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FÖRBÖNENS INNEBÖRD.
Av Teol. dr. Hcmy W. Frost, Kina Inlands Missionens direktor i
N. Amerika.
Förvönens innebörd framgår :1V
siirskilt h'enne stiiiIcn i skriften näm
ligen Rom. 8: 26, 27, 34 oeh Ebr. 7: 25.
Det ord , som diir användes, och som
i väl' bibelöversättning återgivits med
)) mana gott föl'» betyder först att hän
clebeYis lrii fl'a på eH pen;uu, sedan aLL
uppsöka nägoIl i avsikt alt rådfraba
eller bedja honom om något. Det an
viincics därför, då det är fråga Olll ge
mensamhet i intressen, och då dessa
hchuva tillvaratagas. TiIliimpat på d l ~t
:\ndlign onll'~ldct låter deLLa ord oss
således ana, vad som sker då s~\dana
mClen äga rum inför Gud.
Förebediare.
Tre s{tdana niimnas i ordet. Den
fCTsta är l{ristus. Enligt Rom. 8: 34
sitter Krislus på Guds högra sida och
nUlIlar gott för oss. )) Han kan ock till
fullo friiIsa delll, som genom honom
konllua till Gud, ty han lever alltid
för att lllana gott för dem. » Ebr.
7 : 2;i. Dessa ord säga oss, att Kristus,
sedan halt uppstått ifrån de döda och
satt sig pil Majestiitets högra sida i
himmelen, diir är viiI' ständiga före
språkare hos Fadl'l'n. Vad Herren .Je
sus därvid säger, kunna vi läsa i .To!}.
17 kap., ty i sin översteprästerliga för
hön försatte lian sig till den tid, då
hun sk ulle vara hos sin Fader i här
.liglieten oeh uttalade, yad han da
skulle säga.
Den andre förebedjareu, som näm
nes i Skriften, är Anden. I Rom. 8: 26,
27 heter det: »S:1 konlIner ock Anden
v[ir s\'aghct till hjälp, ty vad vi riitfe

ligen .böra bedja om, det veta vi iek',
men Anden själv manar gott föl' oss
med outsägliga suckar. )) Det heter vi
dare, att det är efter Guds behag han
manar gott för de heliga. Här är det
s ledes ej fråga om något, som sker
utOIn os::; -

i himmelen, ulan om wl

got SOI11 sl<er härnere i de troendes eg
na hjärtan. Kristus är i himmelen och
är viiI' himmelske förebedjare. Anden
bor i oss och 10älper oss i vAl' svag
het att til1bedja Herren.
Den tredje förebedjaren är den tro
ende, som enligt 1 Tim. 2: t 2 är kal
lad att bedja, åkalla, anropa och taeka
Gud för alla människor. Det är så
lunda vå r plikt oeh var riitt såsom
kristna att bedja, att allt rikare välsig
nelse må 'komma Herrens folk till del,
och aU alIt flera av viiridens barn må
hli fri\lsta. I denna vål' förvön är det
av vikt att genom ordet lära känna
Kristi sinne oeh Andens sinne för aH
i samma sinne kunna framträda in
för nädens trOll. Den som sålunda vill
bli en sann förebedjare, bör söka åter
giva vad den himmelska resten har
liirt honom att siiga.
,
Förbönens trenne grader.
Den som vill utöva förbönens iim
hete måste beakta följande tre syn
punkter.
För det fCrsta måste han i sin föl'
ben gil llLövet sig sjiiIv och sin egen
triinga krets. . Har du någonsin lagt
märke till, hill' ett harn beder. Ett
barn rör sig med sina önskningar näs
lan lltesllltantle omkring sig själv. Där
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för bär ett barns böner egennyttans
karaktär. Vi må tacka Gud, aU bar
net känner, att det får framlägga sina
enskilda behov. Det är välbehagligt
fär Gud, och är begynnelsen till något,
söm iir bät!rt:. '
Men det finnes sådana , som n:\tt
längre än barnet i ålder, fastän deras
andli'g a erfarenhet är 'mycket , begrän
sad. Dessas böner skilja sig ej myckrt
från barnets. De röra sig visserligen
ej med så få ord och med så enkla ord
som barnet gör i sin bön, men de äro
helt och hållet upptagna av sina egna
angelägenheter. Det är dock något aH
tacka Gud för att de hunnit så H'tngt,
ty även detta kan leda till ett böneliv,
S01l1 är högre och bättre.
Detta är emellertid ej förbön. För
bönen är nagot ännu högre. Förbönen
sysselsätter sig med andra. Den har
ej sig själv till medelpunkt. I förbönen
utgår den bedjande från sig själv och
dem, som stå en niirn, och sträcker sig
till dem, som äro fjärran. Och h~lr
ferbönen blivit, vad den skall vara,
känner den inga gränser utan omfat
tar hela den vida 'viirIden, alla land
och alla folk. En förebcdjare könner
därför inga geografiska gränser eller
nationella skrankor. En förebedjare
lever i det himmelska, där han är lik;)
nöra alla folk, och ha n betrak tar a Ila
människor som sina naturliga och
andliga bröder.
Jag el'inrnr mig ett yttrande av
Rudson Taylor i fråga om hans egd
böneliv. Han sade, ,att han vid ett tiIl
fiille gjorde en upptäck t, SOI11 väckte
honom till besinning. Hans intresse
var fäst vid Kina, han började alltid
bedja för Kina, och han had S[I länge

för detta land, att han fick mycket li
ten tid aU bedja för andra länder. Dr.
beslöt han att i bön följa en annan ord
ning. Han började med de länder, hall
brukade glömma. Då hal} närmare
övertänkte saken, fann han, att Ilull1
i de flesta fall hade glömt Sydamerika,
och därför började han alltsedan van
ligen med att frambära dess folk in
för Gud. Och - tillade han med ett
leende, jag aldrig skall förgäta -

du

kan vara viss om att jag aldrig glömde
Kina.
Gud hade vidgat Rlldson Taylors
blick, Gud hade i hans hjärta skapat
en större, mera omfattande sympati.
Ran blev cn förebedjare i vidsträck
tare mening än förut.
För det andra måste den , som vill
u töva förbönens iimbete, ej blott i all
mänhet bliva omfaltande i sin förbön,
han måste också kunna stanna för de
taljer, skilda länder och enskilda per
soner. Ett sådant bedjande tar tid .
Den !jom vill ägna sig diiråt, m[lste
vara beredd på att göra offer. Han
milste kunna offra sinn nöjen. Han får
bereda sig på att stiga upp tidigt, ja,
han filr ej sällan offra sl>l11nen under
nattens timmar.
D, E. Roste, direktor för Kina In
lands Missionen, sade vid ett tilWiIIe
till mig, att han brukade hedja för
varje medlem av missionen. Sålunda
kunde han med sin bön omfatta över
två hundra !jtationer och nämna över
tusen personer. » Men för detta ford
ras ett utomordentligt minne », säger
du. Låt mig förklara saken lit~t när
mare. Hoste har så mycket bedit för
dessa missioniirer och för deras ar
bete, att han blivit ,fullkomligt invigd
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i alla deras förh ållanden, och han bär
missionärerna och allt som rör dem
på sitt hjärta.
Slutligen måste den, som vill utöva
förbönens ,ämbete, å · ena sidan kOl1una
så nära Gud och å andra sidan sa Il~ira
människor, att det uppstår enhet i liv.
Sådan förbön kostar myc:ket. Och det
är nödvändigt alt här överväga ue
kostningen . Dock för församlingens
skull, för världens skull och framför
allt för Kristi skull, drag dig ej tili 
baka ulan gå in i utövningen av för 
bönen ä ven i denna mening. Kom dä
ihåg, att du här ej blott har att gläd
jas med dem, som glädjas, utan också
att gråta med dem, som gråta. Ty här
måste du så deltaga med andra, att
du hyser Guds medlidande med en
fallen kristenhet och med en ofriilst
värld så djupt, att du ger ditt eget liv
till spillo för deras skull. Detta innc
biir smärta, djupaste sjiilssmärta och
sjiilsarbete.
Vid nedskrivandet av dessa rader ga
mina tankHl' till Kina. Vi - Hudson
Taylor, fru Taylor och jag be- .
funno oss i eu , kinesisk båt. Det var
natt. Sömnen hade av någon anled
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ning flytt från mina ögon. Plötsligt
hörde jag att / någon slog eld p~i cn
tändsti cka. Genom det tunna förhänget
började det lysa. Nu förstod jag det
hela. Det VHr min gamle vän Hudson
Taylor, som i stället för att sova, som
han vid sin i:ilder och med sin svaga
hälsa så väl behöft, stod upp för att
läsa och betrakta ordp.t. Snart började
han bedja. Under en, ja, två timmar
hörde jag, hur han suckade och käm
pade och bad. Denne Guds man hade
Hirt sig att i förbön inför Gud bära
människornas nöd . Därför valde han
nattens timmar, därför kämpade han
så länge, därför suckade han s~1 djupt.
Älskade broder och syster, är du be
redd att inträda i ett sådant böneliv?
Give Gud, att sa kunde ske. Ty av allt
denna v,I r värld behöver, är detta det
förnämsta. Vi behöva män och kvin 
Ilor, som taga sin plats i vakttornet för
att vaka naltens väkter i förbön inför
Gnd. Vilja vi pli detta siitt hängiva oss
åt ett liv i bön fö·r andra, skall också
förvisso Kristus och hans Ande bedja
för oss, och vi därigenom bliva i alU
högre och högre grad välsignade i vårt
liv och i vårt tjänande inför Gud.

VID ÅRSSKIFTET.
Då aposteln Johannes på å lderdo
. men gjorde
å terblick på cietunder
baraste och rikaste skedet av sitt liv,
skriver han d~iröver: »Niid för nåd. »
Då vi inom S. M. K. övcrl11icka det
sista ' vägstycke!, ihet 1921, sWr sam
ma skrift inristad clliröver även för
oss: »Nåd för nåd. »
Dt't är outsägligt stort att få nJlp

en

leva »nadens å r frå n Herren », att få
dri cka ur den ljuvliga livsströn'tmell
frfm hans tron och fran hans hjiirta,
den livsström, som aldrig sinar, hans
fröjdl'rs ström, att gång Jl~i gi\I1g El
göra psalmistens erfarenhd: ,)Du hör
bön; till dig kommer allt kött», att
dfl allt i ~ärlden va~ldar H\ känna ,
11lir fast gru'nden iir, den gnind, P;'I
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Yilken Sion vilar ; aH. inför alla . rörel söndersplittringen~ . tid, är ' ett stort ·
ser i · tiden fä söka det trygga skyddet ämne .för tacksägelse.
hos honom och bekiinnu med lär
I växande grad ha, vidare. de krist
jungen: »Herre, till vem skola vi gä? na · tagit på sig bördor i 'verksamh~ten
Du har det eviga livets , ord ,, ; att få
Genom att de fått mer och mer k~in
!eya i denna gemenskap " där han . är na, aU kallelsen' är deras lika mycket
hrudgumnwn och vi bruden, det är som vår, har deras kärlek och deras'
ett "nådens år från Herren ».
glädje växt sig stark.
'
Vi ha under det flydda aret fått
Gripande hur' varit att se, aU de
Tesa må nga milstolpar; N~'gra . fram kristna utan aU vackla kunnat taga
.s tä för oss såsom s~irskiIt beundrans sina ägodelars skövling, och att de
viirda.
kunnat höja sin blick till den egen~
.dom,
som är bättre och bliver be,
På missionsfältet har Herrens be
Turande n åd varit underbart stor. O(:h ståndande.
Här hemma ha, vi fått den ·nåden
vå ra missionärer ha blivit skonade
fr å n pestens fruktansvärda gissel, som
aU sända arbetare. till fältet. Vi ha
alltid . följer hungersnöden i. spåren. också fått hiiisa flera trötta syskon
De haoeksa blivit skonade från vål välkomna hem att njuta en välbehöv
dets män oeh fått mitt ibland dödar . lig vila. ;
höja livets baner. Dc ha likt Davids
Den fri villiga kärlekens offertjänst
trogna hjältar med fara för sina liv har ej , trots de hårda tiderna upp
under fiendens eld gått sin Mästares hört. För S. M. K. är det underbart
·ärenden. De ha fått komma med le stort att så som .nu skett under mer
kamlig räddning till tusenden , för vil än en mansålder år' efter år få giva
ka endast vägen till döden stod öp samma svar som lärjungarna en gång
lwn, och de ha därigenom på ett grip gåvo på sin Mästares fråga:»Har
bart sätt fått belysa sin högre och eder något fattats? » . Vi , få även för
större mission att vara bärare av li år 1921 under djupt känd tacksam- .
'yets ord.
het svara: »Herre, intet. »
Over våra kinesiska trossyskon har
Det är mannaundret, som upprepas
också nåd vilat. Genom dr Goforths än i dag, och det är ett underbart
möten på vårt Honarifält har rik and vittnesbörd om att Herren har sina
lig välsignelse kommit till dem . . Och skaffare, som förstå honom och lyda·
ä ven ibland de infödda ·har Herrens honom och av fri otvungen · kärlek
Ande använt många som sina red tjäna honom med sina ägodelar och
-skap. Detta väcker hos . oss samma göra det icke blott under tider av
längtan och bön som , hos Mose, då överflöd utan även under tider av
han utropade: »0, att hela Herrens knapphet och brist. Med aposteln vil
folk vore profeter! » Därmed skulle ja vi alltid tacka v{lr Gud och Fader
många missionsproblem få sin lös för alla dessa hans trogna. H.erren
ning.. Den endräktens ande, som rått give dem rik lön!
Och så vilja vi då i Herrens namn
bland de kristna , sft märklig i denna

"
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inträda ,i ett nytt , :}r vetande att. äv.e n
det är »ett nådens ~r från HelTen ».
Och vi tillförse . oss aven för detta' år
eder förbön, och Jesu Kristi Andes bi
stånd:
E. r F.

..

"I skolen, vara. mina vittnen".
Apg. 1: 8.
, I r.
. Ingen . uppgi'ft iii· viktigare och me
ra behövlig iin itlt i ord och gärning

:'I\'lägga ilkla vitlnesbörd ,om Kristus,
om hans person, om livet, anden,
kraften ! hans rike och om den väg,
pil vilken lIlall kommer till tro på
honom och liir känna honom.
En viktig frtlga iiI' nu denna, huru
man bliver ett Jesu vittn e. Uirjung
arna vandrade med honom, sågo och
hörde allt, och då han var uppstån
den berörde dc honom ä ven med sina
hiinder (.Joh. 20: 20, 25, 27 ; I .Joh.
l: 1). Men diirtill kom, vad som ock
var nödvändigt: De läto sig med hjiir
ta och själsbegär lösgöras från värl
den och viindas till Gud. De läto sin
vilja böjas, sin gamla natur och hela
sitt själv tuktas och brylas av Krisli
ord och Ande . Diirigenom bh'vo de
ras hjärtan ödmjuka och deras a nde
iippen och mottaglig, så alt de kunde
Ul erfara och rörstil vilken kraft som
verkade i honom. Genom inflytande
o('h upplysning av G11ds Ande sågo
de och kunde tillhedja den härlighet,
som under yttre ringhet lyste fram i
hans ord, hans giirningar och hela
hans viisen (.Joh. 1: 14). De voro
med om o(:h ringo verklig del av det
ycrk, som av honom utfördes till
lidandes hjiilp och till Guds rikes
grundliiggning. Och dii de efter hallS
uppståndelse och himmelsfärd genom
Andens utgjutelse hlevo bekliidda med
kraft, fingo de nytt ljus ovanifrån och
('rfOI:6 hans inneboende och den i och
genom dem verkande kraften av hans
.\ndc. De liirde i sanning känna ho

nOfil, .så a,t t ,l de )wm1e vittn.a. .011:~ ,tq ~
]lq~.

t

'

~

l'

,\

. h . v~sen,Uigen

ni j

i\

jl:,..! L ~,\

HOI

:;.,

~aJ11ma sji tll : bf!rede~
hWl,r l1 ig .vittnep ' ä ')en .. j vårfl q;.\g:;.r,

ehuru . ännu mC1ia, öv,ervägafIde vii
inre o.ch ap.dJig :v.~-ig, d~ ranJ,Jl u i~k.e . , i
synlig Ipåtto är, meq , oss.G,e~ww OIJl,
vändelse och på ny~tfödels,e }~ r m ~m
forll;låga att se ·Guds rike (Jqh. 3:
och Kristi inneboende hårlighet. Och
de heliga beråttelserna om Jesu tJrd
och gärningar göras av Guds Ande', IS.
levande och närvarande för d~m, SOln
höra och bedjande betrak,l<t dem i
tl'O, att dessa bli delaktiga av det som
säges och innerligen tagas med i det
som av Herren blivit underbart utfört
alldeles såsom närvarande. försHH'Il
de vittnen . Många heligas Yittnps
börd därom äga vi. Därjämle m tl vi
förstå att Herren bor och verkar så
i sina trogna, att han miirk YiiH
- själv i dem och genom dem vitt
nar om sin makt och sin kärleIc Ty
då han säger: »1 skolen .var mina yitt
nen intill jordens ände », m enar han
säkerligen icke blott att apostlarnas
ord skulle gå ut till vLirJdens iindar.
lian talar nog diirmed till liirjullg 
arna såsom representanter }i Yl'lI för
dessa som skulle vittna om honom i
kommande tider.
Och så komma vi till denna fnl g:\:
Hul'Ll j"ylles nll den viktiga lIpP!lillen
utt göra Kristlls trodd och känd ? En
t eolog, som erfarit nya födelsen och
s:illlnda få tt ljus av den helige Ande,
har i detta avseende ett det viktigaste
kimbete. Hans vetenskapliga insikt er
äro en god \"tlJwIIrustning i s!ridt'l1 för
sanningen. Men framför allt har han
att sj ii lY göra (iuds vilja (.Joh. '7 : 11 L
hi\lIa Jesll bud (.Joh. 14: 211 oeh ge
nom allt skal triinga igenom till det
inre livet och den sanningsgrund , frim
vilken sprider sig hiide liv rör hjärtal
och ljus för lankelI, och att . visa aud
ra denna vkig. En ,av , dem , Gudi . lyy
i ek(~ El, SOI)I , ~ åH .d epna ,"~ig orh ~,aJ>
ord ha . Illy('ke~ aH säga och giY~1 viI 1
tids kristna, ii!' C. H., J,lergman. Han '

