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SINIMS LAND.

GUDS FOLKS VANDRING.
Av Erik Folke.
1.

Det skriftställe, som på ett synner
ligen ingående och omfattande sätt be
lyser Guds vägar m ed hans folk , är
berättelsen om Israels barns va ndring
från E gypten till Kanaans la nd .
Genom den skildring, som där gives,
lära vi känna å ena sidan fö rbundets
Gud i hans oändliga tålamod, kärlek
och omsorg om de sina och å andra
sidan m ä nniskan i hennes djupt in
rotade otro, olydnad och otacks amhet.
Att H erren i sitt ord bevarat denna
berättelse för ett särskilt ändamål
framgå r av apostelns ord i 1 Kor.
10 : 11 , där det heter: »Det blev upp
teckn at till lärdom för oss, som ha va
tidernas ände inpå oss. »
Berättelsen skildrar tvenne lägen i
det utv alda folkets liv. Den första de
len beskriver förlossningen ur träl
domsland et och erfarenheterna under
vägen till Guds berg, där invigningen
till ett J eho vahs folk ägde rum. I
den a nd ra se vi, hur dett a så högt be
n åda de folk bröt förbund et och vä nde
sig bort ifrån J ehovah, sin Frälsare ,
men huru han dock ej svek i trofast
het uta n , om han också måste låta
straffet dra bba, dock förbarmade sig
igen efter sin stora nåd .
Under den första delen av va ndring
en betedde sig Herren mot dem som
en ömmande moder mot sitt späda
barn. Deras olydnad och otro mötte
han m ed godhet och tålamod. Han lät
sin godhets, tålsamhets och lå ngmo
dighets rik edom (jfr Rom . 2: 4 ) kom
ma dem till del för att på den vägen

föra dem till bättring. Under den
andra delan av deras ökenresa åter ,
då de hade hunnit mera mogen ålder,
lät han dem, då de försynd ad e si g,
känna tuktans ris. Då handl ade ha n
med dem enligt lagen i Lule 12: 48:
·»Den som har blivit betrodd med myc
ket, av honom skall man fordra dess
Inera. »
I.

Vandringen frän träldomslandet till
Guds berg, eller tiden mellan den
första päsken och den
första pingsten.
2 NIos . kap. 12-1 7 Deh 24.

Ur denn a avdelning hämta vi tre
synpunkter: 1) Frälsningen eller trons
tändande. 2 ) Vandringen eller trons
prövande. 3) Målet eller trons skå 
dande.
1.

Frälsningen.

Innebörden av Guds fr älsning.
Genom den förordning Herren gav
sin tjän are Mose. i k ap. 12 är klart an
givet, att här ej gällde blott en yttre
frälsnin g, rä ddnin gen ur E gyptens
träldom , utan det gällde frälsning i en
djup are m enin g, fr älsning från död
och undergå ng.
Herren sade nämligen till Mose :
»Jag skall på den natten gå fr am ge
nom Egyptens land och slå allt fö rst
fött i Egyptens land, både mä nniskor
och boskap .» I dess förstfödd a gick
domen över hela folk et, ty de först
födda fö reträ dde· hela folket. För Is
ra el had e dock Herren berett ett me 
_.k .." .
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del till frälsning från döden. Han
hade bjudit Mose att förordna om
påsken och blodbestrykningen, på det
att »Fördärvaren », som förgjorde allt
förstfött, icke skulle komma vid dem.
(Se Ebr. 11: 28.) Frälsningsmedlet var
påskalammet.
Fyra dagar innan påsken ägde rum,
skulle varje husfader utvälja ett lamm
eller ett getkid. Detta måste vara fel
fritt, av hankön och årsgammalt. Var
je lamm eiler kid måste vara lagom
för ett sällskaps måltid. Offret skulle
slaktas vid aftontiden. Blodet sk ulle
strykas på dörrposterna och. på övre
dörrträ et. Lammets kött skulle an
vändas till offermåltid. För det ända
målet skulle det stekas ej kokas. Del
skulle stekas helt. Det fick ej styckas,
ja, icke ens ett ben fick brytas. Det
skulle också förtäras helt och hållet
under måltiden. Intet av det fi ck läm 
nas övrigt till en annan måltid. Alla
förordningar rörande påskalammet
måste på det noggrannaste iakttagas,
ty här pekade allt i fullaste mening
fram mot det sanna påskalammet.
Ibland alla offer innehar också
påskalammet sin säregna ställning och
betydelse i Guds nådeshushållning.
H uru mycket töljer icke av för e
ningen med Kristus och förblivand et
i honom! Frid, fullkomlig frid, vila,
sfändig vila, svar på alla våra böner,
seger över alla våra fiender, ett rent
och heligt liv och ett allt rikare trukl
burande. Allt, allt är den härliga fruk
ten av förblivandet i Kristus.
J. Hudson Taylor.

Vid årsskiftet.
:Men jag skall göra dem sta rkn.
i Herren, och i hans llamn skola
de gå fram.
Sak. 10 : 12.

Med tacksamhet och glädje blicka
vi nu tillbaka på det svunna året. Det
har varit ett synnerligen betydelsefullt
år i vår missions historia. En icke
ringa framgång har försports i vårt
arbete bland Kinas folk. Skaran av
de troende har förökats. Församling
en har utvecklats i enhetens och sam
ordnandets ande. En god grund har
blivit lagd, på vilken den infödda för
samlingen genom Guds nåd nu kan
bygga vidare fram mot självunderhåll,
självstyrelse och självutbredning.
Det gångna året har ock varit ett
provets år. Såsom under intet föregå
ende år har våra missionärers trostillit
och glada förtröstan, genom på grund
av växelkursen f6rminskade tillgång
ar, blivit prövad. Men vi äro förvis
sade, att prövningen drivit både dem,
den infödda församlingen och oss här
hemma närmare Gud. Molnen sking
rades i sinom tid. Det blev en tid av
tacksägelse och lov, då vi fingo be
vittna huru frå n alla håll gåvor bör
jade strömma in till förrådshuset. När
vi stodo vid trösk eln till det nya året,
hade vi fått mottaga över 35D,000 kr. ,
d. v. s. 120,000 kr. mera än föregåen
de år. Ödmjukt tacka vi Herren för
denna nåd och bedja honom om nåd,
att allt mer troget tjäna honom i tid
som kommer.
Allvarlig ter sig framtid en. Alla in
siktsfulla män i ledande ställning för
utse en svår tid även för missionen.
Och detta gäller ick e blott vårt land,
utan även de stora missionsländerna.
.. . \.... , "
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januarinumrets ledande artikel i
Millions » meddelar redaktö
ren, att en affärsman, som stod i nära
förbindelse med landets ekonomiska
liv, till honom uttalat, »att om Kina
Inland ,Misisonen kan komma igenom
under de närmaste sex månadernas
finansiella depression , så är detta ing
enting mindre än ett underverk». Det
ta är tvivelsutan riktigt. lVIen vi hava
ju en Gud som gör under och som sagt
oss, att allt silvret och guldet är hans.
Till honom vilja vi sätta vår förtrös
tan. Han skall aldrig svika i trofast
het.
Under årets lopp hoppas vi , om
Herren öppnar väg och förser med re
» Chinas
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semedel, att få utsända fem, kanske
sex nya missionärer. Detta blir en väl
behövlig förstärkning, då flera av dem,
som nu äro på fältet, under år ets lopp
måste återvända till hemlandet.
Så fatta vi då nytt mod vid löftet
som stå r som motto över denna arti
kel: }} Jag skall göra dem starka i Her
ren , ocll i hans ' namn skola de gå
fram. }}
Ej jag men Gud f unnär
min levna.dsvandr··ing leda ,
Och mig fur varje da,g
T ·ill helig t j änst ber eda..
När modet sviker mig,
A.U egen kraft f ör'går,
Du griper, Gud, mi n ha·nd.
Ja;g v iska')'.' du f Ö'l"Inå.r·.

M I S S I O N Ä R S K A L L E L S E N *.
Av J. Hudson Taylor.

I ordets vidsträ cktaste bemärkelse
borde varje kristen vara en missionär.
Kristus har återlöst oss,' för att vi skul
le vara hans vittnen och förkunna
hans härliga gärningar, hans som »har
kallat oss från mörkret till sitt under
bara ljus », 1 P etr. 2: 9. Om alla sina
återlösta säger han: »Såsom du har
sänt mig i världen, så har ock jag sänt
dem i världen », Joh . 17: 18. Verksam
hetskretsen kan vara ringa eller om 
fattande, förlagd till hemlandet eller
till främmande land, tjänaren kan va
ra gammal eller ung, bräcklig eller
stark - den genomgående tanken är
dock alltid denna: Han låter oss gå
kvar härnere, endast för att vi skola
vara vittnen om honom. Och att alltid
bära vittnesbörd om honom, var vi än

*

övers. eft€'l' China'" Million s, april 19j '1.

må stå, är lika mycket vår plikt som
vår förmånsrätt .
Men fatta vi ordet i en mera be
gränsad bemärkelse, finna vi somliga,
som äro kallade att lämna sin världs
liga kallelse och ägna hela sitt liv åt
ett direkt arbete i Mästa rens tjänst 
i hemlandet eller ute på missionsfältet.
Här vilja vi emellertid endast be
handla de frågor, som röra dem, som
mottagit kallelsen till missionstjänst i
främmande land och som komma aU
få sitt arbete i Kina inom en eller an
nan av missionens olika grenar.
Men ä ven med denna begränsning
blir vårt ämne omfattande. Ty i Kina
behöves icke blott missionärer, vilka
skola verka som församlingsf\;irestån
dare och lärare, utan ä ven många
andr[l , vilka få giva sina gåvor och
..

~ . . . ~''' ~, :;,:

.. . \... ''''

. -~

SINIMS LAND.

Januari 1921.

sin kraft åt litterärt arbete och skol
verksamhet, åt läkaremission och det
direkta evangelisationsarbetet, bok
spridningsarbetet och räkenskapsfö
ringen. Kinas kvinnor behöva evange
lium lika väl som männen, och därför
behövas kvinnliga missionsarbetare,
vilka utan all gensägelse visat sig vara
till stor nytta. Att behandla de sär
skilda fordringarna med avseende på
var och en av alla dessa olika grupper
skulle föra oss alldeles för långt. . Men
det ligger i öppen dag och behöver ej
bevisas, att det vore ett fördärvligt
misstag att icke räkna med alla dessa
olikheter utan mena, att alla behöva
genomgå samma förberedelse. Ingen
begär aven pastor, att han skall lägga
ner fem år eller mer på att studera
medicin. Att begära att varje evangelie
förkunnare skulle förskaffa sig full teo
logisk utbildning vore lika oklokt. Ki
na förgås. Våra planer måste vara nog
omfattande att kunna bereda rum för
alla, som Gud kallar, och tillräckligt
elastiska för att kunna tillämpas på
dem alla men på samma gång sådana
att de utesluta alla olämpliga krafter,
de må sedan vara hur lärda, rika eller
på annat sätt tilltalande som helst.
De allmänna principer, som vi nu
övergå till att betrakta, gälla i lika
grad för alla blivande Kina-missio
närer. Många av dem gälla även lika
för missi(}nsarbetare i andra länder.
Detta gäller t. ex. frågan om kallelsen,
karaktärs- och i viss utsträckning även
övriga egenskaper samt utbildningen
för kallet.
I.

Guds kallelse.

Alla äro ense därom att en missionär
behöver vara kallad av Gud. Men det

5

råder vitt skilda uppfattningar ifråga
om denna kallelse, och många ha icke
alls någon klar uppfattning om den
samma. En missionär, som ej är viss
på sin sak i denna punkt, kommer tid
tals att vara nästan hjälplöst utläm
nad i den store själafiendens våld. Då
svårigheterna uppstå, i farans eller
sjukdomens stund skall han frestas att
uppställa den fråga, som borde ha av
gjorts, redan innan han lämnade fos
terjorden: »Är jag månne icke på orätt
plats härute? »
Därför finnas få frågor, som äro
viktigare än följande:
1. Hul' skall man själv kunna' be
döma, huruvida man är kallad av Gud
att ägna sitt liv åt missionens tjänst ?
Guds Andes verksamhetssätt är
utomordentligt skiftande. I somliga
fall förefinnes en djup inre förnim
melse a v kallelsen, hos andra saknas
den. Många känna en djup längtan
efter hedningarnas andliga upplyft
ning och hysa en verklig önskan att
bidraga härtill, andra åter rygga för
skräckta tillbaka därifrån. Det är icke
säkrare att bygga endast på känslor 
dessa må sedan vara av aldrig så stor
betydelse när det gäller den gu
domliga kallelsen till en livsuppgift,
än det vore att bygga på sådana käns
lor som en grund för frälsningsviss 
heten. Den enda säkra grunden flr i
båda fallen Guds ord. Till frälsning
äro alla kallade men få utvalda, ly en
dast få aktgiva på kallelsen och hör
samma den. Till att tjäna är varje
Guds barn kallad, men många giva ej
akt på kallelsen . Och mång~ av dem ,
som göra det, äro ifråga om hälsa, fa
miljeförhållanden o. s. v. i sådana om
ständigheter, att de endast äga frihet
............. ,~., '.
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att ägna sig åt Herrens tjänst i hem
landet. Andra åter träffas av Guds
kallelse i befallningen »Gån uti» och
finna att inga oöverstigliga svårigheter
hindra dem från att lämna sin tidigare
sysselsättning. Som vakna tjänare in
se de, att det i hemlandet finnes
många vittnen men i stället så många
färre hednaiand. Därför anse de sig
ha god anledning att tro, att Gud vill,
att de skola erbjuda sig till tjänst på
missionsfältet. De ha !Jod hälsa, de ha
själva gjort erfarenhet av hur Kristus
förmår övervinna syndens makt hos
en människa, och de äro fria från alla
förpliktelser gent emot andra, som
kunde hindra dem från att gå, var
helst Herren behöver sina tjänare. Ja,
de känna kallelsen så starkt, att de ej
skulle få någon ro i sitt samvete, "('m
de icke erbjöde sig åt Gud till tjänst
bland de nödställda hedningarna. I en
sådan kallelse finnes först och frilmst
befallningen genom Ordet, vidare för
ståndets klara omdöme och en med
veten önskan att lyda och att föJjn
Herrens Jesu exempel. De äro ej ~in~
egna, och om de sändas, vilja de gä
som Herrens tjänare. De veta, att upp
giften skall bli svår, ofta fylld av Ii·
dande och kanske även utan synbar
framgång. Men de vilja följa kallel
sen, allt detta till trots. Detta är något
helt annat än känslostämningar. Des
sa kunna växla, men kallelsen för
bliver. Många hysa en djup önskan
att få komma ut på missionsfältet men
kunna dock aldrig få den uppfylld.
Många, som gå åstad i förlitande på
sina känslor, ångra efteråt sitt miss
tag. Det räcker icke att endast hysa
medlidande med hedningarna för de
ras andliga och lekamliga nöd. Guds
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befallning, som träffat hjärta och sam
vete, Guds kärleks tvingande makt och
av Gud styrda och ledda omständig
heter, som göra en tjänst ute på mis
sionsfältet möjlig, äro synpunkter av
största betydelse, vilka tillsamman
tagna knappast kunna vilseleda.
Så snart en ung kristen i hemlandet
erfar en kallelse att ägna sig åt Her
rens tjänst, bör han genast åtaga sig
någon uppgift i kristligt arbete och
sköta den med flit och ihärdighet.
Detta är icke av mindre utan snarare
av större betydelse i de fall, då veder
börande beräknar att få sin siutliga
uppgift på missionsfältet. Ty härige
nom får man tillfälle att pröva verk
ligheten av sin missionärskallelse lik
som ock att pröva och utveckla sina
egna anlag. En resa över Atlanten
har aldrig gjort någon till missionär
eller själavinnare. Under det man så
lunda i hemlandet prövar och söker
utveckla sina personliga gåvor, bör
även samtidigt därmed en sådan för
beredelse till det framtida arbetet sö
kas, som är mest praktisk. Lämpliga
åtgärder böra ock vidtagas för att öpp
na dörrarna till det nya arbetsfältet
under mycken bön, att Herren må
öppna eller stänga, hur och när han
finner bäst. Om kallelsen verkligen
är från Gud, skall han öppna vägen.
Och tills han så gör, må den kallade
vänta med lugn och tålamod. En tjä
nare är icke ansvarig för något, som
överstiger hans förmåga. Ansträng
ning, energi och uthållighet fordras av
honom. Framgången kommer, när
Guds egen stund är inne.
(Forts.)

Bedjen för missionärernaI
Skriven till missionärerna!
.. . i.... , , ~ . _
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"När vävstolarna komma i
gång".
Följande behjärtansvärda insändare
tillställts oss:

hår

För en tid sedan stod det i en tid
ning ett upprop, vari vi kristna ma
nades att ge vår nöjes-skatt. Ha vi
t. ex. erhållit en ny bok, blivit bjudna
på en uppfriskande resa, böra vi ge
en viss procent till missionen för att
på så sätt förskaffa en · välbehövlig
förstärkning till missionskassan.
Jag har sedan många år haft en
stor glädje av att få väva, och jag
tror, att många i Sveriges land in
stämma med mig däri, att vä vning är
ett verkligt nöje. Vad vore väl natur
ligare då, än att vi som vår nöjesskatt
gåve en viss procent av vår väv?
På nyåret bruka vävstolarna kom
ma igång. · Reva då några alnar läng
re än vad du behöver, helga dessa al
nar åt din Gud! T. ex. i en lärftsväv
en bit till några örngått eller lakan; i
en handuksväv en längd handdukar,
likaså i en dukväv några servietter.
T. o. m. i en simpel mattväv kan du
»bära i » lite vackert ullgarn eller fint
klippta trasor. Det blir då strax en
sängmatta.
Vi veta ju lite var, att under krigs
åren våra linneförråd betänkligt smält
ihop och vi fråga med 01'0: »Hur skall
det gå, när allt liksom faller ihop »?
Nå, tänk dig då våra husmödrar på
de olika missionshemmen, då de .be
trakta sina linneskåp - det år nog
inte alltid med så glada känslor.
Men vi kunna hjälpa dem, lätta de
ras bekymmer i denna sak, blott vi
vilja! Låt oss med förenade krafter
»landet runt» hjälpas åt: klippa av
en del av våra vävar och sända in till
de olika hemmen. Vi ha' ju bl. a. Sv.
Kyrkans missionärshem i Uppsala och
i Skåne, Ev. Fosterl. Stiftelsens hem å
Johannelund och det blivande å Lilla
Björknäs och Sv. Missionens i Kina
hem å Duvbo.
Vet du, har du förut med glädje
»dunkat» i din vävstol och sett, hur
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det liksom växer på »bulten » - med
ännu större fröjd gör du samma ar
bete, då du kommer ihåg, att din Her
re har del i din väv! - Och så till
sist, ni på landet, som nu i höst klip
pa edra får, - skicka in en påse ull
var till något hem till beredning av
filtar, som så väl behövas! - Kom
ihåg vår nöjes skatt.
Prästfru_
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"Även krigsmän".
Missionär Beinhoff skriver:

Herren har öppnat dörrar för oss,
där vi minst anat det. Från Shensi
hade kommit trupper, som för två år
sedan tågade dit för att underkuva rö
varna. Under sin vistelse där, hade
dessa soldater kommit i beröring med
evangelium genom verksamheten i
Hsingping, där en kinesisk pastor
Wang verkar med stor framgång. Fle
ra av dem hade av honom fått sina
första intryck av kristendomen, och
fem blevo döpta. Under sin hemresa
stannade de på vägen såväl i Mienchih
som Kuan-Uin tang, där järtlvägen
slutar. Flera av dem anmälde sig vid
sin ankomst. Samtliga begärde att få
bli undervisade; andra att bli förhör
da i sin kristendomskunskap och ej så
få visade oss sina medlemskort och
begärde att få deltaga med oss i full
församlingsgemenskap. Vi blevo ej så
litet överraskade och övermåttan glada
att under en tid av andlig torka och
mi~srälmingar i arbetet få denna upp
muntran och från ett håll, där vi minst
väntade det. Rika tillfällen gåvos oss
här ibland dessa unga krigare att så
väl evangelisera som öva pastoralvård.
Det senare var ej så lätt, då de voro
så spridda och dessutom genom sin
stränga tjänstgöring förhindrade att
deltaga med oss i gudstjänster och
nattvardsgång. Evangelisten Chin be··
sökte de troende i deras läger i Kilan
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Yill lang, undervisade och döpte t ven
ne korpora ler i Micll ch ih. Flera vo
ro Il nhl glla, Illell på ft' rund nv ovilja
frå n befäl ets sidn fin go de ej permis
~io n alt nä rvtl l'a vid dopak ten. Her
n!nS verk had e pr. ett underbart sätt
p d b ö rjnl ~ ibland d es~m unga män, så 
vä l bland befjil som menige. En ung
m ajor stod såso m ledare för hela rÖ
relsen , och hnn brun n av nitälskan för
sina k amraters omvilndelse. Sista af
lonen de vara hos oss, ko m ha n själv

~

(;clleral F ellg.

sent pA. kvä llen m ed en av sina löjl
nanter och bad oss tillsa mmans söka
övertyga honom om sanningen samt
om möjl igt f A honom att den kvällen
höja sin a knän och mottaga Kristus
som sin frä lsare. Det var en dyrbar
stund, SO IU vi fi ngo liJJbringa inför
Herrens an sikte, och eU s könt minne
frAn de kinesiska solda ternas besök i
).lienchih denna sommar. Det synes
so m o m ett större och djupare lIpP
mk nflnde fö rspörjes i hela Kinns ar
mc, Detta pA grund av generalen
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Feng's kristligll kflrflk tfll' - ett vitt
nesbörd om. Guds frä lsande krflft. Ge ·
Hera l F'eng's inrJytfl nde ä r oerhört och
geno m sitt li v och s in vandel fö rer h a n
tusen den nv soldaler lilltro p:\ Kristus.
De kris tna ffi dock Ullllå ej s:\ litet
för fö ljelse för sin Iro, och delta trots
den genom Kinas nya konstitutl on giv
nn reli gionsfriheten. Under min se·
naste vistelse i Hankow besökte jag
gen eral Feng och fick ett in gI'Lendc
!>~ m lal i della fö r Kinas mili Uir så
,' iktiga spörsmA l. I hans arme pd
11 ,000 mll n ä ro ungefär h älften döpta
k ristna. Generfl l F eng, som iiger etl
stort förtroende i regeringskrelsat , 10
vflde alt göra a lll , vad som kan göras,
för aU få full religionsfrihet.
Under det gA ngna kvartale t ha r även
missmod och oftn misströstan kommit
över oss på grund av tillståndet inom
för!>amlingarna i allmänhet. l bland
ha r det kä nts som Gu d sku ll e hu varit
död . Hela sommaren vn r oerhört lorr
och h et. Allt vad som fun ns på åker
och ling, brä ndes upp. Folk et blev för·
I vidll !. Hu ngersnöden stod rör dörren.
Dessutom härjades södra landsbygden
i Mienchih nv rövare, som gjorde slut
på alll , vad rolket iigde. Flyktingar
sll'öm mflde till oss. Snart ·vnl' vAr sta
tion full . F ört vivla n grep folk et och
in te m inst dc troende, som ma n vän 
ta d e !>klllle st å sig bättre i fres lelsens
stund . Vi b örjndc smil. middugsböne
möten fö r nU samla de t!·oende, som
bodde so m fJyk lingn r pA stationen och
fö r att sökn tröst hos Hono m, som i
såda na nödens tid ~r allenust ka n giva,
"ad hjÄrtat dj upust längtar efler. Vi
vilJe också genom d('sstl stilla stunder
söka samla dem omkring det högre Ii 
yet, då nu alla derns tankar voro so\
upptagna av brödfrdgan. Men huru
s"årt "nr del ieke rör dessn fa ttiga
mä nniskor nit kom ma ifrån rö"are
historierna: frå n den upptorkade grö·
dan, som ej lii ngre gav något hopp för
fram tiden ; ifrå n den mörkn dyslr:t
fra mtiden, som blott hude hunger och
nöd a lt giva. Nu var dct ej lö nt alt

.,.... .

Januari 1921.

9

SINIlVLS, LAND.

tro, ty Gud hade lämnat dem! Man
räknade ej längre med församlingen
och de nådemedel som den förvaltar,
utan först och främst gällde det detta
livet, som nu aven obarmhärtig Gud
berövats sitt goda. Här stodo vi inför
den krassa materialismen, som med
sina brödbekymmer och sin oro för
vad den närmaste framtiden har i sitt
sköte, hotade att förkväva
det lilla liv, som fanns på
djupet av dessa kristnas,
hjärtan. I sanning syntes
framtiden mörk. Vi bered
de oss inte heller på annat
arbete för den kommande
hösten och vintern än att
h iälpa de nödlidande och
föda de hungrande. Nöden
runt omkring oss låg som
ett tungt och mörkt moln
över hela verksamheten, och
förgäves sökte man spåra
ljus i mörkret, ty solen ha 
de gömt sig bakom de svar
ta molnen.
Vår evangelist Chin ha
de också varit sjuk en läng
re tid och detta gjorde ar
betsbördan så mycket tyng
re. Hans ögon, som under
en lång tid varit inflamme
rade, trotsade alla våra för
sök att bota dem . På grund
av sin långvariga klenh et
kunde han vara till mycket
liten hjälp i arbetet. Evange c
listen Tu reste till Lingpao
för att stå vid Sungis sida
och Äldste Wang kom till
baka till Mienchih, där han
trädde i Chin's ställe.
Arbetet i Yungning låg så gott som
nere. Hela trakten där omkring var
full av rövare, som gjorde det omöjligt
att färdas från by till by. Äldste Yu
reste till sitt hem och lämnade den
gamle portvakten med sin hustru en
sam i Yungning stad, där han höll på
att svälta ihjäl, då rövarna höllo sta
den isolerad från den yttre världen

under flera veckors tid. Folket i by
arna tillbragte nätterna i hålor och i
djupa grottor och dalgångar för att ej
träffa samman med de omkringstry
kande rövareska rorna . . Äldste Yu var
mest sysselsatt med att gömma sin
familj och söka upp gömställen för
dem.
Arbetet i Shihtsuen låg också nere

En kvarn

Honan.

av samma orsaker som i Yungning.
Inga kunde samlas till möten och
gudstjänster, och många av de bättre
lottade hade flytt att söka skydd inom
våra murar.
I Lingpao fick arbetet under evange·
listen Sungs ledning ostört gå framåt.
Södra landsbygden hotades under en
kort tid blott att få besök av rövare,
... ,.:" . =
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men blott en av våra troende familjer
blev plundrad.
En ung löjtnant, som med sina sol
dater blev förlagd i Lingpao och om
vänd under den andliga rörelsen i
Hsingping, blev våra bröder här till
stor glädje och uppmuntran. Han är
fortfarande varm och nitisk för Gud
bland soldaterna, deltar också i verk
samheten med stor hängivenhet. Måt
te Herren välsigna honom!

Januari 1921.

brottsorder. Herren skall likväl sköta
om utsädet, att det bär frukt och mog
nar.
"Hur ljuvliga äro på bergen budbä
rarens fötter."
.
Från sin sommarvistelse meddelar missio
när Tjäder följande glädjande meddelande om
såningsarbetet.

Genom hans nåd ha vi fått fram
bära evangeiii budskap till bergs
boarna däruppe denna sommar. I ett
En infödd pastors inflytande.
mindre tält på vår gård samlade vi
våra grannar på söndagarna för att
Från .Tung Chowfu meddelar missionär
Svensson:
höra Guds ord. Vi besökte ock ett 10
I Hua In och Tung Kuan ha evan . tal spridda byar och predikade evan
gelisterna varit särskilt upptagna, ty gelium för folket. I en by påträffade
vi en man, som kände till Adam och
Eva och åtskilligt annat ur den bibI.
historien. Flera sjuka fingo vi ock
tillfälle att hjälpa. Vid berget och
vallfärdsorten Ulao-feng ha våra pre
dikanter även i år varit verksamma.
Ett par andra marknader ha likaledes
besökts av oss och tältet, och vi tro
att Herren enligt sitt vissa löfte icke
skall låta sitt ord vara utan frukt.
Herrens omsorg om de sina. .
Under de stora striderna i Honanfudistrik
tet, då de slagna trupperna och rövarne våld
samt plundrade den omkringliggande lands
bygden, blevo de kristna på ett underbart
sätt bevarade. Missio när R. Andersson skri
ver i en rapport härom:

Foto. Olga ,svensson.

Från Tungchowfu.

stora truppavdelningar ha varit för
lagda där. Bland dessa såväl soldater
som befäl ha funnits ej så få såväl
döpta kristna som intresserade. En
infödd pastor Dang från Hsing-Ping,
varifrån dessa truppförband kommo
sist, kom till Tung Kuan och Hua In
och höll särskilda möten för soldater
na. Flera antecknade sina namn som
intresserade och i Hua In döptes fem
soldater. Det goda verket blev emel
lertid avbrutet, ty trupperna fingo upp-

Den söndag, då våra kristna åter
kommo in till gudstjänsten, var en
verklig jubeldag. Ej en enda by, där
det fanns troende, hade blivit anfallen
av de plundrande soldathorderna, utan
de hade alla blivit bevarade i fred. Vi
hade sedan ett brev från församlingen,
däri de säga, att de prisade Herren och
tänkte på Noa och Lot, som hade bli
"it räddade undan förstörelsen.
Det är med stor tacksamhet till Her
ren som vi kunna säga, att alla de tro
ende i vårt distrikt - med ett undan
tag när -- ha blivit skonade under det
förfärliga rövarvälde, som rått och
ännu råder. Endast en yngre son till
äldste Li i Shich'iao, blev tagen av rö
varna, men lössläpptes samma dag för
.. ..... '" ...
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den relativt ringa summan av $ 50,00.
Den osäkerhet, som genom dessa för
hållanden uppstått, har å ena sidan
gjort, att de troende i vissa, obefästa
byar måst överge sina hem och söka
en tillflykt i befästa platser, vilket
medfört, att de skingrats, och å andra
sidan har osäkerheten varit så stor, att
våra infödda bröder under de gångna
månaderna varit mycket begränsade i
sin rörelsefrihet. Peh-yang-chen har
t. ex. blivit plundrat flera gånger om,
och hela landsbygden runt omkring är
så i rövarnas händer, att det ·är för
enat med mycket stor risk att resa i
dessa trakter. De troende i Peh-yang
chen ha dock på det stora hela lyckats
hålla sig tillsammans, och vi ha ej haft
annat än goda nyheter från dem.
I det inbördes krigets och rövarnas
spår har det ock behagat Herren att
sända missväxt, hungersnöd och far
sot. Koleran rasar runt omkring oss,
och folket dör i mängd. Ä ven några
av våra kristna ha ryckts bort genom
denna sjukdom.
Detta blir en mycket mörk berät
telse, och om vi skulle se på det, som
för ögonen är, så skulle vi förvisso
fälla modet, ty att alla dessa omstän
digheter medverka· till att lägga stora
hinder i vägen för vårt arbete, behöver
ju ej sägas. Vi äro dock förvissade
om, att till och med detta skall få
tjäna Herren och hans rikes utveck
ling, ehuru vi nu ha svårt aH kunna
se, huru det skall ske. Ett gammalt
ord har blivit alldeles särskilt dyrbart
för oss under sista tiden: »Dina tiders
trofasthet är en skatt av saligheter.»
Es. 33: 6 (gamla övers.). Det säger
oss, att alla tider äro Herrens tider och
att alla tider bära märket av hans tro
fasthet samt att hans tider medföra sa
lighet för hans folk.
Kinesiska myndigheter uppskatta ar
betet bland fångarna.
Missionär och fru Blom, som regelbundet
besökt fängehserna i Yunoheng, meddela i ett
eIUlkilt brev följande:

I e. m. voro vi som vanligt på
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fängelset, där vi alltid mottagas myc
ket vänligt både av tjänstemännen och
fångarna. I söndags erhöllo vi, till vår
stora överraskning, var sitt diplom,
som bevis på att vi äro anställda så
som »hedersundervisare». Det ger oss
på visst sätt ett erkännande, tillerkän
ner oss en ställning lik fängelsepredi
kanternas hemma, men då vi utföra
vårt arbete utan lön, kunna ej myn
digheterna bestämma över vårt arbete.
Inbördes samarbete och kärlek.
Missionär Martin Linden, som nu är en'
sam manlig miRsionär i N. Shensidistriktet,
berättar om hur hjärtligt de infödda kristna
mottaga missionärerna vid återkomsten från
.sommarvilan, och hur de villigt och glatt
söka taga sin del av ar>betsuppgifterna.

