnneheng skri\'er fru 


Bprglillg. 

Tu Jlga sk~'al- hade liinge betäckt 
himmelen. Vf,rell \"ar sen. ?vIen påsk
dagen sken solC'n fr:lIl klnr himmel. 
Vi fröjdades över alt Mer se solelI. I 
frök('n Erikssons triidgård höll allt på 
att slå lit. Syrenerna knoppades, och 
violerna tittade fram hiir och diir. 
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Platsen, som för flera år sedan "ar 
öde, med torr och h,1rd jord och med 
till hiilften nedfallna hus samt med en 
mur med avgudar, denna plats vur nu 
omdanad till ett hem, diir Gud hade 
sina Yiinner. 

Klockan kallade lill möte. KYinnor 
och män tågade in i det lilla niitta ka
pellet. ~lan talade OIll Jesu uppsl[lIl
delse och om k "inl1orna, som anför
troddes det hiirligasle hudskap, som 
kan givas en dödlig. Hjiirtuna kunde 
ej annat iin fröjdas, da dc flesla ,l\' de 

i hemmet hår, Llev sedan gift med 
t'1l Kiang. AU fadern ej var p,l Guds 
sida förde Hsiao-chen och modern ofta 
i hön till Hprren. Ja, huru ha vi icke 
alla under dessa år längtat, att syn
dens hojar slHllle brista ii\'ell för ho
nom, och alt han skulle Iwmma att 
behöva JesIls. Men ål'en ble,'o många. 
innan bönhörelsen kom. 

Ku yoro "i pil viig till deras hem. 
lIjiirtligt logo fru Jang' och hennes 
dotter emot oss. .lang sj!ilv var myc
ket klen av val!Pllsol. Dit "i sutlo diir, 

- \ " -, / p 

Kapellet i lIanchcng. 

nän'arande hade del i det nya Ii\' , som 
upPsl,l.ndelsen fört med sig. 

Sedan vi haft en klass med kvinnor 
IHI e. m., gick fröken Eriksson och jag 
ned till silversmeden Jang, som 1[lg 
sjuk. I H. S. Ö. för år 1909 under 
rubriken: »Icke törsta nWf» lalade jag 
om Pli familj .lang, oeh hllru fru .lang 
och dollern Hsiao-chl'n hlenJ vunna 
!'ör Ht'l'rell. Modern hade fiirul ,'arit 
CII slav under opiet. Hsino-('hen, som 
linder många {il' "'Il' min hiigra hand 

blev det sa, att "i skulle tala med Gud 
i bön. .lang bad niimiigen om förbön, 
Han önskade först bli,'a uppre~t och 
stödd a,· sin dotter, Sedan blev det en 
dyrhar bönestund. Han synles bedja 
frflll hjiirtcdjupet: "O Gud, förbarma 
dig ii,'er mig, rörhit mig mina synder> . 
Hos honom. dcn fiin S,I slolle mannen , 
,'ar det sorg iiver s~'nden, men i vilra 
hjiirtan jublade r1pL .Tesus, ,';"lrl Pflska
lamm, hade ju kOlIImit för alt friiIsa 
syndare, Fru .Tang hrast lit i loypri
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~andl'. Hon hade vän lat länge ptl dl>n 
stunden, d:1 henl1f's man skulle viinda 
s ig till Frälsaren. Nu hade hOIl fåll 
både se och höra s\'ard frau Gud. 