3r.
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namn l nätrnli:!S, eInedan iha'n såsoni få
har en helgjuten, till grunden gående
framstiillhing ' med
·k orisekvensens
styrka på salnina' gårig" från Hi'nkan
dels öeh 'fri111 den iklä hjärte- och bi
beltrons synpunkt 'Han ger den, som
icke alldeles saknar 'förutsättning att
följa honoril, ny(~keln till att förstå
ii"en svarfattliga fexter. Ville liiail
Iiira a~v ' sådana mäns ord, som haft
verklig livserfarenhet med smörjelse
och ljus av Guds Ande, Sll skulle ' san
ningen ena den' sönderslitna l<risten
heten. Detta vore ett verksamt sätt
att tjäna honom, som bad att alla
hans sanna lärjungar måtte varda ett.
J. Gossnet' skriver till 2 Petr. 1: 20:
»För att utliigga och förklara Skriften,
har ock nn var och en just samma
Ande av Höden som upplyste profe
terna, förutan vilken den egna natur
anden icke kan rätt först:'i och tyda
nägra Skriftens ord. Utan Guds Ande
oeh dess smörjelse kan man omöjligt
rinna Guds sinn e i Skriften, hur Hird
lllan för övrigt ma vara. » Ännu ett
ord av samma man om vägen: "Sam
mu sanlling och samma ord, av vilket
apostlarna bildades , ~ir iiunu medlet,
genom vilket mall kan införlivas med
Frälsaren och omskapas efter hans
hjärta till le\'ande hiblar ,»
Vi skola nu icke tro , alt uppgiften
iiI' hlott priisternas och de liirdns. Nej,
den tigger allra niirmast den ofördär
vade enfalden (Luk. 10: 21). Vad
som gör mest Oclllglig iir högmodets
självgodhet och kunskapen upp
hlåser. "Gud iiI' allena stor och blir
iirad allena a,' dcn ödmjuke, » Och
själva livet i vithH'sLördet iiI' kärle
ken . i\'!en endast i ödmjuka hjärtan
utgjutel' sig Guds k~irlek. Det villIics
börd, som minst kan motsägas och
vinner mest , iiI' ett liv i ' Kristi Ande
och Kristi sinne.
'Till sist en fr{lga: Vod är iltllliil' ~
lwnde ' föl' ett Krist! vittne '! Det \'ä
scntlignste och allt omfattande iiI' att
han fätt del ~n; Kristi sinrie och Kristi
Aride, som fi"am[ör allt iiI' tjänande

nu

kärlek: ' Men jag v'iII o
ännu '~}inl' nri
två väsentliga egenskap·er. ' ' FörM dej;
enfald, den sveklösa uppriktighet (Joh.,
1: ,47), som i C~{,e ·v et' att lll'Otsägaoch
bortförklara enkel sanning, men liir,t
sig hata denna olyckliga konst. Den
andra egenskapen jag nu vill nämna
är en av Gud uppväckt kärlek till
rättfärdighet, som ' förmår'
'm ed
n{lgot av Guds håt hata alla självisk
hetens orättfärdigheter. Uppgiften är
att med utbildande av dessa egpn
skaper ställa sig till Kristi förfog:ll1de
och riikna sO'l n "ära och vin:ning ' <ttt
få tjiina hans kärlek s ,vilja me~1 oss
miinniskor i sU'id mot allt som be
drager odi föt·därvär.
:'
Den som s~l. giir m~ls te nu "b ereda
sig p~l anfiiktelse av dj~\~ulen och 'Ilat
av viirldcn (Syr. 2: 1; Matt. 24: 9) . I
den korsfiistes tjänst finnei;'" 'han så
sitt kors (Mark", 13: 13), ' ', o('h onl
Kristus f[ttt intaga hjiirtat, ' så in gel!
han det p{1 sig dag för dagöch ' I:ö1Jer
honom (Lnk. 9: 23) , lider OI'n S~I s'kall
vara intill c1iiclen. Ihirimder vittnar
han om sanniilgen i Kristus oeh fär
av honom makt att älska och i kär
leken' tjäna dc olyckliga - ieke deras
vrånghet men deras för Gud skapade,
dyrt MerIösta sj}ilar. Sådana vittncil
vill Kristus hava . I oeh genom dem
skall v~irlden övervinnas och Guds ri
ke komma. Och han finner dem liit
tare bland de smfl i viirIden iin hland
dc stora , mest siillan Lland denna
världens vise ' (1 Kör, 1: 26). ' Salig
d en som låter sig av h(jnorn finnas ,
som far näd ' att säga: »Häi· iii" jag,
sänd mig » till den ~ ärning dig heha
gäl', ol:h giv mig näd od1 makt ' att
V:lra dig trogen; (1 1\01'. 4: 2), .-\men.

ale ·

I.

I' .,.

Visa tidningen fm' ed'l'a ' va71,
,
, .
I., '
'
ner oc~ '/)ekanta och , upp,man(.t
dem , att rn'enume'l~era , å den~
samma! ' . • . I Lj
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EN MISSIONSAFTON PÅ SVENSKA SKOLAN.
Det är söndagen den ;)0 oktober .
Klockan närmar sig halv fyra på c. m.
och Brita Stina 'Vennborg och Inge
horg Sandberg, som i dag ba ansvar
fi;r kaffekokningen, begiva ig ned till
köket. I\Jockau fvra är bordet i stora
salen pl övervå ningen dukat så trev
ligt, .oclI då .klockan ringer samlas vi
alla och nedhedja Guds viilsignelse
över gåvorna och y,h samvaro. Vid

Dr . Goj'orth och den. rik e lantlJ?''ltka'l' e'l~ .Fa·/t!J·
ve, om 'v·ilke?> berät tas '. »!ldclst enul' i Mu",
taren8 krona.", "'id, .19.. ,', M. 1(:8 förlag,

småbord inne och på verandan råder
ett rörligt Ii,,,. Alla låta sig undfägna
den väl smaka. Vi ha i dag som gäs
ter dr. och ' fru Goforth, som nyss kom
mit hem· efter några 'månaders mi'S
sioi1sresor. Fru Goforth hade lovat
tulalitet till -barnen,' och vad hon da
sade antecknas här nedan.
' Till överskrift s-kulle jag vilja .~iitla
apostelns ord i'l 1(01-. 12: 31.
En övermåttan härlig väg.

»Allt sedan min spädaste barn®m»,
sade fru Goforth , »hade jag ett behov

av att följa min Frälsare oeh beclj;l
till honom, men n ågon h el överlåtels('
kände jng ej till. Dil jagvnr 11 år.. kom
en predikant till vår stad, $om höll
evangeliska möten som jag i siiIIskap
med min äldre syster besf.kte. Då det
första mötet yar slut, uppmanade ' han
dem , som dl!, ville bestämma sig för
att följa .Tesus, att räcka upp sin hand .
JDg kände . ett livligt behO\' av att sa'
göra, ,ln e n hölls tillbalul. a v l'iidsln fill'

min syster, som jag visste ansåg mig
för unr! för aU begripa, vad detta inne
bar. Vid .hemkomsten kände jag mig
mycket olycklig över min feghet och
lovade Gud, att om .ett annat tillfälle
gavs, skulle jag begagna mig av; det
samma. P å följande afton begå vo . vi
oss, min syster och jag, åter till mötet.
och vid detsammas slut ställdes ånyo
samma uppmaning till oss . .Tag skyn
da dc mig genast att stiga upp, och ehu
ru jag kände, att min syster ryckte mig
i klänningen, blev jag stående så länge,
att predikanten till slut bad mig sitta
n ed. Från den dagen kände och visste
jag, att jag hörde Herren till, och bör
jade, efter ålder och förmåga, att verka
för min Frälsare i söndagsskolan och
på annat sätt. Men någon bestämd
livskallelse fick jag ej förrän flera iiI'
senare.
Gossa.r och flickor, det kommer förr
eller senare för er en tid, då ni likasom
stå inför. tvenne vägnr och ha att göra
ert val, vilken väg ni skola beträda.
D(~t behöver ej betyda, att ni måstt~
välja JTlellan _en g()d och en dålig väg
utan mellan en god och en b~ttre väg.
Min Far var artist. Fräp min tidiga
ungdom undervisade han mig, och jag
hade min pIa,ts j hans atelier bredvid
honom. P:l sin dödsbädd uttalade han
:som sin önskan, ntt . jag mått~ fara
över -till England från 'Canada, för att
där ytterligare l,lthild~l migo<,:h på så
sätt,bJiva en ryktbar a.rtis'.t. )Tid 21: :} rs
alq~r U<OJTl kallelsen tip .mig att göra
mitt val. Jag ställdes inför tvenne vä
o
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gar, den ena ledde till Englund, den
andra till missionsfiiltet i 1\ ina! Vilkrn
väg skulle jag beträda? Den "göda "
eller den som var "bättre »?
.
Jag framlade saken i ben inför Gud
och kände mig viss om att jag var kai
lad att gå till Kina. Men min goda
moder såg saken annorlunda. Hon yr
. lwcle på att jag skulle följa min faders
råd och utbilda mig till artist. Hon
var vid denna tid klen till hälsan och
sade till mig, att om jag ej gjorde, som
hon önskade, skulJe mitt handlings
sätt förkorta hennes liv! Jag kunde
likväl ej samtycka. En dag sade hon
t. o .. m. till mig, att om jag icke följde
hennes önskan, sknllehon ' ejvidan~
tala till mig, och på sex veckors tid
talade hon knappast ett ord till mig'
Det var en prövningens tid. En dag
var jag i svår nöd över denna sak och
anropade Gnd om snar hjälp. Jag var
uppe på mitt rum och bad då Gud,
att han skulle giva mig en vers från
sitt eget ord, som för alltid avgjorde
saken för mig. Då jag kom ned i VHr
dagsrummet, öppnade jag familjebi
beln, och den första vers, mitt öga fön
på, var denna: 'I haven icke utvalt
mig, utan jag har utvalt eder, och jag
har bestämt om eder, aU I skolen ga
astad och bära frukt, sådan frukt, som
bliver beståndande.' Joh. 15: 16. Mitt
hjärta uppfylldes av frid. Jag gick
upp till mill moder och sade henne, att
nu hade Gnd talat. Jag hade förut
bett Gud, att om han ej tydligt ville
visa lllig sin vilja, han ville visa den
för min mor. Min mor . slog d å ar
marna om min ,hals, kysste mig och
sade: 'Älskade barn, jag' kan strida
emot dig, men jal' kan ej strida emot
Gn.d.'
Under besök i h emlandet ha mina
gamla vänner flera gånger frågat mig
om jag aldrig ångrat det val, jag som
ung gjorde, och mitt svar har alltid
blivit detsamma: 'Om ni blött visst(~,
vilken glädje och lycka, som ' heskärts
mi~, genom att jag lydde' Gnd~ kallelse

och beträdde den 'övernl cHiän hiirliga
v~igen!'

Mä Gud giva . eder, älskade' barn,
nåd att, 'då valet för eder . intfäffar,
.välja den hästa viigen, .den att .tjä na
och förhärliga eder Frälsare.»
Under det fru Goforth talad e, voro
alla mycket uppmiirksamma , och tilrar
glimrade i i . somligas ögon. Vad som
sagts hade tydligen gjort djupt in
tryck . Nu. upptogo vi vår sedvanliga
missionskollekt, och sä bjödos alla på
kinesiska piiroll och iinllll .PIl stllnds
samvaro, .

.)[.,.8. U ofln·tlt, (J ch W"!Jst / . 1.' . "V Il I"!Jfj ossell S
"lnodr:r» .: .w. ,,:Idc'sl e,1<.(J-/" -i .11 ii8t(jn ' lI ~ kl'o IW",

si,d . · 13:1.

De minsta skyndade sig ut pa gräs
planen för att rusta om ett tag, d.e
äldre sutto ned i små grupper,samta,
lande med varandra, men jag har den
övertygelsen att i dagar som komma
skola de erinra sig missionsaftonen i
Svenska skolan på Kikungshan då den
gråhåriga damen, fm Goforth, då för
länge sedan borta från arbetet och mö
dan här nere, så varmt talade med
dem om »den (ivcrmilttlln hiirIiga vii
gen • .
August Berg.
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vmur fallet; så 'skulle ,i dag 'antingen
Evangeliets 'makt.
ditt &pjut hava träffat "nritthjärta
De ' 'häda ' hÖ\;diniarna Kaffcr
l
hövdWgeh K~ina bch l3etdmanerhöv eller mitt spjut ditt hjäi'ta: En a voss
hade måst ,do. »
J'
,
r'
dingen ' Marc) '20 -.: 'v ora såsÖm hed~
Efter dessa ord bytte Kail1a och
niI1gar v'a randl\ås d6dsfien<fer. Deras
sta1m"ilar 'lågo 'l beständigt i inbördes Muroeen ringar,tHl tecken på fred
och kärlek, räckte ' varan:dra ' handen;'
strid och sökte iItrdta ' va ra'n d r!l. '
fälla på 'knä och båda, :Upp'fyllda av
Nästan samtidigt som ' en ' missionär
bÖljade 'förkunnae:v angelium for Ka tack och lov för den saliga s'innesför
mas stam, började en annan missio ändring, som evangelium hade a stad-·
kommit, skildes de båda hövdingar
nar a'rhefa bhrnd ' Ma'roccos folk.
na åt.
Båda hövdingarna anamniade Or
(Brödraförsamlingens Missionsblad.)
det; utan att , den ene visste nägot om
den andl'es sinnesförändring,
~:0000000000000000000000900oooooooooo.oobC'ooooo~
Nagoii tid däreftei' hände det att
Kauwoch ' Ma:rocco på sina v'and
BREVAVDELNfNGEN
0
~
....
0°
riilgar blevo ' nödsakade. att tillbringa
,",o
"
o,J!.
~OooooooooooooooooooooooOooooooooo~oo~oo~oooq
natten i sanimH hus, Maroccn blev
förskräckt, då han fick höra, att hans
Från .rövareprovinsen.>
dödsfieridc befann sig undl~r samma
Tungchowfu den 3 okt. 1921.
tak , söm han själv. Dock fattade han
distrikt! Förhann-elsetvc
Ack,
ve
,detta
mod och satte sig mcd sina filljesla
gare i samma rum, diir lLuna med kes vila över folket. :-'ian blir så olycl;lig
sina, män tagit plats vid den motsatta och bekHimd, då man hör alla berättelser
viiggcn. Länge sflgo dl' !J[lda höv om plundring, röverier, grymheter ' och
dingarna tigande på varandra. Slut mord, som varje natt och 'även på dagen
ligen tänkte Kama: }) Varför skall jag förövas. Arma folld Huru länge skola de
onda Hl rasa utan hejd! Röva\;na ökas till
tiga, då jag dock har funnit nåd för
Glid; mitt hjiirta övcrflödar av kärlek antar. och 'de rysligaste ' saltel' bedrivas.
Ett så tt iii', att på en fånge ' avskäraöro
till alla. » Diirpil frågade han viinligt:
» Vet du,
varför vi tvii , dn och jag, nen och i dc avskurna öronen insticka ett
brev med följande lydelse: »11ii I' iiro öro
sitta hiir fi-cdligt hos \'urandra i detta
nen ny. Om lösen 'ej snart sändes för
riIm? »
honom så och så 'mycket, skola vi nästa
Mnrocco , s,!arade: »,Jag vet icke
g~mg sända ett ben av honom.» Här är
varför; men sant iiI' det, du sitter där ,
sit oroligt p å landet ö\'erallt. Flera a \'
och jag sitter här, och vi sitta här så
de tro ende ha måst komma hi t . från sina
son1 vänner. »
h em.
, " N[\», sade Kania , »jag skall säga
I fa miljen Kaos by , blott Y:i mil härifr' n.
dig orsakclI. Missioniircrnn hava kom
mit till vårt land mec\ Guds ord . Och togo de en natt i förra veck a n å tta per
det ordet liir oss, aH oaktat var an soner 1ili fånga . Däribland yar en liten
gosse, sex månader gammal. :\Iodern fkk
siktsfiirg, värt språk och värt fäder
nesland iiro olika, sii iiro vi av sam ej följa med sitt barn. Det var ruskigt hö
ra dcras skrik och rö\'a rnas oväsen, d~l
ma kött och hlod och iiro fallna i
synd. Men dpt finnes en FriiIsarc, ' de bundo och släpade bort dcm. Nu he
gäres hög lösen för dem. En ung flicka
som iiI' död för oss alla, en friiJsnings
"tig och en Ande, som liir oss denna och hcniJC~ faster blcyobortrövade häl'
viig, niir ordet predikas. Detla ord om na tt en. Flickan behandlades illa, lik
väl måste de ut med en' lösepenning p ?l
har b1i\'it förkun'n at för oss kaffrer,
1,000
c1011al's för att UI henne ige n. Hon
har erÖ\Tat våra hjitrtnn, och nu leva
vi i frid. Sann('rligen, hadl' ddta icke "ar a'i' rik famllj. En gosse, 16 år, son

f
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tijL,trp,ende . ,I präldqm', Atogs r för , 14'·' dagar