Redan under hemresan nådde oss
ett brev, som gav uttryck för glädje vid
tanken på att . snart se oss hemma
igen. Vid flodstranden voro några av
våra kristna oss tillmötes med hjärt
liga välkomst-fridshälsningar, och se
dan dess ha vi på olika sätt fått se,
huru kärlek och förtroende mött . oss
från de kristnas sida, . både här i
Hoyang och i Hancheng, där jag se
dan vår återkomst avlagt ett besök.
Att allt sådant varit mig till stor upp
muntran, särskilt nu vid arbetets upp
tagande, är självklart.På samma gång
har det, kanske mer än något annat,
fördjupat ansvarskänslan och fram
tvingat bönen: »Låt icke i mig dem
komma på skam, som förbida Dig,
Herre, Herre Sebaot!»
Uppmuntrande har det ock varit att
få se huru medhjälparna här i Hoyang
villigt och glatt sökt taga sin del av
arbetsuppgifterna. Varje onsdagskväll
samlas vi i mitt rum till textutredning,
samtal och bön. Jag hoppas, att dessa
möten skola bidraga till, att vi få dela
bördorna med varandra, men ej blott
med varandra, utan framför allt med
Gud. Själv har jag redan mycket att
tacka för vid tanke på dessa möten, ej
minst för den förståelse och villighet,
som i så hög grad varit utmärkande
0'0
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för både anställda och frivilliga med
hjälpare här.
Nyligen har jag t. v. anställt en ung
man, i våras utexaminerad från Hung
tungs B. 1., som särskilt skulle ha som
sin uppgift att resa omkring på våra
utstationer för att hjälpa de kristna
läsa bibeln och sålunda, genom Guds
nåd och den Helige Andes bistånd sö
ka stadfästa dem. Han synes lämplig
för denna uppgift, och jag är mycket
tacksam för förbön för honom, att
han, fostrad och -ledd av Gud, må kun
na användas av Honom i detta arbete.
Likaså är jag tacksam för förbön, att
Herren må förse med medel, nödvän
diga för hans underhåll.

Från redaktion och expedition.
Ett gott nytt år

med rik välsignelse från Gud, tillönskas
alla missionens vänner .och med,a rbe tare!

FamiJjemeddelande.
At makarnaWesler skänktes i Puchowfu
d. 11 nov. en son, Einar Verner. Allt stod
väl till då meddelandet avsändes. Vi
lyckönska föräldrarna och bedja att få
innesluta den lille nyfödde i missionsvän
nernas förböner.
RälteJse.
I n:o 24 av Sinims Land sid. 329 har
en felaktig uppgift lämnats . I st. f. »den
83--årige kyrkoherden» skulle stå den 73
årige etc.
Sjukdom
har gästat i vår krets den sista tiden.
Fröken Emy Ohrlander låg den 12 nov.
mycket svårt sjw, i dysenteli i Puchowfu.
Missionär V. Wester skrev den dagen,
att hon då legat sjuk över 4 vecko,r, att
hon led mycket och var ytterligt svag
och hj älplös. Fröken J. Hultqvistoch
fru E. Blom hade bå da skyndat till
Puchow för att vårda henne. Då W.
skrev, syntes det vara föga hopp om hen
nes vederfående. »Men», skrev h an, »en
ständig bön för henne går till Gud från

J anu ari 192.1.

hela fältet». Sedan dess ha vi inga un
derrättelser haft. Vi hoppas, att detta
innebär, att fröken Ohrlander återkom
mit till hälsa.
Även fru Inez Böl/ing har un'<ier ,om
kring en månads tid varit sängliggande
sjuk. En förbättring synes ha jnträtt,
men ännu är ej hälsan återvunnen.
Den 5 jan. sju,1made plötsligt missionär
Erik Folke under sitt arbete på expedi
tionen. Det såg en stund n.og så allvar·
samt ut, och tvenne läkare måste tillkal
las. Därvid konstaterades blodbrist och
svagt hjärta. Kraftförlusten var så stor,
aU missionär Foll,e icke den natten kunde
föras till sitt hem utan måste stanna på
expeditionen. Fullständig vila ä.r nu nöd
vändig. När detta skriYes är redan bro
F. betydligt bättre.
Ny ledamot i S. M . K:s Kvinnokom

mitte.

Överstinnan Louise Tottie har enhälligt
invalts i S. M. K:s kvinnokommitte. Vi
tacka Gud för denna förstärkning och
bedja, att få innesluta Kvinnokommittens
nya ledamot i missi'o nsvännernas för:
böner.

Hungersnöden i Kina.
De uppgifter, som lämnats rörande de
i Kina hungrandes antal, har växlat högst
betydligt. , Det är givetvis svårt, att här
vidlag fastställa en bestämd gräns, då ju
även under normäla tider en stor del av
Kinas folk lever på svältgränsen. I Kina
Inland Missionens organ, »Chinas Milli
ons», meddelas emellertid nu, att, efter
omsorgsfull undersökning, de redan nu
verkligt utblottades antal belöper sig till
15500,000. Dessa äro att finna enligt föl
jande ungefärliga be räkning:
IChihli ............ 8 millioner
» Shantung ........ 2Y2
»
» Honan ........... 3Y2
»
» Shensi .. .. . . . . . .. 1
»
» Shansi ........... Y2
»
I delar av de tre sistnämnd,a provinser
na är ,det som S. M. K. bedriver arbete,
och våra missionärer där hava blivit
fullt upptagna med att hjälpa de hung
"
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rande. Glädjan{le nog ha vi fått mottaga
och utsända omlcr. 30,000 kr. i nödhjälps'
medel. Detta blir av utomordentligt vär
de för våra missions arbetare, då de här
igenom .kunna komma särskilt de kristna
till hjälp. Många av våra hungrande skol
gossar ha t. ex. redan uppfiskats av kato
likerna, vilka ju alltid hava rikligt med
penningar till förfogande.
Den enskilda hjälpverksamheten skulle
emellertid här föga förslå - lågt rälrnat
behöves 1 dollar pr månad för att kunna
hålla en hungrande i Kina vid liv. - Det
är därför glädjande att en storstilad
hjälpverksamhet satts i gång i Kina. Häri
deltaga främmande regeringar genom att
till fermån för hungersnödsfonden reg
lera de tullin,lcomster de bestämma över
i de s. k. »open portoS». Även den kine
siska regeringen, ämbetsmännen och fol
ket deltaga i u.ndsättningsarbetet. Brit
tiska kolonien i Honkong har skänkt
100,000 dollars och från andra hamn'
städer hava också rikliga gåvor kommit.
Även enslcilda personer ·och firmor giva
rikliga gåvor.
Det är en anledning till stor taoksam
het, att icke hela Kina hemsökes av
hungersnöd. I södr.a Kina har skörden
varit en av de rikaste på många år. Se
dan nu rikligt med rägn fallit i hungers'
nödsdistriktet i norr och fälten åter kun
nat besås har hopp börjat intaga folkets
hjärtan.

Nyantagna missionärskandidater.
Lärarinnan fröken Elna Gunnardo, Asa
ka, och fröken Elsa Engström, Ingarud,
Mariestad, hava antagits till missionärs
kandidater och komma, vill Gud, att av
skiljas för sitt kall, fröken Eng.ström d.
26 jan. i Hassie missionshusooh frö,lcen
Gunnard·o d. 23 jan. i Sjöviks missionshus.
Välkomst- och avskpdsmöte.
Enligt den plan som nu uppgj.orts kom'
mer ett Jwmbinera,t \'äUwmst- och av
skedsmöte att anordnas i Stockholm i feb
ruari. Därvid blir tillfälle att hälsa frölc
narne Forsberg, Björklund och Ackzell
samt fru JohOJwe Olsson väUcomna och
att bjuda farväl åt frö,knanne Wang, Gun'
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nardo och Engström, vilka sistnämnda då
skola utresa till England för att efter en
tids utbildning därstädes på sensommaren,
om Gud öppnar väg och förser med rese
medel, fortsätta direkt till Kina via Suez.

Förflyttningar på missionsfältet.
Fröken Estrid Sjöström har flyttat till
Hancheng för aU vara fröken Anna Eriks
son behjälplig och fröken Emma Andersson
till Ishi för att där upptaga fröknarne
Forsbergs och Björklunds arbete i flick
skolan och bland kvinnorna. Behovet av
förstär.lming på våJ1 fält är nu synnerligen
.stort.
Tidningen
utkommer under 1921 omkrin,g den 15
i v;arje månad. I stället för den 8-sidiga
bilaga vi u.tlovat utgiva vi denna gån.g ett
24-sidigt nummer. Detta blir för oss en
något ökad kostnad men då blir hela tid
ningen på samma goda papper ooh allt
sammans tillsammansbundet. Vi äro an
gelägna om att göra allt vi kunna för a,tt
tidningen på ett allt bättre sätt må kunna
fylla sin betydelsefulla uppgift Dch vinna
en varaktig ställning bland missionens
vänner.
Sparbössetöm ning.
Trettondagen var en hö.gtidsdag, då
Svens,lca Missionens i Kina vänner dels i
Betesdakyrkan i Stockholm dels i Tranås
Missionshus samlades till sparbössetöm
ning. I Betesdakyrkan insamlades kr.
1,439: 50 och i Tranås kr. 1,188: 65. Det är
i hög grad uppmuntrande att åter och åter
få se sådant bevis på kärlek och förtro
ende för S. M. K. och dess arbete.
Ett hjärtligt tack.
till alla dem, som så beredvilligt bistått
oss med spridandet av vår kalender ,och
med anskaffandet av prenumeranter. Än
nu ha vi ett antal ex. kva,r av Hans Stjärna
i Östern och vore synnerligen tacksam
ma, om dessa kunde finna köpare.
Vi våga även hysa den förhoppningen
att Sinims LOJ/d under det år , som ingått
skall vinna många nya vänner. Låt oss
hJälpas å t j bön och arbete därför!
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Missionärsinvigningen i Frösö kyrka.
I Frösö kyrka skulle fröken Hanna
Wang avskiljas till missionär d. 10 jan.
Av de tre, som från Stockholm skulle re
sa upp för att medverka vid denna hög
tid, kunde endast två resa, komminister
E. Laurell och undertecknad. Vår före
ståndare, Erik Folke, hade plötsligt ge
nom sjukJdom blivit urståndsatt aU med
följa.
Högtiden började i östersund sönd. d.
9 jan. Pastor L!'\urell predikade på f. m.
i stadens kyrka och undertecknad i Ema
nuelskyrkan. Kl. 5 hölls missionsguds
tjänst i stadens kyr.k a. Här fick nu un
dertecknad träda i bro Folkes Iltälle. Kl.
6 vidtog en missionsafton med samkväm
å K. F. U. M:s lokal. Detta blev också ett
avskedsmöte för fröken Wang.
Som aftonens oförgätligaste minne skall
utan tvivel det hänförda och eldande an,
förande kvarstå, som den 82-årige pros
ten Wagenius från Hover'berg med sådan
l<raft framförde.
Prosten började sitt anförande med
att betona, att han var den äldste mig,
sionsvännen bland de närvarande. Redan
som liten skolgosse blev han intresserad
för missionen. Han bodde då hos en fat
tig änka. Hon hade Lunds missionstid
ning, som då redigerades av Fjellstedt.
Däri läste han flitigt. Detta var 1852. Det
var ytterst intressant, att nu höra -den
gamle prosen livfullt ooh målande berät
ta för oss det han som skolgosse läste i
denna tidning och som gjort ett så out~,
plånligt intryck på honom. Det var den
förföljelse, som då rasade på Madagaskar,
och den ståndaktighet, de infödda kristna
visade, som så oemotståndligt fängslade
den unge skolgossen, att han nu i sitt 82
levnadsår kunde på ett medryckande sätt
återge alltsammans. Ett talande bevis för
missionslidningarnas betydelse.
Den missionskärlek, som då tändes,
slocknade aldrig sedan. Under hela sitt
långa liv hade han med intresse följt med
missionen i hela världen. Han hade däri
lunnit en allt rikare källa till glädje och
tro. Det låg en upplevad erf.arenhet där

bakom, när vår vördade veteran med"
kraft slog fast, att det finnes intet annat
område där Gu,d så bevisar sig som den
levande, den mäktige, den vise, såsom
den som beskyddar, leder och utveckJar
sina tjänare, som missionens. Därför, me'
nade han, böra vi hänge oss åt missionens
studium.
Slutligen uttryckte .prosten sin glädje
över att nu en representant från Frösö
församling skulle utgå på missionsfältet,
och han inneslöt den u.t gående i missions
vännernas förböner.
Fröken Wang hade från den plats, där
vi voro samlade, oförgätliga minnen se
dan sin seminarietid. Inför den förelIg
gande uppgiftens storhet och allvar ville
hon instämma i en kristen, kinesisk kvin'
nas ord: ovärdig, tacksam.
Aftonen slutade på ett uppmuntrande
och överraskande sätt: en del av de näl'
varande förbundo sig, på förslag aven
som gärna går i spetsen för dylikt, att
bidraga med 805 kr. årligen till fröken
Wangs underhåll. Dagen därpå vid av
skedsfesten i Fillsta ökades detta med yt
terligare 120 kr., och mer är att vänta.
Vår syster var djupt gripen över att i
sin hembygd få röna ett sådant förtroen
de och en sådan kärle.k.

*
Måndag morgon d. 10 jan. gick en lång
rad av slädar över den 432 m. långa Os
carsbron som f.örbinder fastlandet med
Frösön. 'De styrde alla mot Frösö ur
gamla kyrka. Den hade med största be
redvillighet upplåtits för missionärsav
skiljningen. Sakta går vägen uppå t, och
när man kommer fram till den höjd, där
kyrkan ligger, har man framför sig en
den mest hänförande utsikt, som vid klar
luft sträcker si'g från Son fjället i Härje
dalen till Frostvi1<sfjällen i norra Jämt
land, från Sylarna i väster till Angerman
lands skogsåsar i öster. Nu snöade det.
Men jag har en gång sett den utsikten i
kJar midsommarsol. Och den synen glöm
mer jag aldrig.
När kyrkJdockornas kJang kJ. 11 ljöd ut
över nejden var det stämningsfulla och

.___"".:.:"

_, k."

.

.J anuari 1921.

SINIMS LAND.

15

minnesrika templet fyllt till SIsta plats. ras hjärtan genom den helige Ande hade
Sedan klockorna tystnat, tog psalmen om de ljus nog att förstå hans ledning -och
missionen (56) vid och dä.refter sjöng
finna väg och utvägar. De fin go av hans
kyrkokören.
Ande mod och kraft att bekänna hans
Sedan blev det min ansvarsfulla och dyr
n aIlUl, att gå dit han ledde dem och att
bara förmån att hålla en missionspredi utföra det han bjöd dem.
kan. Med ledning av Ps. 118: 21-29 Hngo
Under övningen lärde de allt mera att
vi stanna inför den sten som av bygg
börja och aU fullfölja allt efter Guds vilja
ningsmännen förkastades, men som har
och i Kristi sinne och Ande. Allt låg däri,
blivit en hörnsten, -och vi fin go se, huru
aU Herren Jesus var med dem. Men det
som hela Guds rikes historia, missionens
förutsatte, att de kände honom och allt
historia, genomlöpes av tvenne tankar:
fullare ville lära känna honom.
lovsång och offer. Dessa två äro osldlj
Det skall vara oss lärorikt och för vår
aktiga. Vägen till den sanna glädjen är
tro befästande, om vi eftertänka, huru
att i tacksam lydnad giva sig själv till ' Jesu lärjungar lärde känna honom.
-spillo åt Gud. Offerstunderna ha alltid
De vandrade med honom. Då blevo de
varit höjdpunkterna i Guds folks liv. 1 åter och åter vittnen till en barmhärtig
själva offersmärtan blandar sig jublande het så hjärtevi,d, att den gick ut till varje
glädje och lovsång. Genom dem har den därför öppen människa ooh en skapare
na jubelton ljudit:
makt, som gav hjälp i varje behov. Då
kände
de och blevo allt mer övertygade
»Herren är Gud·
om, att Gud själv i Jesus var hos dem,
och Han gav oss ljus.
·o ch aU de i hans närvaro voro hos Gud.
Binden högtidsoffren med tåg
De hörde Gud i Frälsarens ord; de, sågo
ända fram till altarets horn»,
Gud i hans gärningar; d,e förnummo Gu,d
i han.s väsende och umgänge.
*
Och så kunde de betyga: »Vi sågo hans
. Vår missions vördade vän och -ombud,
komminister E. Laurell från Stockholm, härlighet såsom den enföddes härlighet
av Fadern, full med nåd och sanning.
som ombetts att förrätta själva invignings
Och av hans fullhet hava vi alla fått och
:akten, trädde nu för altaret. Han börja
nåd för nåd.» Och vad de lärt känna,
.de a,kfen med denna bön:
»1 Guds Faders och Sons och den heli- . vad de trodde, vad de ägde, därom vitt
nade de. Ooh hela deras väsen och allt
ge Andes namn!
deras umgänge bar prägel av, att de vo
Käre himmelske Fader och vår dyre
ro med Jesus. Så blevo de en livets lukt
Frälsare! Vi bedja dig, att du nu själv
till
livs för dem som skulle frälsas. Så
tager under din Andes fulla inflytande
rustade
gingo de ut. Och Herren ver.Ka~
och viger till din tjänst den du. har ut
de
i
dem
och genom dem större ting än
valt och kallat. Amen.»
han
gjort
medan
han vandrade på jorden.
Därefter höll pastor Laurell följande tal:
Deras efterföljare äro vi kallade att va
»Jag är med eder alla dagar intill ti
ra. O, att vi så visst i denna vår stora
.dens ände.»
uppgift lärde oss att allt mera vara trog
Då Herren Jesus före sin himmelsfärd
bjöd sina lärjungar, att gå ut och göra na - endast trogna; d·et är hela uppgif
ten. Herren utför själv sin sak i och ge
sin Frälsare känd bland alla folk och lära
nom den, som är honom trogen.
dem hålla allt vad han befallt, gav han
dem blott detta löfte; att vara med dem.
Och" kära syster, du som nu skall gå,
Då de kände honom behövde de intet me
dit han kallat dig och göra vad han bju
ra för att äga en levande visshet att in der dig, var förvissad, att det ord Mästa
tet skulle fattas dem, för aH äga vishet, ren sade tm sina första lärjungar, då han
mod och kraft, att utföra han.s stora u.p p- , utsände dem: jag är med eder, det ordet
drag_ Då han sed,an tog sin boning i de
gäller även dig. Han tillade ju: alla da
~ ~~
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gar intill tidens ände. Han inneslöt så
lunda i sitt löfte alla sina tjänare i varje
tid intill tidens· ände, då han kommer
åter.
Låt nu blott en enda maning, helt kort,
ännu ställas till dig: Känn din Frälsare.
Du känner honom redan, men låt det va
ra din angelägnaste omsorg att allt dju
pare, allt fullare lära känna honom. Då
har du i honom nog -och nog för allt i
delta hans löfte: Jag är med eder, jag
är med dig. Amen.
Sedan de assi~terande, v. pastor Erik
son i Frösö församling, kyrkoherde Eriks
son i Sunne, grosshand!. K. A. Karlsson,
bokhand!. M. Steen och rektor Gudmund
son, östersund, samt undertecknad läm.
nat minnesord ur bibeln vidtog invigningsr
akten.

*
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I nästa nummer hoppas vi få införa
fröken Wangs porträtt jämte några korta
data. Ännu tvenne sådana högtider un
<der ja·n uari månad lig.g-a framför oss, när
detta skrives. Vi hoppas få meddela nå
got även från dem.
N. H-n .

Insända skrifter.
Kristendomens väg till folken. Missions
hi'.>toria av Gertrud Aulen. Del L Andra
upplagan. Svenska Kyrkans Diakoni
'.>tyrelses förlag. 373 sid. Pris kr. 9 :50.
När första upplaf,'an av denua bok utkom
år 1919 omnämnde vi den rätt utförligt i
S. L. och rekommenderade den varmt. Det
ii r enbart glädj ande, att denna förträffliga
bok fätt en sädan spridning, att redan nu
en andra upplaga föreligger. I förordet med
delas, att någon omarbetning ej gjorts, men
däremot flera rätteIser och tillägg, som
nyare uppgifter givit anledning till. Ävensä
har litteraturförteckningen utvidgats . Vi
tillönska denn a bok en allt vidsträcktare
spridning.
N. H-.....-n,

En gripand.e, mäktig stämning var rå
dande hela tiden, ja, mer än så: Guds
Ande förnams mäldigt nära. Aldrig förr
hade en liknande högtid firats i detta
gamla tempel och minnet av d. 10 jan.
Vägrödjare i Afrikas vildmarker. L Robert
och Mary Moffat, av EJin Silen . Diako
1921 skall nog sent förblekna hos dem,
nistyre1sens Bokförlag, 119 sid. Pris
som hade förmånen vara med.
kr. 3: 50.
På aftonen hölls ett avskedssam~{väm i
Detta är en bok sä intressant, att man
Fillsta nybyggda missionshus. Även <det
hälles fängslad frän början till slut. Därtill
kommer, att den är skriven med en så fint
blev en minnesrik stund. Av särskilt in
skuren penna, att den bereder även stor
tresse var det att höra fröken Wang be
litterär njutning. Det är med glädje man
l'älta, att hon, när hon första gången gick
erfar, att detta blott är början till en hel
fram till altaret i Frösö kyrka där gav
serie missionärsbiografier, som E'lin Silen,
sig själv åt Gud. Sedan hon åter gått bort genom Guds nåd, ämnar att skänka oss.
Utan tvivel ha de stora banbrytargestal
från Gud kom hon under sis.ta året av sin
tema pä hednamissionens fält mycket att
vistelse vid seminariet i östersund till tro.
säf,'a en ,s en och modern tid" mi"sionsfolk_
För 8 år sedan började hon förnimma
Det är djupt gripande att se huru Gud ut
tager, kallar och fostrar dessa sina tjänare.
Guds kallelse till Kina. För två år se
I vår tid , m~d sin fulländade organisation
dan besökte hon midsommardagen Frösö
och teknik, är det uppfordrande och lärorikt
kyr.k a. Då förnam hon att hon ställdes
att bliva ställd inför dessa hjältar och hjält
inför avgörandet. Utkommen u.r kyrka.n
innor. Vi instämma till fullo i förf. för·
skrift till sin bok: "Det är i missionens värld
säger hennes kamrat till henne: »1 dag
som överallt annars: det är personligheterna,
har du få tt din missionskallelse». Hon
som äro det skapande momentet och aven
blev häpen över detta ord och måste till
allt uppvägande betydels€.
stå alt så var. Hon visoSte ej då, att den
Organisationer, penningar äro förträffliga
som tala-d·e· var missionär -o ch att han ett
och oumbärliga också i missionens arbete.
Men männi skor, personligh€terl Pä dem och
par år senare skulle vara med i samm~
kYl'ka vid hennes avskiljning för mis- ' deras halt vilar dock till sist allt.
Men så kan också mi ssionen som få andra
sionskallet.
.
arbetsomräden läta personligheten komma
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-och utveckl~).s till rent storartade andliga
proportioner, vilka här hemma skulle ha
varit endast goda medelm å ttor och utfö rt
€ tt, visst icke betydelselöst, men dock jäm
förelsevis anspråkslöst och unda nskymt värv.
Därute har d er·as verk vuxit t ill att bliva
Joh a nnes Döparens, Vägrödjarens. De ha
blivit mäktiga att vara det största en m än 
ni ska kan var a: »röster aven, som ropar i
öknen.»
H är är en bok, som borde sättas i de un gas
h ä nder, -särskilt när de ,s tå inför sitt livs
stora avgö relsestunder. Ingen skall kunna
läsa den utan att ·erhlUla ett outplånligt i n
tryck.
N. H--n_

Såningsmän på Guds rikes åker_ L evn a ds
teckningar av Elin Silen. Andra upp
lagan . Dia konistyreJ.sens förlag. 190 sid.
Pris kr. 3: 50.
D et är fyra levnac1·steckningar, som här
Förf. skildrar här Peter F jell
st edt,s, Adoniram Judson-s, Hudson Taylors
-och Georg Pilkingtons märkliga livslopp,
1\. ven denna' bok rekommenderas varmt.
för~ !i gga.

N. H--n_

För våra små missionsvänner.
Vad en liten pojke kunde offra.
Under min sista resa uppe i Norrland
träffade jag samman med en äldre lära
rinna, som berättade för mig om en skol
gosses offer för missionen. Och då jag
tror, att den p ojken har åtskilligt att lär.a
våra små missionsvänner - och stor a
med, fÖl- resten! - ute i landet, så ville
j ag här å ter giva denna lärarinnans ·be
r ättelse.
Gossen hade ett ovanligt intresse för
missionen, och h a·de därför av sin lära
rinna fått en sparbössa, G:.!!' h an troget
lade ned sina skärvar. Hans far var my~
ket fattig, så att familjen fick till och m ed
av samhället mottaga ett mindre under
.stöd för att kunna existera. Så en gång
kom gossens far till lärarinn an och hade
med sig sin gosses sparDössa. »Det är så
my cket slantar i dem), sade fad ern, »så
j ag tänkte, att det var bäst, att jag själv
Jämnade fram den till fröken. Ty an nar s
kunde Ni kanske undra över var han h ar
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kunna t få så mycket att lägga i sparbös
san, vi som äro s~ fattig a.»
Och så talad e h an ·om, hur hans gosse
h ade själv förfärdigat ett par skidor. Det
var väl inga så värst förstJd assiga skidor,
men h an hade em ellertid fått sälja dem,
och hela inkomsten för dem, en krona och
femtio öre, hade h an d å lagt ner i sin
sparbössa.
En .g ång kom gossen till sin far och fr å
g.ade h onom: »F ar, vill inte far köpa soc
kerbitar av mig?»
»Men var har du fått s ockerbitar ifrån?»
undr.ade far, som nästan blev orolig för
att h an inte kommit åt dem på ärligt sätt.
»J·O », svarar sonen då, »det vet väl far ,
att jag alltid h ar sparat ih op min a soc
kerbitar, var gång vi fått kaffe h emm a.»
Och så går han efter en riktigt försvar
lig strut med sockerbitar, som h an nu vil
le, att far skulle köpa av honom, för att
han skulle få läg.ga slantarna i . sin spar
bössa.
Och en annan gång kom han till far
och und rade, om h an brukade köpa smör
eller marg.arin åt dem till hushållet.
»Jag har alltid brukat kö pa smör, fö r
att vi skulle få n ågo t gott på smörgåsen,
då vi aldrig har r å d att köpa något an
nat gott», svarade fad ern.
»Ja, men är inte m argarin hilligare än
smör?» frågar h ans goss.e.
»Jo, det är de t», svarade far .
»Kan inte far ·då h äda nefter alltid köpa
m ar garin å t mig och min bror. Och då
kanske jag kunde få den skillnad, som blir
över och lägga den i s parbössan.»
»P å detta sätt» slutade fade rn sin berät
telse, »förhåller det sig med att min gosse
har kunnat samla ihop hela fyra kronor,
som jag nu skulle lämna fram till missio
nen.»
Tänk,om vi lite var började att tänka
efter vad vi skulle kunn a undv.a ra, för att
det i stället skulle få komma de andligen
och lekamligen nödlidande hedningarna
till godo! Månn e inte våra s parbössor då
skulle bli ännu fullare och tyngre f.ör var
.g~lllg vi tömm a dem?
Farbror Einar.
.......... .... , ... '<" , ....
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Fortbildningskurs för missio
närer.

Januari 1921.

sionärer, tillhörande denna förening,
uppgår till 23, vartill ytterligare kom
ma de av Bibeltrogna Vänner, Fribap
tisterna och Frälsningsarmen utsända,
resp . 11, 18 och 127 missionärer. An
talet samtliga svenska missionärer vid
1919 års slut skulle alltså uppgå till
715.
De infödda missionsarbetarna å
samtliga svenska missionsfält uppgå
till 2,387 (ökn. 152), vartill komma å
Bibeltrogna Vänners och Fribaptister
nas fält resp. 25 och 12, eller sam
manlagt 2,424. Av de infödda mis
sionsarbetarna komma 962 på Sv. kyr
kan , 288 på Ev., Fosterlandsstiftelsen
och 433 p å Missionsförbundet.
Antalet nattvardsberättigade för
samlingsmedlemmar utgör 30,275.
De döpta församlingsmedlemmarna
å samtliga fält uppgå till 49,371, varav
å Sv. kyrkans fält 29,075.
Inkomsterna för samtliga svenska
missioner,
inberäknat
Bibeltrogna
Vänner och Fribaptisterna, uppgick
till 4,140,878 kr. mot 3,188,530 kr.
under 1918, alltså en genomsnittlig
ökning av 30

Under den Allmänna svenska mis
sionskonferensen i Stockholm i sept.
förra året framhölls från skilda håll
det för missionärerna under deras vi
lotid i hemlandet starka behovet dels
av inre samling och uppbyggelse, dels
av rent teoretisk påbyggnad på redan
förut förvärvade kunskaper. För att
tillmötesgå dessa önskemål kommer
det att anordnas en fortbildnings
kurs för hemmavarande missionärer
och missionärskandidater vid Holsby
Brunn i Småland den 16-31 aug.
1921.
Programmet kommer att omfatta bi
belstudium, uppbyggelseföredrag samt
föreläsningar i olika ämnen såsom
missions- och religionshistoria, mis
sionsmetodik, fonetik. Vid program
mets utarbetande har samtidigt hän
syn tagits till kursens karaktär av
vilo- och rekreationstid, varför man
sökt undvika överbelastning och be
rett tillfälle till vila, personligt tank e
utbyte och samvaro under eftermid
dagarna.
Det är att hoppas, att så många som För S. M. K:s bedjande vänner
kunna, skola begagna sig av detta till
Tacksägelse- och höneämnen.
fälle till erhållande av vidgad kun
skap och själens vila och vederk vic
För Herrens godhet under det svunna
kelse, och att dessa dagar skola för året och om ny kl'alt för det år, som lig
deltagarna IDp-dföra ett krafttillskott
ger framför, s. 3.
deras krävande gärning.
Evangelii framgång bland Kinas miliUtförlig dagordning kommer längre tär, s. 7.
fram att meddelas.
.
De prövade kristna, s. 9.

ro.

De svenska missionerna 1919.
Av den allmänna svenska missions
statistiken för år 1919, omfattande 13
olika svenska missioner, framgår, att
antalet svenska missionärer f. n. är
559, innebärande en synnerligen gläd
jande ökning sedan föregående år av
84. Ökningen är till någon del bero
ende därav, att från och med i år i sta
tistiken upptagits en ny missionsorga
nisation,
Örebro missionsförening,
grundad 1908 och bedrivande arbete
i Indien, Kongo och Kina. Antalet mis-

Guds verk genom de infödda, s. 10.
Herrens omsorg -om de sina, s. 10.
Anbetet bland kinesiska få ngar, s. 11.
De kristnas 'villighet och kärlek, s. 11.
Einar Verner Wester, s. 12.
De sjuka i vår krets, s. 12.
Den nya ledamoten i kvinnokomrnitten, .
s. 12.
De nyantagna missionärskandidaterna, .
s. 13.
Mission ärsinvigningen i Frösö kyrka. .
so. 14.
Fortbildningskursen för missionärer, .
s. 18.
". (,
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Jag slipp er sörja, ty Gud är när,
Ban sörjer själv föl' mitt vara;
Ty mig och bördan han ständigt bär
I dagar mulna och klara.

Han är en fader så underbar;
Vi går av sorg jag då bunden?
För minsta fågel han omsorg har,
Så ock för blomman i lunden.

Kör:
En morgondag har jag icke sett;
Min gårdag redan är fjärran.
Vad än mia tarvas, han har berett,
Och se: ))1 dag hjälp er Herram).

At sparven giver han dagligt bröd,
Fast ingen lada han äger.
Hans hörs ej klaga för brist och nöd~
Där glad han reder sitt läger.

Ar Gud min fader - vi sörja då?
Sitt barn han aldrig förglömm er.
Han jämnar vägen, den jag skall gå,
Fast han i molnet sig gömmer.

Så är jag lycklig för varje dag
Och glad för den som är fjärran.
När sparven kvittrar , så sjunger jag,
Ty se - .i d a g hjälper Herran! »
-'. _,,,' ...

-.,....
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REDOVISNING
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under december
månad 1920.
Allmänna missionsmedel.
2343.
2344.
2~45.

2047.
2348.

2049.

2352.

2353.
2354.
2355 .
2:J56.

2'357.
2358.
2'3{;9.
~60.

2361-

2362 .

2367.

2368.
2369.
23i3.
2"374.

