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J E S U G L Ä D J E. 


VIII. 

Heligiletens glädje, 

.Jesu glädje \'ar ~iven en helighetens 
gliidje, Den gliidje, som bodde i Jesu 
hjiirta, stördes aldrig ,lY nllgot felsteg, 
..\ldrig grumlade oädla tankar den rena 
fröjden därinne, Den vur som en miik
1ig, stilla ström, och denna inre heliga 
glädje genomtriingde hela Jesu liv och 
salte sin prägel diirpa, Lnder det 
Gamla förbundet stod det skrh'et pa 
ö\'erstepriistens pannbindel: "Helighet 
Herranol11 ". Över det Nya flirhl1ndets 
store översl.eprästs hela Ii\' o('h alla 
handlingar stod heligheil'ns renhet och 
gliidje h'cknad,StralglansPII a\' hans 
heliga Ienlad lyste i mÖrl,ret. 1k som 
hodde i dödsskuggans land sago dd 
klara skenet a\' en k\'n:ld i fulIkolll
Ii·'~ heli"het och I'<'uhd, ])l' sago~ föl' 

sina ögon en :\Jiinlliskoson som \':lnd
ra (!e i ('n stiindig, (HI\'hrllh'n gemen
skap med Gud, och vars hela Ii\' \'ar 
uppfyllt av gliidje i Gud. Och till dl'ssa 
sadt' Jesus : oSaliga iiro de ligon, som 
se (h-t i sen , :> I sildana hjiirtan ilIe\' 
gliidjpl1 stOl', De kunde nwd sallgnrl'n 
sjunga: 

,Jesus eld !'lIcsle, 

IIl'lligsll', rClll'ste 

~nvn, som av mCIIIH'skc!:eber iiI' sagt! 

Fyl<lc nv hCl'lighed, fy!c1r av kjfCrlighcrl, 

Fyldc uv naade og sand het! og mag\. 


Du ~ir dell elIesie, 

IIelligstt', rCllcslc, 

Giv I;lig ditt rene o<:h hclligc silld! 

Frels mig ay snarcl'llC, 

Fri mig fra fnrcl'lll' , 

Tag mig tillsids.t i din herlighed in(!!* 


.. Se Sinims Lanu n: r 23, 19H), 

Denna Jesu helighet var dock icke 
lik det slags »heIigheb, man stundom 
patriiffar bland miinniskor, bländan
dl', skarp och kall, utan skapande liv 
och \'iirme, Den hade intet gemen 
samt med de asketiska riktningar, SOI\1 
sedan framkonl\llo inom den kristna 
kyrkall, och som togo sig ultry('k 
hl. a, i eremiternas ocb pelarhelgo
nens viiridsflykt och isolcring, ,}('Sll 

]H'lighet stod tillsalllmans med cn le

\'ande gliidje, som h 'ingade honom 
aslad i wrksam utgi\'ande kiirlek, Och 
diir han giek i sin tjiin:llldc giirning 
stilla fram, spred han omkring sig en 
obeskrivlig Ijudiglwt, som \'iickte för
hoppning och lillförsikt hos <le hopp
lösa och »orllwllllla odl Ol'l11olst:lnd
I igt drog dem ti II honolll, L III,as hl'
riittar, att :,till honom kom allt \'ad 
puhlikaner och syndare IwlLl' mr all 
höra 110110111 1' , och sjiil\'a farisP('I'I\a 
fingo hetyga delta nilderika faktum, 
Vnder allt delta t'iirblc\' H<'IT('II Jesus. 
i oiindlig upphlijdlwt och r('nlld. 01>('

sudlad, )' skild fran syndarna ,l , :. Eli 

stldan ii\'erstl'lwiist hönles oss ()('ksa 
alt hava, en som \'nr helig, os1,'ylrliy. 
obesmittad. skild fn/Il sYIldare och 
upphöjd öwr hi I11lllclen ,), Ebr, 7: 26. 

Det heriittas, nit nere i dc mörka 
kolgnlvorna i \VaIPs \'fixer ('n \'it 
I>lo;ll1ua som iiI' sadan, att p:l dl'sS 
\'ita kalkar aldrig n{lgot kolstoft fast
nar; alltjiimt shir hon diil'lwre i mörk
rl'l o('h dammet lika \'it och ren, Sel 
var ock Jesus mitt ibland syndare men 
likviiI alllid i oiimllig helighet och 
renhet skild från dem, 



223 15 September 1920. S I N I M S L A N D. 

»Gllds viisens fl vbild o<:h Iikvfll 
En m~illskosoll, pii del var själ 
lIå glad lill hOllOlll himla, 
Han kOlli ilie r, följd av frid och hopp 
De villade all söka 0JlP 
Och hjälpa dc eHinda, 

Yiirma, 
Närma 
Till val'alldra 
Dem som valldra 
Kärlekslösa 
Och ur usla brulIlIar ösa.» 

Helighetens gWdje hos Jesus stod i 
dd niirmasle smnhand med h'e I111e 
framtriidande drag i .Jesu liy. Ä ena 
sidan iilskade han riillt'iirdighet, a 
andra sidan lwtadc han orättfiirdighet. 
Hos honom fanlls aldrig uagon kom
promiss, aldrig nagun syndig toler:lIls 
eller dagtingan, Han hegynte sin of
fentliga yerk~all1ltct med alt med gis
st'l driva ut dem, som gjort haliS Fa
ders hus till en röyarkula; hall sluta
de den pii sanU11a siitt. ~Jed sill sjiils 
hp!a styrka älskade hall och balade 
han. I hllda dessa hiinseC'lI(len hiijde 
han sig i sin hPlighets konungsliga 
majestiit över alla andra. Kiir dcn He
lige Ande i den profetiskt.-mcssianska 
.loj psalmen tecknar konungens bild, 
hl vi diirför se hon0111, icke blolt som 
-den sköllaste blaIId miinniskors ham " 
IItan det siiges ock: 

Glid, dill 11'011 förhliyc'r 

alltid och c"iullerligen, 

och riilluisllllS spira 

iiI' dill rikes spira. 

Du lWI' iiIskal riillfiirrlighcl 

o<:h hnlal ol'ii/lfiirdighcl; 

el ii r f ii r, o Glid, 

]131' diu Glid smol't dig 

med !1 I ii d j (' n!: o l ja 


mcr än dilla mctlhrödcr, 


I Ebreerbreyet, dill' Glids folks Ko
nung och Overstcpriist triider oss till 
mötes som aHa de gammaUestament

liga löftenas och förebildernas upp
fyllare och fullbordan, återfiJllla \'i 
della citat. I sin helighets skrud och 
i sitt rena hjärtas gliidjc drog hUll 
ilstad till förs\'ar [ör sanning, för öd
mjukhet och riitlfiirdighet. Skarpa föl
lo hans pilar. I hjiirtedjupet sarades 
fienderna och folkskaror böjde sig för 
hans härlighets blickar. :hen dc h:'tr
da riillstjänarna, som i sin nia styrka 
konl111o för att gripa honom, lI~astc 
hest'grade vika tillbal,a för renheten i 
Jesu blick och för kraften i hans tal. 
Dc i otaliga strider hiirdade romerska 
krigslmektama fölIo till marken inför 
.Jesu, även i mörkrets stund, heliga 
och upphöjda majestiit. Höyarpll pi" 
korset hdygar honom sin tro, dit han 
siiger: »Denne har intet ont gjort. ) 
i\iir det stora mörkret i Jesu döds
stund föll över la udd, niir hiillchergcn 
riimnnde och för\:iten i templet brast 
mitt itu, hegynner höyitsmannen, som 
s:ig nid som skedde, alt prisa Gud och 
siiga: »Sa V:lr dil denne verkligen ell 
riillfiirdig man, ) 

I elt miirkligt kapitel i hoken: »1(01' 

sds thtg , ,':: som förf. gh'it ruhriken : 
), (;\iidjen p[1 viigen till Golgata », P:I
ppkas, hurusom .Jesu Ii,' - i stort sett 
- var ovanligt rikt p:'1 gliidje. Ä,'en 
lIiir han gilr IIpP till Golgata, finna d, 
nlt ur de djupa kiillorna till hans gliid
je flödar fram ell ström, som' icke kan 
hiill1ll1as, Denna .Tesil gliidje hade 
bl. a. sin orsak i hans sYlIdfrihet. 
Tiink dig ett samvete, som aldrig ml
gonsin anklagade, en sjiil, som aldrig 
kiinde lI ilgon hörda ny personlig sImId, 
ett hjiirta, som aldrig fIlrådde nflgot 
oriitt, en fantasi, som aldrig besmitta
des. Tiink dig en sjiil, som levde i det 

'. LiuulJlaus förlng. 
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ofördunklade solljuset av Guds närhet, 
och försök sedan fatta en Slidan själs 
djupa gliidje. Det lyckliga, oskulds
fulla barnets fröjd är, i jiimförelsc med 
halls gliidje, en värld av skuggor, som 
ett svagt ljus silar igenom. D,'i Jesus 
g,lr mot sitt korslidande, är det med
vetandet om ett syndfritt liv, som fyl
ler hans själ med solljus, ty om sitt 
flydda jordeliv kunde han med san
ning siiga: »Jag gör alltid det, som iir 
behagligt för honom » och inför nuets 
sV[lra lydnadshandling står han redo. 

A L L T H I T I N T I L L S. 
Allt hitintills Ilar Herren hulpit 

i outsäglig trofasthet. 

Fast tunf/t och svårt det ofta syntes, 

han förde oss igenom det! 

Ny kraft, ny glädje, ny förtröstan 

han gav dl oss för varje dag. 

lIall svek oss ej i nödens tider. 

han hade med vdr brist fördrag. 