~~:n il'itt : ~m"epU~I~ hanr var så sjuk ,att·
l\;.enne, rövare · måste b~ ra :honom ,emellan.
sig. Pa flera dagar hördes han .ei ·flV, men
n!.ycken .· böl~ uppsänd~~ . Iur . honom, ', och
lnq~; sö~te .e~ter. ., ponQm . .~ $å .en dag Iann
cq. qla u: !hOl <>;m , liggand~ pagonstädes ute.
]).1\ maJlkell. Rövarf\ ~ hade naHhonom
l)l.!ndcl,l till händer :och fötter liggande. i
t'n grotla. Litet emellanåt hade de . burit
.bröd och valten till 'h onom , men då de

Jl j.•.;,'sifJ"i/-ii r8frt m iljClt ~~ ·vt.:ns8on, nu. v åra, enda
1uissioll(ircr l: det stora, s.jhl ru }.Sflu''ils·, :disfr·i kl.et.

sago, att han ej . blcv frisk , ulan faslmcr
siiml·C'. liimnade de honom fi l sitt öde. Han
l'o pade flera g,lnger till förbig~\Cl1de män
niskol', vilka voro tvungna att bära mat
till rövarna,. men' ingen tord.es hjälpa ho
nom, emedan han var rövarnas fånge. Till
sist lyckades han sjiilvalt .sll böja sin
kropp . alt han fick sina bundna h ii nder
ned Ull sina föll er oel1 kunde lossa repet
p" dem. S,'I gick han ut P~I marken, och
det v~lr e1iir lllan fann honom. ,Han fick

LAND:
nu komma .hem, ' och ,del bier .tack och lov ·
till Gud, som så räddat honOm,
! Både
han
't l
'
•
själv och hans gamle far $.o m samma natt
s? nen b9~tfö~des ,q1ycke't , ih~. sl~~d~de ~ sitt
el~~ ben genom at~ I hOPP,a Qver en m-4r
för att undkomma ' rövarna i\ro Ull här
hos 'oss . . Må Gud ' ni; helt
frälsa den
unge gossen~ själ! '
. "
,
.
Den 5 denries 'k'ommo ,'i h i~, for att här
Pu ~heng 'den 8·okt.
ha döpklass och stormöte. Ej lång\ från
Tungchow fingo vi höra,
p'å en viss
vägsträcka,där vi skulle . fram, och SOI'\l
mest utgöres av raviner ,;a1' det s~ <;l s ä.c
kert, att folk nästan dagligen plundrades
där. Vi ville ej vända om utan fortsatte i
förtröstan på Gud. Vi' hade tvrl miin . i
sällskap, vilka sade sig ej vilja gå en~am
ma det vägstycket. I hålvägen sågo de sig
ofta omkring åt h,ö ger och vänster och
h öllo sig troget till oss.. 'Vi mötte tre per.,
soner diir, som sågo mycket misstänkta
ut. Kanske hade vårt sällsi,ap ejfätt gå
oantastade fram, om vi ej h ade varit så
l11;mga i sällskapet. Vi voro glada, då vi
kommo fram till värdshuset halvvägs från
Tungehow.
,
På tal om värdshuset. som vi rastade i,
srl hade det varit plundrat tre gånger på
en meinad . Herren vare lov, som förde
oss i frid! Inte har jag så många på dop
klassen här, men jag har. bibelkurs för
hibelkvinllorna och - uågra andra. Lin
nen och lille Erik få hFilpa till med alt
sprida solsken och glädje omhing sig. '
(Den 13:de.) I går var här stor teater
vid stadsgudens lempel. . :\.gitatorn för själv
sliindighelsrörclsen här, herr Li, var dtl
ute llled silt stora braskande standar och
höll fientliga föredrag riktade mot utlän
ningarna. H a n har nu en tid hallit tyst
därmed på tillsiigelse av mandarinen, men
nu har han tydligen fålt veta, att vi äro
här. Kanske
han försöka fördål:vn för
oss nnder della slormöte. M~ll1 kan ju
undra på att deil11e man, son, år sa ond,
och som blandar ihop kristendom och hat
mot kristendomens, förl{u~nare, l,an få
hiiIla pa som han göl'. Var trÖst och
slarkhet ' iiI': Herre)l ' regerar. Han kim
s~ga sitt '»I-I~ti?til1 och icl,e vidare.»
•
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(Den 17 okt.) Vi ha nu haft vårt stor
möte ' häl", då fem personer döptes . . Her
ren vare lov! Mötena ha varit så goda
och givande. I g~lr,söndag, var en väl
signad dag. De olika predikanterna tala
de så gott: Vi riktigt kände; att Guds he
lige Ande var niil·varande. Sen på . kvällen
hade vi ett taeksägelsemöte och högtids
fest omkring Herrens bord. Inte hade vi
många utomstående på detta stormöte.
Vet ej om det berodde på den förut om
nämnde mannen. Han kunde · dock ' ej
hindra oss, som iUs).:a Herren, att tillsam 
man~ fröjdas och upbyggas inför Herrens
a nsikte. . Bröderna hade rätt mangrant
samla ts fr ån landet oeh utstationerna. . Av
systrarna voro blott få här. Det ä r ju SV[I
rare rör dem att komma ut. Den nye gu
vernören Peng Lr-hsiang har lUtit utfärda
en proklamation, som hiir uppklistrats p~\
olika platser.
Kanske detta ya
rit åtminstone den synliga orsaken till att
vi dessa 2-3 dagar sft ostöl'da få tt hålla
vfl ra möten,
Käraste hälsningar från oss båda.
Eder i Herren förenade
Olga Svensson.

*
En daglig Shanghaitidniug, »Sanghai Ti
mes » innehöll den 7 okt. följande brev från
Sianfll; S)lensi.

Hur en kristen militärguvernör
regerar.
Vi ha nu levat en må nads tid under ge
neral Peng Yi.ichsiangs regim. Hans förs
ta handling, sedan han mottagit telegram
om sin .utnämning till tjänstförrättande
militärg~vernör, var a~t flytt~ sin stab och
livvakt till det stora öppna fältet , SOl1l nu
användes som exercisplats i Sia n, .tör all
dä,. bo i tält. Denna flyttning företogs
genast, trots regnviider, oeh ett av gene
ralens . skäl .rlärför var, att han ville i
handling visa sina officerare och soldater
att, fastän han var militårguvernör, skul- ,
le varken han eller de leva i yppighet.
Själv bor han likt de öuiga i ett enl\clt
tält.
Generalen förkhirar, att Chang-yao,
\Vang ; Chan-yiian och Ch'en ' Shu-fan

( = Ch'en "P(>h sL'ng), vilk a alla varit bland

maktjnnehavarna i d etta land, voro ' ut_o
omordentliga militärer, srl läng~ de ,"oro<
i underordnade ställningar, ' men urarta-o
de, då de blivit upphöjda till militärgu
yernörer. Han 'ö nskar förebygga, ' alt
deras ' sorgliga öde , en få ng bliver hans
eget.
En av de närmast påföljande av · "ene
ralens handlinga r var att st~inga alla'
osedlighetsnästen oeh ge order ' om att
alla dess innevanare inom 24 timma!
skulle W 11111 a' ·staden. lIan tillsalle od: en'
kristen borgmästare i pr().vinshuvudst<l-·
den , och denne h~1r · sedan . utsänt massor
ay proklamationer för att · förman:} . fol-·
ket, och hall har oel,så P ~\ l1lUrarna vid.
stadsportarna låtit · mäla ·' bilder för att
upplysa skarorna.
l Utan tvivel är den l\l'aftige oeh P ~\ salU
ma gång riittvise general ·Feng Shensis.
hopp, och fastän han har m ~\llga fieuder
och kommer till . ett distrikt, som iiI' i'
ekonomiskt avseende ut a"rmat,* är det nu.
ljusa l'e utsikter för denna provins, ii n det:
varit under m ;mga år. »
:\oH\ missionens vänner oeh förebedjare
ihågkomma general Peng, som hittills be
visat sig vara· en sf\ trogen IIerrens.
t'j änare!
.l'larlin Lindell.

*
Den politiska ställningen i Shensl.
Enligt fnl Svcnssons brev i förra nUlll
ret ay S. L. var ställningen i provinsen:
synnedigen osäker. Dc flesta rövargrup
perna i provinsen reste sig när militär
guvernören Feng lät .arkebusera Ko ehicn,
den mest grymme 9ch maktlystne .-w aHa:
den senare tidens många rö\arehövdingar,
Situationen har emellertid sedan dess be
tydligt förbättrats, Herren Val'.e lov.
Sålunda berättas det, att general Feugs.
närmaste förman, general \Vu-Pehefn , 'lyc
kats tillbakasHI ett försök av sydarmen alt
inta . Central-Kinas huvudstad Wu-ehang,
Därefter lyckades .1Ian föra sina \ruppl'l'
till provinsen Si"-chuall o.e h anfalla den däl'
.• Den förre guvernören säg~s ha. l;ppbllri t.
skattern a. av b~ iolkuiugen ärida t, O. ro. 'u
1924 .
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~amla(lc
syuannen. Härigenom ominl ~ l
gjordes den förre ·Shensi-gllyerniircll Ohens
löfte om hjiilp från Si-ehuan för all au
falla Feug-f:-hsiang och återeröYra Si-:\n.
Samliuigt inlräffar att söderpartiets mili
liirgU\;ernör i Shensi, geuerai C-Yu-reu,
som i 7 al' haft sitt högkvarler i den rika
'iffärsstaueu San-Yuan och däl'ifran un
der vissa lider häl'skat över ell rätt vid
slräckt område, . upptar underhandling
med Feng Dhsiang om förening och sam
yel·kan. Hiirav synes följa att förre gu

YCl'nören Chcn

fÖl'

IiII fiill c t uppgivit sin

plan p~l alt lllarschera mot Si-An. för
utom della har också guvernör Fcng fått
löfte om hjälp Inlu Peking, sedan general
\Vu Peh-fu haft s{ldan fralllg ~llIg i mel
lersla och viistra Kina .
De yänner, SOIU på grund ay meddc1an
del i decembernumret bedit för Shcnsi och
Y~trt mit, ha nu särskild anledning att tacka
Herren för yad Han redan gjort. Ingen
Illa dock tänka atl gu\'ernör fl'ngs ställ
ning redan är trygg. Snarare synas alla
dessa vftldsmiin, av fruktan fiil' alt möjli
gen möta samma öue SOlll deras bundsför
vant Ko-chien, ha ig ~ll1gsalt en agitation
vars syfte iiI' alt uppväcka heJa befolk
ningens - dc kristna undantaget - vrede
mot honom, vilJ<et framgar HY cn prolda
matioll som Feng i oktobel' utfiirdat. Pro
klamationen yar av följanue lydelse:
.HilitärgllvernÖrCJ1 Gcneral Fertgs
proklamation.

»Rcpubliken
Kinas
förfallning
stadgar, att Kinas iubyggare äga
frihet alt bekiinna sig lill den reli
gion, 'deras .samvete bjuuer, om'sett
det iir lill JeslI Kl'isti lära, till lwn
fucianismen, buddismell eller taois
men. Ingen får tvinga en aunan alt
öyel'gåtill någon viss religion.
Som det emellertid konunit till
min kiinnedoni, att i landsorten ryk
ten satis i omlopp; all jag SrlSOlll
kristen icke ämnar lnläcra någon
aI1uan religion inom inill provins iin
kristendomen, förklarar jag härmed,
att södana rykten sakna all grund.
Sjiil v har jagulldcI' mcr iin tio
. ,trs lid varit ('n efterföljare a v .k-
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Kristus, nlen 'har uock, tyvärr,
ej nålt så långt, alt hlg i aUt kan
handla i ·full överensstämmelse med
kristendomens· sanning. Huru skulle
jag ·väl -'- under kärislan ay egeil
ofullkomlighet - kunna tvinga and
ras samveten?
Många av såväl befäl · som man
skap i min anne hava, sedan de Hirt
känna sanningen , s~ldan den iir i Je
SllS Kristus, l<1ti I döpa sig, men ii n~
nu finnes ett stort antal, som ieke
övergätl till lu·istenc1oll1en. :\r icke
delta ett bevis för att jag ej förbju
der utövningen av audra religioner.
Lät . mig också · p, pel{a, atl mina
ofl'icerare och menige, som äro
kristna, icke äro siiml'e pa trioter än
de, som icke bekänna sig till kris
tendomen.
Jag förklarar också,. att såYäl ja'g.
som mina kristna soldater alltid
komma alt behandla luistna och
icke-kristna lika.
Jag hoppas, att allmänheten ej Yi
dare låter oroa sig ay alla dessa
grundlösa rykten utan i stället bi
står mig i min strävan alt fräl1lj~1
provinsen Shensis väl.»
SilS

*
De hövdingar, som vid gllvernörsomby
tet upresle sig oeh intogo ett stort antal
stiider, däribland Hoy~ng, Ichuah, Chengh
sien och Chao-I i vårt distrikt i Shensi ,
anslöto sig sedan till söderns parti' och
lyda nu under den Södra Hep~blikeris Prt! ~ '
sident, Sun Ya~-sen.
. Det säget sig självt; att Feng' ulil1!
dröjsmål kommer attgöra allt föj- att åtej-~
vinna dessa städel'. Givetvis 'kommer tia
faran ' för missionsarbetai'ne attf bli my/;.:

kel sior.
Låt oss slå en bÖnerTlU!, omkring 'dem!
I S.-V,W., N: och ö. 0 '11'1" Si-An har Feng
alltså dödsfiender; "arav många äro hans
fiender för hans oförskräckta tros- ' oclY
bekännelses skull. .

*

"
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Gtlv ~l'n1irell
Fengs mitrkliga levnadsteck
ning fin.nP" på S. M . j\:, s förla"'. Piis 60. öre. '

SI N B I S U
~Ett li.v$teeken.
länge h~ viejbedit om Il1era )iv
och viirme bland. de !kristna, ·om väckGlse
plI vårt fält!. En l·ilen ljusning har för
sports bland , elep'erna , i seminari,et och
fli~ kskolan här.
Re cjan första sönd §\,gCi~ de, voro saml'a c
dy . i höst r:ådgjQpde de om att bilda en
lite ~l, » ~9 ndagsfi,irening» till ömsesidigupp,
byggelse. och hjälp. De hoppades ock nå
n ~lgl:a f. ,d .. elever i missionens skolor, som
nugå i statens skola här i staden, men
det visqde sig sY{lrt att utverka tillåtelse
rör ,dem a tt få kom mq hi t på sönd. e. m.
Andra söndagen på teJ'minen hölls det
första mötet, oeh mel' än 20 av de större
flickorna samlades. Styrelse hade valts
bland eleverna, och allt ordnades av dem
själva. V,ira tYll lärarinnor, r. d. elever,
histodo med r åd ooh dåd, Den iildrc av
dem öppnade Inötet och talade sa gott
ö vel; Jo h, 1: 12, Däreftel' fortsatLe ordf.,
paslOl' Chings doller, som är full av nit
för Kinas kvinnor. Hon har under en lids
vistelse i h emmet samlat elever fril.l1 den
närbeli1gna slats-skolan och UIlt' vara dem
till välsignelse, Nu talade hon om enhet
och sammanhilJlning under biltlen av liin
karna i en kedja, Hon heriiHade ock om
Cll fågel i en bur, som h~ingde i en ked
ja, ,F~igeln gladde alla med sin S~\l1 tl , tills
buren plötsligt störtade ned, därför att en
av länkarna brast. Då tystnade sillIg en !
I-lon önskade, att dc som medlemmar i
föreningen m~1 kunna ge akt på varandra
och slärka dc svaga, så alt ingen li'll1k i
denna kedja m,Hte brista!
Se'n talade v, ordf. n~lgra enkla lIIl'1I
gripande ord: »Det viktigaste av alH iir
atl kunn,lsiiga: '.Jesus är min Friilsare'.»
Diirclter vidtog en insamling ay medel
till handarbeten föl' försiiljning. För er
h~dln" pengar skulle kläder sys ~IL fattiga
barn, Aven rådgjordes 0111 bästa sättet
all bli till välsignelsc .för andra och be
slöts, alt möte skulle hållas en sönd. i
mån. ,oeh bybesök göras övriga sönd, e. nI.
Som en första frukt av detta möte, liisa
dc cH kap, ur Bibeln gemensamt i sov
rummen varje kviill, detta niinnast för
deras skull; som ej själYa kunna liisa sil
IIu~'u
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mycket Tid iii" annars anslage,n till bi
beIHisning .i. . skollokalerna, Varje' ;lördag'
e. m, göra dehamlarbele, bch' på Isöridag
e. 111. gå de ut i t va ' grupper ,' om fyra i
vardel'a i J sällskap med ett par äldre
kvinnor ' för att i byarha vittna om Gud;
En annan har: då ett möte på stationen
för de kvinnoi', som stannat kval' frön
förmiddagens gu"dstjänst. i-\.mnet är Gam
la testamentets bibliska historia och sä
inlära de någon sångvers. - Må nu Hel'
ren själv m fullborda varje godh eteiIs
uppsåt och trons verk i deras hjärtan!
Yuncheng i okt. 1921.
Maria N ylill.