2'375.
2376.
2379.

2380.
2381-

2382.
2383.

2384.
2385.
23S6.
2390.

23912392.
2393.
2402.
2404.

2405.
2406.

2407.
2409.
2410.

241l.

2412.
2413.
2414.
2415.
2416 .
2417.
2418.
2419.

2420.
2425.

2426.
2427.

2428 .
242.9.
2430.
2431.
2432.
2433.
2434.
2435.

Obs.! Sp arade tobaksslantar m. m.
31 02
östra och Västra arbetsför., JÖnköp. 250
V. J., gm M. E., Vrigstad
25
A. O., Norderön
100
E. och A. F., Kimstad
50
A v Herre ns medel till H a ns för·
härligand e
1,000
Th. S., Strängnäs
10
"Sparb.-m edel»
8 33
Tackoffer till Herren för nov.
2
»Ett Tackoffer , Djursholm»
1,000
Vinköls arbetsförening
130
V. A., Forshede
15
Bjurholms sy förening
100
•En syster . i Ofvanmyra », gm
50: G. A. E.
2:A. P., gm M. K.
5:L. E.
5: S. L., Styrestad
100: H. G., Sthlm, vid försäljningen
7:A. W., Lidingö
125: S. S., Sthlm
Säby Syförening, Säbydal. gm A. G. HJO: E. VV. och A. W., sparb.-medel, .gm
25:A. W., Tyfors
100: Skärstads N. Mfg
11: 25
A. G., Malmö, rab. å böcker
Missionsofter i StefansJryrkans för60: lJl ·
sam L-sal 5112
25: A. M., Visby
ID: 37
Koll. i Borlänge 1/12>, gm H. E.
2: H. E., Borlänge
60: 30
Koll. i Falun, 2/12, gm E. E.
75:
D:o i Säter 3112, gm J. L.
30: Säters Hospital, gm S. G.
Koll. å Södra K. F. U . M., Sthlm,
70: OJ
5M, gm P. C.
15: Mölnlycke Mfg
10:
H. A-r
J. E. L., Höganäs, till H. Linders
25: hemresa
100: O. A., Svedala
25: »Från e n vän »
30:)}--n, Jer . 32: '1/1»
Missionsvänner i Markaryd, Offerkuvert
28: 19
Skillingaryds KTistl. Ungd.-fören. 100: »Herrens Ti.onde», Skillingm·yd. gm

J . B.

10: -

5:»Annie})
Syföreningarnas för S . M. K. försäljn. i B et.lehemskyrkan 3/12 1920 4,069: 86
Onämnd, Skellefteå
50: D:o, Söd e rhamn, TesebidTag
50:S:a Bönhuset, Söderh am n, d:o
10: Behållning vid Kinasamkväm
FÖ1'saml.-huset, Söderhamn 5112
105: Koll. i Sandarne Missionsh us 4/12
l \l : 52
Eckerda mfg
100: Ungdomsfören. Ema us Framtidens
50: Hopp, Lännäs
ID: M. S., Bj öTköby
»Missionslammets ull», till sprid5:ning av evan geliedelar
E. N. och K . N., gm S. L ., Ystad 100: 3:E. L., Borlänge
•Pröven så hurudan jag bliver,
10: säger Herren Zebao b>
Kinesernas Vänner, JÖnköp., res e100
bidrag
.
15
E. och S. Jacobson, Grenna
35
. Tackoffer efter sjukdom»
1'5
Erstorps mfg .
200
.E tt löfte till Herren »
87: 70
Dalums KristI. Uugd.-fören
»Onämnd », B. J .. tack för bönhörelse 15
25
H. och O., Norrköping
5
Onämnd, gm A. B., Skellefteå

10: 
2436 . A. B., Ysta d
70: 38
2440. F. N, Sthlm, sparb.-medel
25: 
2445. J. L., H errljunga
50: 
2446. V. A., Strängnäs
20: 
2447. S. S.
2448. Ur »sparask» i Gustafs bergs präst 
90: 
gård, gm T. N.
15: 
2449. »H. J ., Offerkuvert för dec.»
200:

2450. E. E., Falun
2453,. Vännerna i Hiorted, sparb.-roedel,
10: 
gm M. H.
15:'
2454. E. D.
14: 57
2455. M. W., Orrviken
2'456. »A. P., t ackoffer», gm E. G., Sol
10
lefteå
30
2457. G. K., Björköby
10
2408 . Onämnd , Tranås, gm K. B.
:\4
246D. Koll. i BjÖTklinge, gm 111. E.
2461. ,iVIfg i BiörIdinge, resebidr. gm d :o 25
2~
2462. Koll. i V albo , gm K. W.
2463. Koll:er i Delsbo och Bjuråker, g-m
90: 55
S. S.
24M. D:o i Hagmnren och Ashammar, gm
A. J. A.
30:
2465. D. U. F. i Hagmuren och Ashammar 100: 
50: 
2466. A. W., Korsnäs
48: 
2467. Koll. i Bröt järna, gm A. R.
11:
2468. Koll. i Norberg, gm P. S.
10: 
2469. Resebid rag . gm A. E., Sala
50: 
2470. C. C., V armsätra
15: 25
2471. Koll. i Isätra, gm B.
67: 56
2472. "Onämnd », ur sparbössan
10: 
2017&. S. O., Sala, d:o
25: 
2474. Onämnd, Sala
2475. Obs.! Sparade tobaksslantar m. m. 30: 55
50: 
2479. Hörle KristI. Ungd.-fören.
2480. Missio·nsanktion i örberga, gm A. S. 200:
»A.
R.
»,
till
r.
Böllings
uuderh.,
2481.
50: 
gm K . B.
50: 
2482. J. K., Sanda , sparb .- roedel
50: 
2>4&3. A. R., Mobäcken
310: 
2484. Walleb erga syförening
100:

S.
N.,
·Målsryd
2485.
5: 01
2488. J. A., Offerkuvert
25:

2489. A. J., SpöIand
56: 
2490. »Okänd», gm G. K., Göteborg
75: 
2492. Huskvarna KristI. Ungd.-fören .
10: 
2495. A. G., gm P. A. G., Umeå
50: 
2496. Onämnd, gm J. Th ., Höör
2497. Vij, Hoo och Solb erga arbetsfören. 50: 
l'
2498. B. P., Stensjön
2001. Arbetsföre n. för Lappska och Hed
73: 
namis sionen. Kristianstad
2502. Offerkuvert från Kris tianstad , gm
2.9: 50
A. G.
200: 
2503. J. M. , Jö nkö ping
gm
Bäckseda,
2504. Söndag'ssko lbarn
10: 
A. S.
6:
2505. K. L., Sandbyhof, Offerkuvert
10: 
2:>06. iVL K., Otfcrkuvert
13: 50
2512. Koll. i Mellerud 10111
10: 50
2513. D:o i B äckcfor s 11111
2514. D:o i Skärstads Nya Miss.-hus 6/11Z 50: 25
2>1:
2(\15. D:o i Barkeryd 9112
21):
2516. D:o i Kynnholmen, 10/12
4D:
2517. M. B., Barkerydsby
25: 
~'018. N. O., Huskvarna
100: 
25H). S. G., Nässjö
Resebidrag
till
R.
B:g.
gm
O.
L.,
2520 .
10: 
Anaq'd
10: 
2:>21. D:o till d:o, gm C. J . G .. Nässiö
10: 
2522. D:o till d:o, gm F. Frinnaryd
20:
2523. A. L., Skellefteå, Offerkuvert
100: 
2524. K. H., Skellefteå
200: 
2525. En vän till C. Si öströms und erh.
16: 
2526. T. L., Sävenäs, till d:o
150: 
2530. »Onämnd », gm G. G., Uppsala
11:
51
2531. r. U., s}larb.-me~el., gm d:o
2632. r. A. N-s, sparbossa , gm M. Ph.
T., Linköping
21: 26

~'
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:<.i3'3.
2034.
2537.

2539.
2540.
2541.
2542.
2M4 .
2545.

2546.

2547.
2h4S .
25'49.
2550.
2551.

2652.
%58.

255-8.
2559.
2560.
2561.
2562·.
2568.

2·569.
2570.
257J.
3372.
2573.

2574.
2575.
2576.
2577.
2'578.
2579.
2580.

2584.
2585 .
2586.

21587.
2·588.
2589.

2594·.
2595.

2596.
2597.

2698.
Z599.
2600.

2602·.
2603.

2607.

2608.
2609.
2610.
2611.

2GB.

261'3.

26:]4.

2615.

2616.
2617.
2618.

:unn.
2(,21.

SIN IM S. LAND.

. Tvenne lyckliga vänner». I. \V . och
2622.
A. B., gm d:o
15
<l62\!.
2624.
A. H-ms sparbössa
25
262·5.
»En vän till Mission en ». gm 1\'1. J . 10
Kinavänner i Strängnäs
7
2626.
2627.
Missionsvänner i Malmö, resebidr. till
2626.
J. E. O.
30: 
2629.
Koll. vid J. E . O:s besök i Häl
sing'borg
2630.
58: 
Resebidrag till J. E. O. fl'. »Liba
non», Göteborg
25:10: 
Fr. K., Sthlm
26&2.
32: 80
Ur sparbössan, frän en Kinavän
H. P., Hvetlanda, till C. Bloms
2'633 .
und erh.
50: 2634.
Haunaryds arbetsfören. till NI. Lin
den s underh.
100: 
Juniorerna i Ofvanmyra till E. Li
nells und erh.
75
Mölarps öresförening
100
E. G. B., Lidingö Villastad
50
Hävryds mfg
2,346.
IDO
75; 
A. R, Kalmar
a) "Ett tack»
10: 
2350.
,bl Vänn e rna D., Moholm, gm C.
W. C., Leksberg
26: 
2351.
Grödinge mfg, Tumua
~:
Bjurbäcks missionsförsamling
60: 
2'3'63.
10: 
"Okänd, Stenstorp »
75: 
Kinakretsens Sparbössa, Norrköp.
2.%4.
E. H., . Bofors
5: ~365.
l: 15
H. J., Bofors
E. F., Karlskoga
2: 25
2J66.
H. L., Karlskoga
10: 
E. K ., Krylbo. sparb.-medel
100: 
2'370.
E. J .. Mariestad, Ett tackoffer t.ill
2371.
Herren
~
G. A ., Kåge, gm S. S.
N
. 2.372.
F. A., Björka,gm G . .G .. l\'fotala
n~
A.:A. Flisby
2'377.
lO
•Karl-Eril< och Sten ", Mat'iestad
16
K. F. M., Sala
M
2378.
»Onämnd, i brev»
2
Koll. i Spöiand 19/11
76 17
2387.
Sparb.-medel Annandag Jul
Wö~~
by, .gm E. W.
n: 2öb8.
R. H., Göteborg
~:
H. H., Dalum
W:
2'389.
S. S., Frinnaryd
5: 
Sv. Lärares mig till D. Landins
2394.
underh .
800: 
Missionsmedel från Mora. gm M. S. 76: Z5
V:a Åsaka syförening
275: 
2S95.
2'096.
Missionsvänner i Usta, gm J. S.,
St. Mellösa
97: ZO
2397.
Styrestads mfg'
200: 
2''>98.
»Tr e systrar», gm G. G., Uppsala
30: 
2399.
E. U., gm d:o
10:
2400.
2401.
Koll. vid föredrag i Lanna, g'Jll G. L. 9: 49
R. A .. Gävle, rab. å H. S. Ö.
11: 25
2403'.
E. J .. Bankeryd, gm V. V.
7: ;;0
Bankeryds östra Mis·sionsförsamling,
2408.
gm V. W.
50:
Bankeryds Kr. Friförsamling, gm
2421.

K. B.

H. J., Lindesberg
Kinne Vedums mfg. sparb.-medel
Karstorps mfg
Till C. och E. Bloms underh.: från
Skede 50: -, Hvetlanda 150:-,
UJriksdal 50: - . Lämnhult 25:-.
Till J. Hultquists underh.: från
T . D. 50: - . Till:1<1. Lindens nn
derh.: Koll. vi d kretsmöte i UJ
riksdal 147: 77, gm A. S.
C. l\L, Edsbyn
S. T., D:o
»Kinas d el vid skördefest i Kyan,
okt. 1920»
Sparb.-tömning i Kyan 27{l2
H. M., Edsbyn
Obs.! Sparade tobaksslantar nI. m.
A. S., Non:köping, prov å S. L.
I. A .. lratrmcholm, d:o
E. W. , Ka1'lstad, sparb.-Jlledel

;;0:
100:
100:
100:





242~.



2423'.

2424.
2437.
2439.
472: 77

5:
5:

2441.
24 42.
2443.

1-22

'M44.

2:30
5
32 05

2451.
2452.

7 50

5
13 40

2459.

21

K. S., Ho~
W
K. T., D:o
:;
I. J.. Hädingö
lO
Ekekulls mfg
75
S. B., »Tackoffer»
6
B. V., D:o
2
V. och C. E., Kumla
2{)0
"Tionde av lön oc~ julklapp », iYI. B. 20
Gm K. M. A.. tIll A. Forsbergs
oeh M. Björklunds h emresa, från
K. F. U. K:s Centralfören. och K.
F. U. K., Göteborg
2,400:
Barnsyförening, Kåge, till E. Sjö
ströms underh .
100:
O. M., Ol'l'viken
lO:
Forsh ems mfg
75:







Kr. 19,672: 36
Särskilda ändamål.
Sanne KristI. Uug d.-för. för Tjcn
;,0: 
Si-Oön i Chiehchow
G. S., Ljnog.skile, till l\L Pettersson
8:
för hnngrande barn
A. E. L., Broddetorp, till C. Blom,
att anv. efter gottf.
20: 
A. J., Fröberga, till Barnh. i Sinan,
gm M. K.
20:
»Onämnd », till D:o
10: 
E. F. A., Sthlm. att anv. för de
hungrande barn en
50: 
S. J., Skövde, till O. Cadeu, att
50: 
auv. efter gottf.
Från Vänner i Kimstad. till Barnh.
76: 
i Sinan
Skolbarn i Sandsjö till d:o, gm
]2.;
S. J.
D:o i Kimstad till d:o, gill E. A. 12:
Ki nesgossarn es Vänner i Umc~... till
gosskolorna i Kina, gm J. l~.
42: 54
Vesta-Hiortsberga syfören. sparb.
till Maria Nylin, att anv. eft. gottf. ;;0: 
M. R., till E. O. Beinhoff, att anv.
enl. överenskomm.
2;;:
A. B.. Norrköping, till A. Erikssons
bibelk v.
10: 
»1. A. Norrköping», i stället föl'
krans till Konsul Lindqvists bår,
]0: till d:o
Th. R, gm J. S., Malmö, till
100: Barnhemmet i Sinan
50: 
Fr. Ch., gm d:o, till d:o
38: 50
»Små IWrD », gm d:o till d:o
]7: 50
A. V., gm d:o till d:o
10: 
E. N., g'm d:o till d:o
10 : 
N. N., gm d: o till d:o
5:
B. B., gm d:o till d:o
15: 
"Skula. , gm d:o till d :o
En vän i Vadstena, till A. Eriksson,
5: 
att anv. efter gottf.
M. H., Björnö, till lindrande av
nöden i Barnh. och skolan i Sinan 100:
E . N. och K . N., gm S. L., Ystad,
till M. Nylin. för det tilltänkta
sommarhemmet
100: 
D:o till G. Carlen, att anv. eft. gottf. 50: 
E. och J . T., Randsfjord. för evang.
på Westers station N. Kr. 200: 
lA8:
P. E. W., Djnrsholm, föl' evang.
40: 
Song Hsi-lien
M. P., Sjömarken. för Ue j Jong
2;;: 
sengs undcrh.
A. L., Fridhem. till N. Engbäek,
föl' inköp av 'böcker och traktater 25: 
5:
·M. P., Sthlm, till Bamh. i Sina.n
Mor S., gm H. I., Alga rås, till d:o ; ) : 
5:
S. S., g1l1 d:o, till d:o
E. B., »Söudagsägg», gm d:o till d:o 12: 
K. F . U. M:s missionsk r ets , Gtbg,
'MO: 
till soldatverl<s. i Yuncheug'
Skolbamen i Tribbhult, till Jndit
Hultquist föl' »Olles» skolunderv.,
gm M. H.
16: 50
K. E. H., Malåhäsk, julgåva . till
någon av mi~~ioneJ1s skyd dslin gal' 10:
.. i·" "

._

22
247G.

2477.
24,08.
248!i.
2487.
~N·!Jl.

2404.
2:'U7.

2608.
2:'Oa.

2;'10.

2311.
2~2,'j.

2i>28.
2;,29.

253G.
2;;;18.

23+3 .
23;)3 .
2:,34.
~5;j5.

233iJ.
2;jj7.

2;'G6.
2jGG.
2'3137.

2581.
2590.
2591.
2592.

2593.

2G01. ·

2{;04.
2G05.
2fi06.
2G20 .
2(i31.
2633.

S I N I !VI S L A N D.
Söndagssko lbarn i Hassi e. till verk·
samh . i Honanfu
10: A. H., Köping, rab. å böcker, till
III . Pettersson, för de hungr. barn e n 40: Hörle KristI. Ullgd.-fören. till H.
Linder, att ~nv. efter gottr.
50:A. L., örebro, till D. Landins v erks. 300: 
J. A., »Till hungrande gossar », gm
S. J., örebro
.
100: Em igl'an t-m issionens Ungd.-förcn.,
Gt1>g" föl' en siwigosses nnderh.
jO: »:Onämnd », gm L. L., Trälleborg,
till Aug. Berg', nnderh. av ett
huug,.. barn i Kina
73:
Onämnd , till M. Pettersson, att
auv. efter gott!.
JO: 
"Ett löfte», till Barnh. i Sinan
5: 
Söndagsskol barn i S.iötorp , till fat
tiga skolgossar i Ruichcng, gm
E. J.
115:
S. Uugd. -förcn., Sjötorp, till Hang
ens llnderh. i Ruichellg, gm d:o
50: 
Mrg . i SjötOl'P till Bamh. i Siuan,
I;m d:o
35:)' Given I dcm att äta ", till E. Sjö
ström, att anv. för de nödlidande 50:
r. U., gm ·G . G .. Uppsala, tiII Barnl!.
i Sinan
10:
Yngl ingafören. ),Lib'\l\on )' , Göteborg,
till Verl(Slllllh. bland unge män i
Hoyang
200:Sl(Ol1>a1'l1 i Hvetlanda, för Ho Ren-ai
25: 
i Sinan, gm A. Ö.
Th. S., Strängnäs, till de h ungr.
i Sinan
7: 50
L R., Sthlm, för uudeTh. av Chii
Kuan-shiang
43:
A. H., Kalmar, till Henl'. Tjäd er , att
aln'. rör de hungT.
50: 
J. P. , ,Baggetorp, till M. Pettel'Ssons
barnh.
30: 
Koll. vid Ungd.-möte i Baggetol'p
1911~, till d:o
19 : 40
H. H., Jämserum. ti ll A. Erik&sons
verks.
15 : 
H. , Jäl'nboås, i stället rör krausar
på min hustl'lls bår, till M. Pet
terssons verksalllhet
4~: 50
S. L., Gtbg:, till Th. Sandberg', att
an\'. e fter gottf. bland de nödl.
50: 
E. L., Köpenhalllu, för nödells lindI'.
i Sinan
l,OOO: 
A. J., Ullleå, »En ju lgåva åt Jesus »,
till underh. aven evang.
100:
O. 'vV .. Mallll(}, rör en evang.
JOO: 
Syföl'en. i Bäckers·hof, till Rob.
Bcrglinf,'.'s verks.
75: 
Söndagsslcolb. i d:o, sparb.-medel
till d:o
11: G3
M. E., d:o, spa rb.-lllcu e l till d:o
28: 33
M. K., ti ll Barnh. i Sinan , gm IIf.
H., Björnö
10: 
M. L, Älgal'ås. till Yl. P etterssons
hungrande barn
20: 
V. L., Chicago. rör C Vitll g', i TUllg
chow
14G: 40
E. L., Chicago, för d:o i 15hih
HG: 40
»Onämnd .. , till ManI. seminariet JO,OOO:
E. S., Kinnemalma. till R. Andersson, hjälp till lindI'. av nöuen
23: 
Daggryningen i K. M. A., till A.
Jansson för Flicl(slcolan i Honanfn 400:
L . .1\f. F., Ytterligare driftkostn. för
Kvinnl. Sem.
2,000: 
Kl'. lG,925::lA

2438.

2493:

2499 .
2500.
2535.

Mi ssions h clll lll et.
M. B., »Tack för Julafton 1919»,
till Barncns H em
L. L., Söd e rtälj e, till »Julgotter »
d:o
L. S., Sthlm, till Julmat på d:o
B. F:., Sthlm, till Julgotter på d:o
S. A., Brodderyd, rall . å böcker,
till d:o

10: JO: 25: 15: -

31: 23

Januari 1921.

~3!i3 .
23G~.

H. F., KUlllla, till Barnens Hem
H. B., Hof va , rab. å S. L., till d :o
E. W., Hälsillghorg, t ill Julglädje
j,å Baruens Hem
t583. A. J., Rogslö,a, Ju lgåva till Barnen på Duvbo
~GiJG.
D. & E. B., till Baruens Hem
2582.

11: 33
5: 
23: 

10: 
10: 

Kr. 152: GO
Allmänn.a llllssionsllledel
Särskilda ändamål
Missionshemmct

19,672: 36
16,925: 24
152: 60

SUlllma under dec, mån. 1920 Kr. 36,750: 20

Med varmt tack till varje givare!
»Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens liing-d
Ur du de t tillbaka .»
Pred. 11: 1.

Nödhjälpsmedel.
H. L., Sthhll, J,OOO: -; H. C. L., Sthlm, 50: --;
A. N., Skara, 40: -; A. H., V.älinge, 10: -; E. L.,
Alingsås, 2>ii: -; P. T., Kristianstad, 10: - ; M.
R., Akerö . 2{): -; H. G., S. J., Södra Vi, 50: - ;
C. K., JO: -; Anna A. 50: -; Agunmaryds
KristI. Ungd.-fören. 150: -; Från Vänner i
~1:äsbO by, ,gm P. N.,'. 90:,::-:; O. L., Lidköpil'! g' ,
l". - , J. l., Hvehnge, ZJ. - , E. L-w, Lld
köping, 25: - ; ),östgötska» 20: -; r. H., Svartorp,
30: - ; >Ett tackoffe r, Djursholm», 500: -; Nöd
hjiilpsm edel, vid försälj n ., 20: -; ,.onämnd »
JO: -; , Han ömmar föl' all deras nöd " 30: - ;
Kinagmpp e n inom K. F, U. K., ·Gtbg, 130:-;
I. och N. P. i Björby, g'm M. K., 11: - ; A, A.,
Fröberga , gill d:o, 5: -; K. F. A., Fröbel'ga ,
g'nl d:o, 2: -~ A. N., BTObol'~, gm d:o 10:-;
Onämnd, gm d:o lo: - ; F. L., Slnål. Stenar,
10: -; G. S ., Vilcs berg, 10: -; E. D., Norrköp.,
40: -: H. V .. F ellingsbro, 50: -; Småskolebar
lien vid Forsb erg Arla, till de hungrand e bar
nen, g'm A. W., 15: -; C.' S., Västerhiske,
:100: -; E. E., T iil'llsjö, 70: -; A. J., d :oi 10: -;
}f. J., d:o, 20: - ; A. E., d:o, 10: -; K. '., d:o,
JO: - ; A. G., d:o , 5: -; A. N., d:o, 10: -; :M. E.,
d:o, 10: -; G. N., d:o, 3: -; J. H. N., d:o, 2: - ;
O. ·0., d:o, 5: - i K. E. R., d:o, 2: -; K. N. , d:o,
2: -; A. R., d :o, 5: -; S. U., Sthlm, 100:-;
E. U., d:o, 60: -; A. M., Viirn8Ulo, 50: -; Från
V änner i BergsjG, gUl H. K., 55: -; T., Resville,
10: -; A. hs, Värnamo, 5: - : Frida, 5:. -; F. A.,
Sivikell, 10: - ; S. S., Sthlm, 5: - ; O. A. , Spjuts
bygd, JOO: -; L. S., 20: - ; S. W., 10: - ; :M. L.,
lU: -; E . J ., Hököpinge . 30: -; H. J., Sllnna ll 
sjö, J5: -; J. E. A., Lcrdala, 5: -; ·g m A. G.,
fl'ån
c n Kinavän 5: - ; S. Q., i\1ohära d,
JO: - ; E. D., NOlTköp., JO: - ; "Två .okända », gm
A. N. , Kungshult, 2U: - ; ·G. 1., Gibg, 20:-;
C. K., KinnorPI 40: -:.; l\1jöhults sy fören ing,
JUO: - ; F. J., Radrnanso, 100: - ; H. P., Dnv ed,
50: -; M. N., Nätal'n, 25: -; H . !IL. Nävlinge,
20: -; »En skolfl icka » Z: - ; B. JO: -; H. O. ,
JO: -; H. A:l' 10: -; N. E., Lidingö Villastad,
J: - ; Från Vänner i Wåmb., g'm V. J., 40:-;
Från Viillll e r i Sl(övde, g'm d :o, 37: -; H. S.,
Kvidinge, JOO : -; A . J., W ers>l.s , 5: - ; H. G.,
Gtbg, 20: -: A. P., Sthlm, 20: -; F. O., Hälsillg
bor.g , 15: -; Miss iOllsvänner i Wall by, gm
W., BO: -; O. W. J. , Heby, 3'5: -; S. P . W.,
Hägerstad, 12: -; J. W. 12: -; M. W. J2:-;
K. I. J2: - ; A. A . J2 : - ; E. F. 12: - : W. S.
12: -; E. R. 10: -; S. P. 10: -; S. P. G: - ; H.
S., G: - ; K. F .. StLt lrn , 50: -; Insalll l . i A s kim ,
gill A. L., Brottslc är, 236: - ; H. F., Sthlm, 15:-;
".onämnd. 10: -; S. J. 2U: - ; S. J. E., Nässjö,
10: -; Föd else dagsgåva, Lule G: 3S, J5: - ; J. &.
A. P., Tör eboda , JOO: -; Koll. i Sanda rn e kyr
Im 3/12, J6: 63; ,M. K ., Edderyd, 100: -; M. J.,
Edderyd, JO: -; E. ,J., d:o, 5: -; A. J .. d:o, 3: - ;
D. J., d:o, 5: - ; P. J., d:o, 5: - ; L. J., d:o ,
JO: -; J . .J., d:o, JO: -; E .•J., d:o, 2:0: - ; Wal
lersta s)'[örellillg, ~I): - ; öst"ds mfg's syförening

"'f.

~
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35: - ; 'restamente av fru Kl'istin Staf. Hede

mora. gm M. P., 50: - ; M. P., Hedelllora, 25: -:
M. C., Höfversby, 2(;: - ; Strömstads mrg och
Metodisternas Ungd.-fören., 200: -; Vänner i
'rived, gm G. E., 40: -; A. L-n, Mariestad,

2\i: - ; Några VänlJeI' i Kimstad, gill Am . N-n!,
25: -; r. F., Lindesberg. 20: - ; R.. S., Nättrab,',
5: - ; Koll. i BjörIdinge lllissi oushus 5/].2 23 : - ;
1nsaml. av sex viillUor i Björklinp:e 22: - : F-a
P-n 20: -; A. I< A., Tärllsjö. 2,'): - ; H. S.,
Non'köp., JO: - ; Kinavänner i Strängnäs, ~Jll
Th. S., 31: - ; S. L., Skara, 20: -; H. W., JÖll·
köp. , 15: - ; Roglösa m rg, gm A. J., 50: - ;
S". Hvetlallda, 19: --:-i.E. och S. H., öst.ersund ,
.,0. - , A. J. S., Vålall1ge, 50. - , L. E., d.o ,
5: -; »För de hungrande », 300: -; . Onämnd,
Dalsland », 5: -; E. C., Sthlm, 4: -; M. A.,
'l'iillberg. 10: - ; L . L .. Uppsala, 20 : -; »Lars
ila, Rimrorsa», 50: -; M. Q./ Storsjö. 50:-;
"En småländska », Ö. H. K. u.-medl. i Väster
botten, 10 : - ; M. l., 50 : - ; H. & O., Non·köp.,
25: - ; »Qnämnd, på Guds befallning », 50: - ; M.
och H. P. och ,M. M., Sjömarken. 50: - ; E. H.,
Södertälje, 50: - ; K. L., Rydsgård, 5: -; M. Q.,
Rydsgård, 45 : -; E. N., Häl'Oösand, 5: - ; Vid
Blasieholmskyrkan 1;2112 10: -; Ukna mfg 50:-;
Missionsvänner i Fageräng, gill C. S., GO: l 5;
E. L., Bankeberg, 100: -; J. G., ä: - ; E. och
E. P., Kymboholm, 20 : -; Herrljun ga Jlll1ior
föl·en. 7:;: - ; J. A. och J. T., gm M. Ph. T.,
Linköping, 4: 50; O. A., E. M., gm d:o, 4: 50 ; M.
J'h. T., Linköp ., 25: 15; IM. P. E:s sparbössa, 2:90;
. F. d. Dag,gryningsmedlem i Umeå», 50: - ; B.
N., Svängsta, 50: - ; Gm Göteborgs Veckotid
ning GO: -; Sandhems mfg, koll. för de nödl. ,
n9: - ; C., Sthlm, 50: -; "Onämnd » 10: - ; Väll
ner i Falun, gm E. E ., HJO: - ; Inkomst vid
fÖl·S. i Viisby missionshus 11/12 270: - ; E. W.,
J,'inspong', 20: -; R B., Filipstad, 170: -; A. J.,
J": -; Från en syförening i Hackvad Gä: -; A.
N. Hackvad, l~: - ; D. M .. Malmslätt. 25 :-;
K. P., IMyresjö, 20: -; A. F., Södertälje, GO:-;
A. K., Lommaryd, 30: -; Daggr yningen, Marie
stad, WO: - ; Gm C. L., Asket', insaml. vid fö
delsedagsfest hos A. J. Lid , 47: 12; , De nödli
dMde i Kina » 10: -; S. O., Sala, aO: -; II. S"
Sala, 25: - ; In samling föl' de nödlidande i Ki
na, gm P. C. S., Blaiken, 54: - ; D. S., Tr ädet,
10: -; IIi. Ö. 5: -; E. A. 10: -; E. r. 5: -; J. D.
J., Ulvåsa G: - ; NI. K .. Dösjöbro , 108: -; J. och
E., J{lenshult, 20: - ; J. H. B., Segerby, 130 : -;
Törefors Syförening, gm A. B .. Töre, 100:-;
Syföreningen, Mas:l.s, 7~: --; S. ,T., Orebro,
200: - ; K. och A. K W., 50: - ; 1. L., gm S.
A. A., Höganäs, 10 : - ; EHer av I. fröken Hulda
Kuistberg, gill d :o 2~: -; S. A. A., Höganäs,
30: - ; H. och S. B.; AStOl'P, 50: -; A. J., Grän
na, 20: -; K. H. N .. Säfsjö, 150 : -; Två mis
sionsvänner i H:l.ll,gsdaJa och Skärstad, gm H.
J .. 400: -; »Gäva från Ph. i H. », 50: - ; Koll. i
Hnsqvarna, gm N. NI. O., 104: 18; Gåvor i Hus.
Qvarna, gm d:o 213: - ; J. R, Stengårdshult,
!jO: - ; »Tack Gud », Höör, 100: -; r. B-Il 10:-;
K. E., Norrköp. 5: - ; Onämnd, gm d:o, 15:-;
Söndagsskolbarn i Fröberga, gm d:o, 8: -; J.
:.'IL, JÖnköp., 200: - ; E. D., Ö. Korsberga, 10:-;
H. B., Västervik, 50: -; Vänner iDelsbo, »ell
nypa mjölo>, gm S. S., 70: -; G. J., Ramknlla,
1U: -; {l. H., d:o, 10: - ; S. K 2ii: -; K. N.,
Jr; : - ; A-N., .Motala, till »en hun gra nd e Ki
nes», r;5: - ; Ur Bernas sparbössa 3: - ; Ifråu
Berna 2,: 50; r. A., Täby, JO: -; K. H., till de
nödlidande 25: - ; K R., d:o, 10: -; M. och E.
W .. d:o, 10 : - ; »:Mätta de hllng'l'aude», 40:-;
Koll. i Olmstads missionshus, gm .o. L.,
Bl'ötjclllark. 194: - ; r. H., Sthlm, 5U: --; H. S.,
Hökerlll11,
110: - ;
J.
H..
Nässjö.
20:-;
»Onäillnd , 10: - ; Söndagsskolharuen i JÖnköp.,
gill H. J., 25: - ; Insaml. vid en offerfest i
En'IIlH missionshu s J2-/U 12G: 7:;; Insllml. på en
f es t i Nora, gm E. L., Kofland, GO: 70; In saml.
på li sta, utskriven av mission är Höglander. gm
:\I. P., Koflalld, 361: - ; F. J., Wånga by. 10: -;
D.,> Li,nghem, 10 : --:-; Vj J"Jön~ öp., 10: --:-; M. B.,
Qlfetaal, SO . - . M. N.,
Nataln, 100. - , A . .T. ,

r.