Hsiao-chen bad också 5:1 iunerligt. 
] fon hade det sisla ~iret gått igenom 
djupa vallen. llennes mall följde rii
varna SOIl1 doktor. lian hade varit 
borla Iiingl' och kllnde icke komma 
111'111. \"u hade ('n vagn kommit för 
alt hiimta helll\(, oeh dl' ras tn' bal'll 
lill mannen. Då nu fadprn var sil sjuk, 
ja , döende, o('h dfl familjelIs lIIedll'\II
Illar rikligt voro fiislade vid v:lI'andra . 
skulle man skiljas . SOIll tp'iiIT iuga 
lIIedl'l stod!> oss till huds , s:! alt vi 
kunde erhjuda hClll1P arh<!le som hi
helkvinna - hOIl hade ju dl' tre har
IIPrJ. som m:htc grl i skola - s:"i IlLid
gadl's hon fiiljande dag anlriicla sin In' 
dagars fl'sa lill dpn pl[lls. diir mallllell 
clfl \' islades. Hon hade ju dock sill 
Gud . Ila Il skulle aldrig ii\'l~rgiva hen
Il(, och lwnnps smfl, iin'lI om vägen 
synh's liil'lllH'sll'ödd. HOIl var IlU viss 
pil alt PIt miil!' tlterstod i dc eviga ho
lIillgaflla, Fadern var ju oll1\'iilld till 
Gud. dpras Gud, och skulle gå till de
ras (' viga hem. 

Sednn hiinen var slul. lad<' hOIl h

r!ern . som \'ar trött, sakta ned och 

höljde öYl'r hOllom s:1 iimt. Över Jangs 

:lnsikll' hade det kClllmit något S{I 


milt odl fridfullt. Fridsfursten hade 

rpdan visknt sitt '. frid ~ i det fiirr S:I 

lIIörka hjii rtal. Dii r fa II n s <kt förti t 

s~·lld. gro\" synd, 11\('n icke större s~·nci. 


iill att hlodets IU~lft fiirmådde rella ele!. 

Stundl'n \'ar helig. Det kiindps , SOIll 

om den Uppst:l.ndne personligen stått 

ihland oss. ,lang viinde sig ti II fröken 

Eriksson" som salt prl kangen, oeh 

sadl': , 1Iiilsa missioniir RergJing oeh 

siig, alt jag önskm- en stor 11:ld. » 
"Ar det dopet, ni tiinker på? » fr:lgadl' 

friikell E. - ",Ja ), . sade hall sakta. 

' 1Ilf'1l jag iiI' S:"I O\'iirdig. , - Ej IIII<1n' lI 


I iin'r alt det var piJskgliidje i dra 

hjiirlall . dii vi :I!pr\"iillde till statiol\('n 

utan!'iir sladsIllUr<'II. 
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Efter hemkolllsll'n gic k mm Illall 
och jag till vår kyrkogftrd, som ligger 
niira intill. Vi hade niigra violer lill 
missioniir Olssons lille !-.I'(Jsse och v:\r:l 
lv [I Sill:!, som vila diir i viinian på dcn 
stora uppslandl'lsl'lIs morgon. dit gra
varna skola öppnas och dc heliga shl 
upp fiil' att fiir cYigt vara hos (;ud och 
La IlIl11et. 

* 
Högtid i Ruicheng. 

l\li~~ioniir O. Carlt'n skriver : 

Eftl'rSOD\ vi haft v:lr s'tora nirhög
tid. vill jag siincianägra rader. Den 
l april pa middagl'l\ kOIl1 Folkl's hit 
ff:\1I Puchow, diil' de hade miile SÖII
dagen förut. Långfn'dagell hörjade 
v{lrt drmölp hiir. I-f(,lTelL gav oss 
vackert ~ol-skensviidl'l' !'I'ter snö, regn, 
kiilJ och hl:lsl. Pris ske hans nflllln! 
Yart lIIöt(' hlev talrikt hesökt. En 
dl'l slo(Jo elll'1' snllo lIle p:\ giirdell, ty 
illlll' fanns l'j plats. Vårt kapell iir ju 
I'j sLorL nog fiir \'lIra större mölen, 
1IIt'II dl'ssPllll'lIan iir dd (lllde[es lagoIll, 
sa vi iinska ('} stiirrc iiIInu. 