*
Från arbetet i Honan.
Följanue uturag ur en kvartals-beriitt clse
lå.ter oss bl. a. något, skymta frukternil, av
",'u-en s hungersnöd sarbet e.

Bibelklass i Mienchih.
hörjan av juli samlade vi ledarna i
distriktet till bibelklass, som varade en
\'l'cka, Själv ledde jag hela kilassen. :'-m
nl' jl,i f. m. var 2 Kor. och ]Ja e. m. hade
vi dogmatik, Inalles tjugu deltagare hadl~
,1l1miilt sig. Man märkt e en hunger och
törst efter Gu ds ord eft er va rens andliga
torka. ~I f\l1 g a YOI'O glada a tt åter fa sitta
nel' vid källan med deL levande vallnel.
Tältverksamhet i Kuan Vin-t'aug.
r':ör a tt kunna Ila de massor, som
slrönnll a igenom denua viktig a plat s, be ·

SI N lMS .ILA N D,
slö!o I :vi ()ss ,.fÖl' att ,där· ha en 'halv ma
nads, evangelisk l;;ampaL}j . . Flera av. våra
skolYinglingal! fråI1 ·YunclJ.eng-. .Yoro oeks[\
heOlmll. ,.Q,c h , jag , .al~såg, attdel i V(i)re oer
hört: Yiktigt liir de.l'll at~ få , ,använda sina
gftV<;> I' i ~y,lI1geliot~ tjänst. KIlan . Yin
r ilIlg är" också e~, sy al plats :ä ven under
el en " hetaste sommaren. YL hade ocks[1
glädjen att få ·till medarbetare de HV ge
neral ' F eng: troende soldatel", som kvar
lämnats i Kuan Yin-t'ang. De hjiilpte oss
bC:l:vdligt, icke minst med predikohjiilp.
Sj iilv kunde jag ej stanna hos vara kine·
sbka bröder nIan liimnade dem all ordna
liiltverksamhe!cn, som de skötte pa egen
11:111(\. Tältet, som rymmer emellan tY[loch
tn~ hundra, yar fum \'arje kväll, och un
([c)' dagarna sutta maugn under »dukar
IW» rör alt läsa Guds ord och forska i
sauningen. Det synliga resllltatet yar gan"
sId uppmuntraude, i det alt nögra yngre
affäl'smiin beslölo sig fö)' alt Iropa .Iesus
KristIIs. De IattHde beslIlleI i liiltel , och
e1'lel' allt alt döma sU dc fasla i . sill be
slut.
FÖl' församlingen Yal' liillycrksamhelen
till gHiclje och uppillllntrah, ' ly ll1~lI1ga
konullo i verksamhet och [ingo se, att
I ll'rrens ord växer.
.lrbetet i Shih-ts'uCIl sköttes av iildsle
ehati!:;, som under hungersnöcJslideu ord
Ilat lIled b'innoasykrna i YIienchih. Vi
hoppades, att han skulle kunna kvarhålla
en del ,w dem inom hörh:Ui !'iiI' evange
lium. och han haJ' lyc!;als att f~\ de allra
flesla aH komma lill gutlstFinslerna prl ut
slationen.
I deu lilla ohemiirkla köpingen Hen
ts'lIen har evangelislen \Vei arb eta t med
nit och lyckats samla ej sil Ut.
I Yungninq arbeta forlfarande iildslc YIl
och Huge evaugelisten Tie. Deras uppgift
iiI' nu all skörda, vad som saclc!cs under
huugei'snödsperioden. Det, synesay deras
rapport, soin om isen shIlIe hörja alt tilla
upp omkring Yungliings sIad.
I Liilgpao arbeta ~ildsle \Vang mecl
hIIstril.. Arhetet ulvecklas IIllT och mer,
Heri'enharrikligen Yiilsigmtldenna lilla
försaniling, och Yiviinla sloi'a ting '
LilIgpao.
E. O. A. Beinhoff.

Vad som pågår i i'

1&

Pal~s~na.'

Där nere i det gamla' 'löfteslalHlet pågår
I. n. ett återställelsens' . verk . sOi1i; under
den ädla judiske. )}ståthållaren» Sir " Her
bert Samuel, synes äga ' (le bästa' lllänsk
liga förutsättningar till att ' I)IckaS. Allt
ifräH 'Napoleons dagal' h'ar ' Pajestinas ' på
nyttfödelse oavbrutet· varit föremål >för de
mest betydande 'statsmännens l uppmärk
samhet och' intresse. AttaHt storpolitiskt·
planerande i ·den riktningei1tidigal'e miss"
Iyekats h ~lI' väsentligen berott liå, att man
riiknat mer med landet än med folket (ju-'
darne). Landet hal' lika litet någon fram
tid u tan folket som folket ha r det utan
landet.
~,tällningen nu år' en helt annan. ; Un
der det araber oeh andra i PaIestina bo
ende asiatiska och halvasialiska folk all r
jämt befinna sig på sin gamhlohjälpligt
efterblivna, döda punkt, är'o de invand"
rand e judal'l1a oförtrulet genom fredliga
men energiska värv och ' klokadministra
lion i färd med att unde rlägga sig landet.
Al1Ibitionen är i stadig tillväxt hos d'e ssa
numera palestinska judar. De arbeta som
gällde det livet och sysselsätta helst blott
sitt eget folk . Rörelsekapital synas ock av
de enormt rika europeiska judarna ställas
till cleras förfogande i niislan obegränsad
mängd. Visserligen ha väl yalulaförh åJlan
dena nu en lid menligt inverkat på sionis
mens finansiering, men de tla uppgives va
ra öyerge ende.
För alt IInderlätta odlingsarbetet för de
fattigaste använder en · judisk organisation
(det J'inns flere) omkr. en h alv mill. kr.
yarj e m [lI1ad.
Att landet emellertid ällnu ej är judar
nes frall1gal' bäst dära\', att ingen jude
kan kOlllma at en kvaclratmeter jord utan
all få betala dyrt diirför till icke judiska
maktinneha vare.
~Iest belyder dock det förnyelsens hopp
SOIll länts oeh den niliilskans ande SOI1l
inspirerar !ilIs~\daua åtgärdel', vilka till
\',lJ'atagayarje möjlighet för det judislw
inflylandet alt göra sig gällande.
IlIIars 1921 hölls i .J erusalem en ' rab- .
binsk konferens, om : vilken europeiska
siatsmän fÖJ1klaral, · att »deil utgjorde en

.
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~n-, de ·alll'a. n~es t betydande .rcli"iösa h ii n
'd~lser updcr de sista 1850 arC n»: Sir H.
S·n muels. hiii~ningstal. xid. dctLa tillfälle har
ej utan skäl.jämförls .med »Nehemjas
första offentliga starka vädjan lill sitt Iolk
eft er återkomsten från . Babeh>.
Atskilliga vid .denna l<onferens närva
rande sågo däri »begynnclsen. till en ju
disk nationellt-religiös. myndighet, som ef
ter hand kommer att motsvara det gamla
Sanhedrin. En ·cenlral rabbinsk . öyerhet
har för. övrigt redan trätt i funktion , och

till denna Imn alla judar i Palestina (in~

om yarje lokalt ordnad Beth Din - min
dre domstol) vädja i både religiösa och
socialt-politiska mfd».
Den märkliga konferensen i Jer usalem
hade 70 rabbiuska del egerade, ett förh.\I
lande som iiven givit anledning till Cl!
jömförelse med 4 Mos. 11: 16, där }loscs
få r befallning att samla »70 män :lY dc
iildste i Israel».
En del tilWilliga rcgcringså lgärder för
r egleringen av folkinvandringen såväl som
muhammedanska ' rcsningar här och där i
landet ·ha väl v.mat sionisterna s" ,\ra be
svikelser, m en h ar maunc något annat
va rit alt vänta - tillsvidare.
(TT!' »Hälsn. fl' . SY. Bibelinstilulel».)

Januari 1922.

dC'l11. som w troget följt mig i förbön p å
denna J'iird. Denna· förbönclls gemenskap
har rörnummitsoiindligt dyrbar och ved-:_
lig. Huru ringa '0 ch ovärdig men P~l
sa mma ' gang djupt tack sa m känner jag
mig inte inför sådan kärleksbcvi sning. Ge
nom Eder förbön och Kristi Andes hjälp
har den lå nga resa n Iycldig t fullbordats.
Som det ljusa inslaget i minnenas bok
fdn denna färd står hågkomsten av. dyr
bara stunder av andlig gemenskap och
förtroendefullt samråd med ledande per
sonel' . inom olika kristna läger och a-l,
oförgätliga ev ighetsstunder i kretsen av
Hen ens mcnighet. Det gjorde på mig ett
dj upt intryck att överallt i clellastora
land finna huru v{\ra svensl, a »pilgrims
fäder» rest korsets baner dit de kom mit,
byggt kyrlwr och sammanslulit sig i krist-

C'. T. .Il:s /r CIn i Ph·i ladclphia.

Reseminnen.
»Tack en Jlcrren,

tv

han ii'! ' gall,
S,i
8ä..ge 1J c rren.~ tö·/'Zossadc, dc S01/l· han
f iirlos8at 1/.,. nöd,t'n, dc som lwn för
samlat från Wn dernu, fn).n öste r Ileh
{I'dn ' vii.stm·, fr ån nO'n' och frun
IW ·VS8ida-I.'-"
P s. 107 :. 1 2.
'ty "(M'8 nåd 'Vara'/' ~vinnerligen.

denna pilgrimsfolkets så ng . kunde jag
"'- hjärta t hlstämma , när jag lvfl dagar
före jul ' återkom från min lå nga färd iind<t
bort till Slilla havcts kust. Intc det minsIa
missöde hade jag varit uts:\tt för. I en
. orolig och ännu av Yiirldskrigets följdcl'
psykiskt sjuk och sönderslitcn tid, där
plundring och blodsdåd hörde till det all
dagliga, hade jag HI Il W\ trygg uncler
Guds änglayakt.
Stor iii' min taeksaJlIhclsskuld till alla

na församlingar. Oöverskå dligt är det in
flytande de därvid utövat. Kommode än
1'a !tiga p~ jordens guld förde de liln'äl en
oförgänglig rikedom med sig till l a ndet i
väster.
Den första natten i Förenta s Iaterna vi
lade vi ut, min reskamrat direktör H. ot'h
jag, i Killa Inlands .\1issionens hem i Phi
ladelphia. . Det h a de varit en anstl'ängall
detIag. Omedelbart efter landstigningen
hade vi i bil surrat omkring i Ncw York
rör att ull'iiltacn del llötlYiindiga iircll
den. Niir vi e fter den svindlande snabha
I"esan med expresståget fnlil1kommo till
Philadelphia yar det möl·hL. Efter' Mskil
ligt famlande VOI'O vi iinlligen vid nus
sionshemmcts dörr, uf'tröttadc ' och badan
de i svett.

Januari HJ2:2.
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Här mottogos 'vi pH det hjörlligastc av ' karaktär av hospits un vilohclll .• Lilngya
missionssekrelerarcn, mr.. "Vh inlescy, och
rigvila och stillhet sökes nog 'uiirf0r of
hans fru, vilken ' scnarc bdjlinaf!e helllmct
tasl p;'I ' annan ort.
!;()11! dess för estillldarilln'l. Här lräffade
D å ett arbetc som C. 1. M:s har sin
vi ock bl. a. missiontirer mol, nrne 'M altc
grund och förutsättning i tro och bön , blir
och Ida Ringb erg.
. hemlivet och hemarbet ct på ett förunder
Dc slora och välol'dnadc hem , som C.
ligt sätt genomträngt av bön. lngen kan
·1. :\I. ägcr pa skilda .o rter, liro alla skiinkta
l,omma inom dörrarne av ett C. I. M: hcm
sasom stirskilda gelvor till llIi~;sioncn ay
utan . atl' på ctt · ofiirgiitligt sätt erfara
personcr, . vilka diirtill känt ~ig siil'!;kilt
detta. Missionärerna hållas noga iJnder
manadc av Gud. C. I. :-1 :s. missioniirer,
r iitt a de .ommissionskassans ställning.
SIculIe inkomstc]'Jla understiga den' för det
s'pm ickc uppbära n ågon ·.garanterad ~Irs
li>l1 nt :l l"l hJ~)1I ett a n$pr td":,:-;} ös l lIuderh L'd l,
llli'tnalligu II 11 cl<;rl,illlct erIorderliga ~lIm
{Iinjuta diircmot en onn'[lr(lnac! och hjälp
man , erhMla dc blott · S;"I mycket ay ~in

C. l . M:.o hein ;. Sltan.g/w;.

i flerfaldiga avseenden, som icke torde stå
llndra sällskaps missionärer till buds. Vart
de komma undcr sina färder till och från
sina stationer finna de hem, som stå öpp
na för dem. I London, Philadelphia, To
ronto, Shanghai, Hankow ,qeh Tientsip,
liveralI.t. finnes s;ldana hem. För ett syn
nerligen billigt pris få . de , däl· . allt vad
lle behöva.
. Inom hemmen har vanligtYis mi~sioneljs
ekonomiska och 4elvis . även aclministrati
ya ledning sina ' arbets]okalel·. Ett' sådan t
hem med dess ständiga ström av ankom
nwnc\e och avresande, 1','11' därför mera

må nadsremissa som missioJ1skassan till
l[,tcl'. Under det gfll1gna året har C. 1. M.
i England haft det mycket' trångt. Under
flera m~lllader ha mlsslOnårel;na blott
kunnat utfå 50 % av sin mflnatliga in
ko.ms!. När ' jag
hemr'e san i meriio av
december mAnad besökte' C. I. M:s hein i
Lond'oll ägrades en hel dag . III bÖn. På
.en lista med marginal för dagens alla tirn
mar, som ctt par 4agar i Hirväg framlagt s,
hade ,al];1 de, som önskade . deltaga , i da
gens bönekamp, tCcl~lH1t ?ina n~ml~ . Ipgel1
»ledare» . hade tillsats. Fullkomlig 'frihet
r[,dde. . Stunder av tyst bön oinvä~ISlae

på
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med ·att någon, som därtill ,];ände sig mä
nad, ledde de andra i bönen. En under
bar ljuvlighet o~h stillhet präglade därför
det hela. Man icke blott talade sJälv till
Glid, man lät iiven Gud få tillfälle att lala.
En särskild vägledning för bönen, fanns
dock. p~ olika plalser i rUnIfIlct där ,man
knäböjde,lågo lislor utlagda' p å vilkamis
sionens behov angivits. Därav gramgick,
att av de <f. 4,000, som behövdes för de
cember månad endast of; 1,000 inkommit.
Biljetter till missionärers utresor hade be
ställts föl' ;J;; 930 men blott ,' n fanns i
l,assan för ändåmålet o. s. v.
DClllla väg ,kan ju ofta kiinnas smal och
trång. Men det iir en välsignad väg. Och
den: skonm' missionen föl' skuldsättningens
förlamande fara. Säkert val' det längt
lyckligast alt, ~om nll C. L :VI. i London,
kämpa Ined falligdomens och begränsning
ens problem, iin alt likt näs lan alla de
stora engelska, siillskapell tyngas av allt
jämt växande slmldbördor. :\r icke oel,
så detta ell s,. le »trosmissions» egentliga
siirmärke'! Genom all stäHa sig avvaktan
de och beroende av det ekonomiska un
derstöc!, som Glid låter inflyla, och genom
a l t avhålla sig fr[lll att gellOm lånemeto
dens hjiilp söka lösa problemen och re
alisera uppgjorda planer, har man intagit
den beroende lärjungaslällning SOI1l, om
jag sfl r,h uttrycka det, ger Gud ett till
fälle alt 'i'isa Sill vilja l1Ied avseende pfl
missionsarbetet genom alt antingen giva
eller halJa tillbal<a.
}..ven S. , lVI. K:s arbetare ha ju haft dy
likatrosprov att genomkämpa. Under
omkring sex månader det å r då det kine
siska myntvärdet steg så högt i pris ]mn
de de blott erhålla 50 % av sin kinesisI,a
remissa. Ehuru vi från Sverige kunde
utsända mer än lulla underMIllsbeloppet
enligt vanlig beräkning i svenskt mynt
gick S{I myeht förlorat i viixlingen. En
av dc missionärer, som var med om dell
IHI prövlling, sade dfl: »Jag s]{t!lle hellre
vilja nöja mig med elt m{t! mat 0111 da
gen iinalt missionen skulle sätta sig i
skuld.» . Det är dellna missionärernas fri
villiga och glada anslutning ' till denna
prinloip. som bildar förutsättningen för

Ilpprätth~tl]andet ' . <1\' ' d'ens'a'ni.rna'. ' E'n: 'sådali
anslutning ger ock' elY solidaritdt'6ehin~
tressegemenskapav
säiegen! och~
bar art. Och den geme11ska p
käh1 :
parne ,i 'stridsliiljell, som många a'i~ Her:
rens vännerihenihll1det lcallats aH 'ttäda
in i, både förenar 'och 'förplil,tar:" Ingen
kan stå i den ' ställniYlgen 11I'3n
ofta
bedja dell gamle pSlIlmistens bön: ' »Hel!te,
låt icke i mig däri' komriw på skaril, som

eri

dYr

meö

att

hoppas på dig».