Lidingö. :l: -; I. L., FOJ'ssa, J;): -; A. B., Sthlm,
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10: - ; En skärv till de hungrHnde i Killa 10:- ;
Spira 10: - ; C. och A. J., Halna, 60: -; )Nasa
ho » 30: - ; Ett tackMfel' till de hungrande,
:iU: - ; S. A .. Sthlm, 10: -; E. P. , ROllneby,
10: - ; A. G-n, Vhtm.. 50: -; E. P., Lister
Mjällby, 10:...,..; K. J., Strängnäs, 10: - ; J. L.,
1IItJ'iefred. 10: - ' Kronobäcks folkskola 9S: :;0:
O. H., Sthlm, lä: -; E. B., St. Essingen, 10:-;
Mis sions väu ner i Uppsala, 45: -; Q. .J., gm A.
L., Norrköping, 50: -; A. H" gm d:o, 5: -; E.
A., gm d:o, 10 :~; .onämnd, gm d:o, 10: -; E.
A., Sthlm, 20: - ; L. B,. Sthlm, 5: -; NI. L.,
lI1aspalösa, 50: - ; gm
A., NOl'l'köp.. "Ett
tackoffer rör Guds välsign els e», 250 : - ; Th. A .
50: -; G. A. 50: -;
U. 25: -; M. H., 10:-;

r.

.s.

Från några Kinamissionsvänner, gm il1. S .,
Orebro, G5: - ; L. S., Tidan, 150: -; Illsaml. gm
S. P. W., Hägerstad, 120: - ; Familjen P-s,
Sthlm, 100: -; C. H. 30: - ; Herr P., Sthlm,
50: - ; ,.Onämnd. 15: -; Fru J., Sthhu, 10:-;
»Från vänner i Storbränua . , 155: -; E. N. och
G. S., K UlIgshult, lQ: - ; E. R., gm r. A., 5:-;
J. J., Söderlkra, gm Q. Å., Spjutsbygd, 100:-;
E. H., Djursholm, 30: - ; Från Söndagsskolan i
Skäl'bäck, gm A . C., 25: -; A. N. , Romanäs,
50: - ; A. G., Umeå, 10: - ; N., Kisa, 10: - ; C.
H., ·M ora-Noret, 5: -; R. , Jönköping, 71: 16 ;
Ingelsträde barnsyfören. 50: -; K. B., Knmla,
30: - ; S. R, Häs'by, 10 : -; Karl-Erik och Sten,
Mariestad, 80: -; .onämnd, gJll E. B., 40: -; H.
H., Bl'oddetorp, 16: - ; E. W.. Hälsingborg',
75: - ; J. E. B., Halmstad, 1,000: -; Vänner i
Mnnkflohögen, gm E. H ., 70: - ; A. G., Malmö,
500: -; Syskonen S. och iM. L-m , 40: -; In
sflm l., koll. och gåvor, gill D. L ., ,Marieiund,
200: - ; Från Mora, gm M. S., 7G: 25; E. L.,
Jönköping, 5: -; A. och E. P., Björköby, 7:-;
Från E. 8. D. söndagssko lklass, Göteborg, 7:-;
C. Q., Åstorp, gm H . lE., 20 : - ; Forsh.,ms KristI.
Ungdomsföreu., 2'1: - ; A. och R, 30: -; Man
torps KristI. Ungdomsför en . 1'45: -; Ungd oms 
fören. Syskonbandet, Mantol'p, 145: - ; R. K,
Karlstad, ljl: - ; D. S., EnkÖpillg'. 10: - ; G. N.,
S lättmall, 10: -; A. oelh F. J., Enskede, 25:-;
»Qnämnd », 26: -; Syfören. »N!yran », Växvik,
2:.'): - ; r. A., Örnsköldsvik, 31: 50; S. B., Öm
skölds"ik, 50: - ; S. L., Delsbo, 50: -; R och
D., Norrahamm ar, 10 : - ; J. J ., Fölsbyn, 15: - ;
Underha vande på Hörjells Gård, Kräkling e,
;)5: - ; »Från en missionsväo » 40: -; V. A.,
Storå, 10: -; A. L. G., Skövde, 26: 50; J\iI.
S., Örehro, 30: -; P. L. 10: - ; Y. S., Flisby,
35: - ; M. A., Vretstorp, 100: -; »Från Torkel>
ä: -; Kinne We dums mfg 250: - ; Från Näsby,
gm A. S., Hvetlanda, 2.38 : - ; K. och E., NYe,
80: -; E. K och K. S., Rimforsa, 16: -; ,1\1. L.,
Lakvik. 50: - ; M. L., d:o. 20: - ; J. L ., d:o,
10 :-; Ch, L., d:o, 10: -; H. A., d:o, 10.:-; Fru N.,
d:~\ ]0: -:; J. N:, Kristinehamll, 20: - ; F .. P .:
Skuhngalyd. 200. - , E. H. K., Sthlm. 10.-,
E. A., Norrköping', 20: - ; Från en liten sön
dagsskolflicka, l: - ; M. C., Björkfors, 10: - ;
:Ifedel från .offerfest i Södra Tranhult, gm A.
L., 79: -; E. T ., Grebo, JQ: - ; J, H., W-st, 5: - ;
En hopsamlad gåva, g'm C. J. E., Kulla, 175: - ;
T. B., Ramnås, 5: - ; H, J., Rimforsa, 8: -; Ur
H errens stora förrådshus, 150: - ; G. V-g,
10: -; Th. S., gm K. N., Sävsjö, 10 : - ; H. G.,
?renna, 40.: - ;,., A. F., E.nköpinll" 50:, - ;. Vänner
l Horn, gm M. H., BJorkbult, GO. - , H . L. ,
Karlshamn,
10: -;
Insam!.
vid
.Tohannes
iVIagnussolls, KOl'sgål'dellS, 70-ål's dag, gm N.
A,. JUlig, 55: 05; Missionsvän ner i Ekenäs
sjön, gm G. A. J ., 40 : -; H. N., gm IM. P ,.,
Koflalld, G5: -; J. D. T., Lund, ;;0 : -; L. M. F .
3,000: - . S:ma Kl'. 12,904: 09.

Gåvor till Barnens Hem.
Oktober-Decemb e r 1920.
Lilltomlaväuner: korv och smör, költfärs; H.
och .T. L., EkebY -Almb:v: J kg, smö)'; Familj en
H.i.. DalllInd n.: ]2 kg. rågmjöl; Fr" A. G., Dny
. i,....... -" .
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bo: ett halvt kg. kaffe; Lilltomtavänner: korv
och köttfärs; Fru T ., Lund: sylt. kompott och

saft, majsena, 2 kuddar; R. W. och L. 0,-, gm

E. B., Sthlm: linnen, dräkt och blusar; L. T.
och B . F: div. kläder; Fru K., Lund: korv,
margarin, 1 kostym, dräktkjol, underkläder;
Familjen P., Kronob äck : äpplen, honung; Fru
S. W., Skellefteå: ett halvt duss. h anddukar;
Björkerydsvänner: julost; lI1örteryds- och Bo
dasjöglev änner: julost; Lilltomtavänner: köttfärs
och korv; »Vänner i Hjorted »: julostar; M. H. ,
Tribbhult: äpplen, 1! kg. smör, torkad frukt,
potatismjöl; Fru M. K., Fröberga gård: .~ ost;
Fr. försäljningen, Sthlm: bröd och sockerkaka;
Lilltomtavänner: ,blod och köttfärs; Frk n L . L.,
Sala: 16 p'ar strumpor, div . tyger (»att strö för
Messias lötter», advent 1920); E. E., Ingarud:
sockerkaka, smör; Fr. A., Brodderyd: lost; H.
H., Djursholm: l låda julgotter; E, ·och J. S.,
Malmö: kaffe, cacao och karameller; L. L.,
Sala: oblekt väv och div. tyger, J. täcke; E.
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A., Hv etlanda: tyger; D. och M. J., Dnvbo:
lutfisk ; K. och A. L., Björkeryd: l lamm, ull
garn; ·M . A., Klockelund, fläsk; F. J., Björke
ryd: korv; L illtomtavänner: köttfärs, biff; A .
och L . W., Göteborg: strumpor, vantar, under
k läder, skokräm; I testamente fr. fröken M. W.,
Björkeryd: 1 täcke, div. vävnader; Fru T.,
Lund: bakverk; Vänner i Hjorted : nllgarn.
Till julgran, klappar ooh gotter: A. K., Björ
Iwryd 25 : -; A. F., Sthlm, 10: - ; A. Hj., Eksjö,
25:.:-:-: O.~ och K. ~. iV!., Ä~pelviken , 3.0: -:-; F. P.,
BJOlkhn~e, 10. -. A . W., Sala, 5. -, L. L.,
Södertälje, 10: - . S:ma Kl', 115:-,
Till följd a v långvarig si ukdom har det ej
varit mig möjligt att personligen tacka var
och en särskilt, men frambäres härmed vårt
hjärtliga ta ck till varje givare! Allt har mot
tagits med största tacksamhet.
Herren älskar en glad giVl·o.
I n e z n ö Il i Il /:'.

PRENUMERATIONSANMÄLAN FÖR ÄR 1921.

Kina-Missionstidningen Sinims Land,
Tidningens pris blir: helt ål' kl'.
organ föl' Svenska Missinonen i Kina,
2: 50, 3 kvartal kr. 1: 90, halvår kl'.
anmäler härmed sin 26-te årgång. Tid
ningen utkommer lInder ål' 1921 med 1: 50, ett kvartal ler. O: 90, en månad
ett 16-sidigt eller 24-sidigt nummer i kr. O: 75.
månaden.
Sänd till utlandet kastal' tidningen
Sinims Land kommer att redigeras kr. 3: 50 pr år.
efter samma plan som föregående ål'.
Prenumerantsamiare, som verkställa
Den vill vara en enande länk mellan
missionsarbetarna på fältet och dem , prenumeration å närmaste postkontor,
som i hemlandet genom sin förbön och erhålla, mot insändande till expo av
offer bära upp missionens heliga sak. postens kvittenser, ler. 2: 50 för varfe
5-tal ex. men då intet friexemplar.
Genom uppbyggelseartiklar och bibel
studier - missionär Erik Folke kom
N är 5 ex. eller därutöver rekvirews
mer att skriva en serie bibelstudier från exp., erhålles vart 6:te ex. gratis.
över ämnet: »Guds folks vandring » 
När mindre än 5 ex. tagas bör pre
samt genom sammanfattande översik
numeration
ske på posten.
ter av missionens stora verk bland fol
Provexemplar erhållas gwtis från
ken, vill Sinims Land bliva missionens
vänner till hjälp, uppbyggelse och expeditionen.
glädje.
Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress : "Sinim" , Stockholm.
Telefon: Riks 4459. Allm.22473.
~,~~~~~,,~~~~~~~~~

INNEHÅLL:
Gott nytt år. - Guds folks vandring, L - Vid årsskiftet. - Missionärskallelsen. 
!»,När vävstolarna komm a igång.» - Brevavdelningen. - Frå n redaktion och ex
pedition. - Missionärsinvign ingen i Frösö kyrka. - Insända skrifter. - För våra
små missionsvänner. - F,or tbildningskurs för missionärer. - De svenska missio
närerna 1919. - För S. 1'1. K:s bedjande vänner. - Jag slipper sörja. - Redovis,ning.
- Pr,e numerationsanmälan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~
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t
EMY OHRLANDER.
. Den 7 de nnes nå dde oss sD r gebud
sk'ap et, att vår syster, frök en Emy Ohr
' la nd er, eft er en lång
varig sjukdom, svå r
artad dysenteri, lör
dagen d. 5 febr. få tt
ingå i s,i n Herr,es vila.
Fröken Ohrlander
avskild es för mi s
sionsarbetet d. 6 okt.
1912, avr este till Ki
na d. 16 i samma m å
n a d och stod nu ,>id
slutet av sin första
verk samhetsperiod.
Un<l erlig synes oss
Guds le dning: Fröken
O., so m förut ej va
ril så sta rk å tervann
förra so m.m a ren häl
sao. krafter pö nytt.
Hon stod milt inne i
elt riht a rbete bland
de un ga i Kin a. Jag
minn es så väl h ennes
skara, d är de vid vii I'
ankomst till Pucho'\v
stodo med cypress
kvi star i h ä'ndcl'lla
o. sjöngo lovs[wgen:
»P rise n Herr en, etc.»
Fröken O, var som en mor för si
na barn, och dc kommo till henn e

med sina små och stora bekymmer
och blevo aldrig avvisa de.
Besöket i Puchow
eft erlämn a de hos oss
ett lju st minne. Vid
avskede t sjöngs sång
en: »Gud oss skydde,
tills vi möls igen».
Nu ä rvå rsysterhem
m a hos Gud och får
in stämm a i den him
me lska lovså ngen.
Må vi i bön ihåg
komma särskilt hen
n es å ldrige sörjande
fader, som myck et
längtat få se sitt barn
å ter. N ärmast sör
jande slå r dessutom
en moster, som upp
f,ostrat henne, samt
fl era systrar,
»Vad ja g gör, vet dli
icke nu , framdeles
skall du få ve la de\.»
Fröken O, var född
i Trälle borg d. 4 okt.
1875, genomgick 1895
-96 små skollärarin"
neseminarium i. Göte
~ org och hade å ren
. 1904- 1911 anställnin g som h a nd arbets
lä rarinn a vid Göteborgs folksl(olor.
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N ä,· · dc .sedan haxlc ' sjungit· :lov·
sangen, gingo de ut till Oljeb crg.et.
.
Matt. 26: 30; .

. De sista· toner, som ljödo i natt
vardssalen jJerusalem skärtorsdags
aftonen, vora lovsångstoner.
Och vår Herres och Frälsares Jesu
Kristi lidandeshistoria börjar beteck~
naT\de nog med dessa ord: »När . de
hade sjungit lovsången. »
'Underlige Frälsare! Då han höll sitt
intåg palmsöndagen, då luften gen
ljöd av ' br.usande hosianna-rop, då
bqrnskarorna och lärjungarna jubla
de, då var hans hjärta fyllt av vemod
och sorg, och tårar runno utför hans
kinder; men då sorg och bedrövelse
fyllde lärjungarnas hjärtan denna
k väll, sjöng Jesus en iovsang. Och
när k,:,innorna gräto över honom på
vägen till Golgata, uppmanade han
d~m att hellre gråta över sig själva.
Det bloddrypande dramat börjar
allt~å med el). lovsång. Det oskyldiga
offret for det värsta justitiemord, värl
den bevittnat, går sjungande sitt li
dande och sin död till mötes. ' Utan
för smög Judas omkring i mörkret,
men inne i nattvardssalen v.ar det ljus
och lovsång. »Då skoTen l sjunga så
som i en natt, då man firar helig hög
tid. » (Jes. 30: 29.)
Lovsång styrker hjärtat. När man
blivit herre över sin nöd, så ' att man
kan börja sjunga i sitt hjärta inför
Herren, är man över det värsta, Men
intet kan så framkalla lovsång i hjär
tat, . som att hava . Jesus hos sig. Där
Jesus är. där är alltid lovsång.
~ Det är icke 'säkert, att det är Jov
s,ång, där palmerna svingas, och ho
siannaropen ljuda - än mindre där

"

bägarna lyftas vid pukors och trum
p~ters ljud ,-- det kan sa lätt och h:jl~h
tigt skif~a; men där Jesus !ir, .där , väl~.
la lovsång'e ns källor. .
'
Det är gott att hava . Jesus hos sig_
Aldrig är en stig så smal, att dlJ:
icke kan finna hans heliga fotspår
före dig - aldrig ett mörker så tätt,
att icke hans heliga gestalt lyser fram
för dig.
Välsignat är det stilla sorgerummet,
även om hjärtat gråter, om blott Je,
sus är nä r. Välsignat det sjukhus, där
Jesus går från säng till säng. Välsig
nad den människa, . som trångmål och,
nöd driva i Jesu famn. Välsignat det
Guds barn, som med tack i sin själ ,
tar korset ·uppå för aU därigenom
förhärliga sin Frälsare,
Gud läre och hjälpe oss latt gå med
lovsångstoIler i Mästarens spår genom
lidande till härlighet, genom kamp till.
seger!
- - - Det var vid midnattstid,
den lilla skaran gick genom jerusa
lems naUysta gator. Det faUades en i
skaran - de hade varit tretton, då
de komrno, nu voro de blott tolv. De
togo vägen genom stadsmuren mot
öster, stego ; ned i . dalen, gingo över
Kidrons bäck och stego så uppför 01
jebei-gets närbelägna sluttning, tills de,
nådde Get~emane.
Mycket ha de väl icke talat på vä
gen, Ångesten låg tryckande tu~g
över lärjungarnas sinnen och band
deras tungor:
Ut genom fårport en bar det - den
som nu har namn efter Stefanus .
. . . .. ,"~ ... ...; ,:;.:
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och då erinrar sig Jesus ett av de pro
fetiska .orden om den gode herd en
och fåren: , 1 skolen ' alla komma på
fall) ty det äi· skrivet: ))Jag ska.ll slå
herden) 'och fåren skola förskingras. ))
Det var Sak. 13:7 han tänkte på :
»Svärd) upp mot min herde) må h er
den bliva slagen!»
Och ' en rysning går genom Jesu
själ - ett varsel om vad som vä nta
de honom - det är, som om han på
avstå nd hörde korset snickras.
Han ser i andanom Guds vredes
svärd glimma, draget emot honom.
Vilk et underligt tal är icke detta 
slå h erden - slår man en herde? Ul
ven slår m an, legoherden slår man,
stigmannen och rövaren likaså; m en
h erden, den go de herden?
Ja , här möter oss Guds stora, djupa
hemligh et. Också detta kommer ifrån '
H erren Sebaot; han är under bar i råd
och stOl' i vish et (Jes. 28: 29). Det är
korsets gåta vi redan stå inför. Men
Jesus själv blev dock omedelbart lugn
inför det hotande, som låg framför
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honom; lovs ången hade ännu icke
förklingat i hans själ. Han tillfoga r:
»Men efter min uppståndelse , skall
jag före eder gå till Galileen .)) Upp
ståndelsens morgol1I'odnad glimmar
, r edan för h ans öga bo~tomlångfre
dagsnattens mörker. )) Vad heligheten
krävde, måste kärlek en giva. Rättfä r
digheten måste bliva obarmhärtig
emot sig själv för att kunna bliva
barmhärtig emot oss.))
Så kommo de ned till Kidrons bäck.
Kidron betyder ))den svarta», och så
kallades den , emedan den på våren
svällde upp och blev brun och bru
sande. Över denna bäck gick ' David
en gång med tungt hjärta, då han bar
fota och gråtande flydde för sin son
Absalom (2 Sa m. 15: 23, 30). Nu var
det ha ns ättling, den sannskyldige
Dav idssonen, som fick vandra samma
väg, också han förkasta d och förskju~
ten av sitt upproriska folfc Men lov ~
sången bar honoin in i lidandet.
(Ur )) Guds lamm » av A. Fibiger.)

. GUDS FOLKS VANDRING.
Av Erik Folke.'

Il.
Lammets blod.
.Påskalammet intog, såsom vi på
pe,kat, ell enastående ställning ibland
Gamla förbundets offer. Dessa be
tecknade nä'rriligen var för sig en sida
ay frälsning en. P åskalammet åter ha
de en fullare och rikare innebörd. An
vändningen av dess blod kastar ljus
över frälsningens störa hemlighet, an
vändningen av dess' kött låter oss blie

ka in i rikedomen av de välsignelser,
gemenskapen med vår Frälsare med
för för oss. Därför skriver också
aposteln till de tro ende i Korint: )) Vi
hava ock ett påskalamm, som är slak
tat, nämligen Kristus. Lå tom oss där
för hålla högtid. ))
I 2 Mos. 12: 7 heter det: »Man skall
t~ga av blodet ' och stryka på båda
dörrposterna och på övre dö rrträ et
",-
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-i-husen, diir man äter det. Ingen av
eder må gil ut genom sin husdörr in
till morgonen. )) Blod et var försonings
medlet, men det blev verksamt endast
då folket i lydnad för Guds förordning
och i tro på löftet om förskoning intog
,en rätt ställning till detsamma d. v. s.
bekände _sin tro p,\ det genorp blod
bestrykllin:g och sökte sin räddning i
dess skygd genom att förbliva i sina
hus intill morgonen. (Se Ebr. 11: 28).
»Ty », heter det i kap . 12 : 23, »Herren
skall gii ham fuJ' att hemsöka Egyp
ten; men när han ser blod på det övre
dörrträrt oeh på de två dörrposterna,
skall Herren gå förbi dörren och icke
tillstädja Fördärvaren att komma in i
edra hus och h emsöka eder. »
Påträffades någon utom blodets rå
mäl'l{Cn, vore han hem fallen åt dö
den. Varken härstamning från Abra
ham, löftena, eller egen godhet, för
tjänst, längtan efter friilsning - intet
av allt detta eller annat dylikt kunde
fria från döden , endast och allenast
blodet och en rätt ställning till blodet
var frälsand e. Det var icke ens fråga
om huru myck et man med förståndet
kunde faUa innebörden av blodets för
sonande kraft utan blott om en rätt
tros- och Jydn adsställning till det
samnla.
Därför kunde alla få vara med, ty de
kunde alla förbliva stilla i sina hus.
På samma gång blodet var givet
Israel såsom det enda försoningsmed
let, var det också för ' dem den enda
fridsgTllnd en .' I Israels barns hem bc-

hävde ingen denna h emska donlsnatt
känna bävan eller förskräckelse. Över
allt i egyptiernas hus '\'ardet veklagan,
hos dem åter vor o allas hjärtan (Ullä
av fröjdefull förväntan, t y mit,t under
domen skulle deras hefrielsetimma slå.
Och d~ behövde icke heller här söka
något hos sig sj~lva, ty Henen säger i
'v. 13: »När jag ser blodet, skall jag gå
förbi eder. Och ingen hemsökelse
skall drabb~ ede r lned fördärv, när
jag sIar Egyptens land.» Att Herren
.sug blodet; däri bestod deras frid. 'I
Kol. 1: 12, 20 skriver aposteln: »Ty
det -behagade Gud att lå ta all fullhet
taga sin boning i honom (Jesus) och
,att genom honom försona allt med sig,
i det han ge nom blodet på hans kors
beredde frid», och i ' Rom. 5: 1 heter
det: »pä vi nu h a va blivit rättfärdig
gjorda av tro , hava vi frid med Gud
genom vår Herre Jesus Kristus~»
Blodet, utgjorde v'idare skiljemärket
mellan Israels barn ochegyptiema.
Blodsmiirket var tydligt för alla, och
i det låg Israels bekännelse. Över hela
jorden blev det nu klart, vari skillna
den låg mellan den, som tjänar Gud,
och den, som ick e tjänar honom. (Se
Mal. 3: 18. )
Så samlas också i alla tider Guas
pilgrimer under korsets baner, och det
baneret lyfta de högt till ett vittnes
börd för alla. "Då jag var' bland eder» ,
skriver aposteln till korintierna, »beslöt
jag mig för att icke veta om något an
nat än Jesus Kristus bch honom såsom
korsfäst. » (1 Kor. 2: 2.)

Bedjen för missionärerna!

Skriven till missionärerna!
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SÄNDEBUD TILL SINIMS LAND.
Den 19 febr. av resa S. M. K:s se
Has t antagna missionärskandidater till
England för att efter några månaders
vistelse vid Kina Inl and Missionens
utbildnin gshem i London på hösten
f{)rtsätta direkt till Kin a. Vi meddela
härn edan de utgående systrarnas por
trätt jä mte n åg ra personliga dat:! etc.
nr deras liv .
r~ '

, ~::

Fröken Hanna ' Wcmg

är född i Frösö förs amling i Jämt
land den 27 juni 1891. Hennes nu
hemgångne fad er \'nr lantbruk are och
utÖvade ett väisignelserikt inflytande
på sina barns utveckling. Tidigt väck 
tes ', hos fröken Wang hågen att få
studera, m en skoIförhå !laudena i hen 
nes hemtra ktvoro mycket dåliga, och
fröken ' W. vnr som den äldsta i sys
konskaran mycket bunden ,;id hem 
met SaSOll:1 inoderns hjälp. Ål' 1909
vann hon emellertid inträde vid Ös 
tersundssemin a rium, diir ' hon stude
rade i två- å r. Ifrån denna tid ha r hon
tjänstgjort ;som lä rarinn a ! olikn för
samiingar i sin hemtra kt.
Om sin omvändeise och sin missio
näts kallelse m eddelar hon s iä lv i sin
ansökan till kommitten: "Stilla kom
jag till tro på min Frälsare under se
minarietiden , och stilla har .iag letts

fram till min missionskall else. Redan
under konfirmation stiden var Kristus
min längtans mä l, m en ändock kom
jag att av kamrater n[tgo t litet dragas
med i världens förlustelser, men Guds
röst tystnade ej, och ro fann ja g först
i Hans öppn a famn . »
I de byar, där fr öken W. verkade
som lärarinna , florerade all sköns'
ogudaktighet. Där upptog hon m i'
söndagsskoleverk samh et, och 11ilr om
sider Guds ords förkunnarc nå dde
även till dessa trakter, tog hon verk- o
sam del i arbetet f ö r Gnds rik ('. N n:
började hon ock ~,tt (~ rfara Herrens
kallelse att bliva hans vittnc i Kilia,
fr~ a. genom de intr yck, hon fick mot
taga genom »Sinims Land ». Detta
var rednn år 191 3. »Under dessn \"iirt c
tans är har jag hela tiden vetat, att
kallelsen stod fas t, ä ven om den förs·
ta hänförelsens kiinslor förbytts i den
stilla , bjudande plikten s. - - Under
de ungdomskur ser och konferenser,
jag fått bevistu , samt i de väckelser,
jag Btt vara m ecl o m i m in skolplats
och hemtnlkten , har jag känt, att jag
står i skuld , och d.et .cnd H jag so m
tackoffer för allt kan giv a, iiI' mitt li v
i I-Lms tjänst. »
. , ~:

..

Fröken Blsa Engström

..

- \ ,.,

.
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- syster till fru Hildur Andersson 
föddes på Ingarud i Skaraborgs län
d. 3 dec. 1890. ' Båda hennes föräld
rar äro döda. Av dem mottog hon
djupa intryck och lärde sig tidigt äls
kasåväl Herren .Jesus som hedna
mISSIOnen, ' Redan sorn barn, säger
fröken E. i sin ansökan, »gav jag .Gud
det löftet, att .öm Han bevarade mitt
Ev tills jag bleve stor, så· ville jag gå
utmed det glada budskap~t till hed
ningarna ».Först år 1909 - efter det
hon genomgått Marie!>tads åttaklassi
ga ' läroverk .för flickor - kom det
emellertid . till ett helt avgörande för
Herren, och hon började med glädje
arbetet för Honom bland barnen. Ge
nom yttre förhållanden förblev emel
lertid hennes väg stängd, och hennes
missionskallelse sattes länge på prov.
»Men med glädje ser jag nu, att Her
ren öppnat vägen för mig härhem
ma, och då vågar jag i förtröstan på
Hans löfte: 'Frukta ' icke, jag hjälper
dig'. ,inlämna min ansökan och bedja
Gud leda mig i fortsättningen på sin
viljas.. väg. ))

Februari
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gången folkskola vistades hon åren
1916-1918 vid Skara småskolliira
rinneseminarium och har sedan tjänst
gjort som småskollärarinna samt
termin vistats vid Sv. Alliansmissid
nens bibel in stitu t i .Jönköping.
Vid femton års ålder blev fröken
Gunnardo omvänd till Gud och . har
alltsedan tidiga barndomen känt kal
lelsen att gå ut som missionär.
Vi tillönska dessa våra tre systrar
Guds rika välsignelse i deras kall och
»anbefalla eder åt Gud och åt · harv;
nådesard, åt honom som förmår upp
bygga eder och giva åt eder eder arve
del bland alla, som äro helgade ». (Apg.
20: 32.)

'en

Från redaktion och expedition.
Till England
.
avresa fröknarna Wang, Gnnnardo och
Engström om Gud så vill, från Göteborg
d. 19 jan. Efter en tids utbildning i Eng
land hoppas vi, att väg skall öppnas, så
att de på sensommaren få fortsätta direkt
till Kina via Suez.

Till Kina.
• '
.
Den 2 jan. bjöd . makarna Sandbergs 1 ~
åriga dot~er Ingeborg farvä1 åt sina vän 
ner på Duvbo. Hon anträdde då den långa
färden ut till sina föräldrar, vilka, sedan
,skolJ'rågan i och mE'd Svenska s.1<olan 'fått
sin lösning, berett henne dennamöjligMt.
. Resan till Malmö gick under fröken Sun-.
dells ciceronskap. Därifrån fortsattes fär
den över . Tysldand till Venedig i missio
när W. Dreiers och hans syster sällskap ,
tillhörande S. A. M. Färden till Venedig
gick bra. Tågen i Tyskland voro väl upp
värmda, vilket emellertid ej 'var fallet i
Italien. I Venedig hlevo våra resenärer
fördröjda, i det att den utsatta avgångs
. tiden för båten gå ng på gång framflytta
des. Ännu när detta skrives, hat · icke ' till
.' Fröken.. Elna Gunnardo
oss det telegram ingå tt, söm · enligt over
enskommelse skulle bekräfta deras avresa
:födclesden 29' aug. 1897 i Ti.dlösa för
från Europa. LåtolTI oss omsluta dem alle
. silmling, Skaraborgs liin. Hennes för
äldrar. , äro stätiansföreståndaren K. sammans med en förbönens mup, ·atr-all!
i s,anning för dem må samverka till . det
A.G~~ll1ard.o vid' Åsabl järnvägssta
bästa!
. tion o~h hans maka. Efter genom
" i .. . . .
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, Dödsfall.
. Ti)l,exp. har ingått meddelande om att
fröken ~aria Pe,t lerssons mor avlidit, vil
,Ket ' meddelande vi telegrafis1zt befordral
till, fröken P" Bedjen för h enne och fÖl'
de' övriga efterlevande!

.Våi'apublikationer
ha äve n i ik vunnit goel åtgång. Av jul
kalendern H. S. , Ö. å terstår dock ännu en
restupplaga. : Säkerligen torde den ännu,
genom våra 'vänners benägna m edverkan
lmnna finna spridning och ·bliva tm väl
'SigIleIse.
Av ungd'omsboken ))Hudson Tay/oJ')) har
den ' första upplagan ' slutsålts, och i sin
a ndra upplaga vinner den alltjämt ökad
spridning. Till utdelning bland ungdom i
skolor, konfirmations.1dasser, junioravdel
ningar etc. har den visat sig synnerligen
lämplig. Vi äro alltjämt tacksamma för
våra vänn ers medverkan till uppla gans
försäljnin g. , Priset på H. S. Ö. är r esp.
"kr. 2:50, ,3: - och 4: 50 för häft., kart. och
~dotb. samt för ))Hudson Tay/on) h. 1: 50.
Vid rekv. av mer än 5 ex. lämnas 25 0;'0
rabatt.
Av ))Sinims LOJ1d)), bundna ä rg. tör år
1919 finnes ett mindre anlal kv a r och för
säljes till 1 ,kr. per ex. I denna ärg. åter'
'f innes bi. , a . . den omtyckta sången: ))J esus
den En este») med noter.

Våra prenumerantsamiare
ha även i ~lr , sl,änkt oss en vä rdefull
·hjälp . vid spri.cl~ingen . av Sin im s La nd.
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;\n nu kunriavi dock ej avg öra, huruvida
nå go n ökning vunnits i prenilm erantan
talet. Därefter sträva vi alltfort, ty bety
delsen av tidningens rikliga spridning kan
ej överskattas.Elt sätt, som av flera pre
numera ntsamlare befunnits effektivt, h ar
varit a tt för olika personers räkning, som
de vel a t intressera för missionen, prenLJ
m erera å S. L. på posten, antingen ' för
h elt eller halvt å r eller för kortare tid.
Vid utgången av d enna tid h a de sedan
själva på förfrågan d ä rom önskat · för
nyad prenumeration. Just nu i , början av
å ret är den rätta tiden a tt på detta' eller
andra sätt vinna nya prenumeranter.