Elall skall ock hädanefter hjälpa, 

han kan sig ej förneka, nej! 

Han skall gå. före oss i striden, 

de sina överger han ej. 

Han skingrar skuggorna ocl! töcknet, 

han torkar var,;e smärtans tår, 

han giver slutligt evig lira 
vem är en sådan Gud som vdr'! 


1. G. 

Från redaktion och expedition. 
Hemkomna missionärer. 
Lördag morgon dcn 11 scpt. ankonlnlO 

Erik och :\Iimmi Folkc samt Robert och 
Dagny 13crgling till Stockholm. Maka rnc 
Bcrgling hadc sin yngstc son, Rudolf, med 

sig till hemlandet. P,l aftonen var väl
komstmötc anol'dnat på Stadsmissi.onens 
lokal. En S;'I talrik skara hade samlats 
alt dct lilla kapellet fylldes till sista plats, 
Eftel' det offentliga mötets slut vidtog te
supc. I nästa nummer skola vi lämna en 
kort redogörelse föl' såväl delta möte som 
söndagens möten i Betesdakyrkan. 

Oroligt i Kina. 
Orosllloln synas il tel' skocka sig sam

man över Kinas land och folk. ~Iissionär 

Folke meddelade, att telcgrafiska under
rä,ttelscr frllll Kina plötsligt upphört alt 
ankomma . Alt delta iir ctt orosbådand(' 
tccken torde vara visst. l elt brev dat. d. 
21 juli skl'iver missioniiI' J. 1'h. Sandbel'g: 
»De poli.tiska förhållandena p,1 ",jrt fält 
äro f. n. ganska mörka . Nya stridighetel' 
bland militärlcdal'l1a i 'N, Kina ha utbru
tit. Strider ha redan stått i närheten av 
Paoting fu och hota att utbl'yta i trakten 
av Honanfu, om de cj rcdan stått. Jä1'11

vägsförbindelsen med kustcn iir delvis av
brutcn. I Yuncheng ha myndigheterna 
vidtagit alla förberedelser föl' strid och 
belägring, och fra n alla 11,m höres om oro 
och plundring och I'övares framfart. lIur 
allt detta skall sl\lta vet ingen. Det är gott 
alt vara i Hcrrcns hand. Diil' äro vi f\lll
komligt tl'ygga,)) :\ffi vi ej glömma, att i 

. v~lr bön bära Kinas nöd fram inför Gud. 

Missionsresor. 
De som önska besök av vilra hemkol11l1a 

missionärcl' torde i brcv till sekr. mcd
dela detta, på det att h iinsyn diirtill mil 
kunna tagas när resplancl'lla skola göras 
upp , 

"Sinims Land" 
kan iinnu crllt\llas fdn arets börjal1. 

Prisct per ;11' äl' 2: 25 kr., ett kvartal 7;j 
öre. Lå t oss försöka, att undcr tll'cts sista 
kvartal erhålla ett stort antal nya prenu
mcranter. 

Bönemötena 
för S. 1\I. K. taga. vill Gud, sin början 

,tisdagen den 2 okt. kl. 7 e. m. i Bclcsda
kyrkans lilla sal och fortsi\tta sedan varje 
tisdag sanlIlla lid t. o. 111 , lisd. den 14 de
ccmber. 
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Från Ishih. 

"Sfugmöten. » 

~lötel1a under böneveckan \"oro viii 
uesökta. De två eller tre, som nyligen 
börjat komma, togo med sig andra, 
och alla kOll1mo kviill efter kviill och 
sutto uppmärksamt lyssnande. Icke 
l'n~ biinen - ibland' pil knii -skriim
de bort dem. Ni'lgra av dem, som dfl 
började komma, kunna synbarligen 
belraktas som sökare. 

Drl vi fått en så god början, måste 
n:'lgon forlsiitlning följa, yarför \'i be
slölo alt ha ett \'eckol1löle - varje 
torsdags kviHl under vinlern . Detta 
har också varit vi.iI besökt. Flera av 
dessa llvintresserade iiro Yiinncr oeh 
grannar-mi familjen Uei, som nu "ak
nat till insikt om viktelL av de eviga 
lingen. För all giira dessa Yiinners hem 
Ifamiljen Dei) till Pil samlingsplals för 
intresserade i den delen av slndell 
började vi lördagsll1ötell e1:ir. DC'ssa 
ha fortsatt i.inda lill nu , <1:1 hr:ldskall 
hörjat , och de ha besökls flitigt. Diir 
ha C'yallgelislernn lett möten.a, ihland 
:tUöljda av vt,r sångkunnige kock 
sökarna iiro mycket kiira i sång. De 
f1es,la ay besökama Yid torsdags- oeh 
Jijrdagsmi}lcna ha kommit till siin
dagsgudstjällslem:1, varför dessa fält 
dt gott iilIskolt :w [,hörare. EIIJdast 
skördens Herre yet, huru slor frukt 
det hlir ny olll detta . 

EIl "läsare », 
En av vflra niirlllastc grannar, en 

iildre man, har linder denna "inler 
troget besökt Yttra möten. ,Som han 
p:l grund av lindrig förlanlllillg i ena 
sidan ej kan arbela , hal' han god lid, 
och diirför har han ona kommit in i 
giistrummet, men icke som andra för 
alt prata hort en stund utan för alt 
läsa. Han har under Yiulen. Hist ige
nom Nya testamentet flera g:lnger 

LAND. 22~ 

från piil'm till pårm. AH börja med 
liisle och Histe han ulan alt frmnsliilla 
frågor. ~Ien nu hörjaI' han begiira för
klaring över det liista. För eH par da
gar sedan slog det honom med över
raskning, aU Nya testamentet talar om 
sjiilen - på '-ars tilh'aro han lvivlade. 
Det iiI' kärt alt hörn, niir den trogne 
liisaren kommer; hnn gllr, stödd mot 
en kiipp, och hörs pft J{lllgt håll. ~W 
han komma upp pa Klippan ()('h få 
sina steg stadgade! 

, Allt [rån Glid. }) 
Vår arhetspersonal hnr förminskals 

med Pil evangelist, Pei kan ('hu, SOI11 

ml\.st sluta, pli grund av all Medhjiil
parcfollden varit otiJlriicklig, della ge
nom den hlyga klll'sen pil silver. Pei 
hnr tjänat missionen i 15 tir med de 
gävor, hau han. \T~Hl sonl faUals i 
glhor, har -ersatts av Il"Oltet. Det vnr 
han, som för mi'lllga är Sedal) nnliit 
missionens stora hllSlkiip hiir, dil vi ge
nOI11 en vällS i Swrige o[fl'rvill ighet 
sattes i st{\IId att inkiipa stalionsomr:l
·dct samt syslrarnas boslad . Del var 
ganska \"el1lodigt alt skiljas \"id vål' 
gamle \"iin. iSYllnprhpl som eld \"ar elt 
((vskedande. ~r{,1l sjiiIY tröslach' Pei 
sig med alt det ju icke yar elt avskl'
clallde fijr fel i tjiill'slell, ulan alt urist 
pft medel \'al' orsaken. "Det iiI' allt 
fri'm Gud», snde han. Od1 detta iir 
vår tröst. Diil'fiir wla vi ock, alt det 
skall tjiina till godo - till eld bästa 
för hela verket. )) Det iiI' frän Gmh, 
siiga ocksi'I dc andra evangelislerna, niir 
dc av samma orsak nu ffi siml löner 
11edsalla. Den summa" som förut 
ri:iC'kle till att Illldl'rhillla 3 e\'angdis
ter, riiC'ker 11U hlott för e/7. 

Tillbaka till Bibeln! 

'\[ed elt mindre antal Illedhjiilpare 
blir det Ilöd\"ändigt alt liigga om mbe
[et. Diirför sa\l1l11ankall:Hlps ,dIgra av 
ledarna i distriktl'l till !'I t par dagars 
BibelHis·uillg' och samlalom delllla sak. 
Det blev dock ej mill1gn , som kommo, 
faslii.n inbjudningen denIla gi'ing var 
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ovillkol'liy - utan någon föreskrift 
om nygift föl' inackordering. Lile "ar 
har jn hört. att missionen "hlivit [at
tig "" och det "ar nog ej sii ulan , alt 
lilan mi~sliinktl', alt drlta "ar ett för
$ök alt ra d0m - ledarn e s{lyiil som 
fiirsnmlingen i sin helhet - nit taga 
p:'1 sig iin stiirre hiirdor föl' missions
<ll'helpt. Diirfiir ble,' det endast 9 del
tagare ulifnll1 landet utom dem, som 
hodde Iliiru eller i staden. 

Dl'l hle" Yiilsigllplsc under v[lra Bi
hrlsamlal, och del fiirspordes bland dc 
niin-arande en liinglan efter Gud och 
\'11 Yl'rklig :n'sikt alt hiidanefler laga 
det krislliga li'"el pa alh-ar. 

D:t dd lIU iir omöjligt alt i samma 
mim som !'iin fiirsp <k olika krdsama 
Inl'd )ll"l'dikallil'r och lokala >" predi. 
kan"'\"> orta utgiira ('II dalig ersiilt
ning, 1H'llIsliilldcs . alt de Iroendes 
gudsljiinsll'l' hiidan('fl('r bh','c fiirniim
ligasL Hil)(·lliiSllinysmiifl'Il. D. Y. s. all 
Jllan i .JeSIl Hallin samlas fiir att genom 
hÖll och s{illg samt lc"isniIlfj (m ordet 
jiimte ulbylande ay lankar ön'r dC'l 
Iiista slika upphyggelsl'. Till della fiir
klarade de niin-:1rande sig föl' sill del 
,-illiga. Detla siilt har ,iII fiimt lill nrl
gon del anyiints, IIII'Il hiidalleflpr hlir 
det hli Ilorlllell fiir glldsljiinstl~n , Ul0111 
d:) ihland ell l'yangl'lisl eller ock mis
silllliirell kan komma. De uppmanades 
ii\"en aU, niir <le »Iiist uh de sliillen, 
vi dd (leUa tllIfiille genolllg:llt - och 
dc hiira riick:1 lill 8-10 söndagars gc
11lCnSalll liisning - koml1Ja tillbaka 
och [:1 n~' lt [örr[ld. Dl'Ita flirslag vanl1 
Y:lrmt hifall. 