Dc Iroendl' hade sii golL SOIll 1\Iall
grant infunnit sig. Dc fyra fnlnnlrall 
dl' \'oro " 'il miiII. som \'oro sjuka. samt 
Ini niekor, som iiro i sko!:lI1 i Yun
dJ('lIg. 

llerren gav oss alldl'rika oeh upp
h~'ggliga miitclI. :\Iissioniir E. Folke 
la lade en gilng pa liirdag'en och I'n 
gång p:'" siindagl'll. På söndags 1\101' 

gon kl. 8 fing:o \' i döpa Ul persoller, 8 
miin 01'11 i) b·innor. Ikl iiI' dd störsia 
antal, som »:1 I'n g:ing döpls i Rui
clwllg. P:l söndags c. m. samlades vi 
omkrillg llt'ITells hord. Dl'l var ell 
dyrhar stund, da drssa nydöpta fingo 
höja sina klIiin. Ullder det ledaren och 
vi missioniirer lade v:lnl hiill(]pl' p~i 

d l'm oell fr:lmhuro dl'lI1 i hiiII. Yi \'o ro 
omkring (JO sallllad(' omkring ~alt
\":lnlsbordel. DelL gaml!' diakonl'lI var 
sa stnllande glad. alt eld \"ar Pli lust 
alt. S!l' honol11 . ~tit· hall pil k\'iillell 
a\"lade pit vittneshörd, hIn hall s:i 
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inspirerad, all jag aldrig spll hOll0111 

sil förr. 
Vid aflollmiill'l moLtogos flera S[I

som sökare. .Ja , (;"d vflre loy, marken 
vitnar nll lill skiird ii\'CIl i Rllichcng. 
T:lresådd - gl iidjeskönl. "Dc konulla 
med jnbel orh h iira sina kiil'\'flr. ~ 

.'\Vl'll delIna gilng Yar del flera riilt 
gamla, som döples. men ock nllgra 
'unga. Ibland dc senare var del lvii av 
\'flra skolgossar, den ellc 18 iiI', (\PIl 

andre 16, samt ell gosse' fran et! troPII
de IWIIl , L> iII' gamIllaI. T\'a yoro 21 ar. 

Men iinll JwdendOlllen visar livaktig
het. Tcmplc'll Te'pareras, :n-guclarna 
tillbedjas, ()('h tpalram3 spela som i 
forna tider. 

* 
Kapellbygget i Chiehchow (Haichow) 

påbörjat. 
I förrgar. mandagen d. 7 juni 1920, 

togns de första spadtagen i grunden. 
Det iir tio :Ir sedan vi började bedja 
om pil kapell, o<.:h linder de sisla fem 
ila Yi sa mlat ma terial. I morse kl. 7 
hade Yi en lit('n (~nkl'1 minnesguds-

Från 4 hem diiplps modern och t'n 
son fr:m varje 111'111. Fiidcm:1 i In' ay 
hemmen döptes' f<irra iII-et, och <\Pn 
Pila kvinllan var iinka. 0, alt Hl'rr('n 
finge bevara dem alla. Bed med o-ss 
Herren c1iil'om. 

FörsamlingeIls insamling till \'crk
samhcten vid miilel gick upp till om
kring 100 kr. 

Vilr\'iidrl't har börjat. PiHriic1('J1 iiro 
nll gröna, och ('n dpl frukttriid St{I i 
blom. Fåglarna sjuuga, och liirkan 
slår sina drill:!r diiruppc i det bit\. 