Hungersnöden i Kina
är alltjämt föremål för stort och verk
samt deltaga nd e från miss·ionsvännernas
sida inom oli·1za g·rupper. Hittills ha vi
med stor tacksamhet fålt mottaga och ut
telegrafera kr. 40,000 i nödhjälpsmedel.
Den bank, som förmedlar utsä nd andet av
dessa medel, h ar godhetsfullt gjort detta
avgiftsfritt. Missio när Benihoff meddelar,
att han blivit utsedd till ledare för distri
butionsarbetet i hela västra Honandistrik
tet, varför ha n m ås t överlå ta det evange
lisatori ska a rbetet å t de infödda medhj äl
parna, och han hopp as att detta ska ll bli
dessa till god fostran. Lå t oss med honom
bedj a därom, liksom att de utsänd a nöd
hj älpsmedlenmå finna den bästa m öjliga
användning!

M I S S lON Ä R S K A L L E L S EN.
Av J. Hudson Tay/oJ'.
- ' ; :/
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Ki~all,lissionärens

~: '/~'.-

'

personliga
egenskaper.'

:

.,: '.Jag behöver ju , .knappast säga, att
~ han:sk;all v:;tIa helt och omisskänne
::l,igt fr.älst och ornVä~ld .till Gud och helt
avskiid .förhans rräkning, en h elgad
och, stadgad kristen. Lika önskvärt är
det, :atthunvisat sig vara till hjälp och
,nytta ,f örnågonanpan ,s jäl och att
han , åtminstone i någon mån, genom

II.
sin karaktär gjort intryck på och utövat
ett gott inflytande över sin omgivning.
Men dessutom bör en missionär vara
osjälvisk, så att han kan ge akt på
och ta hänsyn till andras känslor och
behov. Han bör vara tålig utan att
vara känslolös och kunna möta mot
stånd med lugn och långmodigh~t.
Ihärdig bör han även vara, så atL han
icke så lätt förlorar modet. Utom' allt
detta behöver han även energi --: s.Om
,.k ·"

.

32

S 1 N l !VI S L :\ N D.

han. dock . måste kunna helt behärska
---:och förmåga att utöva ett ledande
inflytande. Jag far 'icke underlåta att
nänina en synnerligen viktig förutsätt
ning ' for en framgångsrik missions
gärning, nämligen frihet från all ras
stolthet. Ty ingenting verkar .mera
fråns'iötande än detta på dem, vi· ar
/;leta ibland. Och »Herrenstår emot
de· högmodiga». Förmågan att kunna
ställa. sig på deras nivå, Som vi viljtl
hjälpa, och att bli ett med dem är där
för 'synnerligen viktig. Ty endast i den
mån 'en missionär lyckas härutinnan ;
skola de infödda känna sig som ett
med honom. »Ordet vart kött», Kris
tus född es »under lagen ), . Det beha
gade honom att i alla ting »bliva lik
huru mycket mer
sina bröder,) skulle ·icke detta då anstå oss! Han
",ar' »Guds visdom» lika väl som "Guds
haft». Och han »efterlämnade fil oss
en 'förebild, på det att vi skulle följa
honom och vandra i han s fQtspår» ,
1 Petr. 2: 21.
III . . Föruisätfningariör missionstjänst.

Utom de personliga karaktärsegen
skaperna fordras dock vissa andra
förutsättningar för arbetet på missions
fältet, så väl fysiska som intellek tuella
och andliga. Jag vill först upptaga
den 'lägsta gruppen till behandling,
emedan redan den kan stänga dörren
för många, som vi eljest med glädje
skulle mottaga ibland oss i arbetet.
1. Fysiska förutsättninga)". Dessa
böra stå i överensstämmelse med ford
ringarna i den del av Kina, där mis
sionären kommer att få sitt arbete.
Nervsystemet bör vara starkt nog att
kunna ·uthärda påfrestningarna i sam
band lned det nya klimatet, språk
stuctiernh och all slags . isolering, som
arbetet IUln påkalla eller medföra.
MatsinäItningsorganen böra vara i be
hörig . ordning och muskelstyrka är
icke blott väi;defull i och för sig sjäh'
'utan även ·engad hjälp när det gäl
ler 'att' vidmakthålla hälsan genom
kiO'ppsrörelse. . Kroppen är Herrens.

FebI'Lwri l !l21.

Därför bör den för hans skull väl vår
das utan att bortklemas. .
.
PersoI1er med fallenhet för svårmod;
som de . ha svårt att skaka av sig,
granntyckta personer, som oftast lii::hi
mer eller mindre av dålig matsmäIt ~
ning, liksom även lätt upprörda per
soner' aro vanskliga kandidater för
missionsarbete i Kina.
.
,
I fråga om kvinnliga missiönärskan
didater gäller som ett önskemål,att de
böra äga en någorlunda kraftig ocH
sund kroppsbyggnad. Somliga äv dem
komma förr eller senare att iilgå · äk
tenskap, och om de icke kunna bibel
hålla sin hälsa under 'det äktenski:l:p:
liga samlivets olika förhåll anden ,
kommer icke blott deras eget arbete
att hindras eller rent a v att omöjlig;'
göras därigenom, utan även Inilken4
Yerksamhet blir iidande darav, så
han kanske måste lämna ' fältet. Eftet
en ingående erfarenliet i saken viI]rv!
kraftigt framhålla önskvärdheteri~:h~
att de kvinnliga ni.issionärerna' forst
tillägna sig språket och vänja sig vid
klimatet, innan de gifta sig, i de fa!(' s~i.
låter sig ordna. Kvinnor med ett myC
ket lättretligt eller hysteriskt hiImöl'
iiro icke passande för detta ' klimat. ;
2.
I ntellek tuella förutsättningar~
MissionäreIl bör hav a ett i grunden
sunt förstånd, och får icke förete det
ringaste anlag för ärftlig sillnessvag'
het, ty det ä r fara värt, att förhållan
dena i Kina komme att bringa ett så
dant anlag till utbrott. En sund om
. dömesförm åga är allestädes en värde
full egenskap men i alldeles särskild
grad är det så i Kina. Och den snabba
anpassningsförmåga, som kan finna sig
i alla situationer och göra det bästa
möjliga av dem, har man alltid god
användnilig för därute: , Avsaknaden
av alla dessa förutsättningar hos en
missionärskandidat kan förfaga .' ver
,kan av .de bästa föresatser och de alL
varligaste ansträngningar, han . vO.Re
villig att underkasta sig.
. Till visad duglighet bör alltid hä:n:
syn fästas : Bildning är värdefulL

att

om
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den är parad med praktisk duglighet.
Men det finns exempel på i5ådana per
soner,. som väl ha gjort stora fram
steg i olika skolor, men som där synas
ha uttömt sitt lilla förråd av praktisk
duglighet. Sådana personer äro av fö
ga nytta i Kina. En missionärskandi
dat bör ·äga förmågan att idka själv
studier i vOken riktning behovet kan
påkalla" Om han i sin utbildnIng har
måst .' försaka en del tillfällen till stu
dier, må vi ihågkomma, att missionä
rens. hela liv och arbete innebiir ett
rikt · och fortsatt studium. . OcholT).
endast :, den nödvändjgapegävningen
förefinnes, kan en missionär även med
en säd.an . brist i sin uppfostran fä göra
en mycket värdefull insats i arbetet.
Ett , vjnnande sätt samt ledareför ~
mäga äro ock önskvärda egenskaper.
SomHga personer äga en förmåga att
vinna hjärtan och utöva inflytande,
som det är svårt att närmare förklara,
men som är en gåva av högsta viirde,
då 'den stäHes under den Helige Andes
ledning-. Sådana personer äro vanligt·
vis varmt fästade vid barn, och dessa i
sin tur visa dem kärlek och tillit. Bar
nens instink t vilseleder dem icke ofta,
och den, "som 'kan arbeta med fördel
bland .barnen, blir vanligtvis 'en god
missionär~
Ledareförmågan ger sig
hos somliga , tillkiinna på ett framträ 
dande sij.tt och är av stor betydelse,
Om 'e n ' kandidat saknar · alla . dessa
e'genskaper (ich kanske i stället har att
uppvisa raka mctsatsen till dem, bör
stor försiktighet iakttagas, innan han
antages för Kina.

Från hemlandet.
Missionärsin~!gningarna

Ostad ,m, m.

i Hassie och

Efter Merkomsten; från \nissi·ofrärsinvig
ningen i Fr,ö sö deltog jag under, ett pal'
dagar ' i en llppbyggelsekon:f erens i Kris
tinehamn. Under en följd , av år har en
konferens , 'föl' det' andliga " ljvets fördju
pande vari t anordnad i. ,derin a .stad. Själv
har jag haft. förli1ållell vara lilCd".vi<1 tven -

LAN

p.
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ne föregående , konferenser och däl'Vid
lä rt ' att mycket uppskatta de talare ui:
frikyr,ldigt läger, som framträtt, 1. år gIck
konferensen i alliansriktning. Bå de sia~
denskyrkoherde och pastorn i Blasie~
holmskyrka n, Fr. Björk, gåvo sin med
verkan till omsesidig glädje och båtnad,

*
Därefter följde några arbetsdagar 'i
Stoc1,holm och så g ick färdcnåter södcr
ut till vår andra missionärsinvigning. Den
ägde mm fred. d, 21 jan. - ej som fel
aktig t uppgivits d. 26 - i Hassie missions
hus i närheten av Mariestad Från denn.a
s,ocken ha redan tvenne mis,s ionärer ut:
gå Il till Svensk a Mi ssionens i Kina fält,
missionärerna Ri ckard och Hildur An~
'del'sson, f. Engström; Nu skulle en systci'
till f.ru A" frö,k en Elsa Engström , a v~
sk ilj as,
. Trots hälland e regn och isbelagd lands
väg hade det lilla missionshuset fyllts av
en förväntansfull skara. Somliga ha de
gå tt eller åk t lång väg. Missionshuset "ai'
vackert klätt: Innerlighet och äkta okonst
lad kristlig I,ärl ek präglade hela högtiden.
Både kyrkoherden och komministern i
församlingen,' deltogo tillsammans. med
frifÖrsamlingens ledan de män, i den he c
liga akten.
, Vår mi ssions gamle, vördade vän, kom '
·mendÖr O. v, Feilitzen, under många å'r
ordförande i kommitten och sedan sek
l'eterare, h ade, då missionär Folke ej
ännu hunnit bliva stark nog för att före
tagnen resa, beredvilllgt kommit med
frå n Slockholm och förrättade nu invig:
ningen,
Det 'var väl måhända sista gången den 
ne viiI' v,ö rdade och alltjämt för missio
nen så brinnande, å ldrige vän fick förrätt a
en sådan handling, För oss alla var det
en 'stor glädje att hava honom med oss
vid d e tta till fäll e.
Gripande allvarligt och kärleksfullt ta
lade h'a n till henne, som nu s.lzlllle av
skilj as fä,l' 'sitt heliga kall.

*
.; Tya 'dagar senare, söndagen ,den 23 ja~
nUal:.i ; firade vi vår tredje högtid i ösfa<1:>
-,
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mission shu s. över d enn a bygd har Guds
Andes vind a r ofta blås t. Kyrkoherde To
rins minne lever här , i välsignelse. En
skotte vid n amn J ames Lees h a r p å se
'nare å r h är verka t till v älsig nelse. Bl a nd
dem h a n få ll föra till J es us var också den
unga kvinna , lära rinnan fröken E/na
Gunnardo, som nu skulle avskiljas till
missionär.
Red a n en stund före den utsatt a tid en
var missionshuset till trängsel fyllt. Så ng 
förenin gen ledde m ed kraft den samlade
"skarans sång. Det var innerligh e t och
värme" som här, mötte en vid själva in
trädet.
Före n ingens ga mle ak ta de ordf., nämn
dema n Karl Eriksson, inledde m ötet m ed
att läs.a en Davids psalm och all nedka ll a
Guds välsignelse över mötet samt h älsa
de n ärva r ande 'välkomna. Det m ä rkt es
redan från först a början, att Herren h ä r
had e beredd a och lä ngta nde hjärta n, som
stodo i bönegemenskap med honom. Den
missionspredik a n, som sedan hölls, fö ll
ock i en ber ed d jordmån . Vi fin go stan
na inför offertanken i Guds rik e, inför
Guds ut giva nde kärlel" uppenbarad i und
ret p å ' Golgata, och vi fin g<J se huru den
na kä rlek li k en m äkti g , ström und er ti
derna vällt fram i Guds rikes, i missio
nens histori a. Inför en sådan offerstund
stodo vi nu. Med den fr ivilliga h ä ng iven
hetens tåg skulle ett högtidsoffer fäs tas
, ända fr a m till a lt are ts , horn. I den h eliga
avskiljnin gs h andlingen skulle på ell sär
skilt säll d enna ung a kvinna gi vas åt
Mästaren s h eliga tjänst.
Däreftel' framträdde frö!Ien Gunnardo
jämte d em so m skulle medverka vid a-v
skiljnin gsak ten, bland d essa fr öken G:s
fad er" st a ti on,för es tå lld a ren K. A. Gun
nardo i Äsa ka.
Sed,a n d e officierande och frök en Gun
nardo ,gemensamt utt alfl t den ap ost oliska
trosbekä nnelsen, läs tes missionsbefallnin g
en i Ma tt. 28: 18-20. Under bön och h än
ders påläggning ägde så avskiljninge n
, rum. Sedan lämnades mInnesord ur sl,rif
, ten , till . den utgå end e missionären, va r
efter ' h ela förs a mling.en reste sig och
sjöng qen l{ända lovp salmen: l)Nu ' t äcke n
GliQ 'allt folb etc.

)921.

Det var en mäktigt gl'ipande stund. Se!
dan en del vänner i l{orta anföranden ta
la t till den utgåend e missionären -oth ~e
försam lade missionsvä nne rna, a vslöts ' det
offentli ga mötet.
::::
.. !

Dessa rader ' skrivas' i Vä l'Iia mo. ' Har
h ar j ag fått vara m cd och bevittna ,ri ci 
got av den offervillighet som finn es i' de
sm å ländsk a bygde rna . llKi n esernas~än 
ner)) h öll d. 29 ja n. si~ försäljning. ; De
,s om voro med vid denna förenin gS bil
d and e stå ännu i sp'etsen för dess led
ning, bl. a. vårt värderade ombud fru U.
F ör eninge n är nu 26 å r ga mmal. Dess
första försäljning inbrag te 115 kr. Nu steg
summan till omkr. 1,760 kr. He l a tiden
har fö reningen arbetat för S. M. i<. Med
t acksamh et till Gud t änka -vi p å ·d en rika
insats i h ednamission en )lKinese rn as vän
n en) i Värnam<J få tt gö r a.
.
Efter försäljnin gen stannad e ' jag fyra
-d aga r i Värnamo för att led a en serie
bibelstudier över ämnet: Det himmds.ka
m edb orga rskapet. Sköna, oförgätliga da
gar .

'"
Under januari m å n ad h av a fle r a av S.
M. K:s a rbetare för etagit vidsträckta re
sor: missionär J osef Olsson ' h ar ' besökt
Östra Hära,ds Kris tl. Ungdomsför.bunds
fö.re nin gar, mission är M. Ringberg har
ver,l(at inom K. F.U. M. grupper i Sk~lIie ,
östergö!land och Värmland, fil. _k a nd; A.
E. Mellquist har rest i -Sörm,land, öster
götland och Skå n e samt k and. G. Öster
ber g i Små land , Västergötland och B<J
huslän.
'
' , , :.

N . "fI-~.

*
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Ej jag,- m en Gud förmål,'
Sin bild i mig förklara ,
Alt något redan här,
, Därav må synligl , vara',
, H an, som sitt god(l verk.
Begynt o~h . l~ig förSlår', '
Han d et {ullbordasicall ,
, Jag tror det: Gud, f örmår, ,
. . ~..... "-"

.
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, Genom mångahanda frestelser."
Från en resa i Tungchowfudistriktet, som
han jämte sin fru företagit, berättar mis
sionär Nils Sv.ensson följande om de hedna
kristnas kamp.

I Timgkwan' träffade vi en troende
man, en grönsakshandlande från Hua
<;:'hou, vilkens hustru är, eller rättare
sagt · varit, . fientlig mot läran. Han
talade om för oss , att hans 'hustru
satte sig emot aU han höll söndagen
och gick på mötena. I stället ville hon ,
aU han skulle gå ut och sälja sina
grönsaker också den dagen. Han sade
då; ~Jag skall göra, som du säger. ~
Enligt hennes önskan gick han även
på söndagen, men i sitt hjärta bad han,
att Gud skulle leda det så, att hans
hustru skulle komma på skam. Han
lyckades, den dagen ej sälja mer än
för några få kash. Nästa söndag sade
han till sin hustru: »Nå, vad säger du,
skall jag gå till mötet, eller skall jag
»Gå
gå ut och sälja grönsaker?» inte till mötet, utan gå ut och handla,
så du kan förtjäna något», svarade
hon. Han,gick men hade ej alls någon
tur dendagen. Han kom hem hung
rig och trött och hade blott förtjänat
några få slantar, ehuru han hade an
strängt sig mer än ,vanligt. Nästa sÖn
dag samma fråga, men då sade hon:
»·Gå till dinkyriqt! » Han gick gI'aq i
Mgen till Guds hus och, ehuru hustrun
änn,u ej är frälst, .hindrar hon honom
ej m er att gå till . mötena och hålla
söndag~I;l i helgd.
Vi besökte också de troende i staden.
De äro ej så många men det var kärt
att besöka dera~ hem. Flera soldater
i staden l äro intresserade, och några
ha redan bestämt sig för att följa Je
sus och komrna dagligen · till kapellet
för att sarritala om de eviga tingen.
I Tung'Kitan' fingo vi höra om f. d.
~vangelisten . Chao-Uan-Hstian's död.
Han hade just dött ett par dagar före.
Hans hem var i Peh-Chai, en by 30 Ii

från TungcKuan . Han har levat som
avfälling flera år och trots mängas fÖJ;
maningar varken velat bekänna eller
lämna sin synd. Han blev i våras ute
' sluten från församlingen. N u, när han
skulle dö, var det rysligt. Han var
så våldsam, aU ingen vågade gå in till
honom. Han honpade högt upp och
slog omkring sig och ropade: »Den
Onde vill dra mig ned till helvetet.
Gud vill också ha mig,. men den Onde
vill ha mig, därför att jag har rökt
opium och druckit brännvin. » Bud
sändes efter hans måg, som är en av
våra evangelister. Då han kom dit,
bad han för honom; sjöng några
. sånger och talade om Guds frälsande
nåd, Han fick då lugn och blev stilla ,
och sen somnade han in.
Vilket sorgligt slut för en, som kän
de sanningen och kunnat vara till nyt
ta för Gud. I stället var han en vanära
för Guds namn. Guds nåd, ack, huru
stor. Han frälste rövaren i sista mi
nuten, så få vi också tro att Chao gick
hem tiU Gud.
Vi besökte också San-Ho-KOll,
Chao-I, Ti-Hu, Long-Ch'ö och K'u
Ch'uan. I Long-Ch'ö ha vi många,
som älska Gud, men fienden håller på
, att göra det svårt för dem. En ledan
de man i byn har föresatt sig att df'
troende där skola understödja teater
verksamheten därstädes och för detta
ändamål hade han den dagen vi voro
där, gått till Chao-I för att få Manda
rinens medverkan. De troende i den
na by äro nu så många, att hedningar
na ' tycka, att den ekenomiska bördan
av teaterspel och avgudadyrkan blir
för tung för dem att ' ensamma bära,
men att sluta upp därmed ha de ingen
lust till. Må Herren hjälpa de sina ur
svårigheterna och undan denne onde
mans våld!

*
Om det' funn es mera av den inträngan
de nöd för själar, som pressar tårarna.' i
våra ögon, skulle vi kanhända oftare få
se våra önskningar i della avseende upp
fyllda.
I-IUDSON TAYLOR,'J
" . ... " .... .. ......_).J.!:.
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Frän skilda fält.
Nyligen hava i Kina två nya kinesiska
buddhistiska tidskrifter framträtt, i vilka
framåtsträvande, i västerlandet utbildade
stud enter medverka . Det tillkännagives,
at t planer äro il. bane för upprättandet
av ett stor t buddhistiskt centrum. Ett en
da buddhistkloster i KOJ1sU mattag ul1Der
ett år icke mindre än ett lusen munkar.
Buddhistiska missianärer bliva allt mer
verksamma .

*
Det å ttan de världssönd agsskalkanventet
haj' nyligen hå llits i Takio. Det är blatt
60 är sedan l,ristendamen vann insteg i
Japan. Nu samlades i dess huvudstad
2,000 persaner från skilda länder för aU
överlägga am den . kristna söndagsskalan.
Enligt den statistik, sam då framlades,
finnas i hela världen 30 milj. söndags
skolbarn. ökningen sedan förra kanven
tet hölls 1913 utgör emellertid blott en
halv miljan .

*
De ·lyska mlsslanårerna ha drivits bad
från missiansarbetet i .Brittiska Indien,
Guldkusten, Kamerun, Toga, Ty5ka ach
Brittiska östafrika, Egypten, Persien;
Hang.1wng, Narcl-Barnea o. s. v. Omkring
1400 tyska missianärer ära avstängda från
möjligheten alt verka. för evangelii ut
bredning, och det i en tid, då an,dra mis
s,i anssällskap saknn möjlighet a tt fylla de
vakanta platserna.
- - -- -

För S. M. K:s bedjande vänner.
Tacksägelse- .o ch böneämnen.
Emy OhrlanDer ,a ch h ennes efterlevan
de, s. 25.
.D e nya sändebuden ach deras rcsa, s.
29, 30.
.
Ingebarg Sandberg, s. 30.
Maria Petterssan, s. 3I.
Våra publikationers spridning, s. 3I.
Sinims Land und er det nya året, s. 31.
Nödhjälpsmedlens . utdelning till de
hungrande, s. 31.
Arbetet i hemlnndet, s. 33 f.
.Verksamheten i Tungkwan, s. 35.
Den akadem iska mission skanferensen, s.

Eehl'uari ,\S41,

Nordisk akademisk missionskonierens
i Uppsala.,
InnevaranDe vårtermin firar Akadc c
miske Frivilliges Missiansf.örbund i Nar~
den minn et av sin 25-årign tillVaro. Ar
1896 bildades nämlige11 . i .K6penhaml}
Akademiske Frivilliges Missionsförbund
(A. F, M. F.) för de nardiska ländern a,
en sammanslutning av de studenter vid
Nardens högskalar, vilka se fram mot
missianärskallet såsom sin livsuppgift.
A. F, M. F. vill därfÖl' genom s in svens
ka natianalavdelning i samverkan med
Slu-dentmissiansföreningen i Uppsala rik
to en inbjudan till stli-denter och med stu,
dentcr likställda i Danmark, Finland ,
Norge ach Svedge att deltaga ,i en nar
disk akademisk missionskonferens i Upp~
sala den 30 mars-3 april 1921.
Bland talare, sam lovat medvcrkn, kun~
Ila nämn as : j.i.rkebiskap N. _Söderblam
(ev.), Diskap E. Billin.g, prafessorerna O.
lbllesby, A. Kalma-din aoh L. ReichelL,
dacenterna J. Lindblam ach G. Lindeberg,
daktor K. Fries, pastal' C. Skovgaard
Petersen, missian sdi re-k tarerna G. Dahl,
quist, E. Falk e ach J. Lindgrcn, missions
föreståndare J. Nyren, rektor A. Ström
stedt, rektar C. Benander, doktar G. Pal
mer, pasta·r W. Jack.
På söndagen anardnas missionsguds c
tjänster i alika gudstjänstlakaler.
Anmälan upptagande nnmn, titel och
adress skall insän,d as före den 15 mars
till fil. kam\. Nils Roden , Odcnsgatan 11 ,
Uppsala.
Kanferensavgiften för deltagare från
Sverig,e är 5 kr., varav 3 kr. insändas
samtidigt med anmälan. Utländska del
lagare ach hemmavarande missionärer _i
alla de nardiska länderna - erlägga ingen
avgift.
Vi hoppas kunna bereda ett sA start
antal konferensd eltagare sam möjligt fri
bostad, varvid särskilt hänsyn tages till
de långväga resande.
Likaledes hoppas vi kunna .anskaffa
måltidsinackorderil1g till ett nedsatt pris
av omkring 5 kr. per · dag,
A.. F. M. F. i Norden.
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REDOVISNING
for medeIinflutna till "Svenska Missionen
månad 1921.

n;;. Resebidrag fr. Sellnäs

Allmänna missionsmedel.
].

2: 
»Tacl;offer till Herren för dec. »
5:
'.l. K. M ., Gag nef
:\. MÖl'tcryds KristI. Ungd.-fören. , till
7:1: 
.J. HlIltqvlSts nn derh.
4. Hejde ' },1~cksyrÖrDning
l O: 
[J.
K. F. U. K., Umeå
50: 
6. Tofteryds. mfg ,
150: 
7. C. F., He n "U unga, »för söndag:siig.-~ ,.) 40: 
8. M. och ' E. J :s.. Odcshög
100: 
20. H . R ., Uppsala, spa r b-medel
21: 
2]. E. och V. H. gm M. , E., Vrigs tad
lO: 
2"2. M. E .. Vrigstad" för prov. ii S. L.
5:
23. E . L ., Sthlm
40: 
24. ~OD~imnd ,) en sparb-ö ssa
14: l r,
lO': 
29. Systrarnil E. och S. A:s sparbössa
~{J. Ur Gud s ril,a förråd
3: 97
31. Söndagssk ol barnens spa,rb .-mede l, gm
C. J.. Fh sDY ,
44
a2. M . L. L., Halmstad
]00
~4. >Annie "
5
],188 68
35. Fr. s parb.-tömn . i Tranås 6/1
36. Fr. d:o i Bctesdaky rk an, Sthlm. 6/11 1,493 50
~7. O n ä m n d '
150
38. T. H.
]00
49. A. N., Växjö . å rsbidrag
4 35
SO. G. S n:s sparbössa, gm M. Ph. T.,
Linköp.
13 93
51. S. N:s d:o gm d:o
~5 7&
:'2 . A. B. M:s d:ogm d:o
6 88
53. E. J. N:s d:o gm d: o
~ 62·
.1
54. •J. o. S. G:s d:o gm d:o
55 . K. G. N:s d:o gm c! :o
3 13
~6. E. R,-gS och skolbarn i Linnesko Iull,
o 7n
gm d:o
;")7. K love dala mfg
32 15
58. O. Å., Spjutbygd, »H errens tiondc »
15
59. Hi . S., Uppsa.la
50
60. G. C-n, till Johannes Aspbergs
und c rh .. gm E. A. A .. Boden
10: 
61. L. N ., Hagestad. spa r b--medcl
U:~
62. M. N., d:o, d :o
~: 
63. N. A. , Vlillebel'ga, d;o
H:

64.
G5.

F. M.

.

H: 

Kvidinge ' ungdomsförening
100: 
66. I. T . .B., offerkuvert
lO: 
67 . K . L: s spar bössa, Strömsborg, gm
] 6: 30
. K . B., Tr<lnås
68. H . L. T: s d :0. gm M. Ph. T .. Linköp . 9: 90
69. E . N. J:s d:o, gm d:o
9: 33
,O. Sv. N . J:s d:o, gm d:o
ll: 45
71. Offerku ve rt fran Köping, gm A. H. 14:' 08
72. Sam:ade ettöringar ]920, gm d :o
63: 77
73. A . H. , KÖDin g . •gäva pä födelSeda
gen från v ännel' ~
20 : 
75. E. G., Solleftcil., prov. å S. L.
35 : 
76. L. M. F. till F. Prytz', ~1. Nylins
och E. Jonssons underh.
] ,350: 
77. 8pölands kristI. ungdomsför.
200: 78. Bogla kvinnoförenin.r;. t.ill l,vinnliga
67: 25
. missionärer
79. Backa N. P . P:s sparb. -medel, gm
L. N., Norr Edsbyn
15 87
SO. C. A ., Visby
50
8J. K. E. B., Gtbg. överbet. å H. S. Ö.
6 22·
84. . Tiond e, I. B. »
50
S5. , 25 öre i, veckan und er 1920. från
fam. B .. Lemnhult
13: 
86. Hörs ta kristl. förs. till Axel Hahnes'
nnderh.
49: 50
87. Ukna ' m f g
.30: Clm'a Bad 
SS. Riinta å obligation
2;): 
inrättnin g
S9. C. M., Eds lJYII
7: 50
"90. Koll. i Orsa 30M
26: 4-1
9] . R escbidra .r; fl'. D. t:. F. i Siljnn sniis
~)2 .
c.. C., .1 e rJ'i,ii
~g:

93.
~4.

Res.(!bidrag fr. Gngllc[
A. T. lT .. S"]]n1i,

Kina" under januari

~J:
:~:

=
20
!)O

%.

9/1 '

91. n :o i Kry l bo m issionsh us 10/1

98.
103.

)(l4.

ID:>.

)06 .
107.
108.
109.

llil.
ll3.
ll4 .
ll5 .
H6.
])7.
118.
]1 ~ .

120.
12J.
] 22.
123.
124.
125.
12~.

127.
132.
133.
1~4.

135.
136.
1~7.

138.
139.
140.

141.
144.
145.
146.
149.
150.
] ;;6.

157.

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

170.
171.

N2.
173.
174.
1'(5 .
176.
177.

20: -:

Koll. i Borlänge Luth. Missionshns
18 : 
18: 3G

G. M. , Trell eborg
~O: 
Sparb.-medel gm II. B., Hofva
60: 
L. P., gm d:o
5: 
C. & A. J., gm d:o
~: 
Fam. A. T., Gri mstorp, sparask gm
d:o
25 11
Jön köp :s KristI. Yngl. -fören., JÖnkp. 30
K. N .. JÖnköp.
20
Röks m r g
12:'
Röks ungd.-för en
75
lr,
H. J. , Grön sk å r a, sll a rb .-mede l
E. K., d:o. d:o
~
H. J., Högsby århu lt, d:o
:1
E, K., d: o, t1:0
10
A. K ., Röv"remåla . d: o
5: -
'7j: 
A. & E. G., Grönskåra., d:o
Missionsvänller i Markaryd. offer
kuvert gm J . P. F.
40: 95
Vrigstads ruiss ion sfÖl's.
50: 
E. F., Herrljunga, föl' friex . a l' S. L. 2: 50
M. R., Vä x jö
40 : 
S. N., Sala
2: 50
;, : 
R. K .. , Klintemala
W., Ursvik en, spRrb.-mc del
11: ·m
G. F., d:o, d:o
17: 8il
»Ett löfte till Herren ». Medle
25: 
Koll. i Emanuelskyrk., östersund n/J 82: 
n:o i östersunds kyrka 9/]
3'20: 
n:o i Frösö l,yrka ]0/]
150: 
n:o i Fillst" missio nshus, gm K. O. 100: 
Syförcn:s' i Vän for s sparbössa, gm
F. Ö.
50: 6;)
»Haralds minn e h, gm d:o
27: -
J. R .. ()stersund
:i: 
94 : j8
Ko ll. åK. F . U. M .• Malmö 6/1
Resebidrag f r. Ev. Luth . Missions 
sällskapet, Malmö 9'1. gm A. G.
20: 
Koll. å K. F. U. M. , Hälsingb., 10/1 142: 57
»Ob s.! Sparad e tobaksslantar m. m. ', 34: 
»1 K rö n. 2·9: 12»
]87: 
Vikaryds' sy förening
150: 
SIwibarnens i Ledia skola sparb.,
gm H. P.,
~1: :;0
LäraJ'innan s i d:o d:o, gm d:o
24: 50
E. H., Simonstorp~ sparbössemede l ')5·
:III. S., rab. ä H. S. O.
iG~ 2~
7: 50
J. A. &. A. P.
»Jllloffer fråll Hejde», gm A. B.
30: 
7 : 90
Koll. i H elll se, gm d:o
19 . 
Fru G:s sparb., gm d:o
D . U: syfören. i Bro, gm d:o
:!.'>: 
Fru V ., Bro. gm d:o
5:
Fr. Kiillunge och Vallstena, gm d :o 40: JO
S. S., Alsen. sparb.-medel
8: 60
Röl\s syförening
ZOO : 
19 . 
Bethe ls mfg. Stegebor g
Ekenäs syför on ., auktionsmc del
204 : 40
Hal,ebo mfg
200: 
S. J .. Vreta Kloster
.00: 
A. W. N:s sparbössa. gill M. Ph. T .,
Linkiip.
~" 50
rr. R: s d:o, gm d :o
l: 16
En sparbössa, lämu. v. bönemötet lS/l 19: 45
SparlJ .-med el fr. Kinnekleva och
Kiestads mfg
2M: 92
25: 
G. &:; E. K:s sparb .. E kenässjön

178.
179. ;.,Ta ck »
6:
ISO . Forshems KristI. Ungd.-förc:1. , offcr
ko ll.
))0:
18)0. A . L., H ed vigsdal. sparb.-medel
50:
182. Missionsaftonen i Svedie mindre
folkskola. gill M. L .. Gär dsta
"O
1M. Hllsaby & Skielvllllls mfg, sparb.med . 60
184. Koll i Glindran, Björkvik . 911
:17:
l~;;.
n:o i miss ions huset, d:o, 10/1
2~:
l &i. D:o i Dj ll pviksniis. d:o, 11/1
J4:

50




70
45

3!l
._.j... ".