.

Men jag har gått händelserna i forväg.
Sedan jag deltagil i InternatlonCIla Mis
sionsrådets möte i Lake Mohonk, vilket
ju var mill egentliga uppgift, reste jag,
efter ett kort uppehåll i Chicago, direkt
till Californien, varest S. M. K. sedan
länge har tillgivna vänner blarid svens
l,arna oeh en lwmmitte, med vilken vi
under flera år samarbetat. I detta rika,
solbelysta, av Stilla havets ljumma vindar
smekta kustland finnes många svenskar.
Från Los Angelos till San Francisko reste
jag, huvudsakligen i hil, från den ena
svnska församlingen till den andra. Det
var gripande att se kära landsmän sam
las i stora skaror i dc förträffliga kyrkor,
dc byggt, för att lyssna till det gamla
eyangeliet och höra om Sveriges insats i
världsmissionen. Delta senare sökte jag
åski\dliggöra med tillhjiilp aven s tor
världsl,arta, p{1 vilken jag genom an
brillgandet av sm[1 svenska flaggor an
givit var de svenska missionerna arbeta
de. ~led tillhjälp av den vederhäftiga sta
tistik vi nu i Sverige, tack vare Arbets
kommitten, äga, sökte jag så objektivt

liassö1' Lindgrens

bI/IlYU/OI,l'';,

Kin[lsbllrq, Ca)if.

Januar,i 19,22.
och saklig.\ ,som mpjligt framställa · det
svenska missiQnsarbetet.
~För ; 'o rdet: q'!l Je,sus och . [ör . missionen
fårtI1s gqfl ge'hl_lang i de k~ra svenskarnas
hJ~rtan. De voro ofta . djupt gripna och
prisade Gud rÖr ?:'eriges ill5ats i värld.s
1;1i~sionen, o.c h det kom en sä rskild glans
i ,d~ras ÖgOil, när .de ~örde bljdshp et om
fr~lsningcl1 ! Jesus. Sent .,ska ll jag glöm
ma när en gammal »pilgrimsfader» kraf
ti gt tryckte min hand och sade: »Delta
förstar jag mig på. Det är detsamma som
jag hörde i Sverige rör 60 år sedan.»
f<rån Los Angeles reste jag .i bil till
Kingsburg, en hel dagsresa. I Kingsburg
Ilar S. M. K. Californiakommitte sit l siHe.
mir mollogs jag på det hjärtligaste i kas
sör Linclgrens fridfulla och komfortabla
IWIll or:h här fick jag tillfälle att träffa
bröderna
kommitten. Mera därom
nästa nummer.
N. H - n.

Från skilda håll.
l'lIder kdning aY den kände LiYingstonia
lIIi"~ioniir,,n
j)onald li'raser p,'gå r r. 'l. j
Skottland ('tt »mission , fiilttåg » som il.ys.er att
omfat.ta, allu. k~' rk or och o", möjligt alla för
.,,, mling al'. Genom en stor, trol igen flera år
"",fa.t.talJd,, u.lIstriingnillg hoppas man kunna
lilHörtiilkra 'Jli .-"ionslivet en ,wgjort fram
1riidande plat- i <le ,k o ttsk ,~ kyrkoruas liv
och a rbl'te,

·1 9

mi ssförhållandenll, . ,.Hka dU rel'l'lQt. uppmn ot r.a s
av el1 del p!' o\'in~ill1lb~ts~än och miJitärbe
fiilhuvil.re, soni diirigenom vilja'. skaffa ' sig pn
inkoms t 'fö,' lI'l luerb'åhandet'av trupperIJU.,
U(lder statssekretcra;]'()]] i> ' engelsb nt rikc,;u('
partementet förklarade i underhuset. , den , 3
HUg" att nyare }'l\,PJ)Ql' ter .utvisa en ökad
0p'iumodllug i flen\, provins er Odl' att OpiU'lll
uessutom i avsev,lnl mängd insmngglas "över
Hongko.ug.. Prolll:<te l' från den kine,;iska rp.
geringen bu.. hit,till.: varit . utan: '-verkan,
Opilfmfrågan sknll nn upptagas av nationer
mis töj'bund ,

,
I '

En amerikallsk ti<lskrift hamh~lle,' " i l. en
mot de tyska mi ss ionernn. f.ör öv rigt mycket
sympatiskt stämd artikel de ulomordentliga
s värigbeter många. av de nödtv'inget. h em
mavarande mi ;;;siolliircr.na ha a.tt finna lämp
lig ;;.y~se l sättning, Atskilliga . hll. ju kunllut
överga till a rbete i hemlandskyrkov~a " andr!\<
ba kunnat taga ,upp yrken, de utövat, innan,
de gingo ut på fältet, a.ndra åter ha· blivit
lii.l'il.re o. s, v, Men om många gäl!~r l nog
författarens 'omdöme, att <le ba sv,ht. jinna
sig tillrätta i hemlandet, att dera s hjilrtan
hänga fa s t vid mi ~;; ion"arbetet uch' ah h 'e i,~
deras livserfarenhet och fostran iir ' av <len
beskaffenhet, att de endast på. missioll s fälten
kunna göra insaher av förblivande Yli:rcl e,
»lugn i TY!3.khwd ha r "n s vål'are I<? ~ t iin <les 
sa mi ss ionärer », sl"tar författaren.
Som (·tt bevi" på d~ utomortlent ligt s tora
ekonom.iska svårighett'l', med vilka mi s~ ion tl n
nu hal' a tt killDpa, ma. n limna~ , att <let ~ t.iir sta
ame rikan ska siUl s kapet , American Board,
fr"n föregå ende {Il' hade en brist p~ 241i.544
dollars, vilken till 1 juli i
ökat.s mell
190,000 dollars,

al'

Den ny " foueti"ka sh'ift en i }'inil. har hli
\'il. ubliga~' ori;'k i alla regeringpns folk ~ kulur.
Brittis ka !Jibel.:;;ll s kape t har redan s pritt
lliO,OOO hibe ldelar i Sa lllJlla skrift..
.

[?Ad·;e.,. har den hög8ta <löd~s i ffran n fL2
pro mille) aY a ll a jorct('n ~ nati oner, Jo:hnru
",'pn fiidel,p,iffra.ll (:\4,2 pro n,ill e) iir N'
blund de hiig,ta. iiI' folkökningen den. Iiig~ ta.
i "',i riden n:i.-t Frankrike, Folkökningen n'n
d(']' 1'921 nt'g jorde ondn,t 1,2 %, d, \' . s', fn',n
:)1:;. til! :llU mil\ionpl'.

tJpi umln/f/w/!. Hr alltjiilllt hr:illllll.lldl' i
Kil/Il _ D.p n :\1 "i,tli <ln e lllaj lltfiirdn<le pl'<', i
dr.n-tpn en ny Hiro]'(lning . till pro\'insgnYl'r
llilrl'r'H\, diiri <lP ~trlingelig'(' n anbdalhl.....: att
inskrida. Jllot odling- och hruk nY opium ,
.'\."llbet.~lllill'n(,Il ." bp/ordntn ~kal! g'ön;, b('roeu
<I" ay deras uit i delta. H\'~ePll ;I(', Cellt ral
reg<"'illgPIl "ynp" allt,,:} viljn r :'ula bot pIL

En med folkrilkningen i ar sys;;el,att '; l!disk
tjiinstemun berättar från ::litt a rbete i .en. a v
de sjitlvstilmliga s tn.tern u : " Kri,tendpm cns
inflytande röjer s ig i de .. omviinda s s törre
,·uIs tand , i derns nyktra., ord·na.de odl arbet
samm", liv , Vi fiun a, att bland de ' indi s ka.
kristna' ej . minllt'e .'in 25 procent. uppgiYei'l
sum liis - och skr"' kllnlligu. medan Iii r <leJ)
ö\Tiga. befolknin ge~'l procenttalet 'endast iV'
.. ; t· x . »

•

Det {/IIWl'ikan,sl.:a. uib.cl.• iilt,~l.:ap et arhetll.J' j.1I
i betydligt mindre s kala. Hn dct.l'ng:~J s ku.' men
har Ilock lIndel' ~ i s ta "rct sp r itt.' :J;J4,3!li liel
biblar, 689 ,967 ::\Yl\' te,t·ll.lllentell udl Z,7Öi:(Jii'5
biheldelar, U ud e r · de 1-04 iII' siillskapct ·e-x{.
~ tl'r.at har de ~ ,l1t.~ii)lt 137,903.939 voJ~·llJ .el': ' 1

_ _ _ -"-1_

.' ,,,
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0, att den elden redan brunne!
Ej {ör f'or/ , nlen ll1ed fast rytm.
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2. 1'issl glimmar re' n i mörka nallen
En liten ' gnista här och där;
Fisst är den stora frälsningsskalten
Fö.r månget hjärta . d!]r och käl';

1. Låt nådens bud till alla föras,
Giv åt dill rikes framgång fart,
Så alt ditt lov dock målle höras
Från alla viirldens ändar snart!

,'I. Men låt den elden spridas vida

6. Smält allt, vad åtskilt är, tillsamman,
GÖl' varmt vad nu är ljumt och kallt!
Blås upp den svaga kärleksflamman
Och bliv Dl/ själo vårt "allt i allt"!

Och gÖl' den skallen vida känd!
I iron ditt löfte vi förbida
Att Anden rikligt blir oss sänd I

6. .Ja, du iiI' uärdig, du allena,
Alt hava ära, lov och pris.
A.ck, håll oss alllid vid del ena,
Att II u är ensam god och vis!
(Sionsloner 95.)
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Från redaktion och expedition.
Ett gott nytt år

.

med rik väbignelse från Gud tillönskas
alla missionens vänner och medarbetare!

Till alla dem,
som så beredvilligt och uppoffrande ~iro
oss behjälpliga med tidningens spridning,
bedja vi att fä säga vårt hjärtliga tack.
Betydelsen av att tidningen fi'u- ]wmma
iu i allt flera hem och vinna allL Hera
vänner är mycket stor. F~\l' den, gellom
Guds nåd, dit den kommer, bliva dt
spräkröl' för missionens heliga sak, som
manar till förbön och helig offertjänst
skall dess stilla och anspr;\ks]ösa tjänst
bära evighetsfrukt. Därför låt oss med
glädje och hänförelse hjälpas ål!

Missionärer, som väntas hem.
Enligt ett just ingånget meddelande är
missionär och fru A. Bergs hemresa bc
stämd all, om Glid vill, äga rum med ång.
»Khivm) P. & O. Linjen, som avgitr J'r[ln
Shaughai d. 14 mars. Ang. Khiva beräk
Ilas anlända till Marseilles d. 19 och till
London d. 27 april.
Ayen flera andra missionärer stil i Lur
att resa hem, men alla dessa hemresor
bliva givetvis bel'oenr!e av huru Herren i
Ilåd behagal' fylla den nu h~lrt anlitade
missionskassan. Låt oss bedja att Ilerrcn
i sin kärlek ma bereda sina trötta tjänare
tillfälle till vila och ombyte!

Förlovning
har ingåtts mellan missionärerna Nath.
Engbäck och Elsa Engström. Yi tillönska
dem Guds rikaste viilsignelse till denna
sin förening!

21

.Bröllopp
kommer, enligt inganget meddelande,
alt firas i Yuncheng d. 10 jan., då missio
närerna David Lanclin och Karin Otter
dahl sammanvigas. Hik välsignelse fräll
Gud tillönska vi dem!

Bönemötena for S. M. K.
återupptagas den 17 jan. kl. 7 e. m. i
Betesdakyrkan och fortsätta därcfter var
je tisdag. Till dessa bönestunder inbjudes
hjärtligt envar, som med oss i bön vill
kämpa för Kinas frälsning.

För S. M. K:s bedjande vänner.
Tacksägelse- och böneämnen.
Om förbönens ande över Guds folk, s.
2-3.
För Guds n~d under det gångna ~ll'et,
s. 4.
AH Gud beskyddat och lIppell~tllit mis
sionärerna, s. 5.
För andlig välsignelse på vllrt fält, s. 5.
De infödda kristnas villighet att inträda
arbetet, s. 5.
Deras stånd<lktighet i prövllingar och
förföljelse, s. 5.
De nYlltsända arbetarna, s. 5.
Den frivilliga kärlekens offertjänst
hemlandet, s. 5.
Skolan pa Kikullgshan, s. 8.
För det oroliga Shensi och dess nye gu
vernör, s. 10-13.
Den andliga livaktigheten i kvinnliga
seminariet, s. 14.
Våra v ~irlller
Engla nel och Ameril,a,
s. 16.

REDOVISNING
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under november månad 1921.
AlIl)lännll IIIlss!onsl)lcdel.
A. o Linl;:öpillg'

2157.

E.

:n;,!1.

»Tael<offcr pit ,O-årsdagell i)
'r. S., ~tr~;ngnäs

~J:)~.

~

\Go.

2lij:1.
2lij4.

Öst.ra

o. Vii:stl'u

~!(i!).

:;011:10:
ij: G5

:\rlJct!-;fören' t .JUn

l,i;jl., lm av rörsiil,iningcu
RUII: >O Tackorrer
på liO-''''sdagen »
12r" 
S. L., SlwIlcftcil. till E . Sjli,;!rlims
llnderh .
10: )} EmTcnx uel »
20: 7: ~)O
:\ . (t., )fallIIii, ral" ii bikk,'!"

SimlllllH :-;yfiil'uuill.!4'

:!;)O : 

~ li~.
~ Ii:!.

21 i-l.
211;).
t171).
~]ii.

2.j'jS.
217~L
21~11.

K

,~

H. gill O. H., skiivrlc

1:" 

» 'ra( ~ korr(J')~

l(vidill~:C

1111111: 
100: 

1I11,!.!'UOUl S [Öl'cuillg

(i. l··.. ll\·s,·ikcll
.\of. G., Ekcllässjiin

l111gi.~S Hyföl'cuillgS
(l . (J., AstOl"[l

])0

SId II i ug'cll'yd s li:ris tl.
.\. O., Vctlauda

10: 
10: 
SPUl'lJ .

Il ngu.

~)'riO-Jldc "

F. d.

~yrur,,"ingsntcd1.

gm

il4: 

l'i)re n. lUO: 
4: 
3: 50

i Ha\'cryns

syt'>,..:n. gill 11. .\ .. Flishy

(j5: 
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21~2. l , Kol'. lG: 24
25: 2186. »Ett Iörte åt fIerreu»
20UO: 2187. B. S., (h'erhih'lIiiS
5: 2188. Boda s:a Missionsförsamling
150: 
2189. Stcngål'dons · syföl:ening
1%:
:!19U. •1nuiol'föl'cnillgeu, Dover,stoJ'p
7a: 
:wn. My ('csjö Ostra IUfg
riU: ~192. KinllgorllJlPcn inom Göteborgs
K. }' . U . K.
2UO : 2194. }[ö[urps OrC"röl'cni'ng
75 : 219;;, K. Jr.. Gag'nev
3: '60
:n!Hi. Skiirvsta flicl,syföl'ell.illg
liI3: ~197,
Ala ryds mfg'
2;]: 2198. Erstol'ps IUt"g'
15: ~J9U.
»Lille James», offcrgå,'a. till en
Iit.cn kincsgosse, gm.J. H., TenhllIt
~:WO.
~201..

)}OUållllld.\).

Ulricc}ulDlll

:'0: -

"R, P .• Ulricehamn
15 : :1202. Kinakrctsen. Gtbg, ·till E. Gunnar,
dus nll'derh.
1W:220~. Ryggcstorps mrg
240: 2204. »Hcnens deL>
15: ~~Oii. V
N\'"
50 : 2206. F~rsiilj n ingen i StiLltn lör S. M. K.
d. 9/1~
3,639: 80
2207. Koll. i 'Mjölby 3u/ll
]7: ]!J
2~08. D:o -j
RYHsby l/l~
14: -,
2209. Skolbarnens sparb., H)' s~ IJY , gill
H. N.
10: Ljungby
2210. A.
lO : 
22]]. .J. B., J,jimgby
10:22.12. Koll. i Röde, golll K . ./J.
24: 15
nu. )):0 i Väl'llamu. gUl .J. r.
51: 29
221.4. Kinesernas Vällner. YHrnalHo, l'C$Cbidrag gm d:o
10 : ':;0 : ....:.
221';;. Ljnngby syförening. d :o
221!J. ]"an:öpillg~ syföreniilg
lUO: Z;220. ) Sol;.,dimlHrna» i Ovil,en. gHt B . D. 25: 
2221. Oniimnd. S-iiv&jö. g'1ll re N.
lr,: 2i2~. SUby arbetsförcnillg'
10\1 : 
2:12:1. H. H .. Ovanmyra
110: 
2224 " Från skördcl'cHt i ,Frösöll ". till Hanna
Wnllp;s llud()l·h.• g-IJL tT. H.
75: 222'ii'~ 'A. G., Kl'istialls~,ad.. l'(!.selJid I:ag . 15: 
22~(i. l{oll. i l,nth. :\!tsslOnshnsct, K 1'1
stiUlJsta.U, gm S. E. L.
72: li5
,)0:
2'227. A. A., Duvbo
2228. V. G., Tibl'o .
50: 
100: 
2229. »OnilInnd». Åstorp
18: 
2232. Koll. i Björklin~e
j: 
2233. F. P., Bjöl'klinge. resebidr.
10: 2234. . O. & . .C. L., Sala
22)15'. 'Overbet.. fl ' böcker .
5:
43: 
2.236. Koll och en spul'b. i KI'ylbu
12: 50
22:17. .Koll:i Kiil'l'gl'llvau, .gm ;A. S.
j: .,.
2'238. A: J .. R.osshyUan · res e bidrag
18: 
2239. KolL i BUsinge
5:
2240. Ung'd :-förcn. i d:u rcsebidrHg
5:
2241. Koli ' i Broddbo
:17:
2242. H. M. Sala, ur sparbössun,
120: 
2245. Bor.ås-Sjömurkens ' KillagrnpJl
50: 
2248, Humrånge k\' innoförcning
1:
2'25(1. B. P .. SteusjölI
.
150: 
2::!;}1. Bnrllsvfören. i Viirnn
:!2;'i2. Naglaj·ps mfg. till hl, Li ..d6ns oeh
100: 
.r. Hnltq vist~ ulldey h.
lO: 
2?;,)'·i, »Allllie»
15:
22;;;;. K . L., Ha.lll r a
~256. Olls.! Sparade tobaksslunlnr m .. m'. :10: 5: 73
2:2;>7. »Tiollde»

S.;

2:!58.