tjiinsl hland högarna ay jord och l!~
gl'i. Broder V. \\'('sll'r, som förcstiir 
b~'gg!'l. D. Landin, fröken O!terdabl. 
de flesta troellde friin staden. alla ar
hetarna jiimt(' dc oilda tillsyningsmiin
nell ]JOII och Cell samt Hilma och jag 
"oro niinarnnde. Efter s:lng och biill 
sökte jag med ledning uv profeten 
I-Iaggai p {l\'isa , hurusom Herren ge
nom sin tjiinnl'e IIppviicktc Seruob:! 
1)('ls o('h allt folkets ande, »s:1 alt dc 
gingo till wrket och arbetade på Her
fI'IlS Schaots, <!pras Guds hus ». Samt 
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hurusom Herren uppmuntrade den. 
med or<h'n: "ly laa iir 11/1'([ ed(T, .w·if/er 
HerrelI Sdmol ,) . Och till sist ,' milt iiI" 
silvret o("h mitt iiI' guldl't ·) ii\"(~ ns()ll1 
profetl'llS hiirliga framtidssyn: " dl'i/II 
.IIus' lillkollll1wl/(/e hiirli(fhel skall bli
va s/iirre. an dess /or1la /)(/r " , 0('11 ;; pd 
dCIIT/u plats skall iOfT [dia {rideIl råda ' . 
Ma da vi s~lsolI1 lll'rrens tjiinare odl 
liirjungar i denna slad sa uppgivas at 
')ch le\'a för honom, alt han genom 
oss l tir uygga sig eLt hiirligt tem pcl av 
le\'<lnde slt>nar, o('h alt många dyr
kiiptn sji·ilar "p:\ denna plats " genoll1 
Iron på .Jesns Krislus rna 1':1 motLaga 
) fri<len " i sina hjiirtan. 

\'arm hön ol'h lack till llcrren upp· 
siindL's ii\'l'n fiir alla de kiira givarna 
henlIna i Sverige, genom vilka della 
tempel hygge BU kan före'tagas. 

De sH'llska och kim'siska flaggorna 
""\Iodo i kors brech'id orgeln, under det 
~')len redan briinde het. T\'iinnc folo · 
srafier togos. 

Chiphch0\\' il 10 juni 1920. 
Eder t:wksamll1e. ringe medarbetare 

Henrik Tjiider. 

.Bedjen för missionärerna! 

Skriven till missionärerna! 

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

För de missionärer som i hcmlandet 
bchiiva vila, s. 208. För de sjuka, s. 
208. Äldslp Chang i Yungning, s. 208. 
För viilsignplse Ö\'l'r konfercnsen i 
YiincllPng, s. 209, 210. För de beslut 
S0111 fattats vid kone. i Yiincheng, s. 
210, Alt Herren må fylla Iwhovcn pil 
fiiltet. s. 210. 211. Fiir de infödda krist
nas deltagande i eyangelisationsarbe
tet, s, 212. För skördegliidje i Han
cheng och Ruicheng, s. 214, 215. Ka
peIlbygget i Haichow, s. 216. 

En blick på världsläget och 
världsmissionen. 

"lII. 

l\lillore iin tni ar före krigels ut
hrott hade en lIatiollell missionskoli 
ferens hallits i CalclIlIa, den sista i ('n 
serie a\' konf('rens{')" i olika delar :tv 
Indien och Ceylon, i vilken koufereus 
saviii de olika missionssiillskapen som 
elen indiska kyrka II voro represente
rade. \'ikliga beslut, som berörde 
snart sagt varje grell av det indiska 
missionsarbetet, hade diilwH!er fallats . 
Det hela bildade ('IL storslaget slrate
giskt missions program för genomfö
rande a\' sLörre planmiissighet, effek
tivitet och samarhete j missionsverk
sall1heLen. Livligt intresse hade linder 
konfcrcnsö\'erliiggllingal'lla u ppslfll t för 
ett snart förvcrkligande a v della pro
gram, oc.h rit permanent nationellt 
missionsråd, ett slags fortsiittnings
kOll1ll1itle, hade tillsatts i s~ldant syfte, 
besliicnde av rcprescntanter för eLl 
visst antal mindre missionsråd i olika 
provinser. Så kom världskriget, och 
därmed följde uteslutandet av det 
tyskt lulherska elementet vid ulföralI
tiet av berörda strategiska mISSIOns
uppgift ii\'ensom dröjsm::d med del
samma i flera hi.inseendell . 