38

8: 50
D:o i Yn'g e'rstranä. d:o , 1211
17:D :o i Tegllebol., d:o, 13n
2: 02
,,'l'illägg»
.
191. O. B .. Väste rås; för rab. å H. S. Ö.
och friex·" a v S.' L.
12 50
192. ,;Ell galUIll aI lllissionsvän », gm O. B., 3
193. , "Tackoffer på 'födelsedagen »
100
194. E. L. S., Skellefteå, gw A. B.
25
195. K.' J., Motala, · föael se dagsgåva, gm
50:G. G.
196. Koll. i Lllth. Mission sh uset, Kristianstad 16}.1
.
140: 79
197. D:o i önnestad 17n
60:198. M. L., önnestad, »cn skuld till Herren ), 30 : 199. ),Ki navän ». till N: Ellgbäcks und e rh. 400:~OO. Koll. i Klippan, missionshus 1811
134: 68
201. D:o i Land sk rona 12 11
40: 202. D:o i Ystad ' 1511
12;;: 27
203. J. R, Ystad
10:204. Koll. i Kri,;tianstad. g m A . G.
80:205. K. F.U. K: s offer på trettondagen,
~5: 65
till S. M. K., gm d:o
24: 33
207. "Syster Annas' sparbössa:·,
1:208. Onämnd, i br ev
209. »Seuap5Iwrneb" Lidköp., till h err och
250
hu l.ariells underh.
210. Myrhults mig
15
5
211. A. O., gm H. L, Algarås
15
212. T. C., Skönna rbo, sparb.-medel
1,000
~13. »H. H., ett tackoffer»
~14 .
»Okänd; tacko[[er»
500
2 50
215. T. L. E., Elfaalen
~16. Insallll. vid O. Svenssons begravn.
1611, gm A. J. A., Ashammar
15: 22
~17 . V. G., ' l ' i b : n '
100: 218. Mission sIlledel fr. Ostnor, gm M . S.,
50: Furudal
2'22. E .. H., Uppsala,
10: 221>. Mörteryd s mfg
350 : 10: 224. O. A., ' gm H I .. Algarås
225. Sparb.-ll,ede) fl'. Nora, gm H. D.
121: :L6. J. P., OfvanmYl'a
5: 15
227. ' A. P. E., Storhögen , >,tackoffer till
Gud»
100: '!'}8. Medel
insam!.
Storhögen, gm
A. P. E.
30: 2: 50
233. J. N., Brändön
234. H. S., Vä n näs
20: 
~5. Kinal!1'etsen, Gtbg, till E. Ohrlanders
60: 
underh.
236 :llånuagssyföreningens sparb., gm L.
H. Norri<öp.
50: 2'~!l. Bla ni<a penga r och ettöringar i Jesu
välsi gnad e nawn, av O. & H. K.,
Lund
!O: 20
240. F. L., Näså"er. sparb.-medel
5: ~41_ Sparb.. medel fr. lngelstorp , gm E. E.,
Glelllfllingebro,
65
242. Koll. i Kvioinge 19f1
139
243. J. D. S., Kvidinge, r esebidrag
100
244. Koll. i Missionskapellet. Astorp, 20n 80
245. H. B., Astorp, I'esebidra g
10
18 25
~46. Koll. i Ske lderviken 2111
247. A. G., d:o
,
~:100: 248 . K. F. U. M., Hälsingborg
249. P. P., Vreta, gm O. A. O.
2: ' 250. ' Spa ,·b.- med e l, gm d:o
4:~
:l5,j. E. K., Ek ery d
5:202. G altå,S m ['g
50: 253. F. 13., Sollefteå. pro v. å S. L.
10: ~4. J1:issiol1svänuer i Ha ssIe, till H. An·
derssons underh .. gm S. A .. Brod e
derlld
105: 50
255.' Söndagsskolbarnen i Krontorp
20: 77
:l5r;. D:o i HassIe
3:257. Koll. i HassIe vi d missionärsin vign. 108: 258. D:o i Ostad vid d:o
319: 259. A. E. P. , Gtbg, till E. Ohrlanders
hemresa
JOO:262. Ryds syförening, Mulseryd
125: 263. H. P. H., »taelwffel' till Herren på
25: födelse dage n » 2411
264. C. H ., HeGelllora
10: 265. H. L., g'In r. A .. Norrl<öp.
40:266. I. A., d:o. r 8b. å höel;cr
12: i .n . E. P .. K. Villastad, till M. Ring
bergs 11uderh.
50: 187.

18H.
lS~.
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274 . . ;I'fellersta Distriktsförb. : av K., F.
U. M., till d :o
1',800
~6 .. '"H. G., tackoffen, gm J. W •• ödeshög 511
277. H. L., ~w K. H. N., Sä\'$jö '
lO..c:..
278.. E. S. \v., gm A. A .. Julita,
. 20
279. S. T., Maspeiösa
2,000 >.!..
280. ; Kinakretse n, Gtbg, till E. Ohrlanders
und erh.
30:-~
2SS. H. & O. S., LämnhuH
11.: 
287. · ·L.S., d:o
, 5:
288. G. G .. d:o
. 5:
289. 'A. A., d:o
2:
290. L B .. d:o
2: 
29 1. Daggryningen i K. M. A" till ·E.
berghs underh.
' 900: 
302 . Figeholms Evang. Luth. söndags- '
skola, gm B. W.
'
. 25: 1~
303. Söndagsskolan i Skurö, gm G. S.
18: 44
304. Koll. i d:o, p:rn d :o '
"
'18: .~
305. D:o i Bjöl'k vi l<" gW K., Misterhult ' 18: ~
306. D:o i Mistel'hults kyrka, gm K.
50: 08
307. TOOl astorps Olfg
'25 : 
308. Kell. i ~Ilar ås, gm J. A. N.
'. 8: 
309. D:o' i Kristctala kyrka, gm Ch. M.
32:
310. Skärstads N. mfg, resebidrag
10: 
311. Ollllstads mfg;
48: m:
312.. Koll. i Rörö, gm S. A., Apelvik
42: 
313. D:o i Uklum, gm F. L. .J.
22:
314. ,Onämnd. Uddevalla
5:
315. Kinakretsen i lrm eå
66: 
316. Koll. i Kristianstad 2 0 1 1 6 3 : 
317. A. G., d:o
5:
318. Karlshamns K. F. U. M. 'J:2 n ·'
59: 
319. Karlskron a d,o 23/1
60 ~ '. 104: 1&
320. Koll. i Kalwar :Mt1
321. D:o i Rock'leby 2511
65:
322. D:o i örebro 3011
103: 5()
323. D:o i Missionskapellet. JJnnd.
54: 1 ~
324, A . E. M., Norrköp.
100:
3t5. J. M., d:o
37:50
3'"6. H. J., d:o
5: 3()
327. Koll. i Eb en -Ese r, u:o , 28n
9: 4()
328. Reseb idra c; fr. D. U. F., Norrköpc
15: 

un

329. S. K., 0:0
330. Koll . i Gnesta 2911
331. D:o i Mölubo 3011
332. Resebidrag- 1'r. u:o

5: 

31: O~
2;':
15: 

Summa Kr.

~1,707:

2J.

Särskilda ändiunål.
och Muilisas sparbössor, till
Barnh. i Sinan
14: GS
10. Mi ssionsvänner i Tålebo, för evang."
50:
:.....
Yun llin· chen
n. Gm L. M.' F., till en bibelkvinllas
underh.
150:
12. Fullösa söndagsskola, till söndags
80: 
skoIv. i Kina
13.H. E., össjö, till fru A. Hahn e, • för"
den blinde och fattige mann'e n » 20:
14. L. n., Sthlm, till Anna Erikssons ,
bibelkv.
.
, 300: 
16. K. A., »ett löfte », till ?vI. Hultl<raiJtz',
att anv. efter gottf. '
' 20:
16. Anna hl.. till d:o
. 5: 
17. A. D .. Kristdala. »söndagstioöri ngar> ,
till E. Berg, att a nv. för skolbarn
6:
18. >Sy st e r Ida », d:u för d:o
6:
6:
19. "Lilla Greta », d:o för d:o .
2.5. Gåvor ,gm E. L., Sthlm, till Littera
tudonden
500:-'
26., K. G. M., Appelvil<en, fö r eva ng.
Kih Fnh-ho i Hoyang
,
200: 
27. E . S., L.iunghy. till M. Nylin, att
a nv. en!. övere n ~komm .
200:
39. KlIngsholms h y dd ans Bal'nfg, för gos- "
'
sen Wang ~n · seng' i Puchowfll..' 100:
40. Söncagssl'olhprn i F'orssa. spurb>
m"~el till oöndagsskolverks. i Ha-'
yan gs . distrikt
.'
20: t4
41. ;8. & E. J .. Stellsjön. till J . Hult
Qvi st att a nv. efter I!ottf.
' 20: 
J;;: 
42. H. F., Kumla. till Barnh. i Sinan
5: .....:
43. A. P., d:o till d:o
9.

Sv eu
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.j4. A . L .. . d:o ·. t ill d:o
'.
l: 
b.onct"gsskolb. i Väne'Åsaka, t ill d:o,
.
.
14: 25
. gm·.K. .II.. G.
46. »L ibanons» missio nskrets, Gtbg, koll.
.'
. l /J, till Solaathellllllet i Honunfu
71: 50
47. A : K, :stellsjön, t~ M. Linl.en och J.
HultCJ.vist, att : a nv. efter goUr.
20: 
-IS... Onämnd, till N. Engbäck att anv.
efte r gottf., gm M. Ph . '1.\ , Link.
50:
74. . E . O. U., Gonäs, till evang. un aerh.
50 : 
99. . L. S., till M. Pettersson, Sin an, att
anv . eYt er gottf
10: 
100. . Insaml. i Gillb erga 9/1, till hjälp åt
fat tiga tro endes barn, eller till
Barn h . j ' Sinan, till frök. M . Hult·
Ltrantz, ' gill A, A .. Hclj ebol
131: 15
101. E. B. , till d~ h ungrandc i Honanfu,
, . gm li.: B., HoYva
5: 
J02. >Gal. 6: 2" , till a:o
10: 
111. ·E . A., 'Stb lm, till H. Tjäd er, att anv.
eft er gottf.
10: 
128. M. H., håUt.orp, fil I kvinnoskolan i
H ancheng
.
.
,,: -
129., A. E. , till M. P ett er sson, a tt anv.
efter gottf.
20; 
H30. K. F. U. M:s missionskrets. Gtbg,
till so ld a t vcrksamh. i Yuncheng 1~5:
l aJ. Erstorps ungd .·fö r en .. fö r eva ng, Feng
Shi · tsuin, Hoyallg', gm J. K. , Finspong
100 : 
142. ,.onämnd», till äldste Yus änka i
Yunguing
54: 
143. D:o till O. ' Beinhoff, enl. övercnsk. 100: 
147. K . F. U, K :s »missionsstudielcurs » till
M.Pettersson, att anv.. for de
hu ngrande
JO: -
J4S. Vänner, g m I. A ., NOl'l'köp. till d:o 40:
1f>L M. F.. Duvbo, till >Lot usbladel»
.
i S in an
50: 
152. S . B., Kö pin!!', till M . Petterssons
barnhem
10: 
1M. Forshems KristI. U ngd. -fören " ., för
gossen Yu in '· tongs underb.
50: 
154. O. L. & S . .M .. till O. earlcn, för
p ortvakt Hl-30/6, gm O. L., Skövde 100 : 
1,,5. Söndagsskolbarnens sparb.-medel,
Björn e, till verksambeten bl. bar
ne n i K in a gm M. H.
15: 75
Hl7. HusabY ocb Skjelvums mfg, influtit
vid söndagsskolfest, till Barnh. i
S inan
37:
168. »Ti onde », M:a.J . . 3: 10----JJ , IS, ».till hjälp
45.

i

It

t

,r
I
I

II

i'ö r d e bU DO"l'an d e barn en ))

169.
190.

206.

m.
220,

22'1 .
229.
2.30.

23J..
23'2.
~32.

337.
238,
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>:.onämnd, tilY Guds namns förhär
, ligan de i Kina», till M. Pettersson,
att anv. föl' de nödlidande
50: 
Kinne Kicv a och Kj estads . Ungd.
fören., lcoll. vi d söndagsskolfest i
K'estad, till R. Andersson , att anv.
för de nöd l., i Honanfu
,
~4: ·3~
E .. Husaby. "tack till G ud ", till de
. bungrand e s må i Barn h. i Sin an
10: 
L:a Svenska Barnt: s .Exp., JÖn!<öp.,
"
till skolan i 'S inan
73: 48
Huskvarna söndagssko l för gossen
Heo !Cuh-y ue.D i Sinan, gm L . J .
'G. 'Huskvarna
150:' 
O. Ä., Spi utsbyg-d, till unrl erh. a v
"missio när H. Linders medhj. pil.
distriktets utsta tian
50 : 
. A. R.~ Malmö, för bibelkv. Ch ang
Hs U·s hi
.
WO : 
C. R., ·d:o, för gossen Ma T ell·en
100: 
H . S., till Matnsao i Yunchen g underh . 15:
al ,F. M., .Mörby, till eva ng. i Pn
chenv:
50:
bl H. T., .Sthlm, för evang. i Yun,
250: 
ehen!:,
V. K., Kr ist dala. sparb .-medel till
Anna Erikssons kvinnovel'ks.
.
<1: 50
E. & A. S. salI\ t B. & . A. J.. Häl 
s ingborg. till eva ng. Tung- Tao-yuen

,. "
i Pucbenp'
. . , 150:
2liO. Onämnd, til l H. An del'i;son, att anv.
efte, .!l:ottf·" .
. .
.
50: 
261. ,p , T .. till, skolgossen ;,Nåd»
2;':
t67. »Gåva pil. fö delsedage n""
till
M.

Hultkrantz\ att anv. efter gottt
för de ned!. ' gli\. M. R, Biörllö
G5: 10
!68. , K. H. N., Säv sjö, ' för 'e vang. S ung
.
Cheng·paug, lio uaufu
300: -'. ,
269. D:o
rö r evang. Tsao Chi ng-Ho,
Puchow
.
300: 
2/0. D:o f~r bibelkvinn;tn Chang Hsiang·
shih. I sllih
150: - ,
~/ l.
H. H.,. Kristdala" till A. Eriksson, '
att unv. efter gottt
35: 
272·, Sönuag.;skoll.. i Kjestad till Barnh.
' ,
i Sina n, gm E. J., Kinnemalma
18 : 71
27;3. M. H., Rah us, till M, Pettersson, att
,
anv. eftel·gottf.. gin J . S.
100:-'
281. »Tiond e>, att anv.' för lindrande av
nöden, bl. barn en
3: 
~82 . J. A. H ., Götene, till M. P ette rsson,
att anv. föl' barllh. efter gottt
ISO: ---;,
283. ,.onämnd, att anv . för a rb. bl. dc
hungrande i K ina »
3,000: 
~S4 . G. J .. :sthl m, rö r en skolgosse i
Puchow
100:"- '
292 . DaggryningpJ' I R . M . A., for flick
skolorna i Hon&nfu, I shih, Pnchow,
Ho yang, Mienc hih, Pucbeng oe b ,
,
H ane.heng å ö5 u: - rör varje ' ~,450: 
:.!93. D:o t ill Anna Janzon, rör Pingan
120: 
~a4,
D:o för lärari.nnor i flickskolorna:
Honanfu 200: -, Puchow 150 : -,
Hoyang 200: 550: 
~95 . D:o till hyra för flickskolan i Pu
cheng
170: 
296 . Koll. m. m . i Figeh olm, till M . Pet·
tersson a tt anv. efter got tf. för
de nödliu an de. gm B. W.
161: 95
~~ 7. Ur E:s. E:s ocb :S:s sp~rbössa till
M. P ett ersson för de hungranC! e,
gill O. S., Misterhult
3: 
298, Ur A. P:s d:o, till d:o ' .gm d :o
Ii:"':'"
299. ), Pröven sil. burudan j a g bli ver, sä·
ger Herren ", till d:o
30: 
300. , Kinabarnens vänner», Rotenäs, ti ll
ett barns u nrierb . i Barll ll. j Siuan 65: 
:101. G. S., RoteniiS, till M. Pettersson, fö r
huu gr. bam
23: 
Summa Kr, 11,806: 8&

2S,
33.

S'J. '
83. .
112. '
~S5,

j)Iiss ionshemmet
:·,Ur Guds rika förråd », till Barnens
Hem
»Lille Eve», nyårsgåva, till Barn ens
H em
,
Till Ba r ne ns Hem, Duvbo, S. S.
sJ;arbossn
En . vän till Barnens H em, gm d:o
Ma tt. 25: 40, till Barnens H em
,
, När vävs tolarna kOlllma j gån!:',
tack fö r en ny päl s mössa», till
Barnens Hem
Snmma Kr.
Allmänna missionsmedel
Särskilda ändamål
Missionshemmet

10 : 
20: 

25: -:
20: - '
5: 

HJ:-'-90 : 

21,7C7: 'n
11,8U6: 86
, 90:

Summa under j a n. månad. 1921. Kl', 33,604: 07

Med varmt tack 'till varje givare!
»Så t acka vi dig nn, vår Gnd, och lova ditt
härliga namn .»
1. Krön. 2a: 13,

Nödhjälpsmedel.
Tofteryds mfg ~IJ: - : Koll. vid ba'l 'nfest i ö~ter- '
sund gm' G. K 30: - : N. W. glO J. S" Mallllö,
S: - ; P. A. I"lll d:o lO: -; G. K. gm d:o 10 : ,-;,
Koll. i J ans.iö gm O. P., P ~ ek e . 7: G6; J, E . .T.,
Vänge lsby, ~: Sr, : . Back e O' fg 25: - : K. A .. Käl
vene, 12S:.-: Än;;s mf'g 64: 40: »Syu .. nå bön -,
~ :Mos, 28:' 38. 50 : -;, Försallll. -medlem i JUUg gm
.~

.... " . ~-, :.::

~._\" ' '''''

- '

40

S I N I lY! S L A N D.

iN. A., Jun~', j: - : A. L., Liuköp.. 20': - ; Fru B..
Borlänge, 50': -: ' »Onämnd » g m F. G. D., Götenc,
40': -; Insaml. gm A. H.; Sätaröd, 42: - ; Syst
",;rna P., Falun , 60': -: >Till det hungrande
Kina. ID: - ; Sandherr.s mfg 35: -; S. E., Sthlm,

25: - ; E. O., Mösseberg, 25 : -: G. G.. Motala,
gm G. G. l;;: - ; fru J. gm d:o 15 : - : rru N.
.~m

d:o la: - : »Till de hungrande barnen i
Kina » 45: -: A. V .. Björkfors , 1: - : E. B. G.,
Mölndal, ID: - ; "Onämnd», Gtbg. 500: - ; G. J.,
Stp., ID: - : Ki. B-n, B-a, Hjo, la: -; Ch.
lr- s t·. Stol'vik, la: -; Fam. J., Uh'sto\'P, 25: -:
E. O. E., Odenäs, lOD : - : Säbyluuds-l<'olkcturps
ungd.-för. 50: - : Illsaml. gill E. S., Strängnäs,
50: - ; , 0näll1Jl(]" ID: - ; O. N. gm A. A., Häl
singborg, 10: - ; B. L .. Kvidiug'c, I!'m d:o .10: - ;
Onämnda ö. ·K. 25: - : Fröken H. 5: -: A. S.,
Gtbg, 50: - ; Insam!. gm L S., Skara, 2·1: - , Nio
s mil flickor gm D. O., Gisebu, ID: - . Grötö syföl'. ZOO': -: A. S. & E. S. ID: - ; Från Carolus
IDO: - ; »Vännen från land et» 50: - ; A. B. ,
Sth lm, '40': -; »Onämnd », 5: -: M. E., T.ranus.
20': - ; Gå vo r gm A. ' K., Stensjön. 40: - ; Koll. i
Boda missionshns gm A. J., Stensjön. 70 : ;;5;
"Fattiga systra r i Horn » 30: - : Gravare Fenncs
lU!lda nn gd.-fören. G5: - ; E. & C. M .. S,iötorp,
;:;0: - ; Norrköping-s Dagtl'r yni ng 25: -; S. P. W.,
Hägerstad, 57: -; K. E., Knutby, 50: - ; S. S. ,
Delsuo, 40: - : A. S .. Sjötor;:>, 50 : -A. G. H.,
K UlJ1:a , 10: -; »För mig och oig" gm M. Ph. T..
L inköp., la: 9~; »Jag hjälper dig» gm d:o 50: - :
E P. gm S. T .. Ramlösabrunn, 50: - : E. L.
gm d:o 3: -; L T. B. gm A. J., Alingsås, la: - ;
G. L. A .. Valrlemarsvik, la: - ; A. A .. Kristine 
ha·n ,n. 10: -;M. S., , tackoffer>. 3D: - ; K. ,T-n,
örebro, 25: -: ?IL S., »tacksamhetsgärd », 25: - ;
E.. R. & }1. L., Ti bro. IDO': - ; M. S., F urudal ,
29: 50; »A v en gammal missioDsvän» gm S. S.
50' : -; A. gm S. S., Delsbo, j a: -: C. L., Norrl,öping, 10: --; Gm vare & Fenn es luuda kr. ungd. 
l'ör. 43: -: Lindhults mfg 175: -: Koll. å Ev.
Luth. Miss.·säilsl<a pets loka l, trettondagen. gm
N. P., Malmö, 1,378 : 05; C. O. R. Gell ivare,
la: - ; Frn L., Hvetlanda. 5: -; Fru A .. d:o,
5: -; D. U. F. i Klagstorp 50'0': - ; B ethels mfg,
89: -; A. I< S.
::)- n
IU: - ;
Ch. & . : \
A-g, Delsbo, 12: _ . A. R. gm S. S., Delsbo,
40: -; Ill saml. på E hel'ö gm H. N., IDO: 75,; D:o
i Gl'ebo under böuev. gm A. K ., 1 2~: &1; L. P.,
Miölby, gm Sv. Kyrkans miss.-exp.. 5: -;-;
»Okänd " 10: -; :;Tiond e, nv t acksam" gm L Ö.,
Hjorted, 15: -: "Kerstin», örebro. 2:;: - ; P. J.
&. C. R. L., Riillså, 50': -; C. W . A .. Motala; gm
G. G. , la: - ; M. S., östersund. 50: - ; Koll. i
Ny~ands miss.·hllS gm F. A. L. 71 : -: »Tack
.Ä ven buddhistisk söndagsskolverksam
h et bedrives. F. n. finnas i J apan 6,880
bud.dhistiska söndagsskoJ.or med 18,750 lä
r are och 788,146 barn. Man beräknar, all
. i J apan finnes sju miljoner barn . Skola
dessa vinn as å t Kristus eller å t Bud·dha?
Syftet med de buddhistiska söndagssko
lorn a a ngives vara »at! väcka lill liven
ädel, förfinad religiös känsJ.a i barnets
;....-v~~.."..,.... _
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offer p" rödc.lsccl. » 50: - ; Insam i. gm '0 . ·L. 13.,
Ör ebro, 1,1158: -'- : Mal'lestads mfg: GD8: 41; M. S.,
UPj)Sa la, 2;;: -: M D. 2: -; N. M. '.3: -; G. L.,
Ga c, 25: -; L. A .. Skagen GO': - ; KolL. i Lys
falla gm K. A ., Er valla, 85: -; Storhögens D.
U . . F. WO': - : F. S. g:m H. F .. Kumla, 10:-;
K' F., gm d:o ID: - ; M. E., Smedby. 5: -; Från
miss.-fest ;1 Landsort gm E. E.. Norrtälje. as:- ;
E. K, d:o, 4: -; A . H., Mariestad. la, -'-.; MisSioll svän rn1.n landet, 75: - : Insaml. i H ofva
g:m S..J. IDO: - ; Sunnerbergs mfg 170': - ; H. S. ,
Gävle, gm IL A. ·7;;: -: H. E. & A. N:. Kull
sveden, A. S .. S,itcr, 95: -: Missiou6vänner i
Hakeutorp gm J. H. B., Segerby, 15: -; H. V .
gm M. S., Visb~'. la : - ; B. P., Kri stianstad.
40 : - : E. E ., Sävsjö, 50 : - : C. K., Lind es berg.
~DD: - ; Tl'ansgärdets ungd.-för. 50: - ; Edshu lts
S. Mission sfö rs. 2;;: -: S. J. T .. Eksjö, 25: :-,
Rak eb o mfC\' 20'0: - ; C. S. S.tl'Dl M. Ph. T.,
Linköp .. 100:-; Sak. 3: 7 gm d:o 9: 64; ,'Onämnd",
Nordllrjön, gm A. O. lOD: - ; Koll. i Katrincbolms
1'örslllll .-sa l lG/l 60': -, U. F., Malmö, gm E. O.
200: - ; E . W .. öunestad, 25: -: K. I< J. B,.
Tranås', 50: - ; Sannamons mlg 106: 50; . E . . N. ,
Vivstavarv, 300: - ; A. B., Lännäs , 15: -; Andra
Idassen i Sanna slcola gm E. J .. Wättersnas,
20'; -: Forsh ems kr. ullg-d.-för .. 20: - ; S. P.,
Sthlm. gm Sv. Kyrkans misS.-styr:s expo 10:-;
Föreningen »Enighet» i Tranås lOD: - ; F,rån
östnor .gm M. S., Furudal, 7: -; A. v. B .. Sthlm,
40: - ; Onämnd 2G5: 39; Koll. i Härna församl. 
hus gll\ Sv. Kyrkans miss.-styr: .s exp. , 95:. - ;
Barkel'yds arbetsför . 2QD: - : »Onämnd" gm J.
N. , l 'meå. 40: - : M. M., 25: -; Från en f:' d.
småskoJlärar:a 35: ._; Koll. fr. Norderön gm L.
L., 45: - ; Vänner i Gtbg gm K. A. 52: - ; H. P.,
Gtbg, 40: - : , Onämnd " gm K. R., Gtbg, 20':-;
Vänner i Raus plantering gm A. J ., Hälsing
borg, 160': - : .T. Sj!' & C. Sil' gm J. S., Hus
k varna åO: -; Onämnd. Gtbg. 20: -; A : N.
m. fam. 15: - ; ' Onämnd» l a: - : Offer vid säng
afton i Gastorps sko la 911 gm ,e. A. G., Fager
lid, lOJ.: 31: A . R., BoJlnäs, 20 : - ; M. O., Inner
v ik, 25: -: K. P., Sthlm, 20: - ; »Onämnd D' gm
K. N., JÖnl,öp. , 5; - ; E . & C. J" LUd vika, 15:-;
J. L., Möiltorp. 3D: -; H. A., My resjö. 40:-;
H. J., Tidaholm, 10: - ; Halna kr.. nngd.-föl' en.
100: - ; Fam. G. J. gm M. E .. Vrlgs tad, 40:- ;
J. & M. E. gm d:o 40; -; N. W. gm L S.,
Malmö, 10: - ; M. J. gm E. D., Sm edby . 5:-;
Insaml. gm L B., Ramlosa brunn, 850': - ; Hofva
mfg 25: -: A. W. A. ",m K. R .. Gtbg, 80:-;
M. B. Å~m d:o 40: - ; J. O .. Sandviken, 200:-;
G. P., karp, la: - : K. lvI. & B. H., Söderhamn,
10~ - . ' Snmma Kr. 12,893: 31.

\

hjärta, som, om den får sin ·r ätta näring,
kommer att hära kulturens fina frukt».
Dessa ' sö ndagsskolor äro väl utrustade och
fullt moderna. Stor vikt lägges på om
växling och förströelse. I en bok, som
användes, finnes 500 berättelser om Bud·d 
has födelser. Man har särskilda skyqds
gudar för barnen och barndomen.
_ V""V<rV_~~

Exp.. rlilion: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sin im", Stockholm.
Tel .. ron : Riks 44 59. ' AIIm. 22473.
~N~~~,-y.,.-.~~·V"'..,............-..-..,.."...-...".-.;.-.._-...".'-';'

INNEHÅLL:
Emy Ohrlander t. - Ovel' Kidron. - Guds folks vand ri ng, II. - Sän de b-ud till
Sinims Land. - Från redaktion och expediti on. - Mi ssionärskl'lllelsen. II . - Från
hemln\1rlcl. - Br{!vavdeluingcn. - Nordisk ak ademisk mi·ssionskonferens. - 'För
S. M. K:s bedjande vänner. - Redovisning.
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GUDS FOLKS VANDRING.
Av Erik Folke.

III.

Lammets måltid.
Var påskalammets blod av avgöran
de betydelse för det utvalda folkets
frälsning, var dess kött det icke mindre
i fråga om deras vandring till löftets
land, vilken de nu skulle begynna. De
fingo ej bryta upp förr än de hade lärt
sig, att de hade intet annat än lam
mets blod att tacka för sina liv, samt
att de voro för hela sin pilgrimsfärd
beroende av den kraft, som gavs dem
genom ätandet av dess kött. Därför
skulle de först hålla helig måltid.
»Man skall äta köttet samma natt»,
säger Herren. (12: 8 ).
Förordningen rörande måltiden var,
såsom vi ovan sett, ingående, ty i den
hade alla enskildheter en förebildande
betydelse. Lammet skulle stekas på
eld helt och ostyckat för att ingen del
av detsamma skulle övergå i något
annat ämne. Intet av dess ben skulle
sönderslås, intet av det fick lämnas
kvar efter måltiden, det fi ck ej på nå
got sätt profaneras. Allt i samband
med lammet var högtidligt. Det skulle
läggas på bittra örter. I lammet var
all Egyptens bitterhet förtagen. Det
skulle ätas med hast, ty när som helSt
kunde basunen ljuda till uppbrott (jfr
. »till dess han kommer» 1 Kor. 11: 26).
. Det skulle ätas med osyrat bröd, ty
Herrens bordsgäster voro nu skilda
från den gamla surdegen och kallade
till ett liv i renhet och i sanning. Där
för fick heller ingen oomskuren taga
del i denna heliga m åltid.
I en serie av bilder framställes så

lunda här för oss, vad VI aga i vårt
påskalamm, Kristus, samt huru vi
»skola leva med honom ». (Rom. 6: 8 ).
Och såsom J esus en gång ville lära
sina, lärjungar, huru de skulle få och
huru de skulle leva av den mat, som
har m ed sig evigt liv (Joh. 6) , vill
han ännu alltid föra de sina därhän,
att de verkligen leva av honom såsom
»livets bröd ».
Israels barn skulle vidare äta påska
lammet fullt rustade till uppbrott. »I
skolen vara omgjordade kring edra
länder, h ava edra skor på fötterna och
edra stavar i händerna. Och I skolen
äta det m ed hash, säger Herren (12:
11 ). De skulle vara så redo till upp
brott, att de t. o. m . hade skorna 
sandalerna - som annars aldrig bu
ros inomhus, på fötterna. Då upp
brottsordern kom genom basunens
ljudande, gavs ingen, icke ens den
minste, tid m er att ordna sig för resan.
Allt in i minsta detalj måste vara i
ordning. »Varen ock I redo », säger Hel'
ren till oss, som vänta den stora för
lossningens dag, »ty i en stund, då I
icke vänten det, skall Människosonen
komma. » (Matt. 24 : 44).
I påskalammets blod har Herren på
ett fårebildligt sätt givit sig helt för
sitt folk, i m åltiden har han givit sig '
helt åt dem. I kap . 13 av 2 Mos. ger
han nu en anvisning, huru hans folk
å sin sida skulle giva sig helt åt sin
Gud genom lagen om helgandet av allt
förstfött åt Herren . I de förstfödda '
helgade sig h ela folket åt Herren, ty
även här företrädde de förstfödda hela
.-\
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folket. Israels barn voro genom påsk
nattens händelser för alltid fria från
sina gamla herrar, egyptierna, och till
hörde nu, de själva och allt vad de
ägde, sin Gud. Därför skulle de också
nu inviga sig själva och allt sitt åt sin
Guds tjänst.
Under trycket av plågorna hade Fa
rao upprepade gånger försökt att för
må dem till en liten eftergift i detta
stycke. Han försökte att förmå dem
att offra åt sin Gud i- Egypten (8: 2p ),
han lovade dem visserligen att gå
utanför Egypten in i öknen, blott de
ej gingo för långt bort (8: 28), han
lovade, att männen skulle få gå åstad
och hålla gudstjänst åt Herren ' (10:
11), ja, han gick slutligen så långt i
sina medgivanden, att även deras barn
skulle få gå med, blott de lämnade
sin egendom kvar i landet, men Moses
förklarade: »Icke en klöv får bliva
kvar» (10: 26). Alla band med Egyp
ten måste slitas.
Samma frestande förslag komma än
i dag till Guds pilgrimsfolk från värl
dens sida, och mången faller i den
snaran att söka tjäna två herrar. Där
för uttalar Herren Jesus sitt allvarliga
ord i Matt. 6: 24: »Ingen kan tjäna två
herrar. I kunnen icke tjäna både Gud
och mammon.» Och i 1 Kor. 6: 19,
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20 kommer åter Herrens maning till
oss: »1 ären icke edra egna. I ären
dyrt köpta. Så prisen nu Gud i eder
kropp och eder ande, vilka tillhöra
Gud", och åter i kap. 7: 23: "J ären
dyrt köpte, bliven icke människors
trälar." Och i Rom. 6 säger samme
apostel: "Så mån ock I hålla före, att
I ären döda från synden och leven
för Gud i Kristus Jesus.»
Då Mose hade förkunnat för Israel
Herrens nådesrådslut angående deras
frälsning , heter det: »Då böjde folket
sig ned och tillbad. Och Israels barn
gingo åstad och gjorde såsom Herren
hade bjudit Mose och Aron. » (12: 27,
28.) Inblicken i Herrens nåd och kär
lek väckte tro och tillbedjan i deras
hjärtan, och ur trons tillbedjan växte
gärning och handling fram. . Därför
blev också deras gärning välbehaglig
tör Herren.
Detsamma sker också med oss, då
vi få blicken öppnad för vad Herren
givit oss i vårt Påskalamm, Kristus.
Det är då vi stanna inför korset, som
tron födes i våra hjärtan, det är där,
vi böjas ned i tillbedjan, det är där,
vi lära oss att gå lydnadens väg. Där
är begynnelsen till Guds folks pil
grimsfärd från syndens träldofnsland
till det himmelska Kanan.