Dod~ iiI' det nog icke sa liitt alt f:1 
dl' lropnde till ell cnfaldigt Bibelslu
diulll. Della siiLt all h:llla. gudsljiinst 
horde kunna undrrltjiilpH ii\"('11 den 
f'llskilda Bihelliisningen , d:l det heto
Ilas, att man ej m å komma lill den 
~III1l:illll~ g"lIds tj iinslpll ohl're(lrl ulan i 
hemmet först ge nomgi\ det !;.apitl'l , SOIl1 

utgiir Iiisningen rör dagen. 

Gosskolan har 1':llt elt litet uppsving 
i år, med ;\(j elen'r mol 26 förra :lrct. 

Det iir flera gossar från hedniska eller 
[Ihninstone ej Illpriiglat kristna hem 
staden samt elt par fr:\l1 de nyligen 
tillkomna intresserades hem. En a,
dessa gossar har hednisk far. under 
det att modern !Jekiinl1er sig vilja till
höra Jrsus. Fadem, som vanligen iir 
i sin affiir n{\gra dagsresor borta, har 
nu konlluit hem och - stormar över 
dc nya ideer, som f:llt insteg i hans 
hus. ~[ell hrlde huslru och son gel sin 
väg och Iflta mannen g:'1 sin. 

I flickskolan är del 40 elever. Diir 
såviil som i gosskolan har hiilsotillslan
det \":l.rit gott. 

Och gott har dd varit i alla avseen
den, vad det lekamliga ang:lr. Av dem, 
som fiirtriislat pä I-Tenen, har ingen 
lidit nöd, och skall iekc heller göra det. 

O, att hlott v:"tra s;iilur frodades och 
hll"-c slarka till Glids verk! 

Jshih april 1920. 
..-\.,rcl Hahne. 

* 
Ljuset lyser i mörkret. 

GlImman Yang, 'jfi [Il', som jag [örnt 
skridt om, kOlllnwr Lroget ,-arjc sön
dag, fastiin hon hor 1 limmes viig frall 
staden o<;h alltid m:'"tste gå. I början 
lY('lde SOllell och sOllhustrun ej om, 
alt hon sliindigt gid: p:l mötena, men 
1111 iiro de mera tillllliilesg{tende. De 
siiga 0<:1.:s5 , alt gUlllman un har mcra 
krafter vid 'jfi ilr, iin hon hade för flera 
fIl' sedall, innan hon Irodde pli Gud. 
:\\1111('1':1 ginl de gumll\an några tiotal 
kash y:uje söndag för alt köpa sig CII 

sk:H ,-arm mal, niir hon kOlllmer fram . 
~[en i sliilll't iiler hon som mmt endasl 
sina tOlTa hriid, som hon har med sig 
hemifran. och dricker litet kokt val
ten. SIaniarna Iriider hon upp P:"I snö
ren, och niir hon fil U 200 eller ;,~OO 
kash, ge r hOll det till kollekten . Hela 
hennes lilla rynkiga ansikte str:''tlar dfl 
:1\ gl:itlje l;H'r nlt hon ()rks:"1 lUlll f,l 
"am med om alt giva lill lI('rrens verk. 
Aldrig har jag hört hcnne lala om, alt 
hon försakat n tlgot, ulan det ilr hara 
gliidje och frlijd li"er att fii giva. Fiir 
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alt vara med hiir på mötena hinner 
hon ej iita varken frukost eller midda'g 
IH'mma. Brtid och vatten för hela da
gen! 

Fiir niirvarnllde iir hiir mycket sjuk
ligl och mänga hastiga dl~dsfall. Det 
iir Iroligen »spanska sjukan ", som nu 
först kommer till v:ha avlii.gsna hyg
dpr. Vida omkring i h[lde dl'lllla och 
andra provinser säges sjukdomen hero 
prl , all 4 uLliinningar kaslat gift i brun
Ilarna. \-arigenol11 epidemiell uppkom
mit. På cn del plalspr siigE"s det vara 
japaner, men enkla lantbor skilja ej 
P:l japaner och viistcrliinningar. Tre 
kviillar till hlngl inp:1 nalten ha hiir an
{)rclnats fackplL:i.g och drak processio
npr för alt )' C'skorlcra, cpidemil'n lir 
sladen ()("h ned till floden. Drakar och 
faeklor hu ros först omkring P:I varje 
gala och griilld under dl öroIlhec1ö
\'ande larm av trummor och skrik. 

l . ..t--/l. 

Årsberättelse för manliga semina
riet i Yuncheng 1919. 

Det g~lngnn ard har nog i Jlll'r iin 
dt ancende varit dt miirkes:\r för v[ll' 
skola. D:\ vi i kapellet hade lIPProp 
vid vårtermincJls hörjan, var en skara 
av omkr. 70 elever samlad. Osiikl 
kom IIIall alt tiinka p:l dpn ringa he
.gynllelselL'; dag», flr! pndasl + :'. ;) ('Ip
H'rsamla·ts filr att hegynna sina Slll
die\". En ay liirarnc i Seminariet, herr 
Sic. var dit hland dl' 4 :'1 ;). Hllr har 
inle arhdrt pii dessa 15 :h' v\lxit lIt~ 
Yisserligen var clpt ick(' blott plev!'\" i 
S(~llIil\nri('l, som samlals, ulan iin'n 
Picyer i högre oeh liigre folkskolan, 
vilka nog utgöra huvudpnrtclI av dc 
70, som infunnit sig. Men iiven vad 
dessa bclriiffar, hoppas vi ju, nit de 
J'h1sta, om ej alla, vilja cn gilng lriida 
in i JTcrrens tjiinsl. Det yar diirfil!" JIlpd 
m- gliidjc och hopp fyllt hjiirla, jag 
kunde hälsa dem :lIln Yiilkomna. 

Bland de kinesiska liirarne, som ul

gjorde ;) till antnlet, voro il nya: Li 
chii ren, Cn kristen Iiirare i llloders
m:llet med licenliats grad, en ung herr 
Chiao och den fr:ln vårt Seminarium 
utexaminerade läraren Kao. De gamla 
voro Sie och lang. Tyviirr fingo yj 

i('kp Iiinge hehalla licentiat Li, vars 
hriicklign kroppshydda snnrt bröts av 
det llI~"Ckna och striinga arbetet. Hnn 
m:lslc resa hem, van-id han efterträd
eks av herr Ning, eIl mindre tillfreds
stiillnncle l11('n, "nd kroppskrnfter be
tr~iffar, ovnnligt stark man. P:l hös·ten 
intrildde h'å nva kraflt'r i stället för 
Sie och Chiao.. Det var med stor sak
nad vi skildes fran Sil'. som troget 
och slde1digt skiltt silt arbetc som lii
rare i dc v~istcrliinclska iimnena i Se
minarid ull'{lpr Iller iin :2 :Irs lid. I 
halIS sIiilIe kom herr :\ieh, och herr 
\Yang l'ft<'ftriidde Chiao. Dcss.a Eila 
liirarpomhyl en iiro ('n slor oliigenhet 
för llneler\"isningens kontilluitl'l, men 
alla skolor - icke minst rl'geringens 
-.:.. ha al t kiimpn diiremot. 

Under tpl"lninens lopp viixle anlalet 
elevcr, s:1 alt vi vid terminens slut riik
linde 81, hiiri el:!. inlwriikllade 2 nuskul
terande p]e\·cr. den hlinde Lin chi 
('hen. som deltog i uIHlen-i'sningen i 
kristendom. kyrkohistoria och engel
ska. sam t en herr Cheng, som deltog i 
de tv:\ fiirstnämna iimnena. JIösttC'r
minen minskaeks alltalet iHer, 5:1 aU 
vi hade omkring 7;) elever. En del 
voro :1\- sjukdom hindrade alt komma, 
andra hade intriitl i <slJalens skolor, 
där dl', tack varc elen grundliga under
vislling, dl' mottagit i vära skolor. 
konllllo IIpp i ett par klasser högre 
iin den avdelning dc lillhiircle i v [o' 
skola. Faran nv aH siidnnt skall före
konunn iiven i framtiden iir f. n. myc
ket stor, och iir :Inledning till hön. 

Vid hiisUerminens sint den 20 dec. 
hade vi gliidjen utdela :l\"gångsdiplol11 
till r> devpr i hiign~ folkskolan och till 
;) i den liigre nnlclniIlgen av densam
ma. Det skedde vid en liten fcst, vnrs 
prog-ram och yttre anordningnr helt 
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sköttes a\' elcycrna sjiilya med till
hjiilp av 'en av de kin. lärarne. Pro
grammet upptog säng, unison t och i 
stämmor, musik pr. orgel och !'iol samt 
tal och tedriclming Det hela bm' en 
innerlig och allvarlig prägel, och jag 
tror, att festen blev en Yiirdig H\'slul
ning' 'plI ett arbetsam t Iii Sill". 