Viiridskriget satte emellertid nya 
krafter i verksamhet och gav lIppho\' 
till nya uppgifter fiir missionen. Ett 
miirkligt uppvaknande iigde rum, siir
skilt i södra Indien. hland de s. k. 
medelklasserna. som ' utgöra 69 ro av 
hindubefollmillgell och bestfI av kas
Ler, som huvudsakligen sysselsätta sig 
med jordbruk, handel och industri. 
Dessa hade f:1It namnet »de slumma 
klasserna )) , ]lä grund av alt de ej del
togo i det politiska livets allmiinna 
spörsnull utan begränsade sitt intresse 
till egen hy och kommun. , Xnnu föl· 
ett år sedan tycktes de sova tidsåld
rarnas djupa sömn», skriver Rev. Pop
ley 1918. Nu voro de emellertjd ej 
mera .shuuma ». En svallvåg av lla
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lionalism gick öyer Indien, och dessa 
klasser vaknade till politiskt sjiil\"1ncd
vetande. De hörjade anordna konfe
renser, utgiva tidningar och samla me
del föl' skolundervisning och likartad<' 
iindamål. Hillills hade dc! allmiint an
selts omöjligt, all dt~ skulle kunna 
sammansluta sig till s:ldana för<'lag 
på grllnd av de skiljemurar, som kast
viiscndet skapat IJland dem . ~u hava 
dc sjiilva börjat nedbryta dessa I11l1l'ar 
och samtidigt slagit hr~'gg()r iin'\' den 
djupa klyfta , som i allllliinh<'l skildl' 
dem från de infiiutla kristlla. vilka fii
retriidf's,' is tillhiira de liigre kasterna. 
Sfdllnda hava dc hiillit cn miingd kon
f!'renser, \'iui olika kaster (pj Brami
ner) och iiHn kristna dpltagit , o,h vid 
vilka alla kast regi<'r skjutits {H sidan 
o,h, IItan alt n[lgon opposition iigt rtllll , 

g!'mensam mitltirl intagits I. o. nI. i öp
pPn pandal (soHiilt). Popll'~' skrinr: 
»Djupgående fiiriindringar iiga rllm i 
hela sitnationen i dag. Iwrncnck pil dt'n 
nya politiska riirplst'n hland Illcdcl
klasserna. » - - - . Ledande miin 
av medelklasserna anropa missionerna 
om hjiilp alt liisa d<'ras IInden'isnings
problem och prbjlldn sig alt liilllna hi
drag till mission sskolor i sådant syf
tp. » - - - »Dt! IIncl!'rbara l'iiriind
ringar, som kristendonwn :Istadkonl
mit bland de liigrp klnssprna hava ut
övat ett djupgående inflytande P:I ml'
ddklasserna o,h konunit dem alt pr
terforska, vad dd kunde "ara riir krnft , 
som åstadkom sh stora n'sllllat. " 

Här öppna sig sfllullda l\~'a utsikt!'r 
föl' missionsarhetl't bland medelklas
serna, som torde hlh'a :n' stor hctvdd
SP, ej blott diirfiir alt dessn klass(:r ut
glira mnssnn i Indiens hefolkning, utan 
iiven cl iirfiir alt kastvilsendet i mer iin 
hundra år varit elt stort hindcI' för 
missionens frnmgång. Och gå vi IIU 

till dc liigre klasscrna. som utgiiras 
av pariaknslerna o('h ii\'eJl heniilllnas 
"Panehamas" (femte l ed~t ), srl hava 
hland dem Binge pflgålt Lic riirplspr, 
som fått namn av massrörelser, diirför 

alt det är S1) slora skaror av dessa ring
aktade varelser, som uppsöka de krist
na missioncrna fiir alt få hjiilp i sin 
sociala oeh religiiisa Iliid. 

])l'ssa lllassrörelser hava iiH'n uncler 
viirldskrig<'l forlg[ltl mecl oförminskad 
st~Tka. l januarihiifld detta ;-Ir ;,,' den 
internationl'lla lllissionsrevYll skri"er 
miss Gollo!'k följande: ".1 rndicn har 
den hland dc fört rn:kta klasserna dit 
spridda riirl'lsP\1, ~om dl'ivN dt'm till 
dPll kristna kyrkan. p[Ig[llt ofiirsvagad. 
l dc omn'1del\ av l\orra o('h södra 111
dit'n. diir massrörl'ls<'r liga rUIl1 . hl'
griinsas nlltjiimt nntall'l dop ('lIdast av 
miijliglH'tell alt Iln<!cl'Yisa ck tUSCll
tals sökare. som hegiira alt få "pptagas 
i församlingen . En amerikansk mis
sion rapporl!'rade dt in li)O,OOO »St)