Missionens årliga gemensamma tacksägelse- och bönedag
den 14 mars.
Med underbara gärningar bön·
hör dtt oss i rättfärdigh et, dizt
v år frälsnings Gttd, dtt SO'1n är
en tillfly kt för alla jorden s än
dar och för havet i fjiirran.
P s. 65: 6. .

Guds folk äger den oskattbara för
månen att alltid få blanda sitt rop

om hjälp med tacksägelse. Och ju
mer vi lära oss att tacka , dess mer
lära vi oss att bedja. Och i den jord
månen växer tron fram, skjuter nya
och kraftiga skott och bildar stam och
gren, som kunna möta storm och
oväder.
--...
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S. M. K:s vänner och arbetare ha
Vi få därför särskild anledning att
i år den 14 mars fått en hel fond av prisa Herren för hans under denna
sådant, som manar oss till tacksägel
14 mars. Under fruktansvärda yttre
se, och som medför väckelse till tro förhållanden har han bevarat sina
och näring för tron.
tjänare och sitt folk därute i frid. Då
Vi ha fått se våra kinesiska tros
det tycktes gå emot på det ekono
syskon »få nya vingfjädrar såsom ör
miska området, grep Herren in: växel
narna », lyftande och bärande tros
kursen vändes till vår fördel, och trots
visshet om frälsningens kraft och om depressionen ha vi fått vara vittne till
Guds stora, rika nådekallelse till sina en offervillighet från våra vänner som
barn, och de ha hastat åstad, de fär
aldrig förr. En sådan Guds godhet
das framåt. Vi tänka på dessa små bringar en ned på knä i tillbedjan.
skaror av fridens budbärare, som äro Måtte därför den 14 mars detta år bli
verksamma i .stad och på land med en dag i tillbedjan.
sina predikotält och på dessa ensam
Från de stridandes led ha en av vå 
ma vittnen i det enskilda och offent- . ra missionärer fått flytta över till den
liga . Att vittnesbärandet fått nytt liv triumferande skaran, men i hennes
är ett rikt tacksägelseämne och en ställe ha flera gått ut i striden. P å
aldrig sillande källa för böneämnen. samma gång Herren givit dessa åt
Vi tänka också på de mått och steg, Kina, har han givit dem åt oss.
de infödda kristna tagit till en fastare
I samarbetet har en inre tillväxt
sammanslutning för att kraftigare också varit märkbar. Det ger oss fri 
kunna verka för församlingens · inre modighet, och på nytt sätta vi ögat
tillväxt och styrka, på samma gång till hoppets fjärrglas. Guds Ande skall
verksamheten utåt därigenom främ
i allt rikare mått vila över vårt nordan
jas. Det är av synnerlig vikt, att den~ land. Och till sina tjänare säger Her
na nya församlingsorganisation får ren: »Vilket du än . må vara du stora
stå under vingårdsmannens vård. Fa·· berg, som reser dig emot Serubbabel
rorna särskilt fÖT andliga organisatio
så skall du ändå förvandlas till jämn
ner äro i vår tid stora och försåtliga. marle Ty han skall få föra fram slut
Den yttre nöden på vårt fält har stenen under jubelrop: »Nåd, nåd må
under den gångna tiden ej varit min
vila över den! »
dre än förr, utan tvärtom. Till · krig
Fastän digra ovädersmoln ännu stå
,och örlig, rån och våldsdåd, som un
hotande runt vår horisont och mana
der flera år florerat, har nu också oss till dubbel vaksamhet och bön
stött hunger och pest. Det är ett rikt och till dubbel flit, att vårt dagsverke
tacksägelseämne, att vi kunnat sända må fullbordas , få vi, under det vi
så rika kärleksgåvor till de lidande. ,;, syssla med Guds nådesgärningar, som
Det har varit en kraftig predikan, som ej stå att räkna, med psalmisten ut
gripit både hedningar och hednakrist
ropa: »Österland och västerland upp
.
na med makt. Genom den vård, som fyller du med jubel.»
en trogen förbön giver denna sådd
Tacksägelseämnen:
()ch den brodd, som spirar därifrån,
1.
Nya
bevis
på Guds trofasthet:
kunna vi se fram i tro mot nya skör
2.
Att
vi
i
Kina
ännu fått arbeta
detider för Guds rike .
ro
trots
all
yttre
oro;
Har vår bön i om än ringa' mån
3. Att vi spåra Guds Andes verkan
varit verksam, så har bönhörelsen va
på de infödda kristna
rikare
rit full av under. Ja, så är Guds sätt
mått
än
förut;
.a v ålder. Då bönhörde han med un
dergämingar, och så gör han än i dag. 4. Att de infödda kristna i kärl ek
. slutit sig ' samman för att bättre
• Se r edaktionsmeddelandena i S. L. n: r 2!
kunna förhärliga sin Frälsare;
.~ .... ~"
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5. Att vi fått avskilja tre nya arbe
tare, och att ytterligare tre kun
nat antagas till missionärer;
6. Att Herren givit så rikligt med
. medel;
7 . . Att vi känna det andliga stödet
från missionens vänner starkare
än förr.
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Böneumnen:
Våra tacksägelseämnen få vi för
vandla till nya böneämnen, att väl
signelsen på så sätt må mångfaldigas .
»Större ting än vad detta är skall
du fd se. » Joh. 1: 50.
E. F.

M I S S lON Ä R S K A L L E L S E N.
Av J. Hudson Taylor.

III.

r

3. Andliga förutsättningar. Dessa
äro naturligtvis ytterligt viktiga. En
vacklande hälsa eller bristande förut
sättningar i intellektuellt avseende be
höver icke absolut betyda, att veder
börande icke kunna ha framgång på
missionsfältet, men en sann missionär
måste vara en man med andekraft.
Det arbete, som skall utföras, är ett
andligt arbete, och de fiender, som
skola bekämpas, äro andliga fiender.
Ingen må tänka att han överskådat de
största svårigheter, som möta oss där 
ute, i och med det, att han fått en
inblick i Kinas uråldriga civilisation,
det svåra språket, det överväldigande
invånareantalet, rasfördomarna, den
kinesiska folksjälens jordbundenhet,
(lpiefördärvet o. s. v. N ej, vår strid
står icke mot allt detta i första hand,
ty vi hava icke att kämpa mot kött
och blod utan mot ondskans ande
makter i himlarymderna, vilka härska
i hedningarnas hjärtan. Upplys deras
förstånd, ja, uppväck t. o. m. deras
samveten, och de skola ändå förbli de
samma, om icke Fadern drager dem,
om icke Sonen gör dem fria och den
Helige Ande får överbevisa dem om
synd och pånyttföda deras hjärtan.
Och detta arbete utför Gud i regel en
dast genom människor, som äro and
ligt sinnade. »Men när han, som är
samiingens Ande, kommer », 1 Joh.
16: 13 - vart? till vem? »Till eden,
'\".7,- vad skall då ske? Boende i

den troende »skall han låta världen få
veta sanningen ifråga om synd och
rättfärdighet och dom », v. 8. Och än
mer: »han skall leda eder fram till
hela sanningen », v. 13. Framför allt
annat måste därför missionären vara
en andligt sinnad människa.
Hur viktigt blir det då icke att ge
nom samtal i andliga ämnen med mis
sionärskandidaterna och genom bön
tillsammans med dem, utröna deras
andliga ställning! De måste vara hel
gade människor, som älska Ordet, och
som hava sin lust och sin näring däri.
De måste vara bönemänniskor, som
ofta själva fått erfara bönens kraft,
människor, som önska leva för evig
heten, och som äro fast beslutna att
också verkligen leva så, människor,
som stå under »den tillkommande
tidsålderns . krafter», för vilka de
osynliga tingen äro de allena verkliga
och tillfyllestgörande. De måste .vara
människor med Guds kärlek utgjuten
i sina hjärtan - icke endast så, att de
blott och bart älska Gud och veta, att
han älskar dem. Utan de måste äga
Guds egen kärlek till förlorade själar
utgjuten i sina hjärtan, så att de i sin
mån för dem kunna göra detsamma,
som Kristus gjorde, och göra det i
samma kraft, som var i honom. Den
na kärlek, denna längtan efter själar
låter sig aldrig tillbakavisas, den vack
lar aldrig, den finner ständigt på nya
utvägar, den är tålig i svårigheterna
---._\. .. ""

.
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()ch segrar alltid till slut, ty den är a v
Gud, verkad genom hans kraft. 0, att
vi ägde många sådana män och kvin
nor - hela skaror av dem! De må
sen vara höga eller låga - just så
dana personer är det Kina behöver.

Från redaktion och expedition.
Oroligt i Shensi.
Missionär Linder skriver d. 16 dec. 1920,
att s taden Pu ch eng två gå nger und er h ös
tens lopp varit anfallen. Vid det första
anfallet voro fru Linder och frlm Sjö ström
ensamma. Stad-en h ade emellertid hållit
stånd, och upprorsmänn en hade tillbaka
slagits med en förlust av 45 man dödade
och en mängd sårad e. 75 gevär, 1 k ul
spruta och någr a magasinpistoler h ade
de fått läm na på valplatsen. Missionär L.
meddelar . vidare, att sedan militärguver
nören i Shensi, Chen, genom en »pr esent»
på en å två miljoner dollar till den mäk
ti ge gen er alguvernören i Ma ndschuriet,
Cha ng Tso-lin, försäkrat sig om att få
s ta nn a i Sinanfu hade »Södern» börjat gå
anfallsvis tillväga. Detta är oroväckand e
med avseend e på lugnet i provi nsen
Shensi.
Trots all denna oro h a r arbe tet kunnat
fort gå litet vars tädes ino m distriktet.
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tid e tt med dela nd e, a tt båtlägenhet den
vägen ännu -ej kunna t erhållas. Det med
delas ock, a tt biljettprisen blivit avsevär t
höjd a: de äro nu un.gefär tre gånger så
höga, som före kriget. Även i Kina hava vi
flera trött a arbetare, vilka nu är o i stort
behov av att komma hem för att vila. Må
vi gemensamt lägga alla dess a angelägen
h eter fr am i bön inför Gud, att han i sin
tid och p å sitt sätt både må öppna väg
och förse med de nödiga resernedlen.

Jordbävning
h ar ägt rum i Kina. Särskil t har staden
Pingliang i Kansuh, där missi onär Törn
valls arbeta, våldsamt h ärjats. Ä ven på
vårt fält har på .flera ställen känningar av
detta jordskalv förmärkts. Mindre hus
och murar h a störtat. Det gångna år et
har varit ett jordbävningarnas år. Man
har konstaterat 141 jordskalv, vilket är
rekordet för all tid, så lå ngt forskningen
känner.
Medarbetare som fått hembud.
En av våra trogna vänner, lantbr. Fred
rik Karlss on, Ulriksdal, Småland, har nu
kallats till det himmelska herrunet. Som
onl1. i Ulriksdals kristI. udfg var han ur/
-der fl era år verksam bland de unga. På
många sät t lade h an i dl\gensitt intresse
för S. M. K. Vi minn as honom med tack
samhet och saknad. Herren tröste dem
som stå sörjande vid hans grav!

. Utresandemissionärer.
Fröknarna Wang, Gunnardo och Eng
s tröm, som avreste från Göteborg till Lon
don d. 19 febr., fr amko mmo efter en god
r esa till L ondon d. 21 febr . De utresande
blev o i tillfälle att vid bibelkursens av
slutnin g d. 18 febr. bjuda farväl till den
stora skara som då var samlad. S. M. K:s
vänner i Göteborg beslöto att å taga sig
fröken Gunnardos underhåll i stället för
fröken Ohrlanders, vilken Mästaren nu
kallat till h ögre tj änst.

Nya ombud.
Följande personer hava mottagit kal-o
lelse att vara S. M. K:s ombud: Postmästac
ren J oh n Sve n sson, Säter; seminarieföre,
ståndarinnan fr öken Maria Burman, Lyck
sele; h andl anden Albin HolmIund, Bastu
träsk ; kommunalord.f. La rs Larsson, AJ.sta,
Norderön ; hemmansägaren Storåkers Erik
Persson, V. Björken, Siljansnäs; fabriJ<ör
N. Aug. Petersson, Värnarno.

Resor.
Om Gu,d öppnar väg är det vår ta nke,
att ovannämnda tre systrar på sensomma
ren sk ola direkt fr ån England fortsätta
till Kina. Från London når oss em eller,

Till våra inedarbetare i syföreningar
och bönekretsar
h a vi utsänt en del brev och brevutcJ:rag
fr å n missionärerna, S0111 vi rör utrym 
mets skull ej kunnat införa i S. L. . Då
- - ..... ..... 'e:.. ; ...
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vi nu återgå att hålla vår bönedag, kun
na dessa brev få lämna många ämnen för
bön och tacksägelse. De kretsar eller sy
föreningar, som önska erhålla sådana
brev, kunna anmäla ,detta till expedi
tionen .

Till salu
u.tbjudas följande artiklar, som skänlds
till förmån, för missionens nödhjälpsin
samling för de hungrande i Kina:
1. Ett nytt guldur värderat till kr. 150:-.
2. En tavla, oljemålning, skärgårdsmo
tiv, av konstnären C. Hallström, värderad
till kr. 300:-.
3. En dito, landskapsmotiv med kyrka,
av samme konstnär, värderad till kr.
150: -. Dessa saker finnas till påseende
på, expeditionen, och vi vore tacksamma
för våra vänners medverkan till deras
försäljn.ing, så att medlen snarast möjligt
må komma de hungrande till godo.
S. M. K:s gemensamma bönedag
d. 14 mars kommer att i Stockholm hög
tidlighållas med möte på lokal, som ge
nom annons i de dagliga tidningarna till
kännagives.

Från hemlandet.
Välkommen och farväl.
Frdn S. M. K:s senaste missionshöglid
i Stockholm.
Det var en fulltalig och förväntansfull
skara som på kvällen den 11 febr. samlats
i Stadsmissionens vackra och stämnings
fulla kyrksal. Det var ju också en mera
ovanlig högtidlighet, ,som hade samlat oss.
Fyra hemkomna missionärer skulle hälsas
välkomna å ter i vår krets ,o ch tre unga
systrar skulle nu gå åstad till den upp
gift, Herren berett åt 'dem. Av de hemr
komna var det dock endast tre, som kun
nat hörsamma inbjudningen - fröken
Agnes Forssberg var för sin klenhets skull
förhindrad att närvara.
Mötet fick det förlopp, som vi nu börja
bli så vana vid från tidigare tillfällen av
liknande art, med en varm, förtrolig ,o ch
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personlig stämning, som riktigt lärt oss
känna samhörigheten mellan missionärer
och missionsvänner. Överste Dillner in
ledde mötet och föreställde de hemkomna
och utresande missionssysk.onen för de
närvarande, och därefter ringo dessa till
fälle att säga sina hälsningsord.
Fru Johanne Olsson förde oss den kine
siska kvinnan så nära 'o ch lät oss få blic
ka något in i hennes nöd och oändligt
stora behov av evang,e lium både i sin
ställning som maka ,och mO,d er.
Fröken Ingeborg Ackzell, som under
den senaste oerhört prövosamma tiden
med alla rövareoroligheter i Shensi en
längre tid fått stå alldeles ensam på sta
tionen Siao-yi, lät oss höra, hur Gud vi
sat sin makt att bevara. Maskingevärens
och kanonernas förödelsebringande eld
hade aldrig gj(}rt dem någon skada och
vad mera är, Gud hade ock mitt upp i allt
detta bevarat deras hjärtan i fullkomlig
vila och frid. De hade också på grund
av kriget under flera månader varit av
stängda från all förbindelse med ytter
världen, så att in gen post och inga pen
, rungar nått dem, och ofta hade de lidit
brist på det nödvändiga för dagen. Men
under allt detta hade de ej känt sig över
givna. »Herren prövar blott, han ej för,
skjuten), och han har också hjälpt, när
hans tid kommit, både under inbördes
krigetoch hungersnöden.
Fröken Maria Björklund citerade Ps. 23
på det sätt, som hennes erfarenhet under
den gångna tiden gav henne rätt till:
))Herren är min herde, mig har intet fat
tats. Godhet allenast och ndd h a v a ef
terföljt mig i alla mina livsdagar.))
Sin hälsning j'råI1 KiI1a framförde hon
genom att för de församlade missions
vännerna förevisa det kinesiska skrivteck
net för »lycka», 'och lät det predika om
detta folks fåfänga sökande efter den
sanna lyckan, som icke är att finna utan
för evangelium.
Fru Lodin sjöng:
))Si, Herren han är ditt eviga stöd
l jordiska växlingars strid.
Dilt fäste han är i tält/ivets nöd,
Ditt segrande' svärd och d'itt stöd ..
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En rörstav du ej har att stödja dig på,
Den eviga klipplJJI! dig bär,
N är solar och världar i lågor stå,
. Du trygg i ditt bergfiiste är.

bjudare stodo Lärarinnornas Mission s
förening, K. F. U. M., Ynglingaför. Liba
non och Sv. Lärares missionsförening. Det
ämne, som genomgicks, var: »Profeten Je- ·
saja och vår tid». Kursen omfattades mel!
Den klippan har också brustit en gång,
stort intresse, och varje kväll var K. F. U.
En makt över henne ock fanns,
M:s hörsal, 'där vi \Samlades, fullsatt. Ett
Det kärlekens var, och i hejdlöst sprang
varmt intresse för missionen ådagalades
Brast han fram uti strålande glans.
ock. De tvåtusen kr., som inkommo uncle.
Nu brister den klippan visst aldrig mer
kur\Sen, voro ,ett av de synliga bevisen på
Men gömmer i älskande famn
detta intresse. Ett annat var, att Kina
De arme, de svage, dem HIIflykt ger,
gruppen i Göteborg beslöt att åtaga sig
Som känna det heliga nCIl11ln.»
fröken Elna Gunnardos underhåll. De
Därefter framb.uro de utresande syst hade .förut und,e rhållit fröken Ohrland er,
rarn a, fröknarna Wang, Engström .och vilken Herren kallat till sig.
Avslutningen fick en särskilt gripande
Gunnardo, .som nyligen · avskilts · för det
heliga missionärskallet i sina olika hem prägel över sig därigenom att våra tre
t,r akter, sina ·avskedson:l. De talade · väl till Kina utgående missionssystrar då ble
vo i tillfälle att till den församlade ska
om hävan och fruktan inför den . stora
ran säga farväl. Sådana stunder höra till
uppgiften, som de gingo till mötes, men
även om im viss och . fast tillförsikt till de oförgätliga.
Det samkväm, som sedan vidtog, yar
Honom, som kallat dem.
talrikt besökt. En fläkt av den ande, som
Därefter gavs ordet fritt, och Gud: ma
nade många av de närvarande, både vilat över kursen, förnams även d å . Ett
inslag av särskilt intresse var, att vi
unga och gamla, att frambära uppmunt
ibland oss hade två till Wien utgående
ringens och kärlekens ord till våra mis
kvinnliga judemissionärer, den ena av
sionssy\Skon.
de,s sa själv en Israels dotter. Bibelstudiet
Magister Morris Bergling frambar un
hade ju gång på .g ång fört oss i beröring
der djup rörelse bland de närvarande sin
med, löftena till Israel, och det, som nu
stora glädje över att sjä.lvsnart få sluta
sades av dessa Herrens tjänarinnor bland
sig till dem, som nu droga å,s tad i Her
rens 'tjänst. Såsom han själv under den . det förskingrade folket, fastslog på nytt
långa skilsmässan från sina föräldrar ha dessa sanningar. När den vita silver
de fått känna, hur Gud hugsvalat och brosch de buro med Davidsskölden, sam
ma sköld, som finnes på den nya judiska
burit, så 5kulle även de, som pu' skilts
flaggan, vilken börjat svaja över världs
från sina kära, få erfara, · hur Han för
haven, visades (}ss, var det som om myc
mår fylla alla tomrum:
ket av det vi talat om förts riktigt inpå
»Jesus lever, Jesus lever
oss.
Och kan aldrig ändra sig.
Följande dag, d. 19 febr. avreste de till
Fader, moder, hem och framtid
Kina utgående missionärerna med ånga
Allt han vara vill för dig,
ren Thule. En talrik ,s kara mi,ssionsvän
Väg, där ingen väg du finner,
nervo'r o nerevid hamnen och bjödo far
Råd, där intet råd du vet,
väl. När · båten gled ut, hälsades de ,ul
Nog för himlen, nog för jorden,
resande med sången:
Nog för tid och evighet.))
))En tillflyktsort är urtidens Gud,
M qt.
Och nedåt sträcka sig hans armar. ·
*
Han har lovat och sagt,
Bibelkurs i Göteborg.
Att han med sin makt
I likhet med föregående år hölls en bi
Sk«1I bevara sitt återlösta folk.))
belkurs i Göteborg d. 13-18 febr. Som in
N. H-n.
... ,j ,. .,,,
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På predikotur för första gången.
Mission är Engbäck berät tar om sin första
predikotur i Kina, vilken han i sällskap med
elever fr ån seminariet i Yuncheng företagit:

De sista söndagarna
glädjen att få vara vid
platser häromkring för
min Frälsare. Frånsett

har jag haft
ett par olika
att vittna om
glädjen att få
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hemsk bild av de bojor, i vilka själa
fi 'nden håller dem bundna. Men o,
hur uppmärksamt de lyssnade till '
evangelium! Det var riktigt gripande
att se med vilken andakt, de följde
med. I sanning, evangelium passar för
»de fångna ». Söndagen därpå hade
jag glädjen få gå ut till en by, som
heter Renliu, belägen cirka 1 svensk
mil från Yuncheng. Därom vill jag
berätta lite närmare.
Möte var annonserat där på sönda
gen och löfte var givet att någon av
pastorerna från Yuncheng skulle kom-

Lärare och elever i Yunch engs seminarium.
D. Landin t. v. i europeisk dräkt.

göra det, har det varit en stor hjälp
att både mera lära känna folket och
så få öva mitt lilla ordförråd. Den
ena söndagen var jag med Carl Blom
till fängelset och fick där vittna något
om Jesus. Vilken vemodig syn att se
dessa många brottslingar, Omkring 500
stycken, sitta i sina celler eller se dem
vandra omkring på fängelsegården!
De flesta av dem hade fotbojor. En

ma. När den utsatta söndagen var
inne visade det sig emellertid, att
ingen av pastorerna hade tillfälle atf
gå. Ett par av eleverna från semina
riet voro villiga att tjäna i stället, men
jap' blev tillfrågad om jag inte ville
följa med, så kom ju ändå någon
»pastof». Naturligtvis var jag villig.
Visst blev det en marsch på samman
lagt 2 svenska mil den dagen, men
•-. ...., ... .. ... '1'-' -,...
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vad är det, när man är ung och frisk
och vid gott humör och det dessutom
gällde att få vittna om Jesus inför
hedningar. Alltså klockan 9 på sön
dagsmorgonen voro vi färdiga för
start. En liten väska med bibeldelar
och traktater för utdelning, bibel och
sångbok, samt några kinesiska bröd
utgjorde vår utrustning.
Solen gassade ganska varmt, när vi
kommo ut på den öppna slätten utan
för staden. Höstsäden och rotfrukter
na stodo så vackra och frodiga och
här och där syntes en ensam arbetare.
Arma folk , de veta inte att det är en
vilodag beredd för dem till kropp och
själ! Vi gingo ganska tysta först, och
den ny komne »Dastorn» kände sig nog
lite försagd att nu vara ensam med
kineserna. Så småningom blev dock
samtalet livligare och när vi närmade
oss målet, kände vi oss riktigt bekanta
och goda vänner. Efter drygt två tim
mars rask promenad voro vi framme
vid det lilla gråa lerhus, som skulle
föreställa kyrka. Någon bestämd tid
var inte utsatt, utan här gällde den re
geln att börja, när folket kommit. In
te var det mycket uppmuntrande ått
vid framkomsten finna blott ett par
komna. Men det fick inte nedslå mo
det. Under det vi drucko vårt te, som
enligt kinesisk sed serverades genast
vid ankomsten, gick en man ut på gat
tan för att bjuda in folk. Slutligen
hade 15 a 20 personer kommit och vi
kunde börja. Men en sådan »högmäs
sa!» »Kyrkfolket» trasiga och smut
siga, riktiga typer av gatans barn. Men
bakom den smutsiga ytan döljer sig
dock en själ, som är dyrbar i Guds
ögon och som det gällde att rädda.
Somliga ha nog hört ordet förr, andra
kanske inte. En ung man kommer in
och sätter sig längst nere vid dörren,
liksom vore han rädd att komma för
nära. Med nästan förskrämt ansikte
kastar han förstulna blickar på »ut
länningen ». Han ville inte först kom
ma in, men sedan en av mina kam
rater talat vid honOIl1 stannar han
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kvar och lyssnar nu uppmärksamt.
En annan gammal man, med ett själv
belåtet, nästan förmätet uttryck i sitt
ansikte, kommer också in och sätter
sig på de främre bänkarna. Vi fingo
sedan veta, att han ej gärna vill höra
evangelium, men nu stannar han dock
kvar och under det ordet förkunllas,
glänser det något vått i hans ögonvrå.
Olika typer kan man få se här. Några
betrakta alltsamman med hedningens
slöa, likgiltiga blick, andra åter synas
mera vakna, och man märker, att or
det får ingång i deras hjärtan.
Sedan de båda kinesiska bröderna
talat, skulle »pastorn » säga något.
Med ledning av Rom. 1: 16 söker nu
nykomlingen med det lilla ordförråd,
som står till buds, att peka på hur evan
gelium visat sig vara en kraft till fräls
ning för den som tror. Efter ytterliga
re en sång är »högmässan » avslutad.
Sedan folket skingrats, inbjudes vi
till ett av de kristnas hem på middag.
Lite grönsaker och kinesiska bröd
samt te smakar nu utmärkt. När åter
färden sedan anträdes, följa oss några
nyförvärvade vänner ett stycke på väg
och bjuda oss under upprepade bug
ningar farväl. Under hemvägen stan
na vi vid ett par andra platser och
tala något till folket på gatan samt
dela ut traktater. Det är en mission,
som även nykomlingen kan utföra,
iiven om ordförrådet är knappt. Gud
vare tack, att ordet själv 'har sin egen
kraft! När vi komma hem på kvällen
äro vi nog lite trötta efter vår dag,
men glada att ha fått gå ett ärende åt
Jesus. Hur tacksam är jag inte att få
stå härute som en Jesu tjänare och
hur längtar jag inte efter att »tungans
band» skall lossas mera helt så att jag
någorlunda obehindrat kan börja för
kunna evangelium för detta folk. Sto
ra möjligheter finnas nog i omgiv
ningen här runtomkring. Jes'q ord be
sannas dock även här: »Skörden är
mycken, men arbetarna äro få, bedjen
fördenskull skördens Herre att Han
sänder arbetare i sin skörd.»
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Från Tungehowdistriktet.
l ett enskilt brev, dat. 14 dec. 1920, berät.
tar missionär Svensson följ. glädjande h ä n.
del ser :

Så fort vi kommo från Kikung
shan, reste vi, hela familjen, ut i di
striktet och gjorde rundresa till alla
utstationerna både i norr och söder.
Vi stannade två il tre dagar på var
plats. Sedan hölls stormöte. Två
äldste, tre diakoner och en diakonissa
avskildes. Broder Axel Hahne var
här och hjälpte oss. Vi döpte 12 per
soner. Omedelbart efter mötet höll
bro Hahne bibelläsning med evange

By

En man stod i går kväll upp mitt
under mötet, överväldigad av Guds
Ande. Gråtande bekände han sin synd
och bad om nåd och frälsning. Han
är broder till en av våra evangelister.
))Jag har syndab, sade han, ))bland
annat därmed att jag hindrat min
bror i hans tro. Nu ber jag om förlå
telse och vill nu gottgöra genom att
bidraga till betäckande av utgifterna
för dessa möten. »
Och så sprang han ut ur kapellet
och kom om en stund tillbaka med en
blank silverdollar, som han lade på
bordet. Ej ett ord hade under mötet
sagts angående pengar eller utgifter

Tungchowdisfriklef.

lister och ledare några dagar. Däref
ter reste jag till T'ung Kuan och stan
nade i det södra distriktet tre veckor.
For omkring i byar och städer och
besökte de troendes hem.
Gud hade där lagt på en evangelists
hjärta, att vi skulle ha särskilda möten
för affärsmännen här i staden. Vi ha
alltså i förbön berett för dessa möten.
Två sådana möten ha redan hållits,
och det tredje, det sista för denna
gång, skall hållas i kväll. Vi skriva
ut inbjudningsbiljetter, som vi lämna
in i butikerna. Vi ha haft kapellet
fillIt med folk, som underbart stilla
iyssnat till budskapet om Guds out
gmndliga kärlek.
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eller offer. Alla äro uppmuntrade och
prisa Gud för hans uppenbarade fräls
ning. Bcdjen med oss om själar!
I början av jan. skola vi, vill Glid,
ha en bibelkurs för alla medarbetare
och ledare. I förening med denna
kurs hoppas vi få hålla dessa möten
för affärsmän i Tungchow. Genom
Guds nåd har jag fått medel från vän
ner i U. S. A. så att jag. nu har inalles
nio evangelister och två bibelkvinnor.
Fyra evangelister äro på stationerna
och fem äro ständigf ute, gå från by
till by och från hein till hem. De äro
så uppmuntrade, ty Herren öppnar
hjärtan för dem. Lärare i byskolorna
bli intresserade, s~ att de få tala till
__._i....