Trots de farsoter, som i.iYen dragit 
liver vllra bygder och bragt död och 
nöd till m[mga hem, har hiilsotillstlin
det i allmänhet yarit gott i skolan . 
Visserligen hade fINa eleH'l" liksom 
liirar(' kiinning av influensan och en 
s,yårartad halssjukdom. som rasade i 

Även pfl andra sält har vår skola 
sökt \'Crka utåt hjiilpandc och ledande. 
Friims't genom de söndagliga prediko
turerna till byar runt omkring staden. 
I detta arbete ha ock folkskolans ele
yer villigt deltagit. Icke Stl få ha diir
igenom mtt höra om friilsningen 
.Jesus Kristus ,

I den fosterliindska rörelse, som gllr 
genom Kinas stlldentvärld, ha iiven 
nlra l11ellanskole- och seminarieelever 
intYingats. \ ri hoppas dock, all de iinn 
diir kunna tjiiIIa Gud och hans sak. 
och vi ha Hitt se alt de redarr kunnat 
sätta en mcra viirclig och lagl~' dig prii-

Elcvcr i manliga semillariet i rllllcIJCJI!7. 

staden 0(']1 dess omnejd, \lIell genom 
Guds nåd och de isoleringsiitgiirder, 
Yi måste fiiretaga , m'löpte allt viiI. 
Ulan tviwl hHr också de trägna kropps
övningar, som gymnastik och idrott 
givit ele\'e1"11 a , ii\'en hidragit till det 
goda allmänna hiilsotillsUmdeL Fiir 
att iiV(~11 uhil demol1slrprn den svenska 
gymnastiken och idrottell hade vi pa 
\'itrell en större uppvisning, nwlill in
Ljudits stadens ledande miin, och tiJI 
vilken iiven stadens skolor kOlllmo cn 
corps. Den VHIl11 stort gillande o('h 
berii1ll, _ .L • . lo 

gel ptl denna rörelse lliir. Där deras 
nid ej följts, ha de kraftigt protesterat 
mol vald och övcrcli'td. Men faran för 
dem och skolan är Uppcllbar och fram
l;:allar oro oc:ll drivl'L" till bön, 

Med tack 'Iill Gud fiil' vad han S11

ltmda gjort lllukr d!:'l gi'lIIgna året i 
och gPl10111 vill' skola få vi diirfiir allt
fort anbefalla oss och den i missions
\'iillllcrnas trogna förbön. 

YUlldwng i l'el1r. 192<J, 
J)avir! Landin. 

föreståndare . 
:(.: 
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"Herrens ande verkar kraftigt". 
J.fissioniir O. Ca rlt'n meddelar [r,m a I'betet. 

i lluieheng: 

Vi ha i Ruicheng haft mera upp
muntran i arbetet under det ,lr, som 
nu gått, än linder nägot av de före
gående åren här. Underinlet år förnt 
ha vi fått döpa srl m:lIlga, inalles 1,5 
personer. Sökarnas antal iir iin'n stör
re än tillförene. 

I long-Ich, diir nu evangelisten Soh
!t'h-tao med famij iir bosatt. verkar 
Henens Ande kraftigt bland foll,el. I 
en hy , Fu-tsuel1, 11

/" svensk mil htir
ifrån staden, i~r det n,'lgra familjer, 
som vilja tro p,l Herrell. Tv~i män 
fdin den byn diiples vid sista stormö
tet. De ha mit uppbiira m~'cken smii
lek "för dd namnets skull ». ~EILte 
Herren giva dem n~id att se det som 
en ntld aU fä lida fijr Jesu namns skull. 

Sjukdom och död har iin'1l giistat 
den lilla röramlinge'll hiir under uret. 
Flera ha f{tlt hemhud. lblancl dessa 
var en bl"ot!C'r , som döptc's vid v;lrmö
tet i april. I juni månad fiLk han grl 
till Herren .•1Ian s{n-iiI ·som 1\'fl andra 
hri}der dog oj tyfus. 

Viir ii ldsta fiirsamlingsl1IC'dlel1l, ('11 

l,xinna över 80 ilr, har iin'n Hitt gii 
till vila och ro. Hon drömdC', meda·J1' 
hon var frisk, alt hon sImlle få Ollt i 
den ena armen. och att Jesus efler elt 
par dagar skulle hiimta hennp. Strax 
erter fick hon Yiirk i armen. I~inesclok
torerna ville ginl hellne medicin, men 
hOll viigrade alt La emot sadan. -, ~ejc), 
sade hon, »Jesus har lm'aL hiimLa mig, 
oe h han iir sna rt hiir. " Inom en "ecka 
yar hon hos Ile1Ten. 

~Icll det iir ej alla. som ha det sr. 
ljust och fridfullt i det sbta. Ledsami 
nog ha trc personer und!'r <"Iret ml1st 
skiljas l'r:ln försallllingell, dit <lP c'j dlIe 
hiittra sig. 

P:1 utstationen ~[('h-li iir arlwLel h[Ht 
och sviirt. Folket "il! rj lyssna till 
(,Y:1ngelium. Vi ha (lock ('ilU döpa CII 

person diirifrån i :-Ir. Dct finnes nu i 
församlingen blot! ('1I llIedll'1ll fr:'1Il den 

forna arbetstiden i Meh-ti och 5 från 
.\n-uei. De flesta luwa kommit den 
senare tiden. Bedjen sårskilt för Meh
ti, att Herren må göra under ibland 
folket diir. 

Fröken IIuItqyist har fätt taga ·sig 
an m:"mga sjuka. Statistiken visar, alt 
;\'iO persol1er under året fMt hjälp. 
Sa ha Yl nu fått lJiirja ett nylt ilr i 
Herrens namn. Vi få iiven linder detta 
~Ir försöka taga "BIolt en dag, ett ögon
blicl~ i sändi.'l' ». Herren är alla dagar 
niir. 

* 
Skördedagar i Lingpao. 
Det unga arbetet i drt. viistJ'a lTonau· 

dist.rikt lUlr redan burit hUrlig frukt. IJ,irom 
lHml1lll' lIli~:' ionUr E. O. lJeinhoii, som hal' sig 
det ta arbete anförtrott, Hilja.ncle rapport: 

I Lin gpao fingo Yi unckr kCHlferen
SC'IJ genom dopet intaga i fi'>rsnmliJl.gen 
8 Illiin och 1 k,·inna. Dessa hade liinge 
sl:Ht som dopkandidaler. De visade 
goda framsleg i kunskapen om sin nya 
tro. Ett stort antal nya »sökare » an
tecknade sig, vilket visar, alt arhetet 
Yiixer pil denna jiimrörclsevis nya plats. 
Dl' gamla ha nya yiinller med sig. Den 
('ne "inner den andre. Alla iiro i verk
samhet. Ingen [:\r lov alt vara syss
lolös. Delta ha Yi [r[1I1 hörjan inprän
tat hos dem SOI11 ell sjiih'skriyC'n lag. 

Bland andra, som kOl11mit till tron, 
\'fil' cn mycket sympalisk man, som 
vid det'la miile blev döpt. lIan hade 
iYli a,· silla högt aklade yiinnl'r med 
sig. .-\lla lre iir kinesiska ]iirare. Dc 
synas ha omfattaL krisll'l1(lomell med 
verkligt allvar. 

Den omniill1nde nHlllllen blev första 
g:l.ng('n p:1vcrkad av den flagga, som 
bruka.' hiinga utanför lI1issoniir Tjii
d('l'S predikot~ilt p,ol I-Iaichow mark
nad. Hii .. Iiisie han följamie ord: "Je
sus Kristus frälsar ». Flera ~Ir gingo, 
sl'dan hans ögon föllo pu dc skrivt\:!ck
nell, under ett ideligt söknndc efter 
«('1111(' FriiIsare. Han fann till slut Yii
gen till honom', som han sökt, dfl hall 
\'11 dag stannade och lyssnade till 
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sangen, som ljöd fran kapellet i Ling
pao. Hiir miilIc han IIprrens vittnen, 
som visade honom vägen till korset, 
där han nu funnit frid. Yi tro, att 
han skall bl iva pn av yr, ra hiista mii n 
i Lingpao. 

P[, denna konferens hildudes ett 
församlingsråd S:ISOlll i lIc andra 1-10

I1an-församlingarIla. Detta 'sammall
triiddc nu för första gången. Den för
sta fdgan var: » Huru skall Lillgpao 
distrikt cvnngPliseras? " 

Dc ha rrd;1II samlat jO kronor till 
ett predikotiilt. EnulgclisLer ftt de "ara 
sjäh·a. lImll g-Iaddes vi ej :H a tt se 

L A N D. 1j Scptcmbel' 1920. 

viildigt på porten. Jag sade: 'Slå icke, 
jag skall öppna'. :\1el1 flera av rönr
na voro redan uppe på hustaken. De 
ville hava riddjur. ~1ig förde dc ut p:1 
gatan och hotade att slå mig, om jag 
icke strax sade dem, var folk hade si
na :lsIlor. 'Ni ha förr tagit mitt och 
kunna hehålla (kt, men min Hira hju
der mig älska and/"([ som mig själv. 
Ni kunna slit mig, om ni vilja, men 
jag kan icke och vill icke synda mot 
min Gud.' - 'A', ropade en av rönIr
na, 'han hiir till de troende, sliipp ho
nom, och lUt uss g:1'. » Alla sIiippte ho
nom och gingo, och v{,r broder gick in 

jo'OID 1). Ueillhoff.
Jlc>r1(/r/J('/urc i v. llollulldis/ril.. /cl. 

des-sa liysh'l"kl'll och dCllna glöd ;1\' 

den första kiirlekl'I1 ~ 

Gud är en hjälp nödens tider. 
Fru Bergling lmr in,iinl t;;ljullIle gripalHll' 

skildring frUIl oroligheterna i "'lrt II. ~hell;;i
distrikt. 