kan' ,; och niira :~O,OO() döpta. -1.0,000 
]Jl'rSOIWI' Ilad!' nckats dopet. ('medan 
ingell undcn'isning kunde heredas 
r1Plll. MassriirelsclI har spritt sig till 
ll~'a omnlr1t'IL Sfl rappor!l'rar ('II hrit
tisk mission i Haiderahad, alt <'n rö
n'lse, SOIll bt'g~'ntp 191;), spritt sig likt 
I'n smittosam sjukdoll1 fnln hy till hy. 
191~ hade :1.000 fullYllXll:l och lika 
milllga barn döpts, och I1IC(\ --l,OOO per
sont'r pflgic k dopun dpl'\' isn ing. " 

l)Pn stora het"dclscn av c1pssa mass
riirc\sC'r har hisi,:op J. rank \V. \\'a 1'11 e. 
som scdan l \)00 iiI' den amerikanska 
nlctodist-I'piskopalkyrlw ns m ISSlOns
hiskop i siidra .\sien , :ldagalagl i pn 
illtn'ssant artikpl i o"anniimllda rev\'. 
Han skrh'er diiri, alt )kastsystnn et, 
s{lsllm dc>t ia kltagl's iin'n blanrl (]p 

liign' kasterna, s:i hinder deras kOlll
Illlmer tillsammans, att det SOll1 in
\'{'rkar på (;1\ el!'1 a\' kasten slutligell 
påverkar hela kastf'11. D<'l!a s~'st(,1\1 
gh'pr M k,omlll Ullerna pn fasthet. som 
iiI' starkare iin !Ipn, familjeliYl't har i 
viislerliill (krna.» Han hetraktar mass
riirf'lsC'11 siisOlll Cll rörelsp till krisl<'n
domen inom e/l kasl oel! 1,aslkoml11n
l1l'ns ide som YiisP1IUig fiil' rörelsPlI, 
Den första massriiretsen hpgynte 0111

kring 1860 hland Mazabhi Sikprna i 
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N. W. Indien, som riiknfl 5,000 med
lemmar. Fiirstfl :Irl'\ h\('\,o ('IHlast nflg
ra !'ii familjer kristna, mCI\ f!pJ'a fiiljd(' 
varje år. D(, först olI1viinda hfldo o{'h 
arhelade srl nrksaml, aU til! sllll hela 
kastell praktiskt tfIget hlev krislen. 
Dcn andra massrörels('n iigdp rum 
hland "soparkastelp, dl' s. k. 13hangis, 
vilkas flnlal är iinl' l 1h miljon, och 
hegynte 1866. Riire!sl'n ulvecklade sig 
l{ulgsamt men \'iixL(' och IlfIr Hnnu pj 
upphört. 130,000 hade hlivit diipla. 
En likarlnd rörelse uppstod hland Hii
vnrkastclll> i GIljarat för mera iin 20 
år sedan och har till Hli6 givit <'I t 
kristet samfund på önr 20,000. ..\1'
ligcn blinI omkring 1,700 döpta :1\' 