»EIl v,Hu»

H:

ÖU: 
2264. S. A .. Högan'i"
221i;'. O. h, Skövd(,
50: 
12: 
221ili. :\f.S., :\Inrl,ao'd. g-mE. S.
226'1.' Jr. S., 1'rltllils, till A ngns't BCI:gs
nlLuerh.
100: 
]25: 
?~68. Bj 1I1'hUcJ\:s 1I1i::;siollsfljrslllllli!lp;
2269. ,,{ stiillct föl' blullllltor på folkskol
läl'are A '. Anderssol't.s. Kristinc i
hamn. grav
.
;')7: 
12:;1. 'H.cgua syförening'
50:2272. Koll. å K. F . !J. K .. Hiilsillgbol'g,
gm A. rr., d :o
HG: 2~73 . O. ' & H., ~·()rrköpillg
30: -

2276.

~277 .

Vl'ig.~tads äldre

JanuL\rj · 1922.
lIngdolll krets

50: .::..
2;': .
25.: 
Ing'clstol'p ·o.Valle liei·ga ni·b:'rell. - 40 : 
F. N., Sthlm. sparb.-medel r' ."
59:_62
Koll. i Ystad, ginE. ·F. S.;
36: O
.$
Overbet. å böcker. gmd:o. '.
~: 5p
Spa 'l b.-mede'! .från söndags,koll. · i
Biickseda .
•
10':. .;...
'R J,.. AI,ingsås
1U : 
" Nya Vänner" i MagrA, till J.
Hultqdsts underh.
]OU : 
E. ~ .. l{'alun
90 : 
»Hcrrcns -del »
20 : 
Biiuekretsen, Non'köping, 1)\,0\'. å
S. Land
5:
Ps. 2:1: l
20 : 
F. V., Burea, spnrb. -medel
!) : 36
»Elina och Ivar»
~O : 
Sparb.-rnrdel f",in en Kinavän
:10: 
n:o fl'. H. L., Vä~jö
lO: 
Siig-kval'lls Jnngfrllförcning till A.
Eril,s,onö nnderh. 50: - , till M .
Lindeus lIndBrh. :;0: 100: 
E. och H:s missionsanktiOIl, Lällln
hult
30:
Hvds syförening, MlI[,;eryd
12;': 
F;'ån A. H:ms sparbössa
2;;: 
Orr"l'knvert från Fridheru. gill H. L
j: 
"Kinavän, Snndsvall. julklapp till
missionen»
1UO: 
»Ett tackoffer»
50: 
E. L. W., Lidköp. »Herrens tionde » 45:
Kin·akretsens sparbössa, NOl'l'köping :;0:
Th. S., Strängnäs
J: - 
Prenumeranter i Striingnlis, rab . å
~): 
H. L.
:\-1. oeh E. J:s. Odeshög
75: 
" Ett löfte ·1It Herren », Medle
20: 
L L., Skellefteå, till E . Sjöstl'öllIs
underh.
5: 
7;) : 
»Slntstenen » 1921, till d :o
Bankeryds Ostra Mig'
50:
E. J., Bankcryd
7: 50
»Blanka I)en~al"och eUHringnr i Her
reDs .Tesu vHlsiJ.!oade uamll )} . uv
O. och R. K., Luud
19: 6~
Frun röreniogeu »Daggryningen » ,
'
Bre<lestad
]011: 
"Kinesernas Vilnuer », Jönl,öpiilg ],000:
G K E;örktibv
2:" 
Gåuarp •
Iii: - 
"Ur Gnrls stora förr!1dshns»
150: 
A. O., Norderön
15: :)0
Obs.! Sparade tobal,,"lantur m. m. 32.: 
,,·Herrens tionde »
1: 75
Huskvarua KristI. Ungd.·röreninil.'
7;;: 
.r. A .• offcrkuvert
4: JO
Testumentsmedel eftcr avI. Anders._
l!;l'ik Andersson, Orebl' o
3,o4U: 48
" Tia deu yttre missiouskasSal1»,
från Spjuts·b ygd
34: 50
E. K., Krylbo
.
10: 
K. F. U. M :s Mellerstn dbirikt. till
M. Ringbergs underb~
250: 
9:
Offcl'kuve rt gm M . K.
D:o fr. K . L .. Suudbybov
1U: 
B'lllkeryds Kristua fi'iräl'samling50: 
Söndagssko[barnells
spal'b.-medel,
Flisuy
2;;:
:\-1. R., Viix.iö
40:
Koll. i Naglat' ps ' missioushus .2/12 '
30: 
Karst.orps m fg ' il/12
•
100: 
Kull. i Hve tlllnda 4: 12
:15: 
D:o i Holsby :'/12
::0:
n:o i Hiba 6/12
:" 06
n:o i EI,ckull 7/12
:" 58
Bidrag fr.' Ekelwll, ,gUl N. P. O.
30:
Kull. i Manll'cluud 8/12'
14: 50
Hc,cbidrllg' fl'. Ö. 'Kol'sberga H/l'Z
Hl: 
n:o frän Malmbäck 15/12
Hl: 
Koll. i EllSj\> 16/12
13: a8
Jjinsrallshammal's Mrg
3: 2J
Koll. i ]'olkströms kapell
21: 64
,..1\'illOII », till Elna Gunulll'dos lIndcrh. 15: _

M. 1"" Vrig-stad
2278. ' »H. B.& E. J., tackoffer d. 18/12 »

2279.
2280.
2~R1.

22R2 .
22~5.

2286.
t2~7.

2288.

2290.
2"291·.

2292.
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2296.
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2306.
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2311.
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2:n6.
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2318.
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2H20.
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2323.
23~4.

2:125.
:lWZ(i.
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2~2n.

2:13".
2.;)36.
2;\.'37.
2~;18.

2:139.
2.340.
1:J41.
2342.

234:1.
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21t1.5.
2346.
2~4'j'.

235il.
2:1:)4.

2iJ.;');').

23;'6.
2:~7.
~a;;8.

2)J5!J.
~:l60.
~:161.

2:J62,
2;l(~1.

2;164.
:!34j5.

2:16(;.
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2:r;0.. . Hvhta
2371'.
:!.17~.

KristI.
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.försIlmI.

Hallne~ lJuderh:
Mi$sjotlsm(~d el från

~rorfl,

till

Axel

gm )f.

S.

4~: ;,0
83: '(;0

S". Liirare, Mfg. liIl D. L!lndin~
1111derh.
.
1,400: 
10: 
2378. K. S., Kdstineliainn
. la/n. L . O., Kri s tinehamn .
6·: ~
2RSO. l\f. ]4; . • Vdg·stad. prov'. Ii S. Land
5:
»Tio llde. s!{e Gnds vilja»
8: ;0
~aHl.
2;18~.
L. A.
;;00: 
.Kr.20,809: 98

Särskilda ändamål.
2161.
2162.
2170.

2171.

2181.
218:l.
21~4.

2193.
2216.

2217.
2218.

:mo.
2231.
2247.

2l48 .
224n.

225:1.
2~70.

2274.
22~a.

2284.
2289.
Z.~02.

2304.

230:'.

2:110.
23:10.

23:n.
23(12.

naR.
~R48 .

2349.

2850.

KUligsholmshyddans
bammfg,
Sthlm. undcrh. för gos.sen Wang
En·seng i Pucbo\\,
100 : 
Fl'I\n D. V., till nnderh. föl' bihel
kvin . Klara Ni
60: 
E. J .. Alsind. till :M. Xyli .. , ni"
julfirande
20: 
) Någt'a ulissionsvänn c r i )dahllö,
till gossen Ny-en-hsi i Isbih. gm
R. F.
7:> : 
" En Iiton syfÖrcn. i nrummerska
skolan» till BUl·nh. i Sinnn, gill
M_ H.
100:
" Ett ringa tackoffer d. 22/J.1-» till
kvinnoskolol' i Kina
300: 
»Ett ringu tackoffer d. 21/11» till
nndcrh. fiir eVllng. Shi Yuin -f ong
och bibolkv. Chiao Li-si
200: 
Killagrul?pell inom K. F. U. K.,
Olbg, ttJI dc lliidlidande i Kiua
20: .
A. H .• Hörle , till N. S., föl' larua
fm Chao
10:
L j Ullgby syförening. till N. SveuaSon rör arh. i Pncheng dist.r.
100:
Dito föl' fll·b. i Hsiaoyi
]JO : 
P. E. \V .. Djursholm, för C \'Illl g.
Sung RSi-lien
80 : 
Sunne KristI. ungd.-röl'en . föl' gos
~O : sen Chon Hsi-ucn i Chiehebow
S. O .. gm 'M. ,H .. 13jörnö, t.ill Barn l).
i Sinll.1l
S: 
K. L .. gm d :o till d:o
10: 
C. 'H. gm d :o till d:o
~: 
S. ~ .. Ki e l. till evang:~ undel'h.
2:': 
'i Micnehih
S . .J. &. A. S., Norr!<öping . rör
OVllng. Kilt Fn-ho i l-IoyaJlg
~OO: 
A. K .. lljöl'kel'yd. ,>dcl . av tiond,, ».
till '~L Lindens och ,1. l-Inltqvist
211: 
att an" . ertcl' gottf.
Fn\n Sjötorps ungd. -föl' c n. till n.
Ca dens verks .. att llll\' . eft. goitf. jU: 
A ..J .. Umeå. föl' ll\'a ng:s 1I11d ol'h .
11l0: 
SIwIbarnen i Magra, till J. Hult 
(jvist. utt anv. erte l' golle.
3j: 
» ~r o r S'il"'. t.ill M.. P ctte l'ssons ,· ol'ks.,
gill H. I.
Hl: 
K. O. ~L. Xppclvjk c lI, till evang:s
undcl'h .
100: 
Söndagsskolbarnen i Högauiis mis
sionshus söndagsskola. fiil' mi ssio
nen blan·d 'barnen j Pucheng
2:'): 
E. W., Hiilsing-bol'g. tm R. Anders
son rör bol.::spriduing
39:. 
E. S. E., Vingåker, föl' cvilll.g:s
Hnuol'h. i ,Hoyung
JOO : 
»S vcn och Majlisus spar,bösso l" »,
8: n:,
till Daenh. i Sinan
. .
Syfö"ouingeu i Becke rshof, till R.
Bergling. ntt unv. e rte l' , gottr.
75: 
Söndngsskolbamen id:o, SplIl'böi~a
till d:o
..6: 
2;' : 
)-1. ·E:·s. <1:0 .spal'bössa. till d:o
:\!. O .. Malmö, tiI! . Bal'nh. i Sin1ln,
gm .r. s.
.
..
2;;; 
r. N., Malmö, till B /Hult. ,i Sinan,
gmd:o
'
5:
A. D., Kri s tdala. »söndagstioöringl\l' »
till A. EI'iksson. ,a tt unv. !)rt . gottr. 6: lO
, '. lO
." Sys ter Ida », d:o till <1;0
~: 80
,\, ~ .. till d:o
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2367. 'Kincsgos>;u rnas Vänner. UuiCåi till
.gosskolorna i Kinn
2368. G. E.. Flisbv. till ~L N'ylin, JÖ1'
Krysopra. .
A. E . L., Brodde.t orIl, till C. Blom,
att nnv. oft er- gottr.

2168 .
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2243.

2Q44.
2'2;;9.
2260.

2261.
2262.
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2303.
2308.
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2314.

2334.
~3i:l.

2374.

2'175.

2376.

2377.
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Mlsslonshellllllet.
" Syskolll'illg'on på Fjiillet,,·,· bidrag
till Durbo.h mmots jolkass", gm

E. W.

.

Syföreningens n:1' 2 spu-rbössa, till
Bo rnons Hem .
A. N., Sula, till julgåvor åt barnen

20 : L

63:34

på B. H.

" Oniimnd " till <1:0
.
A. F., Jönköping. till julklapp,,;··
för harnen l,å H e mmet
F . P., Björklinge, Ull d:o
S. N .• Skellefteå, till <1':0
S. R., Sthlm, till 0 :0
B. S., Sthlm, till julmat
J. M. O., Huskvarna, till Barnens
Hem
S. A., Broddel'nd, rab. å H . S. O,
till Bu m e u,; Hem .
'
E. W., Hiilsingborg, till 0:0
Dagmar, Elsa oeh Guonar, till d:o.
Tb. S., Strängnäs, till -<1:0
W . .T., Hllssl e röl', till d:o '
E. B. , KiilluTtgc. »ett tackoffcl'» till
d:o
.
. .
oM• •H ., ),fagra, »till ju-lm.at» till <;1.;0
A. H ' Eksjö. "j ull<lapp " till d:o
L. oeh L., Dnfbo, »lite gO~t till
jnlelJ », till d :o
L. L ., s-tol.io. <[:0

5: 
3U:

,: 

10': '
25: ..!..
15 : 
25': 
loJ! 00 .

---:--~_.

25: .12

20: 
20:;
å:
25: 

15: '

20: 

2~: ' -

10, 

10: 

Kr. 385: 42
Al\lll. 1lllsslon~lllcdcl
Särsk. ändamAI
MIsslollshcllllllet

20,809: 98

2,225: 9r
38.'.: 42
Ulllmll Kronor' 23,421: 3,

Med varmt lack IiIl varje givare!
»Då tl'odd " dc på hun" ord. dd ,,:iiingo ·dc hallS
10\'."
Ps: 106: I~..

Gåvor in natura till ~arnens H~m.
4:do kvartalet 1921. '
Frän I.iIltollltn: köttriirs, ' dit", biffkött, korv .
K. \V. , stockholm: ~ lnfter gardine!'. Från J,ill
tomta: ko1'\' , kiitll'iirs. s,·i l/huVllll. köttfärs. K .
H . X. , Siil:sjö: di\' . blcc!<saker. M. W .• l soo·k,'I· 
kaka. ]o;. O.: l<arr/}. Fr. JJilltomtu..: . k.öttfiirs, ·
korv. K S .. Giitcborg: 1 låda tvål. M . .0., Stocj<
sund: 3 säel,ar v etemjöl. ink okt frukt. m!!rIll6
lad . ,J. 1: ., V'il'nu.mo: fårkött. Fr. LilltolUtn :
Blod, kol'\', köttfärs. E. :-I.•Stockholm: 1 1 / ., dags
tapetsenJl'earbe t e. A. ·C., Vurlll,iltrll. gUl K. M .,
~ala: I siiek ,·o t c mjiit. K . och K . .W .• stockholm:
2 liIrtor. B. n.: frnkt. blolllma .
H"etlanclll
",illne r : gm A. O.: l låda specerier. Bodasjöglo
I,relsen: 2 oslar. Bjiirk erydskrctsen: l ost ~ " ;-'I.
L. , Björsiite r: ost., julkkor. TJ. 'L., Sala: stnlln
POl'. uudcrkläd<,r . K. och K . W., StockiJollll: l
del,trisk tvättmaskin. K oeh .J. S .. .l\1almii:
karre~ },aka.o , .illl~ut.tel'. Fl'. [ör:odil.inillgtlp: kaffe,
sockel', t". Nye llogdolll,sfömning: inTost.. H. · H.,
()sb~': saft. ltOllllllg. jn!gottel', specerier. , A. och
H. h, Stocldlolm : . Di",. jnlkost. . D. och M·. .J .,
Duv,bo: risgryn, julkol'V, apelsinel\ ·. K. A. G.,
Äsaka: ost, l par Inkan. »Viinn.e l' ..i Hjorted »,
gUl E. .A .: stl'lllnpgal'll. J.iTltom(;"·,'hincCr: kp.!.t
!'iirs. llledvll!'st, kon'. knrf" och .s oeKer. A. F.
och M. \V .. saIsgarrlincl'.
.
Herre n lönc. enel' riJ.wdomon ' av siu nåd, v·a rj c
giv;lre !
I

I
'
:Med "armuste tackl

lncz ·.Bölling.
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P R E N U M E R A T lON S A N M Ä L A N F Ö R Å R 1922.
Kina-Missionstidningen Sinims Land,

organ föl' Svenska Missionen i Kina,
nens vänner till hjälp, uppbyggelse
anmäler häl'Ined sin 2'7 :de årgång. Tid
och glädje.
ningen utkommer under år 1922 med
.Tidningens pris blir: helt år kl'.
två 16-sidiga och ett 24-sidigt nllmmer 2: 50, 3 kvartal kr. 1: 90, halvår kl'.
i kvartalet. Redovisningen införes hä
1: 50, ett kvartal kl'. O: 90, en månad
danefter endast en gång i kvartalet.
kr. O: 75.
- Sinims Land kommer att redigeras
Sänd till utlandet kostar tidningen
efter samma plan som föregående år.
kl'. 3: 50 pr år.
Den vill vara en enande länk mellan
Prenumerantsamiare, som verkställa
missionsarbetarna på fältet och dem,
prenumeration å närmaste postkontor,
som i hemlandet genom sin förbön
erhålla, mot insändande till expo av
postens kvittenser, kr. 2: 50 tör varje
och offer bära upp missionens heli!}Cl
sak. Genom lIppbyggelseartiklar och
5-tal ex. men då intet friexemplar.
bibelstudier - missionär Erik Folke
När 5 ex. eller dämtöver rekvirera:;
kommer att fortsätta sina bibelstudier
från exp., eJ'hålles vari 6:te ex. gratis.
över ämnet: )) Guds folks vandring»
När mindre än 5 ex. tagas böl' pre
- samt genom sammanfattande över
numeration ske på posten.
sikter av missionens stora verk bland
Provexemplar erhållas gratis från
folkell, vill Sinims Land bliva missio
expeditionen .
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tT Hudson Taylor, mannen som
rågade, bcarbetning från engel!
sl(an av A. E. Mellquist, pris
f
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- t MissionärskaUelsen av .J. Hud- i
i_ son Taylor, pris 25 _öre.
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kristen general av J. Goforth. !
Den enda fullständiga skild- ;
ringen på svenska av· denne t
märklige mans 'liv och verksam- !
het. Illustrerad. Pris 60 öre. ;

i
! T
i Mästarens;r
.!+ I Ädelstenar
krona - liusbilder från misf ; sionsarbetei Kina av fru R. l
i Goforth. Innehåller flera, syn- t

dess uppkom!:;!, 1l!veelcZi/l9 och uii/'- i
varalule sft'ilfnillg a\' Nath. Hög- 1
man, pris 25 öre.