»ITnru slth det till i l'dpr hy :" fr:l 
gadc ja~ en lroende, som var inne fl)r 
att hiilsn "id sin ankomst till static)JH'n, 
"arvid följallde samlal nhpnnn si~: 
c,RÖVal"llll voro jn i ('elpr h~' nntten till 
i går? » - »Ja, de k0ll11l10 och logo 1:3 
personer, som dc c1rogo i \'iig , med 
hundna vid hiists,'ansama :> . - <\ro 

alla dc Ir(ll'ndl' bevaradc ') , - dn. 
alla, (;lId ske lo"! ,, - "KOllllIlO rövar
11:1 eI:-, icke till cder h - do, dc slogu 
till sitt och prisade (;ud, som hjiilpt 
(ll'Il hC"arnt honolll frilll synd. »Un
dl'r1igt bevarar Gud oss i faror», sade 
hall, lIndc'r det ett tacksamt gliidje
skiIllIllrr l:-,g ö"cr hans ansikte. Glid 
iir ('n hjiilp i "ödens tider. 

:;: 

Lönar det sig? 

X"rökpll .\ckl.l'lI "kl'i,'\'I': 


\'id ltöslcJls slormötc döptes i Pu
chcng blnnd :Indra ell 1i -{,rig skolelc", 
»Dcn hloIllslrunfle rotcn ». Han var 
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från ett hedniskt hem och hade endast 
sedan varterminells början gätt i dr 
skola. Fiirst påverkades han av den 
blinde Liu, den unge, niliske brodern, 
som jag skrivit 0111, och som bOT i en 
ny : Den blomstrande rotens » grann
byar. I skolan fördjupades dessa in
tryck, s~1 alt en stor fiiriindring miirk
tes hos hon0111, när han dter en ter
min kom hem på sommarferier. Han 
hade förut liksom sin far och mor och 
sina iildre hröder varit begiven pä spel. 

Dtl jag i höslas frftgade Liu , Olll ej 
familjen hindrade "Den blomstrande 
roIen » friln alt hålla söndag, fick jag 
det svaret: . Alla hiigal,la dell pojkC'lI, 
och ingell vill hilldra honom. Förr 
spelade han. IIU arbelar han {i dagar 
i veckan, flitigare ol'h hiiLIre lin någon 
jiimmlrig. Fii!'r vnr han olydig - nu 
gör han a lit fiir alt vara h'dig och hiir
sam. Hans iilfll'c hror ,:iI\ nu 'ocks[1 
11'0 p:t Gud, o('h iivclI modern visar 
inlr('ssC' för liirnn. " l skolan iiI' han 
dl fiirediillll' för de yngre pojkarna 
och lilI gliidjl' för oss alla. 

* 
~~"Iigen "ar jag hos CIl krislen. \'ars 

18-å rige SOIl cn kort tid g:tlt i \'iir sko
la. meu "ilkell m{,sle skiljas fr:ln sko
lan p:\ grund a\' sill d:llign uppförallde. 
Fadern \'isad(' mig r\{t elt Im.',', som 
sonC'n fittl fritll ell kristC'1I kamrat i 
skolnn. DPIl scnare slul"" C'Lt s:l rarl, 
ödmjukt hre\', vari han t'iirmanade 
den "iildrc hrodern » ntt nkla sig för 
dd onda ()ch cj glömma, alt Gud vct 
allt. Det vnr rikligt rörrlllde alt läsa 
detta IJrev och se den :lllsvarsl,iinsln 
för kalll ralell , som fanlls hos elen 
kristne skolpojken. 

r somras \'oro flrra a," \'tlra sl-wl .. 
pojkar lIllder somlllar['eri{'ma \Itp p{t 
söndags c, m. och \'i\.tnadl' om Gud 
med s,lng och lal. Unc!l'1' skult iden i 
höst ha ()l1llu'in~ 20 nv dl'm kOllImit 
ö,'erens 0111 alt \111(1<'1' "intl'rfel'iel1 fort
stiUa detla arlJPte fiir Herr!'ll. Dc, som 
Tedan varit Illed om det, sade sig ha 
fått S:I myd:c gt)!t sjiilvn, alt (le ej kUIl

de Iflta bli alt fortsiiltn. l. A-Il. 

För våra unga missionsvänner . 
Till »l\illCSgOSSQ/'IlCS vunnen>! 

I all enkelhet ha vi börja t med möten 
föl' skolpojkar. Jag skall nu tala 0\11 hur 
vi haft del. Första mötet Yar i IIuaehow, 
där staten har flera skolor, h:\de lägre oeh 
högre. Dcn söndagen, vi hade inbjudit till 
möte, l'egna<.le <Iet, men elever fn'l n 
»Chong hsiolo) (högsta skolan <.Iiil') kOI11
1110 iind:l. :'\[ed ledning av 1 Sam. 16: 18 
tala<.le jng om »y:'trt land»: natur, minnen, 
sprak, rolk och f)ngga. Det yal' förstas om 
Kina! Sedan talade e\'angelisten Shi om 
Jesu frestelse. l'\iir han a\'slutade med ett 
personligt Yiltnesbör<.l, om vad han varit 
(opicnak och dessutom försjunken i and
m laster), l11en hill' Jesus rriilst och räd
<.lat hOllom - ».Teslls allena I,al\ frälsa oss 
och Kina» - d~1 val' det Stl l \'St och all
"aJ'Jigt i den unga skaran. S~dan delade 
jag nt t\':l höcker till ":11' och en (den ena 
ett kort saml1landrag UI' Bibeln). Det val' 
ga \'a frill\ Bibelsiillsknpels »»islrihlllions
rond». 

Eflen'lt fingo de bna goda, intressunta 
höcker, som jng köpt in föl' en g.l va till 
al'betel. Det iiI' en liten början till »Ung
domelIS l~tIIc\)ihliotck», som jng hop]lns 
skall hli till stOl' YiHsignelsc. 

Liknan<.le möten ha vi sedan haft i den 
blindes hy uch nu sist i Puchengs skoln 
- " iII' egen gosskola. l'\ntllrligtvis är det 
rj endast tal, sum förekomma, utan även 
s:lng och bön. Yi hoppas fä ha sadana 
hiir IIIöten en g:ing i månaden, oeh jng 
110ppas du 1':1 ful'!s iitla me<i den "ers, jag 
börjat, enligt Olf. Hicanls »Ungdomsliv». 

Om vi ej inbjuda skolungdomen till sär
skilda lIIi;len och göra 11:'1got rör alt in
tressera dem, s:l knnna "i ej yänta, att dc 
skola kOnll11<1 till mölen. Ungdomen är ju 
framlidens hopp, S:'I det är b,'tde ":11' plikt 
oeh \','11' förman alt göra n:lgot föl' dessa 
unga. Yiljen I nu bli förcbedjnre och 
Illedarbetare i detla arbete? 

Dugell erlCt' mölet i Puchengs gosskola 
besWmdc \'i oss rör all gÖl'a en utflykt till 
kungngruvar, som iiro 1,300 {II' gamla. Det 
yal' omkring 1 mil dit, varför sm:ipojknrna 
ringo tura 0111 all älm InI Linders och min 
vagn. Yii<.lret Yar det biista, vi kunde ön

http:Liknan<.le
http:tala<.le
http:l'egna<.le
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ska, ly solen yar bakom molnen, S;I alt 
Yi siuppo SY;Il' hella . Framkomna fingo 
VI först höra hr Linder liisa en psalm och 
leda i bön och tack tjll Gud varefter Yi 
sjöngo en sång. Sedan gjordc vi upp eld 
och kokade tcvallcll. Yad vi gjorde, näl' 
den stora tekitteln bars fram till brödp,l
sell, behöyel' jag ej lala Olll! "[lom bröd 
och lök, som pojkarna ringo med sig fri\n 
skolan, bjödos dc pa yar sin YClelmllc och 
elt pal' kinesiska »kakor». De gamla grm'
stenar, som flInnos där, sluderadcs av oss 
alla, och den yaekra ulsiklen belIJHlrades 
i'dminslonc ay oss fyra uLHinningar (hr 

och rru Linder, rr . Sjöslröm oeh llnder
tecknad). 

Sedan pojkam<t sjllngit ell par ldnes
sanger (d. Y. s. b:\cle ord och melodi :tY 

kineser), var del tid rör hel1ll'esan . De 
största pojkam:) oeh lårarna stannade 
i elt par byar för alt sjnnga och yillna 0111 

Gud. - Ja, det vur v;lr första rikliga ul
flykt för skolan, men dcn fiirljllsning, yar
med den motlogs, manar oss till all göra 
om det en anllan termin. 

Utslationen Suenchiachuang d. 21 april 
1020. lIlYI'I>",.U .\d':I'II. 

Bedjen för missionärerna! 
Skriven till missionärerna 

1\ i 111'siska sko/flossar. 

L A N D. 15 September 1920. 

Från hemarbetet. 
"Pioniärresa" i Hälsingland. 

Hälsingland - ingenling gill' dock Ilpp 
cmot Hälsingland! 

lIälsingland erbjuder stora möjligheler 
föl' missiollen, men S. M. K. hal' hittills 
haft sil goll som ingen illgang i denna 
landsiinda, det har endast slfllt som elt 
önskcmal. l"nder scnare lläJflen av aug. 
förunnadps det cmeJlertid mig ult diir fil 
göra en »IHlllbrylningsresa» för Kina. Så
som infödd hiilslnge hade jag länge känt 
behov av all före Illr('sa n lill Kina i »milt 

l'get land » ril sprida n:igon kunskap om 
detta land och uppyäcka till förbön för 
1!er rens verk där. 