denna kast. 
l Dcecan. nH'llersta Indien, beb'ynlr 

rn rörelse 1908. Den hadc fi'lregM Is 
av Iii tIrs snende m' !'v:lngr!ie säd..-\1It 
syntes fiirgiin's. o('h en a\' missionsar
hetarna hegiirde alt hliva fiirfl~'Llad, t~' 
:han ha<ll' gång p:\ gång sLiilt huvudc\ 
mot denna gamla kastmur, men drll 
ville ej falla. ~ N ilgra månader diirefter 
be~'}'ntc riirclsen och växt!' Sfl, att pa 
:'ltla år 27,107 p('rsoner di'lptps. ~Iis
sioniiren hallll cj hliva fiirt'lyLlad, men 
·' han bl!'\' fiirvandlad », siiger hiskopell, 
o('h han och hans SOIl i1ro nll ledare 
av rörelsen. "Det fin nes icke n[lgot 
Lecken till :l\'lnattning i riirelsen, och 
på detta [iii t iiro 10,000 personer all
tecknade som sökare, vilka f: \'iinta 
av brist på arlwtare. Inom Ballifl-di
strildd (N. Indien) och däromkring 
har ell rörelse resulterat i 10,000 döpta 
p[l 10 är, och tusentals p<,rsoner iiro 
antecknade som sökarp milt under pn 
fruktansviirrl förföljelse. .:\nnu senare 
har ell rörelse i Illvcket sLiirre slwla 
och med m"ck('\ sti~rre kraft utbrutit 
bland ett !iastfolk. hl'niilllnt »Cha
mars », del iiI' liidcrarhelare, eIl stOl' 
dPl odlar dock jorden elI('r utfiir an
Ilat arbete. Deras alltal iiI' omkring 
11,000,000, 

"Vf\l- mission grundades 1857, och 
det faktum, att det aldrig \'arit ett av

tagande men en stiindigl ökad till\'iixt, 
visar rörelsernas iikthet. Vi hava nu 
::38G,OOO döpta, och listan P:I dem, som 
viinta pil dop, lIpptaw'r 150,000. ~Iass
rörelsen i vf\r mission iiI' en frukt av 
myckrn bön och hibelstudiulll. - 
Våra indiska medarbetarr och kristna i 
hyarna IWV:l fiirst:itt vildpn av de nu
varande möjliglwterna och oppositio
nens hopplöshet. Del har drivit dem 
att falla på sina knän. I (,tt distrikt, 
diir 50,000 blivit döpta , har dd h:\llits 
el! dagligt hönel1liil<' bhlHd medarbe
tarna i 12 in. Under riirelsens stora 
f'ramgfmg kom v:'rt folk till oss sä
gamle: 'Vi h:l\'a förlorat modet, ty vi 
iiro endast en liten skara mitt ihland 
llliljoner icke-kristnn, som stiilla oss i 
skuggan och öH'rviildiga oss. Vad sko
la vi giira?' Vi svarade: 'Studpra om
sorgsfullt i Johanllps evangelium Kristi 
löften angående del. som skulle full
hordas efler hans himmelsfärd g(~nol1l 
den Jlelige .-\ndt's utgjulande över hans 
liirjungar. Sludera sp<!an Apostlngiir
ningarna, och liigg miirke till f('sulla
tet.' Eftrr s[ulant studiulll och mycken 
hön begynl.r df' siiga: '~\l fiirstå vi. Vi 
se, att Yi liksolll de Wrsla I,ristna iiro 
en liten hop mitt i el1 stor, icke kristen 
\'iirld. Vi se, vad <lP gjorde, och vi 
hava begynt ]wdja, s,Isom de gjorde.' 
Den egenlliga Iwmligheten i massrö
relspn har hefunniLs vara de massor 
Il\' bön, som föreg,ltt dcn, och SOI11 

fortsatt nnder dagar, vedwr, månader 
och {Ir , och vilk('n hesvarats pu pit 
Iikas[I IIlHlerhnrt sätt som i den första 
kristna k~')'k:lns tid. » 