.
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Nya publikatione'r! !
General Feng - en kinesisk

;

!
~

nerligen gripande skildringar
från ett· banbrytan-de missionsarbete i norra Honan. . Pris
2: 25 häft. Då minst 5 ex. tagas av dessa böcker lämnas
25 ,o-{ rabatt.
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Fiirbiincns inncbörd. - Vid årsskiftet. - I skolen vara mina vittnen. - En
missionsafloll pil syenska skolan. - Evangelicts makt. - BrevaYdelningen. - Vad
som pi'lg{lr i Palestina. - Reseminnen. - Fnin skiltia håll. - O. alt den elden
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Fruarna Bell Fries och Jane Guiness på besök i ell kinesbyu'lan/ör Kai/eng/u.
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G U D S F DL K S V A N D R I N G.
Av Erik Folke.

VIII.

'I Från'Mara kom Israel till Elim. Var
Mara missräkningarnas lägerplats, så
blev Elim de glada överraskningar
nas. »Där funnos tolv vattenkällor
och ' sjuttio palmträd. Och de lägrade
sig där vid vattnet » (2 Mos. 15: 27).
Vid Röda havet hade d~, sett Her
rens räddande måkt uppenbarad. Vid
Mara hade de lärt känna sötman av
hans hugsvalelse. Här fingo de se
prov på Herrens nåds rikedom.
Av källorna i Elim hade ingen bit
tert vatten. Där var överflöd på vat
ten. Det räckte både för folket och
dess hjordar. Det var ej en utan tolv
källor: Välsignelsens flöden voro lika
mångfaldiga som folkets behov nå
gonsin kunde bliva.
Palmernas grönska vittnade också
för dem om liv, om en livskraft, som
inga ökenvindar och ingen ökentorka
k unde förstöra.
Vid Elim fick Israel genomga ett
nytt slags trosprov. Det var ej längre
prov under nöd och brist utan under
lyckliga omständigheter. Herren ville
lära sitt folk att känna igen honom
och erkänna honom även under de
ljusa tiderna. Även sådana tider äro
ämnade av Herren att användas till
trosIi vet s stärkande.
Så handlar Herren alltfort med sitt
pilgrimsfolk. Han för oss än i dag
från Mara till Elim. Vägen till löftes
landet saknar aldrig stationen Elim.
Och än i dag bjuder Elim pilgrimer
na på vederkvickelse och liv. Salig

den, som låter Herrens stod föra sig
dit, så att han får lägra sig därI
Vid Elim få vi med fröjd ösa vat
ten ur frälsningens källor (Jes. 12: 3).
I Psalmernas bok ha vi många vitt
nesbörd, som bestyrka detta profe
tiska ord.
Sålunda sjunger David: »Mitt hjär
ta fröjde sig över din frälsning. Jag
vill sjunga till Herrens ära , ty han har
gjort väl emot mig» (Ps. 13: 6). »Her
ren är mitt ljus och min frälsning;
för vem skulle jag frukta? Herren är
mitt livs värn; för vem skulle jag rä
das? » (Ps. 27: 1). En annan sjunger:
»Min mun skall förtälja din rättfär
dighet, hela dagen din frälsning, ty
jag känner intet mått därpå» (71: 15).
Och en annan bekänner: »Jag vill
taga frälsningens bägare och åkalla
Herrens namn» (116: 13). Ja, »man
sjunger med jubel om frälsning i de
rättfärdigas hyddor» (118: 15).
Dessa källor äro verkliga frälsnirigs
källor, därför att deras vatten tillföres
dem av den starka källåder, som flö
dar från Herren själv. Därför sjöng
Siolls folk i gamla tider: »Alla mina
källor äro i dig » (Ps. 87: 7) . Därför
stod Jesus och ropade: »Om någon
törstar, så konune han tiI! mig och
dricke» (Joh. 7: 37). Därför skall
det heta ända intill tidernas ände:
»Den som törstar, han komme; ja,
den som vill, han tage livets vatten
för intet» (Upp . 22: 17).
Ingenstädes i Guds ord äro dessa
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fdlsningens källsprång så friska och till oss strömma de rikaste flöden, ett
så rika som i Ef. 1. Over porten till människohjärta kan mottaga: Guds
det Elim, som där beskrives, strålar i frid genom syndaförlåtelsens nåd.
eldskrift: »All den himmelska värl
Det förra av dessa två källsprång
dens andliga välsignelse.» Och inom
väller fram så djupt och rikt. Där gi c
denna port se vi portal invid portal,
ves oss en inblick i Guds kärleks djup.
innanför vilka källor, den ena under
Där ligger hela änglaskaran i tillbed
barare än den andra, springa fram ur jan, där sjungas sånger så underbart
fraisningsklippan, Kristus.
rika till det slaktade Lammets ära.
Där vilja syndare så gärna dröja, och
Over den första portalen står:
. Förrän världens grund var lagd, har där väckes en sådan stark torst efter
han utvalt 'oss i honom till att vara mer, ständigt mer ur blodskällan.
heliga och ostraffliga inför sig » (Ef.
Syndaförlåtelsens källsprång kän
1: 4). ' Detta är utkorelsens källa med
netecknas av dess underbara kraft.
sitt underbart vederkvickande vatten
Dess mått kallas av aposteln överflö
för alla, ' som stå där med sin djupa , dande (v. 8). Dess stråle stiger högre
evighetstörst.
än synden, ty hur stor synden än
Over den andra portalen står: »1 blev, överflödade nåden mycket mer
sin kärlek förutbestamde han oss till
(Rom. 5: 20). Därför står där skrivet:
barnaskap hos sig genom , Jesus Kris
»Förlåtelse efter hans nåds rikedom.»
tus efter sin viljas behag » (v. 5). Det
Over den sjätte portalen står det:
värmer hjärtat att dricka av det vatt
)) Denna nåd har han i överflödande
net, ty faderskärlekens rikedom ström
mått låtit komma oss till del med aH
mar en där till mötes underbad rik . vishet och allt förstånd )) (v. 8), och
Over den tredje portalen står: , »Den över den sjunde, som står strax bred
vid, läsa vi: ))1 det han för oss har
nådeshärlighet, varmed han har be
nådat oss i den älskade)) (v. 6). Det k ungjort sin viljas hemlighet» (v. g).
Här väckes samma längtan hos oss
är så inbjudande att träda inom den
som
hos aposteln: Vi bedja och bön
na portal och dricka av denna källa,
falla, att vi må bliva uppfyllda av
ty det finns intet ljuvligare ord för
kunskap om Guds vilja i allt slags
syndare än nåd.
andlig vishet och andligt förstånd. Att
Over den fjärde portalen står det:
vi må föra en vandel, som är ' värdig
d honom hava vi förlossning genom
hans blod )) , och alldeles där bredvid Herren, honom i allt till behag (Kol.
1: g).
står en femte portal, över vilken lä
ses: )) förlåtelse för våra synder 'efter
Huru viktigt är det ej just i de far
hans nåds rikedom» (v. 7). Här be
liga förförelsernas tider, som vi leva
höva vi tid till stillhet och betraktel
uti, att ständigt hålla till vid dessa
'
se, ty genom en dryck ur dessa källor källor!
skall för oss avslöjas det största un
Den åttonde portalens inskrift har'
der i himmel och på jord, nämligen avseende på det underbara samband,
försoningens hemlighet, och här skall som finns mellan Kristus såsom hu
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vudet och församlingen som hans
kropp och på Kristi ställning såsom
Herre i hela den värld, som han åter
löst åt sig genom sitt blod. Här vin
nes den högre insikt, om vilken apos
teln talar i sitt första brev till korin
tierna:' »Guds hemliga visdom, den
fördolda, om vilken Gud redan före
tidsåldrarnas begynnelse har bestämt,
att den skall bliva oss till härlighet»
(2: 7,). Den, som med Guds Andes
hjälp tränger in i denna visdom, han
Jöper ingen fara att gripas av förfö
relsens visdom. Sålunda skola vi ock
kunna förverkliga Guds vilja. »Ty
Gud ville», heter det i Ef. 3: 10, »att
hans, mångfaldiga visdom nu i och
genom församlingen skulle bliva kun
nig för furstarna och väldigheterna i
den himmelska världen».
Den nionde portalen har till över
skrift: »I honom hava vi ock undfått
arvslott» (Ef. 1: 11). Om denna talar
aposteln Petrus sålunda: »Lovad vare
vår Herres, Jesus Kristi, Gud och Fa
der, som - - fött oss på nytt - 
till ett oförgängligt, obesmittat och
i ovanskligt
arv, som i himmelen är
förvara~ åt eder. - - Därför mån
l fröjda eder, om lock nu en liten tid,
där, så måste ske, liden bedrövelse un
der allehanda prövningar -»( 1 Petr.
1: 3, 4, 6) , Vid denna källa skola vi
lara oss inse, »hur rikt på härlighet
pans arv är ibland de heliga» (Ef. 1:
18), detta ary, som det skall taga
~vighet~r att l~ra känna, detta är arv,
:;Jom, är åt oss förvärvat för en så stor
köpepenning, och som nu väntar på
oss. Huru skulle ej detta föra oss till
tillbedjan och lov!
Den tionde portalen bär denna in
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skrift: »Ha!ls, härligbet: tilk pris,~,' (y.
12). 1 FiL l: 11 skriver apos.teln" att
han beder därom, att Filipper;na må
bliva »,rika på rättfärdighetens frukt,
vilken kommer genom Jesus Kristus,
Gud till ära och pris». Att bära frukt
åt Gud, det är målet med vårt liv. Av
sitt vinträd väntar ,Herren frukt. Men
vi lmnna ej bära denna frukt utan att
stadigt dricka, av Guds källas rika
flöden.
Genom att vi bära frukt, får- Jesus
ära och pris. Det är för oss en nästan
ofattbar tanke, att en människa, som
är blott stoft, skall kunna komma
därhän, att hon med sitt liv förhär
ligar Jesus, den övermåttan härlige.
Men till ingenting mindre syftar Her
ren, då han får verka i sina barn, som
han vill.
1 ,2 Tess. 1: 10 för aposteln oss fram
till den dag, då Herren vunnit detta
sitt mål med sina barn. Den dagen,
då han kommer i överväldigande här
lighet skall han, heter det, »förhär
ligas i sina heliga, och visa sig un
derbar i alla dem, som tro.»
Vid den elfte portalen läsa vi: »1
honom haven 1 - - såsom ett in
segel undfått den utlovade helige An
de vilken är en underpant på vårt
arv» (v. 13). Genom att dröja vid
denna källa och dricka av dess vat
ten skall det underbara äga rum, som
Jesus talar om i Joh. 7: 38: »D'e nsom
tror på mig», säger h:om, »av hans in
nersta skola strömmar av levande vat
ten flyta fram.»
Här gives det insegel, utan vilket
ingen får träda in genom p0rt~rna i
staden. Här får också pilgrimen på
förhand genom Anden smaka den
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hiinme1ska! !tä:rld~ns .'välsignelser. · An"
den :är given 'StHn 'en : förstling av !fet
eviga· arvet: I . . ,
. .Här stär "pilgriIfien . vid själva trös
keln till den eviga världen, ja, i viss
mening är han 'häl' redan införsatt i
det hi~melska med Kristus. Det liv,
som är fördolt med Kristus i Gud, ut
vecklas nu till oförgänglig skönhet
och kraft, och så inträder han ge
nom porten till den sista källan under
ökenvandringen, över vilken står skri
vet:»Hans egendomsfolks förloss
ning . (v. 14), eller som Myrberg åter
giver det: »Förlossningens stund för
hans egendomsfolk. » Under det pil.
grilllen dricker av dess vatten, iklädes
det förgängliga oförgänglighet och det
dödliga odödlighet, och här kommer
det ordet · att uppfyllas, som skrivet
är: »Döden är uppslukad i ,seger. »
Här uppstämmer pilgrimen sin nya
sång: »Gud ske · tack som förlänar
oss segern genom vår Herre, iesus
Kristus.»
Från denna källas rand föres han
nu fram till floden klar -s om kristall,
floden med levande vatten, som utgår
från Guds och Lammets tron, för att
där dricka, dricka och mättas öch
undfå mer, än niänniskotanke kunnat
fatta eller människohjärta mäktat om
fatta med sin längtan.
i>Jag är så törstig, så tröstig » .utro
pade en Herrens tjänare, där han låg
på sitt dödsläger, »men snart får jag
tillträde till livets älv, och då, när jag
kommer hem, skall jag dricka, ja, jag
skall dricka mig otörstig av livets kri
.stallklara vatten,»

1 '11
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Kyrkoherden .teol. , Dr Fre-:
drik ·Hammarsten.
Samstämmig har alla kristnas sorg
och saknad förnummits · när det be~
tydelsefulla korset tecknades över
kyrkoherde Hammarstens namn. In~
om vår krets hade kyrkoherde H .
ett alldeles särskilt hjärterum. . Ge
nom vad han så rikt gav även i skrift
blev han en herde och .själasörjare
för kämparna långt ute i hednaiand.
Oförgätliga äro de stunder då trötta
hjärtan blevo styrkta vid hans för
kunnelses levande källsprång. Det är
en tröst i sorgen att veta, att denne
trogne Guds tjänares minne · länge
skall leva i välsignelse och att den
.Sådd på Guds åker», som han sått,
skall bära alltjämt nya skördat.
Det är ock för oss en glädje att
minnas den kärlek med vilken kyrko
herde Hammarsten omfattade även
S. M. K. och dess arbetare. Så sent
som vid jultiden i fjol läste han med
intresse det som då utkommit om
Guds rikes segrar på S. M. K:s åker
teg i Kina och uttryckte sin ·glädje
däröver.
Oersättlig kännes förlusten då just
nu män med sådan evangelisk för
kunnelse äro vad tiden framför alit
behöver. Vår sönderslitna och sarga
de samtid behöver just sådana ' her
dar. På vem skall den gamle GUdS.
mannens !l1antel falla?
.,
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Trettondagens missionshögtid.
S. M. K:s sedvanliga missionshögti<l i
Betesdal'yrka.n i Stockholm blev gcnom
Guds nåd rikt välsignad.
Vid förmiddagens möte talade först
missionssekreterare Högman med ledning
av dagens högmässotext. Det hopp, som
~ändes med det profetiska löftet om Im
manuel, var även avsett för hedning.arna .
.Tider av djupaste mörker och nöd ha all
,t id visat sig vara tider, då Guds närhet
förnummits starkt och verkligt. Så ock i
vara dagad', då en noo -råder, för vars
skildrande »icke ens Uppenbarelsebokens
färger äro för greIl al). Mänga märkliga
i'örelser och väckelser i olil,a dela.r av
världen .vittna om att Guds hand är ut
sträckt och utför sitt verk. Däri ligger
for oss en mäktig maning till förnyad
förbön.
Doktorinnan Jane GuiIUless, f. av Sande
,b erg, som för 22 år se dan i samma kyrka
avskildes till missionär i Kina, talade där
efter och lämnade en gripande skildring
av hur evangelium kom till Kaifengfu,
den stad där heplles man f. n. bedriver
läkaremissionsver1,samhet inom Kina In
land Missionen. Knappast något torde väl
vara mera kraftigt uppfordrande till att
prisa Herren än en sådan berättelse om
hur han förmår krossa kopparportar och
bryta sönder järnbommar för att bereda
väg för sitt frälsande evangelium till de
ras hjärtan, som gå famlande i mörkret,
sökande efter sanningen. Och vilken
fröjd det är aLt se, hm' han i detta sitt
nnderbara verk brukar svaga människor
som sina redskap, människor som själva
fätt erfara hans frälsningsl, raft i sina liv.
Detta var vad Yi kände, då vi lyssnadc
till fru Guinncss. Och icke mindre djupt
grep hennes vädjan till missions\'ännerna
om ett förnyat invigande av sina liv till
delaktighet i missionens arheLe. »Vi Lala
så mycket om 'missionsintressc'», yttrade
hon bl. a. »:yfen mig synes, som om detta
ord ickc passar för den sak, fÖl- vilken
Herren Jesus dog. Vi må komma längre,
till verklig kärlek för missionens heliga
sak.»