~,
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hur kan man vara annat äll glad, då
folk et så gärna lyssnar!
Kla ra och jag riktigt jublade över
att få vara m ed och bjuda syndare till
Jesus. Jag önskar, att ni sett den syn
vi såga ! Hundraden a v män och kvin
nor tycktes dricka av det levande vatt
net, som bjöds dem. Och nu skria vä 
ra hjärtan: H erre fullborda ditt verk!
Sista kvällen h örde jag någon säga,
att omkr. 1,000 personer vara näl"Va
rande. Jag fruk tade, all det kunde bli
någon olyc ka i denna tätt packade
människomassa, och Klara och jag
gingo till vårt logis, m en dessförinnan
hörde vi någo t så ljuvligt, att jag vill
gråta vid tanken därpå, gråta av gläd
je, förstås. Jo, en hel del h ednagossar
hade lält sig sjunga så ngen: , En blick
på den korsfäste li vet dig ge", som
fanns skriven med s lora kinesiska
skrivtecken på en tygvå d, som var
*
upphä ngd i millen av tältet , och nu
skull e de få avlägga prov,. som den
"Stora skaror lyssna".
ene av evangelisterna sade.
I ett br ev till sy föreningen i Sthlm lä.mnar
fru Hi lma Tj!1der föl j. g Hid jande och iotl'es
Aldrig glömmer jag den sången!
lian ta. skildring frän tä ltmissionsverksam
Visserligen sjöngs ej melodien full
beteo.
kom ligt korrekt, men vilken kr~ft och
I fölTa veckan gjorde min bibel vilket. allvar! De äldre synt es hänför
kvinna j{lara och jag ett par dagars da . Efteråt fick evangelisten dela ut
besök i en by med omkr. 4,000 invå små bibliska kulö11a kOlt m ed text
nare. Det stora tället hade varit npp till sån gama.
Vi bodde i byns flickskola . Den
satt där DI e T än en vecka, och stora
skaror samlades för att höra. Fyra av och alla gosskolorna hade stängts, för
vå ra kinesiska bröder predikade oför a tt de unga skulle fä va ra med i tältet
trutet Ull lå ngt in på kvällarna och .och höra.
Henrik hade förut nppvaktat byns
ofta hade de ej tid alt äta. Men lik
väl funna vi dem krya och glada. Ja, lä nsm an eller styresman och frågat ,
om vi kunde få en plats
för predikotältet, och han
var mycket tillmötesgå
ende. Då han hörde, att
tältet var i annalkande,
lä t han ringa folket sam 
m an . Vi ha aldrig predi
kat i denna stora by för
ul - byns namn är Si
wang - de infödda brö
derna ha alltid avrått
därifrån, försäkrande, alt
dess invånare voro så vilPredikofiillet.
da , stolta och hårdnac
deras elever och undervisa lärarna i
att bedja.
J ag talade just vid bibelkvinnan
Yang, som kommit tillbaka från en
byresa. Hon var i ett hem i en by och
bl ev bjuden stanna över natteu. P å
kvällen var kan gen full m ed åhörare,
och bland anna t lärde hon dem att
bedja . Mitt i nat ten blev hon sedan
väckt av värdinnan, som SOv på sam·
ma ka ng, oc h då hon frågade, varför
h on väck tes, blev svaret: •Var snäll
säg om för mig den bönen, du lärde
oos. Jag h a r glömt den .• Ja, det är i
sanning stort att få vara m ed och se,
huru Herren öppnar Öron och hjärtan.
Rövare härja, plundra, bränna,
mörda och utkräva lösen mer än nå·
gonsin, men Gud bevarar de sina, och
Ha ns frid sfö rkunnare få oantastade
verka Guds verk. Herren vare lov!

-
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kade. Och nu har Herren givit en så
'dan öppen dÖIT!
När vi kommo till vår bostad den
där kvällen efter hednagossarnas sång,
stodo åtskilliga på vakt vid dörren. Av
dessa insläpptes sex kvinnor. Vi fingo
ej plats flera i vårt lilla sovrum. Men
dessa sex förklarade sig vilja tro på
Jesus. 0, hur ivriga de voro att fråga
och lära! Till sist hade vi ett böne
möte, då alla knäföllo, och då Klara
och jag slutat bedja,. började de, den
ena efter den andra, att framlägga sitt
hjärtas behov . .
På morgonen före uppstigandet ha
de jag bett, att Herren ville giva oss
några )) Lydiof», och till min överrask
ning fann jag sedan, att Klara utan
att veta detta valt till text berättelsen
om Lydia, då hon talade i tältet. Och
gav inte Herren oss som svar dessa sex
kvinnor samma kväll! Dessa »Lydior))
ber jag er så innerligt jag förmår: Bä
ren dem dagligen i bön inför Herren!

Insända skrifter.
»Kan man tro pä . bibeln »? Av öv erste E.
Melander. Lindblads förlag. 69 sid. Pris
2: 50.
Här är åter en bok 60m värdigt kan stäl
IM vid sidan av förf. mycket berömda bok
»Konungens bild». iM ed oförliknelig träffsä
ker.h et bemöter förf. här invändningar, som
göras mot Bibeln. Bom den noble och ärlige
stridsman förf. är, ingår han. utan fruktan
pil, motståndarens argument. Med dräpande
logik och slagfärdighet vederlägger han det
ovederhäftiga talet om det oförnuftiga i att
tro på bibeln.
Av allt hjärta kan man instämma i vad
d: r O. Bensow i en recension yttrat:
»Har man plägat sig själv med att genom
.plöja en del moderua teologers böcker, där
en förment djupsinnig, grumlig mångordig
het döljer bristen på ·förmågan att tänka
klart och logiskt, är det en verklig veder
kvickelse att läsa denna lilla skrift, som· är
mer verkligt givande och tankediger' än
många moderna fackteologers omf å ngsrika
men innehällsfattiga arbeten.
Att en lekman i \Sådana spörsmäl förrnär
tänka och uttrycka sig med en dylik före
dömlig klarhet, medan sam tida teologer äro
självID(}tsägand~ i vad de förneka och mer
än orakelmässigt oklara i vad de bejaka, bör
giva oss åtskilligt att tänka över »det and
liga nutidsläget».
Denna bok har en stor mission att fylla
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och förtjänar att spridas i väldigt a.ntal ut
över hela vårt land .
N . H-n.
William Booth. En livsbild, av Fanny Eken
stierna. 1 ~1 sid. Pris 8 kr. Lindb.\ads förlag .
Helt nyss steg jag p å täget efter en ar
betssam helgdag. J ag h a de en hel natts resa
framför mig. Först efter en stunds letan de
lyckades jag finna en ledig sittplats i en väl
upplyst tredjeklasskup~. Sedan tog j ag fr am
» Willi a m Booth ». När täget närmade sig
Stockholm fram på morgonsidan hade jag
hunnit till de s ista s idorna av boken. En
oförgätlig natt. Ett samlat h elhetsintryck
av denne märklige mans livsinsats gav mig
denn a välskrivna biografi. · Jag .hade förr
läst v,td hans h äng ivna arme skrivit om ho
nom. Men här bjöds en t,eckning, som grun
dade sig även på utoms tående kritiska stu
dier. Förf. hade haft tillgång till dylika ar
beten som nyligen utgivits både på engelska
och tyska. Att denna teckning likväl ställer
fram William Booth, som eng.estalt a v ena
ståe nde resning, i många stycken ett före
döme, är dess mer tacknämligt. Goda mäns
levnadsteckningar är det bästa man kan
sätta i de ungas händer. Här är en sM·an bok.
N. H-n.

Ett blad ur Armeniens historia. Av Amalia
Lange. översättning. 7.s sid. Pris 2:50.
K. 11-1. A:s förlag.
,Sällan har j ag lä,st något 's om så djupt
gripit mig som deilll a bok. Mycket har
skrivits om nöden i Armenien. Här är det
äter vittnen so m tala, vad deras ögon sett.
Danska K. ,M. A. har under .~O år arbetat
bland Armenierna. Denna bok har utgivits i
samb a nd med detta 2.0 års-minne. Den, som
ntan <t.tt gripas i sitt innersta kan läsa den
na bok, måste hava ett hjärta av sten. Hurn
ropar ej det armeniska folkets blod från
jorden! Vilken s kuld stå ej kristna stater
i till detta folk. Vilken skuld har ej det
gamla Tyskla nd! Och vilken skuld ådraga
Gig ej de, Gom nu makten hava. Med bitande
satir sade miss Royden, studentröreJsens
kvinnliga sekreterare, vid konf erensen i
Glasgow: »1 i\1esopotamien, där kunde Eng
land göra polistjänst, ty där fanns - olj e
källor, medan i Armenien blott fanns - Ar
menier»!
,Köp denna bok, läs den, och bliven före
bedjare för den olyckliga kvarlevan av Ar
meniens folk!
N . Il-n.
På nya vägar och gamla stigar. Minnen
och intryck från Amerika och Kina 1919
. -19"2;(). Av J . Nyren. Pris 5: 5(}.
Det är en värme och hjärtlighet' över
dess a intressanta skildringar som gör, att
man gärna och med nöje följer förf. p å hans
långa färd. Att i en sådan tid som denna
få se, vad förf. sett, är både en förmån och
ett ansvar. Denna förmån och detta ansvar
förmedlas nu genom denna bok till de många.
Boken prydes av ett anta l illust rationer och
N. H-n.
ä r tryckt på gott pa.p per.
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REDOVISNING
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under februari
månad 1921.
333.

334.
:J35.
336.
:140.
341.
342.
343.
344.
345.

347.
248.
249.
350.
:l 51.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.

:>69.
260.

361\.
il62.
il63.

Allmänna missionsmedel.
M. B., »tionde av löm
15: 
Netto vid avskedssamk väm för H.
Wang i ,orrvikens missionshus 29/1 1'05:
S. E., Sthlm· .
1'0:
G. S., Uppsala
1'0:
"Q1bs. Sparade tobaksslantar m. nl.»
)i.Malak i 3-: 10»
7: 85
C. G., Sthlm, »pä 50-ärsdageu»
~:L B. »tionde»
100:T. L., Hvetlanda, »tack, min Gud,
föl' allt de svunna ären, n/1 1921»,
till C. Bloms underh.
50: Till C. & E. Bloms underh., från
Eckerda mfg 75: -, Ny.e ungd.-för.
200: -, sparb.-medel fr. Naglarps
ungd.-för. 108: 20, Sparb.-medel fr.
Ulriksdals ungd.-för. 137: 60. Till
M. Lindens underh. : Sparb.-medel
fl'. Ulriksdal 13,7: 60, d:o fr. Näs'by
875: 
W9:~, Ö. H. K. U-d 7:~
56: 
Koll. i Hvetlanda 8/1
14:D:o
Beckseda 10/1
15:
D:o i Lämnhult 13/I
åS: 74
D:o i Nye N/L
25: 44
D:o i Holsby 16/1
17: D:o i Mamrelund 16/1
D:o i Ekekull 118/1 16: 70, LamTllåsa 19/1'
34: 07
8: 77, Skede 20/1 8: 60
100: 80
D:o i Hvetlanda 23/1
4;;: 60
D:o i Naglarp 26/1
38: 25
D:o i Näsby ?filr
U : 38
D:o i Hjältaryd '218/1
Lammåsa ungd.-fören., t. C. & E.
50: Bloms underh.
»Tilläg-g till nIaria Wetterlllarks
15:mission », gm L. >B., Björl,öby
10: »Annje »
Mellersta distriktsförb. av K. F.
U. M., till M. Ringbergs underh. :;00:
G. Q., Gtbg, »Kina för Kri&tus »
50: 
B. Q'i en liten blomma på Emma
Kje lströms grav
5: -

n: -

..
JO: 364. Häg'O"ums mig
365. Inge1storps och Valleberga arbetsfo!". 70: :Koll.
vid
bibelkursen
i
Värnarno
150:368.
Vänner»,
Väruamo,
369. »Kinesernas
50: resebidr.
.
35: 370. »Ett tack för Herrens godhet»
IDO:
im. Linneryds mfg, sparb.-medel
50: 372. Föltorps syförening
100: 373. H. T., Björköby, gm C. A. S.
50: 376. M. S., »tack till Herren för all nåd»
30:,In. B. L., Sthlm, sparb.-mcdel
100: 
378. Ledja syförening
10:379. »Bönhörelse »
380. Insamlat å Kinakort, gm L. H.,
10:
Norrköp.
5:3&1. Sparb.-medel, gm G. J., Kinnemalma
10:382. E. P., gm E. S., Ljungby
383. Från Lj llngby vid fru R:s besök gm
25:d :o
10: 387. »Inbesparad bils.kjuts », Sthlm 6/2
150: 388. Boda mfg
il89. En missionsvän i Herrljunga, »tack
5: 
offer till Herren »
390. I. och W. L., Sjötorp, t. N. Engbäcks
underh.
100
25
3-94. »Tackoffer till Herren», Strän·gnäs
20
395. Herr och fru J., Katrineholm
3 75
396. ),Malmköpingsbor»
100
397. A. D. -B., Stocksund
50
398. »Tackoffer», i ·brevlådan 8t2
2
399. »Tackoffer till Herreu för febr.»
50
400. Baggetorps mfg
20
401. Gen. posfanv. fr. Onämnd
75
402. St. Äby östra syföl'en.
403. Från missionsaftnar i Svedje, Orr100: viken. pu ,Q. E ., d:o .
60: 
404. Systerfören. »Liljan », Vadstena

405.
408.
409.
4-10 .
4H.
412.
414.
415.
416.
41'7.
418 .
419.
425.
426.
427.
428.

429.
430.
431.
432.

433.
434.
435.

436.
43Q.

438.
439.
440.

441.
442.

447.
448.
44H.
460.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.

461.
462.
463.
464-.
465.
466.
467.
,[68.

41;9.
478.
479.
480.

48lJ.
432.
4&.
484.
485.
486.

487.

Koll. i Orebro 3'/'2
Ho: 38
S,Rarb.-medel fl'. Väl'namo, ·gm J. U. 103: 49
»Iionde»
42: Missionsvänner i Hassie, till H.
Anderssons underh., gm S. A.,
(iS: G3
Bl'odd el'ud
31: 3;:;.
Fm. J., Osteräng
75: -'
»Tiond e av 1920 års skörd»
(i
S. E., Sthl:n
5
H. S., Norrköp., »tack till Gnd "
20
Hj. A., gm G. G., Motala
20 1:2
K . D., Växjö, rab. å böcker
125
Höreda mfg
50
B. R., Skede
»Evighetsblommor på Fredrik Karls
sons grav, av föräldrar, syskon
och vänner i Ulriksdalskretseu»
200: 
Hörecla västra mfg i Kulla
150: 
Offerknvert fr. H-lt, gm H. J.
17G: 5f>
Årsbidr. fr. Mamrelnnd, gm P. A. J.,
Alsheda
75: 
HopsamL medel gm K. J. H., Tre
10:

hörna
10:~
»Löfte till Herren», gm d: O
15:

»T ackoffer fr; Rådene »
6: 50
A. A., Gädded e
5: 39
Ur lille Olles och Emils sparb.
3: 50
Ur lille Alfs d:o
Koll. vid missionsafton på Ersta }3/l 16: 25
Svenska Alliansmissionen till Ang.
& Augusta .Bergs nnderh. 19W.
3,000: 
Sv. Alliansmissionens Ungd.-förb.,
1,500: 
till Hugo Linders d:o
200: 
Ch. T., Sthlm
8: 8;'
"Tiond(' »
»Obs.! Sparade tobakssla ntar m. Hl.» n:
KolL vid missionär Berglings föredr.
å K. F. U. ·M ., Sthlm, 6t2
44: 5g
Förb. mellan Sveriges K. F. U. :NI.,
till O. Beinhoffs under h., l:a kvart.
19~1:
600:
Björno ungd.-fören. till fil. Hult
100: krantz' underh.
50: 
A. D-n, Sala
jO: -=
Koll. å K. F. U. K., NOl'l'köp. 8t2
20'
D:o å K . F. U. M., d:o, 111/2
65:
09'
D:o i Nyköping N/Z
JOO: 
P. K. P., d:o
B. E. D., sparb.-medel, gm E . G ..
Vi:
Sollefteå
50: ...;..
Fr. E .. d:o gm d:o
2: ~
S. B., d:o gm d:o
4: 50
H. H., d:o gm d :o
16:

A. B., d:o gm d:o
13.: 50
T . A., d:o gm d:o
3:
R. N., d:o gm d:o
14: G5
Fr. S., d:o gm d:o
14: 39
C. G., d:o gm d:o
30: 
".onämnd »
50: 
Skäldervikens syfören.
60: _.
Tostarps d:o
7: 43
Fröknarna N., Sala, sparb.-Illedel
6: 40
A. H., d:o, d:o
200:

»Tackoffer »
60: ~
Bäckseda mfg
200:

Grebo d:o, till N . Engbäcks nnderh .
2·: 
J. A. L., Ersmark, sparb.-medel
11: 77
.J. :M., :Med l e , d:o
B. F., Sl<ell efteå, t. E. Sj östl'öms
20
unde rh.
2'j 6.
E. L ., O-vik, till d:o
8 37
C. L., Dräug'smark, till d :o
683 84
Kinakretsen, Skellefteå, till d:o
:;0
J. O. B., Ersmark, till d:o
10
H. A., Skellefteå, till d:o
40
H. E.'ud:o till d:o
K. F. . K:s Ccntralfören. och Gtbgs
K. F. U. K. gm K. M. A., för
A. Forssbergs och :M. Björklnnds .
hemresa
1',206: 88
.. . i........"
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<!SS. »En Iiteu bloullua på Alll1as grav »
15: 200: 4911. »Syskonringen », ]<'lisby
492 »Löfte till Jesns, läk are- och veteri
20: närsarvode»
493. D. U. F., önnestad
no:10: 494. E. K., Västervik
12: 50
495. E. S., Kristianstad
50: 496. »Av en Jesu väu»
la: -497. M. L., Kumla
100: 498. Månstorps mfg
8:499. Offerkuvert fr. örebro, gm S. J.
10: 500. E. & H. G., Mölndal
10:5()1;. »Oni.mnd»
502. Koll. i Brobacka skola, gm C. J. K.,
43: 63
Anten
100: 503. A. E. P., Gtbg
2,000: 504. Koll. vid Bibelkursen i Gtbg
505. Missionsvänner i Folkström, gm H.
10: 50
C., Skönnarbo
506. Koll. i Grytgöl,gm A. C., Ljusfalls
43: 20
hammar
9: 15
507. D:o i Ljusfallshammar, gm G. H.
24: 55
508. D:o !. Vånga, gm O. E., Ljusfors
7: 20
509. D:o i Atvidaberg, gm G. K., d:o
10: 510. A. H. & A. D., Ukna
26: 51'1 . Koll. i Grebo, gm A. K.
56: 512 D:o i Kapellet, Vadstena
:hlG. Av koll. i örberga, gm A. S., L:a
15: 50
UlIevi
m:514. Ur S. Sos sparbössa, Arneberga
10 : 515. »Tant A .», gm. Ch. A ., Vadstena
20: :;16. ,Ung Kina-vän», gm d:o
5:517. Ur A. F:s Kina-bössa gm d:o
1; : 
518. »Ur Guds rika förråd »
Z5:Grytgöls
Bruks
och
Bys
mfg
522.
5W. C. E., Sthlm, t. M. Ringbergs underh. 75: 5: 04
524. A. W., Salt Lake City
525. E. & B. G., Sollefteå, »i stället för
15:

krans på E. Hellströms grav»
30: 
528. Syfören. i Korsvägen
15: 
529. K. L., Lund
530. Missionsvänner i Markar yd, offer
kuvert, gm J. P.-F.
33 03
10
531. ".onämnd»
100
533. O. H., Snndsvall
534. Koll. å Sabbatsbergs sjukhus avd. 7 a 12 52
535. Gm F. J., Norrköp., insaml. mission s
medel
100:25: 5as. »Tackoffer den 19 februari»
538. För Sv. Missionen i Kina, gm N .
00:O. N., Fredrik a
100: 539. Borgens mfg
540. K. A. G., Åsaka, »tackoffer till Gud " 10 : 200:541. Ps. 135: 6
100: 542.. Adelöfs syförcning
543. Sy för. »Anspl'åkslös», Hårdkrankeryd 100:100 : 544. Från skördefest i Lofta 25/11
547. . >,En n ypa mjöh, Skellefteå, till E.
15
Sj öströms underh.
190
548. Storbränna syförening, till d:o
H)
549 . »Onämnd », gm H. O., Öhrviken
550. »Obs.! Sparade tobaksslantar m. m. » 2!) 10
l; 12
551. Mal. 3: lO
552. K B., Sthlm
25
553. »Edil»
lO
554. D. U. F., Åshammar och Hagmnren lQO
400
555. 2 Krön. 15: 7

385.
386.

391.
393.
406.
407.

4113 .
420.

421.
422.

42'3.
424.

«3.
444.
H5.
446.

470.
471'.
4'12.
473.
474.

475.
476.
489.

490.
;;19.
520.

521'.
532.
;;37.

545.
546.

008.
339.
346.
366.
~67.

374.

375.
384.

Särskilda ändamål.
S. B., för evangelists underh., gm r.
300: 
A., Norrköp.
»Lilla Bengt », sparb.-medel, till R.
G: 
Anderssons verks .
33: 52
Fam. J .. Forshem. till d:o
50: 
L. U., Sthlm, till Barnh. i Sinan
Gm A. S., Nonköp .. för ev a ng'. Kih.
200: Fu·ho
H. S., för Ma tasao i Yuncheng
25: 
E. S., Sthlm. för bibelkv. Ynng
100:

Shih-shih
S. L., Kdstinehamn, till behövande
50: 
troende i Kina
E. S., till NI Nylin, som underh. för
50: fru Livi i bib elskolau

Kinasyfören ., Ljnngby, till C, Blom,
för Kattungens uuderh. vid Se
minariet
200: 
A. A., Ljungby, till bibelkvin noarb. 30:
-m & -n, underh. till fru Tjäders
bibelkv.
200:
»Tionde, ,Mal. &: 10», till lindI'. a v
G:
nöden bl and barnen
»Onämnd », att anv. vid arbetet bl.
2,000: 
de hungrande i Kina
N. L., Djursholm, bidr. t. inköp av
200: 
sidohus på NIienchih station
Söndagsskolbarnen i Algarås, t. M.
Petterssons skola i Sinan, gm L:a
Sv. Barnt:s exp., JÖnköp.
96: 8&
En Kinavän, hjälp t. en nödI. kristen
kines, gm K. D., Växjö
20: 
K. D., Växjö, för en skolgosses
underh. i Chi ehchow
],25: 
Forshems KristI. Un.gd.-för., för
hungr. barn i Kina
16: 
~fissionskretsen inom KristI. Yng
Iingafören., för eva ng. Fann Hsi
200: 
chuan i Pucheng
Ynglingafören. »Libanou », Gtbg. kol
lektmedel till M. Linden, för verk
MG: 2:>
samh. bl. unge män
M. S., Sthlm, till O. Beinhoff, för en
bibelkv.
.
50: 
»Tionde», Mal. 3: 10, till lindr. av
nöden bl. barnen
2: 
A . B. J. & S., Tranås, för en evang:s
underh.
200: 
»En bit bröd », till Barnhemmet i
Sinan, gm 'M. H., Björnö
5: 
Ps. 1~0:~; till direkt evangelisa
2·
9
1: 
tionsarb.
50: 
D:o till d:o
20:

D :o till d:o
15: 
D:o till d:o
5:
D:o till d:o
»M issionsvännen », Kumla, till sko
lorna i Kina
250: 
D:o till Barnh . i Sinan
55: 
K. F. U. M:s missionskrets, Gtbg,
150: 
till soldatverks. i Yuncheng
Edshults s:a missionsförs.. till ett
100: 
par hungrande barns räddning
10: 
H. E., Vånga, till Barnh. i Sinan
Ko.]!. och inkomst v id fest i Värn a .
g'm H. L., till M. Pettersson för
132: 10
vel'ks. bl. de nödl.
E. K., Gtbg, för evang. Peng Hsi
sheng i Ishih
250: 
G. K, Undersåker. till hjälp för
hungr. barn
7: 50
Hednavänuernas Allians, för evan
gelisterna Loh Tehta. Ching Yii
hwa och Koh Yung-uang
300:
Libanons gossavd., Gtbg, till D. Landin, för arb. bl. pojkarna i Yun
cheng
75:
Del av Maria Wetterma rks • testa
mente, för bibelkvinnoverksamh.
600: -.
i Kina, gm C. A. S., Björ!,öby
Summa Kr. 6,628: 23

Summa Kr. 16,713 : 47
3\37.

55

3!f2.
477.
526.
527.

Missionshemmet.
M. Ö., Stocksnnd, till B. K
»i'lIissionsvännen », Kumla till -d:o
G. N., Sthlm, gm N. H., till d:o
Ch. A., Vadstena, till d:o

l.

250: 
25: 
10:

5:

Summa Kl' . 290:
18,713: 47
Allmänna missionsmedel
6,628: 23
Särskilda ändamål
290: 
MIssionshemmet
Summa under febr. mån. 1921 Kr. 25,631: 70

Med va.rmt tack till varje givare!
»Gud skall sända sin nåd och sin trofasthet.»
Ps. 57: 4.
"

.... ~'
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Nödhjälpsmedel.
G. S., Uppsala. 10: -; E. F., Kimstad, 50:-;
G. A., Asklanda, 100: -; J. D. J., Ulväsa, 10:-;
Ulriksdals mfg 42: -; E. H., Lundsbrnnn, 5:-;
C. A. A-g, Delsbo, te: -; Allerums mfg 50:-;
Allerums KristI. Ungd.-fören. 65: -; J. B. T.,
Allerum, 20: -; A. K, Mösseberg, 40: -; F. K.,
Sthlm, 10: -; Kinamissionsvänner, gm 0\1. S.,
·Orebro, 20: -; »För de hungr. i Kina», gm A. B.,
Lemnhult, 30: -; H. M., Edsbyn, 5: -; C. J. G.,
Nässjö, 100: -; »Onämnd», i brevlådan, 30:-;
E. K., Rimforsa, r6: -; L & W. L., Sjötarp, 50:-;
M. Ö., Stocksund, 250: -; A. M., iVIalmö. 20: - ;
E. S., Norrköp., gm A. N., 10: -; J. R., d:o gm
~:o, l~: -o. H: R., d:o g;n d:o, l~: - ; .A.. T., d:a
.o m d.o, 2. -, A. N., d.o gm d.o, 10. -'. L. J.,
Krylbo, 2'5,~; M. & A. L., gm L A., Ångels
berg, 20: -: M. E .. gm d:o, 6: -; L A., gm doa,
24: -; K. P. R., gm r. L., Kumla, 25: -; »Tack
offer», i brevlådan Sj2, 50: -; Koll. i Ullorvads
miss.-hus 16/1 ?S: 75; Insaml. i Ullervad, 47:-;
»I stället för blommor vid stationsmästare G.
Johanssons båT». -fr. A. J., Ullervad, 10: -; I
stället för blommor vid f. d. kyrkv. P. G. Jo
hanssons bår, fr. d:o, 6: -; L B-s-e, g'm M.
l?h. L, Linköp., 20: -; Sv. G-s-s sparb.. gm
d:o, 6: 66; Offerinsaml. till de hungr. i Kina,
fr. S. Vings och Äspereds mfg, 294: -; O. R.,
Alingsås, 150: -: "Onämnd» 70: -; Husaby &
Skjelvul)1s mfg 150: -; »H.», gm G. H., Lerberg,
10: -; E. L., Finspång, 40: -; »Onämnd» 28:-;
M. Å., Norr Edsbyn, 40: -; Grebo mfg 1<)0:-;
A. S., gm A. W., Skara, 10: -; Kristin, gm
d:o, 2:...,-; Sam, I'm d:o, l: -; A. B. L., .Medle,
50: -; Bovikens mfg 93: 05; Koll.. i Ersmal'k
'J)~: 8:); H. P., östersund, 10: -; N. W., Överhör
näs, 10: -; Insaml. gm sönd~gsskolan .i Älgarås
.gm P. A. P. lJ45: 60; Koll. VId hogm. l Nyåker,
gm C. O. E., 15: -; Behålln. av servering i d:o,
gm d:o, 116: 75; Enskild missionsvän , d :o gm d:o,
43: 25; D:o gm d:o 4: -; Töve-Romsås sykrets
100: -; A. E., Krylbo, . 10: - ; Syskonringen,
Flisby, lCO: - ; G. S., d:o,'10: -; K. J. , d :o, 10:-:
B arn i S:a, d:o, 5: - ; BehålIn. fr . en basar i
Berga 21-22 jan. 1,010: 50; Vänner i Huskvarna,
gm N. M. O., d:o, mO: -o ' Skärs tads Ö. Arbets
fören. och andra vänner, offer ' 6t2" ZOO: - ; Eds
hults evangel. Luth. mfg IDO: -; "Onämnd »,
Kvidinge, 10: -; »Tack för dagligt bröd» 100:-;
Insam!. i Erska socken, gm A. L., Gräfsnäs,
68~: 50; D. P., Nättraby, 15: -; M: E ., Na,'osta
bro, 100: -; ·Firman B. & J., Ulricehamn, 50:-;
Till de nödl. i Kina, gm pastorsämb. i Sandarne,
2,,: -; Koll. fr. ' Kvinnestads mfg 130: - ; V. J.,
Bygdeå, ,gm E. W .. 10: -; Höreda V. mfg i
Kulla 50: -; S. P. W., Hägerstad, 109: -; K. J"
Broddarp, 50: -; S. R.. , 5: -; O. H., Sthlm, 20:-;
»O nämnd » 26: -; A. L" Sarsele, 20: -; I stället
för blommor påE. Ohrlanders grav, av V. L"
Älvan, 5: -; E. L., Uppsala, 15: -; A. N., Dels
bo, 10: -; B. A" d:o;5: -; K. J., d:o, 4:-;
M. J" d:o, ' 5: -; M. P., d:o, 13: -; P. p. 5:-;
d:o 3: -; J. O., d:o ... 5: -; J. M., d:o. 5:-;
S .. ,S. , d:o, 10: -; M. L., Kumla, 35: -; Insaml.
i Ervalla av E. S:, 330;'~; »Frida» 5:~; »För
de hungrande» 50: -; »,Missionsvän» 10: -; A. F.
gm B.' L., Anndals-Ryr, lO: - ; »Tackoffer»

100: - : L erbergets kr. nngd.-fören. 4'0: -; Insaml.
inom ·Hi ärtlanda församI. gm R. S. 220: -; D:o
vid födelsedagsfest i Ekeby 23j2 80: -; För
hungr. barn i Kina fr. »Fyrväpplingen i Ekeby"
40: -; Fru L., Västerås, 10: -; B. B.-föreu.
»FIidsstjärnan», ,gm G. B., Växvik 25:-: Kroke
bohl mfg 45: -; Insaml. i Säfsjö, gm K. H. N.,
242 : -; Syfören. ,)Anspråkslös», HårdkrankeI"Yd,
100: - ; »Fr. den bedjande sparbössan», gm B.
L., Anndals-Ryr, 47: -; Insaml. gm Pelarms
ungd.-krets 50: -; R. S., Skellefteå, 10: -; L.B.,
d:o, 15 : -; Klutlllarks mfg- 50: -; Till de nöd l.
i Kina gm R. B., Filipstad. IDO: -; Ch. A. A-g,
Delsbo, 12: - ; H. B., Kulladal, 40: -; Insaml.
rör de nödl., gm A. H., Sätal'öd, 28: -; Mis
sionsvännel' i Ohrviken, gm H. O.. Kallholmen,
256: -; 2 Krön. 15: 7 100: -. Snmma kr. 8,095:88.
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Hudson Töylor
Mannen som "ilgade~
Andra uppl. utkommen.
Omdömen om l:a upplagan:
. Det är friskhet och liv i den rikt illu
strerade fra m ställningen, som avgjort vunnit
på bearbetningen.
Vi tillönska den förträff
liga lilla boken vidsträckt spridning.,

K . Fries i Förbwndstidnii1geri.
»Förtjänar en vids träckt spridning, sär
skilt bland de unga, för vilka den närmast
är avsedd »,

A. J{olmodin i Svensk lvIissionsskrijt.
-En kort livfull skildring. . . Vi vilja på
det varmaste anbefalla den ».
Herndt.
>Lämplig ungdomsbok. Hälsosam, nyttig,
intressant»:
Jönköpingsposten.
.En lämplig gåva åt de unga. Den som
får den läser den, ty så intressant är den».

Göteborgs Veckotidning.

Pris l: 50. Vid rekvisition av minst
5 ex. 25 proc. ' rabatt.
Erbålles i uokhandeln och direkt hån
S\:,enska Missionens i Kina Exp~, Drott
ninggatan 55, Stockholm.
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Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: ' "Sinim", Stockholm.
Telefon: Riks 44 59. AIlm. 22473.
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INNEHÅLL:
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Guds folks vandring. II. - Ivlissionens årliga gemensamma tacksägels.e~ och
bönedag. - Missionärskallelsen. - Från redaktion och expedition. - Från hem
landet. - Brevavdelningen. - Insända skrifter. - Redovisning.
Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1921.
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