Turen begynte i Färila , grannförsamling 
till Ljusdal. l högll1iissan i el en Yåldiga 
kyrkan samt i ett par 1l,lbynl', Hovra och 
Fön c. bereddes jag hi.ir lillriille alt lala . 
Wir likso lll på de övriga nya platserna 
var det inlressant all inkf,laga, vilket in
tryck del gjorde p{1 missionsdnnem<l :llt 

höra om S. \f. K:s stiillning och ulvec.k
ling. Diir gays m[lnga dyrbara loften Olll, 

I'i',rhön och lInderstöd , och flera nya 001

hild röI"ldarade sig "illiga all representera 
\":.1' mission oeh verka för spridandet av 
yilr tidning. I .Icr[sö stora församling 
mcd gamla )liisareanon> stannade jag tre 
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dagal' oc.h predikade i de olika byarna. 
Här finnes mycket ·att göra. Jcrfsö hal' en 
krisli. ungdomsförening på omkring 500 
medlemma... Bleve där yerkligt Ii\' och 
nitälskan i den skaran, skullc stora ting 
ske. 

Från Jerfsö gick resan vidarc söderut 
med en avstic.kare till EdslJyn - min egen 
hemort - diir tidningcn H\.H utföra ett 
gott förberedande arbete. Uppeh,'tll gjor
des även i Freluga OcJ1 i Söräng. D. l.i. f. 
föreningen diil' firade just sitt Hklrsjubi
leulll, och mycket folk samlades därför till 
mötena. 

Jlanel>o församling, Kilafors' järllViigs
sta,tion, yar niista h,'dlplats. ~lötena hiil
los dels i norra, dels i södra riden ;1\' 

sockncn, och trots pilg,'tende, brått skörde
arbete samlades i skolhuset fullt med män
nis'kol', unga och galllla. StOl' mottaglig
het och stillhet römums och myc.l,clI vil
lighet och intresse föl' Kina. \",11' 23-,irs
skrift, »\"ad Glid hal' gjor!», vaun en stry
kande :'ttgflng. I Söderhamn hal' lIIissio
när IIögman rcdan tidigare gjort besök. 
IIär iiI' rätt stora sy:\righeter all f;\ miin
niskor samlade, mcn Gud gav clock, ä\'C'n 
häl', en ri,k ing;'l ng. I Sandal'nl' harle 
Ostan/Jo missionshus öppnats föl' llIig. Diil' 
saknades ungdomen p,'t cll iögonenfal
lande siill. 

Den sista stationcn InI deuna rcsa val' 
J.jusne. Försnmlingens pnstor, E. O\\'cn, 
stal' just själ\' i begrcpp all för andra 
gangcn utJ'esa till missionsfälte.t. I kyrkau 
gav Gud oss en dyrlH\I' högtid med hög
mässa på r. 111. och missionsl\1öte mcd 
samln'äm P,l c. m. Kanskc val' Ljusne den 
största uppllluntran P;'I hehl dcuna resa. 
Många unga miiuniskor yoro inom hör
hilU och ringo mottaga djupa och a\'gö
rande intr~:ck. 

Herre II vare pris (iiI' IIllt! 
. L E. J/q/. 

Gl/el sly,. /iiirlelen genom de heligas 

böner. 

Andrew JIllJ'I'ay . 

Svenska Missionens i Kina om
bud vid Allm. Sv. Missionskon

ferensen 18-22 sept. 1920. 
An.dersson, Ya Jfr., prcdikant, VetIanda. 
Bergliug, ~Lon'is, fil. stud., Uppsala. 
Bergling, Hobcrt, missionär, Dufbo, Sund

byberg. 
BcsJww, Emma, fröken, Stookholm. 
Blom, Lisa, fröken, Stockholm. 
nölling, Inez, fru, Dufbo, Sundbyberg. 
Cal'lssson, K. A., grosshandl., östersund. 
d'Albcdyhll, C., frihcrre, Stocl,holm. 
Dillner, 11.., fru, Stockholm. 
Dillnel', Il., övcrste, Stockholm. 
Feilitzeu, O. V., kommendör, Stockholm. 
Folke, Erik, missionsförcst ;'llIdal'e, Stock

holm. 
Fries, Bell, fru, Stockholm. 
Fries, K., fil. (\:i', Stoekhollll. 
Gallander, G., foU,skolliirarinlla, Uppsala . 

'Gan,mll, .\nIlH, fröken, Kl'istianstad. 
Gillgren, H., ll1usikuir., Djursholm. 
II al!cllcrcntz, 11., direktör, Dj III'S LlOlms-

Osby. 
I1ögm<ln, Xath., llIissionssekr., Stookholm. 
.Johans-son, Sycn, hanul., Lulcfl. 
Johnson, G. P., kamrer, Norrköping. 
.J o11nsOIl, Sven, gl'OSSlt., Örcbro. 
I\:arlsson, Albin, rolkskolliil'are, Göteborg. 
Klingner, K. G., kYI'kohenLe, Göteborg. 
~lagnusson, K. G., övcringenjö\', :\ppcI

·viken. 
~lalmborg, O. \'., murinintendent, Stock

holm. 
~[cllquist, .\. E., fil. kand., StoeldlOllll. 
Nilcnius, K., apotekare, Jönköping. 
Olsson, .Josef EIII ., llIissionfu', Dllfbo, Sunu

hyberg. 
J'ctterssoll, :\l1n<1, fru, Göteborg. 
Hedell, J. E., kamrcr, Stookholm. 
Hillll\an, .T., rcktor, Igclsta . 
Hingberg, ~J<lltc, lIlissioniil', Dufbo, Sund

byberg . 

SChÖII, Louise, fröken, Stockholm. 

Storckenfeldt, S., fröken, Stockholm. 

TOllic, Ch., öycrste, Slool,holm. 
'~-a:rnt'llIan, A. komminister, lIänuenc. 
VCllllel'stcn, Cal'l, kassör, BOI'ås. 
Osterberg, G., Heseombud, Dufbo, Sund

bybcrg. 
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Den mörka verkligheten. 
En liten inhlick i den dystra, mörka 

hedendomens okunnighet och hjiirt
löshet fingo vi häromdagen. En kvin
na, som vi viii känna igen - hennes 
föräldrahciii är beliigrt hUr på »vår 
gata », och hennes äldsta doller iir gift 
i ett hem mitt emot oss - kom med 
sin lilla minsta doller, ('ndast 40 dagar 
gammal, till oss och viHe ha medicin. 
Runt omkring naycln var det starkt 
inflammerat, och flera röda strimmor 
gingo därifrån högt npp ut bröstet till. 
Den Iillu led tydligen mycket. Vi gavo 
modern litet saln) och tydliga order 
om alt hillla f1iekan sa varm som möj
li«t, ett uppdrag, som iiI' niistan omöj
li~t alt fll kinl'serna .att fullfölja, ty 

lo> l'llIot (erasl H. I'eerdet ~.hlr »slick i sliiV l) 
Olll, huru sjuka skola behandlas. :\[e
dan vi taladl~ n1('<I modern, fingo Yi' 
av henne sjiilv höra följande dystra 
bcriitl.else: »JI\iir dl'n lilla flickan var 
född, \'ar jag fast hl'slulell alt ej l)('~ 
hålla hennE', lade' diirl"ör 11('(1 hl'l1Il1' I 

i ett stort IPrfat med vatkll, för alt hOIl 
skulle dii diir. Strax diirpa kom ('n av 
mina grannkvinnor in. Hon sag, huru 
en lit(>!1 hand stack lIpp ur vatlnPl och 
skyndade genast alt laga npp f1idwn. 
lindade in henne i nagra trasor o('h 
lade IH~\Inc pli »kangen i ilt mig o('h 
fiirmanacle mig aU taga vara pa dd 
lilla "Jiwb . .Jag antogdiirför, alt Flir
S\"l1('n nwnadl'. all "amd skulle lpva, 
S;I jag \'agade l'j vidan' ska<!a de\. 
\h'n jag iir förfiirligt illa lite. \fl~l map 
iiI' en o(htga. Ingen hjiilp har .Jag a\" 
honom i hemmet, o("h diirtill sIar han 
mig jiimt. Niir jag 1111 har del1. hiil: lilh~ 
att sköta och se efh'r, kan Jag .JU ej 

ar!wta, som jag sk 1I11p vilja, och jag 
har ju flera » Il1UIlIJa.." alt föda .. För 
n'sten, det hiir ~ir jn /Jara ('11 {/teka. 
)I D:' kan du Yiil giy:t bort den lilla:, 
sade vi. » ·\Iltid tir det nilgon, som \"lit 
ha henne.» Vi före)riilln henne det 
förfiirliga uti att mörda siLt l.Hlr~1 och 
bådo henne nu taga viiI vara pa d('t. 
»Min sviigerska siiger, alt hon dll ha 

flickan », sade hOIl. ».Jag ger henne \"äl 
at henne. » :> Ja, det var ju IItmiirkt 
bra », sade \"i. Några dagar diirefter 
\"ar den lilla alldeles bra. 

Denna händelse ptlminde mig om 
n:lgot liknande för flera ilr sNlan. En 
kvinna kom hit till Ishih fr:tll landet 
för alt vara med om glldsljiinslerna 
en söndag och hade ell liten pys pa 3 
eller 4 aJ~ med sig. <h delta din gos
se " sade jag. ».1<\», svarade hon, men 
drog lile P;I det, sit alt jag förslod , alt 
det f'j var hCllllPS egen. - ~ .Jasfl , du 
har kanske 6iddat gossen tillhaka till 
liveh, sad!' jag. Hon "('riiltade da, 
huru hon funnit gosspn, da redan 2 tir 
gammal, fastfrusen i ett stort fat med 
valten. och hul'll hon tagit reda pa ho
nom lllyckel försiktigt. Nu iir han 
stora, d(lktiga gossen. Bilda foslC'rt"iir
iiIdrarna iiro intressprnde i e\"angl~liullI. 