Retriiffandp dl' frim massrör<'lserna 
YlInna kristna skriv<'r biskop \Varne: 
"1~It'llga hm"a en verklig kristen erfa
rl'IlIH'1. ~Iiil\ (w!l kvinnor hava hlivit 
fiirvalldlade. \<Iiin, SOIl1 varit rövare, 
iiro IIU goda cvangelister. En kvinna 
pil ();) [II' har vandrat hundratals mil 
(eng.) för att föra :Indra till Kristus. 
Det iiI' inspirerflIl(]e alt i byarna hiira 
\'itlneshiirdet frflll de luistnu om den 
bönhörelse, de f:ltt. Det ö\"Crnaturliga 
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iir fullt verkligt föt dem. De tala med 
Gud pit ett sil enkelt och skiint sätt, 
och Gud iirnr deras tro, liksom han 
gjorde i den rörsta kristnu kyrkan. 
N{lgra m' '"~lra indiska pastorer hanl 
linder åratal fastat en dag i veckan 
lItan att omtala det. De hanl varit 
ledare i sjiilva centrum Wr massrörel
sen. Hörelsen har Hirt dc kris tna alt 
giva. Vflr indiska kyrka iir till stor del 
resultatet av dessa massrörelser, men 
m{\I1ga församlingsmedlelllmar h:1\"a 
fhLL uppfostran och uppnult ansliiIl
ningar bIa nd den bildade klassen i I n
dien, diir de få goda Wner. De giva, 
och de fattiga giva, så att vår indiska 
kyrka har linder fyra rlr haft i medel
t:11 en inkomst nv i-l2,OOO dollars. Of
fersinne för Jesu skull hiirskar ibland 
dem. I alla de nyn rörelserna har li
dande fiir Kristi skull iigt mnl.>' 

»Mcdelklassenm hava pil mangn or
ter rönt elt mäktigt inflytande av mass
rörelserna och de förii ndringar, som 
ilgt rum bland Panchalllns. På några 
platser hn\"a s:llunda redan rörelser 
hegyn t bland medelklassel'lla, och det 
ser ut, som om den nästa stora rörel
sen vore att förviinta hiir. Över medel
klasserna stå de högre kasterna, bland 
vilka missionerna bereda viig fiir Her
ren genom undervisning, zenana-arhete 
och annan verksamhet. Den Jlluham
medanska befolkningen har ocks[1 bli
vit rikligen vattnad med cnlIIgelisk 
sanning.l> 

Biskop "Tarne avslutar den artikel, 
ur vilken det föregående är ett kort 
utdrag, med följande märkliga ord: 
»~hssrörelserna hava kastat ljus över 
det oviintade faktum, att kastsystemet, 
Satans mästerstycke bland de Kristus

lösa folken, har överlriiffats av Honom, 
- SOI\1 iir församlingens Huvud. Han 
h,lI' brukat det som medel att tränga 
in i Indiens sociala citadell, så alt sy
stemet Snarare skall hjiilpa iin hindra 
lIppriitlnndet av Kristi rike bland In
diens kast-folk och till sist hidragn till 
e\'angelisa tionen a\' cn sjii lledeL av 
miinskligheten. » 

I niira samband med OHlII tecknade 
livsrörelser står den entusiasm för 
eyangelisatoriska fiilLtåg, som i början 
av \'iirldskriget vucktes hos de indiska 
kristna. Södra Indiens förenade kyrko
samfund tog fiirsta sll'gd diirtill 1915, 
då en fll'lig eV:1ngelisationsveckn in
f'iirdes efter det excmpel, som missio
nerna i Kina och .Japan givit. Hiiri 
sp[lras en viixande viixelverkan mel
lan Asiens stora missionsfiilt. I evall
gelisationsveckan i södra Indien deltog 
10,000 infödda kristna, och genom de
ras arbete tillfördes församlingarua elt 
motsvarande antal sökare. Entusias
men spred sig till andra delar av In
dien, och s:-.dana veckor hm"a under 
följallde iiI' iigt rum inom andra sam
fund, S:lSOIll t. ex. d(!n presbyteriansIw 
kyrkan och den amerikanska luther
ska missionen m. n. De arbetande 
krnflprna vid dessa fiilltug hava till 
största deleIl utgjorts av infödda krist 
na, s:1viil miin som kvinnor, och pil 
IIflgra sliillen har deLLa uteslutande va
rit ,falle!. Arbetarna hava förberetts 
för sin uppgift genom bön, bibelstu
dium, undervisIling i arbetsmetoderna 
samt genom goda handböcker och an
nan för ändamtllet förfallad lilleratur. 
Riirelsen har verksamt bidragit till att 
utbilda dc infödda kristIlas evangelist
och ledaregåvor. -Il. 
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