Ingen \"et, hllru ma ngn smil oskyl
diga liv skaffas ur viigl'n hiir i Kina, 
somliga för att harnskaran redan iir 
slor lIOg, andra för alt det huru iir en 
flicka och alldra atpr för alt den I;.all
sk\' SPI' svag \lt o. s. Y. MI'1l lI('rn'lI vel, 
och hall viiIIlar. att vi, som kiinna ho
nom , skola göra vad i vill' makt star, 
för att Kinas folk skall kOlIlIna upp 
\II' hedl'ndoll\('lIs 11('1(1 o('h ok UHn ighd 
(wh hliva iin'lI dl' himnwlrikl'ls ml'd
horgare. G lid hjii I pe oss dii rlill! 

Ishill d. 29 mars 1920. 
J/aria BjörkllInd. 

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

.\11 IIe!'!'en heldigt fört sina tjiinare ~Itcr 
t. hemlandet, s: 221. Orolighetcma i Kina, 
s.22-1. .\rbl'll'l i Ishi, s. 225. Gumman Yang, 
s. 226. :\Ianl. seminariet i Yuncheng, s. 227. 
Fur GUll:> YCI'k illuicheng, s. 220. FUl' fmm 
g;'llIgar i Lingpao, s. 229. Alt Gud ii~ en 
hjälp i nödens tider, s. 230. Alt det IOIl;]!' 
sig, s. 230. För »Kinesgossarncs vfinnen), 
s. 231. Arbetet i hemlandet, s. 232. 
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under augusti

månad 1920. 

Allmänn" missionsmedeJ. 	 100:-; Korsbcr~a d :o ;,0: 00; från 

160j. "OBS.! SJlnrade 
JU. JU,'" 

]606. O. K., nl·"nt,l s . njii"',{il>~' 
16nS. HSyslcl" Annu" sparb.-tll. 

ltiU!'. "Annie·' 

J61 0. "Sc nllps kornpt". Lnsal'cttpt. l'JlJ P" 

16-"1. IlIs amlin:.:- pa H. Bcr~lill~S l'öd('l· 


seclag ~!.J. 'j' H" \"HlIlLer i Fur~~a 
g:m 11. J. 

16U. '·Oniimnd". "Herreus Tionde" 
Hilli. M. H., Siri ni!"c 
]lir;, Koll. )l. Skiir lad Will L. 1' . (:. , 

I:; i ri n!:'c 
1618. Krisidala ml'g 
1619. G. 1.;" Ekobu nu 
]6~O. .\lfg i Snll'lsjCi 
l6t ]. )1. R. Prii._tnii< 
162'1. T es lalll c llhIlH'U"1 "l'tpl' nd. r. h"III 

lIIul1s iig-. B. Blolltherg', lh'n". 
1rUIIIra Ug'(' 

lli2·1. A. H .• ~I at t. J~::!~ 
11i:!:;. .0\. B ., Klippall . "Tnckoli'er till 

HcrrpJI" 
J62'. "Ett lörlo till Glid" 
](;28. Koll. i Lvuollu- ] /~ 
]6~9. J' r. ]~ina m(j t f! i 1·~cI-.h ~· 1I 8/8 
J6:J0. .T. K. Sanda. ~p" ..b.'III. 
J6;)2. "Taelioffc r ti ll Jl e" ""1I I'iil' jllli" 
163:l. A. L . !:':m ( ·h..\ .. \ 'albt,, " a 
J63~. "1'1' t:IIU!') I'ika riirråu " g-:lIl d:o 
163, . " J, ill (!SP rl WS \'iillll (,l"' ·. .1 iil1 l, öpi n~' 

till lII is~io uiir '1' lIöJ S 1llldc rh, g-: III 
\ . \\' 

1638. }'. ~. ::;·yf~llI ~ d. i JI a r pry ,l ~ s y rgo 
]639. H. (i .. Bjlll·h .· ..;.:l'I. "Ett Io l~·.t t"ek 

till Gud ]la flid,·I , ..da:,:-,·1I 
lli~2 . OIlHllllld :!: Jll . \. K,. :st rHII g'II:i s 
J(;~:\ . E. \V. 1I,·I ~ill:.:-IJl"·:':
JH~' . ~I. E., Yri ."._Ulf l 
llil• . . \, H .. Yrig'~ta Ll 
lIi~ !'. Ohs, ! Spal'ilfll' tl)h;l I\..;~ lalltilj' 111. m. 
](i:,O. ")Olor i O"<lIlI11 Yl';L " 
11i:,1. A. 11:11 . ~ala 
](i;)~ , l~o)1. \'id 11l i ..;~ jon.... lIlutl' 
lr.:):;, O. K .. Halland 
lli:.~ . .\. J,. v B .• H ad la",l 
](j~,;" (i .•T" Jöukö"ill~ 
Jli:;(i. Dl tviks syfg- tiH E, S.ilj-.;tI'UIIlS UII 

.I('rhall 
1tj~)7 • Yiillller i Ohnik CII till ,Iito 
]tj:)~. O. J •.• Sk" II ,'I't,·a. (iII dit.. 
]6:)!1. A. J... orre r k ll\'c rt tIll dIt.. 
JlilitJ. 1-'. K .. A sk c r ~' LI, _\II~I)y 
J6ti l. "~fo~tl'1" ( ' h." 
]662 . ,.At Jlcn"' II " 
lHH7. Ch. H" Ellgoclhol", 
]66S. Ch . S" .\t1"liH g:Jll _\ ..\ .. Fl bh y 
16(,9. S. St .. Sthl", 
]6,0. )f. E" 	Kryluo
16'l. r J' J: 5; ~pn rhi;'~s:t 
Ju'3 . Till C. och E . Bio"" 11l1dcrh{dl 

fl' im l\\' Q ~OO: - : ~Ialllr .. lllllll 
:,11: - : ):rnlJll'c1l1l1t1 ~ Jn fg 1:.: - : 
Skc u C' :)(,: --- : l ' lrik s tlal ~II: - : 
KOl'. l"' 'lm :!;,tI: - : lI jiilta l')' ,1 lill:-: 
Sliittåkra ~U: -: Holsb ~' JOII:-: 
Hulsuv )00: - : \'.' tlalllla J:,O:-: 
HoI~b \' ]()II: -: );'agol;lI'p JOII: -: 
THl cl,ulI 1111): -: Till )1. Lindilll s 
lIutl c l'lu\ ll : fnlll 1,nr!'ohpl'göl ,:,:-: 
fråll );'\' 0 J(lO: - : f r å u Hnl-"bv 
7:>: - ; fl:" 1I l'Irik~dill !IO: -i Till 
.1.lUit Hult'lds ts l1nrlt"'hf,ll : frilll 
Ulriksd'll ~U: - : 1'1'1\11 \'ctlnnda. 
s)ln rb.-Ill"d,'l ~US . ~9. rr.ll1 Skcde 
dito 51): -; fråll Holsh~' rlito :,U: -: 
från Bäck.·cda d:o ti9: 3:,; ~yc d:o 

:12::.0 
10:- 
L'i:J:l 

13::;0 
3:,11:

:J: 

JIl-l: 
~;,U:~;, 
~;" 
JII: _. 
~lI: 

J .!)nn: 
;,UU:

:,0:: 
:!U: - 

Ii : l:! 

'1: - 
~): 

JII: 

J.Ol"': -~ 
,II: 

:Hi: 
1:,11;-
;~II: 
'141: 
:\ 1: :,11 

;,(111: 
;,11: 

2~l;): 
111:·1:. 

..O 
~JI 
~:. 
~JI 
:.u 
:!U 

:. 
:.11 
:.1' 

JIUI 
J]l11 u-, 

(j(bhults orre n 'ccka :10: -; Skpd,' 

L1:u JO: -; Holsby d:o 52: -; .El', 

kenl" u :o l,: -; O. H. K. l,;-d 

:!2: :!7 ' 2,5!l-l: 

]6,6. ('. \\'-k 	 lUO: -
Hiii. Xilgril Illissiolls\'iinllCl' i Tide lJo {;:ru

F. l-'. 	 22: 50 
1680. 	 "Ps. ~k, ~li~.'\ions\'iilll1ell. ]\IITl11a", 

till IIIts sioniil'el'lIus lInderh., g:Jll 
H. l-'. 3.iO: 

R"sclU<)dc l fl" Il lIjöl'llu :,0: 
Koll. på J1jö,," (j 21: 69 
n~h, l1u. h'an ka rl'c j'e~t pa lljörnu jO: 6J 
"Tackoffer 1), :)U·ar dnJ;rcu" J,OUO:
Jo':ull. \' id )1 . Hin:.:-ber:.:-.s riil·cd.ra~ 

:!, /8 :':-"" Y . 1' .. JLlll b;l're Ll ~O : J3 
JG89. Osl l'a S,lIål allUs )1 f:.:-. g:m \' I' .. 

lllll b l' n' d :?j: 
](i90. )1. K" Diisjöhm :,U: - 
l u!l1. .\1 f:.:- i \' ii 1'11<1 1,1 : 

lIi!'~. s..J. och E ..T., )IIIII_jii lU: 
Hi!'a. llt'halllliJlg rnlu JIlissioll a fton 

'l'r ihhhlllt 
]G~~. SP;I r h,-lII c d e l 1'1':111 ,'iinnr'l'na i 

Jlj o l'!,,' t! :!"M81 till ,T. Jllllt k\' i ' l ~ 
IIl1 tle o-Jl a ll ~Il: 

]('9:,. C , 'I,'. . 'I'ih'eunda ~U: 
It;!)(; . "Ol1iiIJlnrl" JO: 
Hi!)7. S. O" Sala. III' " pilruib-il ll t~) : 
Hin~ . ]~. ~)t'h O, L., Sa la ]0: 
jli!JH. 1-:. \V .. Slriill g-'(· I' .. rI ~IU: 
1,111. X"I1. i F ii ";l a I'n:'" J:. /~ :;0: 
lift!. K o ll. i Hnf"a JlIi ... .,i oll"'h ll s ];. /R Jj: 60 
l , U:;' Koll. i Uolltlal'os 11 1i.s.:; i O J):-;' !J II';' 

.1 e .. r~ij I,/~ 1,,: 
J ~1I .1. K"II. i Wi ks ,k"II,,,,,.•Tpr rsii J,q. l:.: lU 
1'j'1I~1. 1\:011. i Sih'ilngs llli s~iolls h ll S '2 1/' ~:
1,\1(;. )1. t:.. l::dsln 11 ;",: 
)'jjl7, 11. r. F. i Siil'iill~ :\1): 
J~us. Koll. i rC )l' :--al nlill g-..;l l1l~(·t, :-;i,d,'I' 

hamll 27 /~ 
j~()11. i O:-o.t<.l llllo lI\ i .. ~;jon .. ltll';. Sa n 

dill'lll' '2~/s 21: 8!l 
17111, Kull. i Ljn ;; lw l,nkn 29 /8 :!:,: 
]OJ I. j .J Il~lIe Krbtl. 1'H I,nl.·[i)I'CII , :;.): 

K ..o llo r ]l ';':)1) : 03 

S1irsklhla iinduntlH. 

JIi(l~ . 8111a -;1,01('),<l1'1I i l~flppal'lH'I',C!' ~:lIl 
J.; . I' till ~I i1 .-ia X~' lill alt '"I\'. 
cft.,,"1' ~uttriIl Ilall d f' ~I: 

~r. 11 .. Bjii .. uii . Jl l·Ij,·hoI. till h11l'11lo. 
SillilII. rii l' Si h "f' I's ko:; lIudl'l'h . ~,fI: 

J(,I:1. ]):0 till handl .. Sill iltl. f HI' en ;.:et :)(): 
J614. }' :\1 .. (~ll'lIl1l1iJl :::eb l'u" föl' e\', i 

]1 III' l!C II ,I' 	 :!OO: 
S. 	 E .. _Ufta till ~[n .. ia pptt ....~· 

,"011 filt ölTl '", c lII. ih'(' )'('nsl" jO: 
JIi~6. ~1. K - II lill ~r. P e tt ersSOII" burn· 

h"Ul :':-:111 ~!. il. , Hjn .. I1;;. }[pljphul ~: 60 
I •. 11., Fridh .. lIl. SlpI"jiiu, till ,Tu 

uith Hullhist, till "Olles" skol· 
III1!1Pl",°i.:; II . fI: 

J~3G. Fr. s(jllll[I1;!,, - !j I,olrl'~t i E;O;:-i ,:diJ'l)p. }fn· 
snby. till sc)ndag-s.... kolhnl·IlPIl hos 
)[. P"U l''':;SOIl (j('ll .\ . Jany.on 
go,," .T.•J. H: .jO 

]6~0. 01l1i.1II I1<1. ~ : 1Il ,\. K .. JI.in..kn~·d, 
l·;I"' lI ii.~sj(j1l till J . llultl,\'ist till 
U1N.l cc'iJl :?:i : 

J6~1. A. K .. Bjlil·kPr~·d. r-: kp lI'iissiliu. "dd 
nv tioud,," lill .r . IIl1llk\'i._t 0<"1, 
)f. Liuden att all\·. crtc r g'ottf. 20:

]6.l.j. "l'l'i,vCIl så . hlll'lulull in).! bliver. 
di i!:,,,,, Hur,," Zl'uaot", till AUlla 
Lrikssous \·,·rk,. 	 10 : 
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1646. .J-a. Sthlm. till l1ndl'r1ulll a\' ell 
gosse i Tjilders skola 

1663. H. L., Sthllll. flit' ell skolgosS()~ Ull· 
derhåll 100: 

1664. Vunner till Henrik Tjiider för halis 
evangelist J():

1665. D :o rö l' d:o :W:
1666. n :o rör d:o 101): 
16i4. M. S.. Sthlm, för en hibe lb·. i 

~[jcllchi 2:' : 
1675. n:o till Barnhemmet i Sinan :!;j : 
1679. '·Ps. ~l:. ')lissiolls\'ii llncJ1 , Kllmlu", 

till d:o g:1J1 Il . J". 
1681. "er Bertl iJ:-; :-:.parb(j:-:,sn. till lu'igon 

fattig C\'ulI!I'elist i Killa" 4: 
1682. Vid möt\) i (;,il'!l sv ik. till Jlnrnhrm, 

mct i Sinilll ~ l: 011 
1683. Koll. på lljöl'Uö, till d:o ~9: 07 

Krouo r 84(;: ~; l 

Särskilda tros- och försakclsega"or, 
1700. Fl'U ..... g : rn E. R, I-'lislJ~' ~: _ 

KI.·onor j: 

Mlsslon~hemmet. 
1635. "Två vi\UllCI' i Skäl'stad" ::r:rn S . 

S. Skiil's ta d , Ull H'll'n"IJS H"," 1:,, 
1644. E. W" H olsin ghol'g', till d:o :,0: 
16i2. ~r. ,J:, till. d:." .. .11): 
1678. P~. 2.1:, ~rl sslOlLW aUUelJ. KUllll u", 

till d:o g:m H. F. 

Krollor 11U: -

Allmiinna mlsslollsml'del 11,550: 03 
Särsk. tros- ol'h försakeisegA ,'or å: 
Särskilda ändamål 846: 23 
lllsslollshemmct no: 
S:ma under aug. mAli. 1520 Kr. 12,511: 26 

Med "armt tack till "arje gl\'8re! 
"Herre, upp i himmf'lC'n riicker din n å d. o(>.h 

din trofas lhc,t a llt UP]' till skrnl'lla," Ps. :lfi: G. 

Till alla dem, 
som wuler de/l gållg/la somflW/,CIl öPPlla/ 
hem och hjä/'tan fö/' vt/ /'u ba/'n och !fiui/ 
dcm kärleksfull vant. hem/Jän's hii/'l/lcrl 
c ll VW'/llt och innerligt lack! Må Her/'en 
rikligcn vii/siynu och liilla Hdc/'! 

J'I1 samma !fdll!! viI/e jag hjii/'I/iqt lacka 
fö/' de j)ellllill!la)' - l';'/,. :i;j - S0111 i {/e/'(/ 
olika pas/e/' y(WS miq Il/u/c/' ä/'S111iilcl och 
som b/ev cll välh:oll1l1le/ lillskoll lill »/)(11'
liC IlS sOIll/llarulruslll; lifT». 

Fris/,a och !f/aua (jucr sill som/llur ha 
nu al/a ullydonwrnl.l kO/llmil iiler och 
börjai sill arlwle. Jlu!gkomlllc/1 de111 och 
oss allll i Ed/'(! förböllcr! 

DU\'bo u Sept. 1920. ll1c;; lJiilling. 
---. 

Kasta ut sandsäckarna! 
Den, som haft all göra med ouppfyllua 

böncr, behöver fl'a1l1för allt annat uet ni
det: kasta u,t sandsiickarlla! Bönen äl" ell 
himmelsfiird, e tt uppstiganue ur denIla 
lI',\ nga, orena värld till Guds ljusa, lh's
fyllua värld . Och jag tänker, att <ICIl, som 
Cll g;ing [Iset.t cn lufthallongs uppstiganue, 
hall fick en betydelsefull vink fÖl" Sill and
liga lyftning till Gud. :\.\-en nnr de t[lg, 
som h~dla ballongen fast, bliv! lösta, stiger 
han å nu;! intc i höjden, utan släpar sig 
fralll, tung,t o(;h trögt, ]l::1 ringa avst,\ nd 
fl' [111 marken, och inverklar sig kanske 
med lwrgcns tiigved~ i grcnarna p;i rörsta 
biista tråd. Icke högl'c s tigcr mången bed
jandes bön. Dcn trängcr icke in i Guds 
region, u.tun fashIHI' i n;'lgo.l världsligt hin
der, i n,"gon sorg, llO'tgon böjelsc. Men luft 
seglaren vet, "Hd han In,is!e göra för all 
m hallongcn all stiga. l'bn kaslar ut sand
siicka1'l1a. Sedan Iyftcr sig luftskeppet 
nwjcslii tiskt som cn öm 1I10l höjden och 
rörsvinner föl' mängdens blickal'. 

Kiira "ii II , hal' <In nå got all kl<lga övcr 
ifr~lga 0111 ouppfylld hÖll, sa göl' pol S:llll
Illa siill! Kast:l beslutsnmt ut nflgrn nv 
dina sallllsiickar! L~il1l1H1, niir du goll" iII 
i din kall1l1wl'c, l1,"gra ay dina mest iIIro
tade önskuillg'ar och hekynllllel' diil' utan
rör..\n sedan . l):1ra <Iu stiger ÖVl'I' triiden. 
Och miil'ker dll, alt du ännll ink har 
kOllllllit i det riilla höjdliiget, S:'l kasta i 
Guds lIaIlIn ut sandsiick (·ftCI" sanusiick, 
tills du andas Guds rena luft, o('h du s kall 
,dcrviinda ft ','lll ditt uppsligallde mc<l dell 
glada · visshctell: 1\'11 \'et jag, hUI' l11an 
k01l1111cr IIPJl,i l. Dcnna g;"lIg ha r jag icke 
hedit utan bönhörrlse. 

Gus/av Bell::. 

, .."...., ~ 
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