Februari 1922.

Vid eftermi<ldagens möte talade först
missiOO1är Hugo Linder, utgående från 1
Kor. 1: 18. Pauli erfarenhet, att korsets
predikan är en kraft till frälsning, be
kräftas i varje missionsarbetares liv. Men
likaså får man erfara att misS-ionsarbetet
innebär en van,dring under korset - i ett
ständigt utblottande på allt eget. Med
några exempel från sitt arbete de sist
flyd<la 15 åren i Kina belyste missionär
Linder denna sak. Men även det frälsan
de ordets kralt till omvändelse från mör
ker och till ljus, från Satans makt och

till

Gud hade på liknande sätt erfarits i
detta arbete.
Efter en o$Olosång av 'frlm Karin 1110
gensen berätta<le frkn Ingeborg Ackzell
om en kristinna därutifrån Kina, i vilkens
liv Herren Jes.us fick uppenbara härlig
heten av ett segrande liv. Det blir tack
och lov och pris till levande Gud, då man
hör om h lm-s makt att i enskilda märi
niskoliv, direkt uttagna ur hedendomen,
-så förvandla allting som med denna lama
kvinna.
De missionsoffer, som framburos nnder
dagen, belöpte sig till över 1,500 kr. .Her
ren vare pris och tack för allt I .
M.

För S. M. K:s bedjande vänner.
Tacksägelse- och böneämnen.
Fru lang och hennes man, s. 34.
Tillslutna hjärtan som öppnats, s. 34.
Det nya barnhemmet i Sinan, . s. 34.
De rika tillfällena, s. 34.
Evangelistarbetet, s. 35.
De kristnas offervillighet, s. 35.
De nydopta i Hoyang, s. 35.
Missionens finansiella behov, s. 36.
Missionsresorna i hemlandet, s. 36.
Fröken E. Beskow, s. 36.
Kommendör O. v. Feilitzen, s. 36.

Visa tidningen flYr e(1ra 'v än
ner och bekanta och uppmana
dem att prenum,erera ii den
sam'm al
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"Ett litet stenhjärta".
Jes. 43: 19.
Hösten 1890 for en ensam kines över
Gula floden till Shensi.Han var ute i ett
viktigt ärende. Herrens sändebud hade
sänt honom för att söka .en bostad i
Tongchowfu.
Ho var mannens namn. Gata upp och
gala ned hade han vandrat flera daga.r
i sitt sökande, då han äntligen träffa.de en
välI1lig man, som hade sin butik utanför
sin port. Han la.gade hårprydnader, så
dana som då allmänt brukades av kvin
norna.
Ho gav sig i samtal med manneb, som het
te Shih, vilket betyd e l· »sten». Han börja
de med alt tala om, alt han kommit från
sitt hem i Shansi till Tongchowfu för att
åär hyra ett hus åt en utlämling, som
ville slå sig ned och bo mitt ibland fol
ket. Han talade vidare om det und er
bara budskap, som denne man hade aH
frambära.
Shih lyssnade mycket uppmärksamt.
Det föreföll vara så sant, allt vad herr
Ho sade. . »Nu slwll du bo hos mig elt
par dagaJ·, och sedan skola vi söka f;',
reda på ett hus, som passal· för ed~r»,
sade Shih. Snart därefter erbjöDs dem en
lägenhet, som sades vara ett tillhåll Hk
onda andar. Man berättade, att en gam
mal kvinna varje natt vandrade omkring
på gården och stötte med sin käpp i
stenläggningen. Detta var .allmiint känt
bland folket i staden, och hus·ets ägarin
na, gamla fru Li, kunde .inte · få sitt hus
uthyrt.
Sfl hände sig IlU detta, att en u.llån~
ning skulle komma och bo där i . staden,
och herr Ho visste, att han ej fruktade
några spöken. Gården hyr<les, och Ho
reste tillbaka till Shansi igen. Shih flyt
tade sin lilla aHär till gatan utanför (let
11)'1"(la huset, ty nu skulle han bli dör\"
vaktare där.

Shihs nioåriga ·doller, bar vardag mat
till sin far, men hon var mycf<et rädd:
att gå in .i huset, där det spökade~ Kort
därefter kom · {len första missionären, och
då fick folk något att se på! Aldrig förr
hade en utlänning besökt dem. Shih blev
en trofast vän och svek ej trots alla de
besvärligheter, missionären och han ha.de
att gen.omgå, . och trots hans anhörigas
oro, att det skulle gå dem illa, då han
blivit så god vän med främlingen.
Shihs lilla flicka Feng -rl var alldeles

En 7;·uddistpräst.

särskilt bekymrad. Nu slmlle kanske ingen
vilja ha henne till sonhustru, då de för
sport, alt hennes far övergått till den
fräinmande läran. Fru Shib oeh den
yngsta dottern däremot voro ej alls räd
da. De ville gärna höra på den nya för
kunnelsen.
Efter några. års f(i.rlopp kom den första
missionärsfamiljen till staden och bosatte
sig i hus.et. Nu val· det åter så mycket
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l hemmet ville hon ej heller vara med
om andaktsstunderna. För att slippa ifrån
gick hon tidigt till sängs, eller också
sp'nmg hon till en släkting, som bodde
t~ärs över gatan, och som ständigt för

far;. Hep.nes hjärta\böx:ja.qe , attbl,j, lite ,{)ro
ligt.
·
,
Försam}ingsäldste Kao , frågade: ,»Shih,
hur 1!:änner d·u det nu?»·· - ~)Oj så här
ligt! Jesus , är så nära. J ag är så lycldig.
Tag nu min psalmbok och låt, oss sjunga: '
'Jag är lycklig att få vandra, på den him
melslw väg:»
När de sjungit säger Ka{): »Vet du vad,
Shih. J ag tror icke att du skall lämna
oss ännu.» - »Liksom , om jag ej förstode
den saken bättre», svara,de herr Shih.

mana.de henne all icke tro på denna nya

»Lå t oss nu bedja.»

lära.
En dag, då alla sutto på framgården i
hemmet sysselsatta med handarbete, sam
lade Fehg~ri, som nu var 14 år gammal,
ihop alla familjens böcker, även Bibeln,
bår dem ut på hakgården, och med stort
besvär fick hon eld på det hela. Den tjoc
ka Bibeln hade hon särskilt svårt att få
till att brinna. Ingen kom emellertid för
att se, vad hon tog sig för. Men på kväl
len, dä aftonbön skulle hållas, blev det
ett sökande efter böckerna. Till sist upp
täcktes det, vad Feng-ri: hade gjort.
Då Feng-rl var 17 år gammal, kom hon
till 'en familj lang, och vid 21 ärs ålder
blev hon gift. Kort efter bröllopet sjuk
nade hennes fader. Under tre dagar åt
han intet. Flera gånger sade han, aU han
snart sImlle dö. På tredje dagens middag
reste han sig upp och begärde att fä sina
begravningskläder. Han tog själv på sig
kläderna, lade sig åter till sängs och kal
lade till sig församlingens äldste, ICao, för
att han s1mlle bedja med honom de sista
stunderna. Feng-ri: var också hos sin fa
der, m.en hon utbrast: »Det är så dumt
allt 'vad , du säger, far. Inte ska: du dö.
Du kunde ju själv ta på dig dina kläder.
Bara sl{ada på kläderna, som bli skrynk
liga och förstör.da. när du nu ligger i
dem.» , , »Hör pa det barnet! Hon troT
inte, va,d jag säger. Vänta, får du väl se»,
sade fadern. »Nu skall du stanna här hos
mJg, och när du märker, att min näsa och
haka börja bli kalla, så skall du ' sä tta ' på
mig min långa rock.» , .
I
Så satt hon då där och vakade hos sin

Så bad Äldste ICao, och Shih själv bad
till Herren för hela sin familj: »Se», sa:de
han, jag lämnar inga penga.r efter mig,
intet guld, men det giver jag Eder: Her ~
rens välsignade .buds.kap. Det skolen I
tro och följa.»
Därefter bad han sin hustru om förlå
telse för att han så ofta hade bannat
henne, då hon ioke inhämtadeevangelii
lära fort nog eller för att hon icke skött
om huset ordentligt.
Alla stodo de vid hans sida, men de
trodde icke, att han skulle lämna dem den
da,gen. Då sade han: »Precis kl. 12 går
jag hem till Gud.»
Feng-ri: hade icke lämnat sin far under
.dessa dagar. Hon var fast besluten, att
nu skulle hon ändå se, om hans nya tro
verkligen kunde hjälpa honom aU dö ' i
frid. Ty då ville också hon bli en tro
ende.
Där satt hon nu vid hans sida, och kloc
kan närmade sig 12. Ingen var i rummet
utom de båda. Om en liten stund säger
han: »Känn på min näsa och haka!»
Ja, ansiktet tycktes verkligen ha blivit
lite kallt.
»Hjälp mig nu på med min rook!»
Då kallade hon på Äldste Kao och sin '
broder, och de hjälpte honom på med
rocken. ,
»Hur har du det nu, Shih?» , frågade
Kao.
»J ag skall strax lämna .Eder. B,ed nu,
Äldste, ICao.» Och ögonblicket "därefter
drog hm sitt. *ta ' andedrag , - , lyokllg i ,
Herren!

nytt att se och höra, icke ininstden llt
läiidskakvinnan: Ferig-ri hade dock iC,k e,
lust att komma. Hon var alltför rädd'.
Missionärens fr1,1 'b örjade snart en ' sko
l'il~ Till denha kolli den minsta flickan
ofta, mim Feng-ri" vägrad~ erivist att be
söka skolan.
'
'
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NuoehÖvde Feng-rl ingen 'vidare' över
t2Jning. Nu v:ar hon vis-s på sin sak. Det
var rätt, som "fadern hade trott, och nu
ville även hon tro~ Den lilla Feng-n, som
hade varit S ~l rädd för vad andra skulle
säga, men som dock älskade sin fader,
blev en frukt av dennes tro på hans döds
bädd. En fast trosövertygelse föddes i
hennes hjärta den stunden, och den var
så stark, att hon övergav all hednisk
övertro för den himmelska tron.
Några år senare - missionär Högman
var då i Tungchowfu - blev Feng-rY döpt!
Hennes hjäl·ta tyngdes aven stor sorg.
Hennes man hade nämligen rest hemifrån
åtta månader efter bröllopet, och hon h~
de fött ett gossebarn, som han aldrig ha
de sett. Den lille var nu tio år gammal.
På grund .av en skuld, som hennes man
fått övertaga efter sin fader, kunde han
ioke ha sin affär i Tungchow, ty hans
fordringsägare oroade honom ständigt.
Under sådana förhållanden kunde han
icke samla sig något driftkapital. Och så
såg han sig ingen annan råd än att ge
sig av lång!!: bort. Och en dag försvann
han långt bort med några vänner för aU
ej mera komma tillbaka. Och nu var
Feng-ri ensam .och fick bära omsorgen ·
om egendomen, om föda och kläder.
Hon förstod ju väl varför han reste sin
väg. Nu ville hon vara ihär-dig och be
tala av på skulden. Och duktig var hon.
Vackra handarbeten, skor och kläder för,
färdiga de hon och sålde. Och så motsåg
hon den dag, då de åter skulle kunna
trä.ffas.
Men nej! Var -det verkligen sant? Ha
de han verkligen kunnat gifta: sig med
en annan och glömma henne I Hans egen
affär gick bra, hade en bekant till honom
omtalat, men icke hade han sänt några
pengar hem,
Nu blev det tyngre för henne. Hur kun
de han! Smärtan övervanns dock snart.
Gud kan förändra allt. Hon ville bedja!
O, vilka trosvissa böner, blandade med
tårar, som uppstego till Gud från denna
hustni: söm under sitt 10-å riga äktenskap ,

levat 'endast åtta · månad~r tillsammans
sin' ~illl i '
Ett rykte · nådde henne, att mannens
butik I>livi't helt och hållet ödelagd' av
-rövarna, och att him åtei: måst. börja rÄed
ett litet bord ute på gatan. Ännu· större
blev nu hennes längtan efter den lille
gossens far. Tien-en, som han hette (det
betyder »H-immele-ns nåd!») hade n,u bli"
vit så stor, a.tt han kunnat börja' : skrivd
några ord och bedja far kbmma tillbal{a:
Ar 1914 började Feng-r! eller fru lang~
som hon ju nu hette, verka som bibel
kvinna hos fru Svensson. Och ständigt
'har hon visat sig äga tro och ,glädje i
Herren. Hon ha,r tålamod med sina ldne
sis1ca systrar. »Hal.' Herren ,kunnat bryta
mitt stenhjärta», brukar hon' säga" »s,å
kan han även bryta edra,» O~h . heimes
övervinnande tro på Guqs kralft sJcänker
henne en stor lycka och glädje, tr,ots , S{)T
gen över mannens felsteg. ·
Gud har redan gjort stora ting ute i
vårt distrikt genom vår kära fru lang,
Hon har blivit rikt välsignad, ty hon , har
blivit särskilt benådad aV Hen:en i det
enskilda, själavinnarearbet~t. I?et' är även ·
ett riktigt nöje att höra fru lang stå och
tala till stora folkskaror ute ~ byarlJ.fl..
Både män, kvinnor och barn stann,a och ·
höra på med spänd uppmärksamhet, och
man hör dem intyga bekräftande: »Ja.
hOll talar sanning!»
Delta skrevs för tre år sedan en regn
vädersdag ute i Kina. Och då det i , dag
skulle gen omses för att sänd\ls till tid
ningen, kom just ett brev från Kina med
glädja,nde nyheter - svaret efter många
års bitter kamp ' och strider på trosvissa
böner. »Tänk, att fru langs man kom hem ,
för en månad sedan, då hon sldoka<J,e
honom respengar!»
Den andra hustrun hade inga barn, och
därför kunde han ,lämna henne ~ hennes
föräldrahem. Hun hade intet ' utom sin
stav, då han kom tillbaka -,- m~n nu l}un
de han tryggt komma, ty den, .sto.ra , skul
den var så gott som avbetald.
hemma, . en mi1
»Fru lang har nu va.rit
'.:
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nad», fortsätter breve:t, »för att undervisa
sin man, hur han skall uppföra .sig bland
ge .,troende släktingarna. Men en dag kom
~qn :.och klagade ~ över att l1är han s.kall
bedja, 'så öppnar han icke sin mun'!»
Fru, lang har endast en .tanke och det
är aH han skall omvända sig till Gud
och börja tjäna honom. Måtte Gud få
frälsa honom och göra honom .till en
trons man, sa att dessa, båda tillsammans
må stå fasta i en och samma Ande och
l.1l~ oss .kämpa endräktigt för tr.on på
evangelium. Fil. .1: 27.
Johanne Olsson.

*
Tillslutna hjärtan ha öppnats.
Missionär Riclwrd Andersson meddelar
från Honanfu, at! hungersnödsarbetet,
som missionärerna fingo utföra, gjort ett
djupt intryck på de utomstående o,ch öpp
nat många förut tillslutna hjärtan för
evangelium. Men utan levande tro på
Kristus blir det naturligtvis, skriver bro
.der A., ej mer än en viss vänlighet mot
()SS oeh mot det budskap, vi ha att bringa
dem. Likväl ha vi det hoppet till Herren,
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att han genom sin Ande skall föra många
till frälsning.
Vid utstationen Haneheng har Gud an
vänt en ung man, Chang-yuen-iu, som un
der d:r Goforths möten blev av Gud sär
skilt välsignad. Han har med sällspord
nitälskan och värme burit vittnesbörd om
sin .Frälsare samt med stor omsorg skött
gossasylen. Nu har han skänkt en stor
och rymlig gärd till församlingen. Husen
voro ju mycket förfallna, men i sin nit
älskan har han ej blott skänkt denna
gärd utan även börjat alt sälta den i
bättre skick. . Men för att lmnna o'r dna
det så, att vi få utrymme både för guds
tjänstlokaloch småskolan, som vi ha där,
få vi nog lov att hjälpa dem med en
mindre penningsumma.
Genom Guds stora godhet och hjälp ha
vi nu fått nya kapellet färdigt oeh hop
pas att få inviga det vid vårt höstmöle.
I Sinan har Maria Pettersson ägnat sin
mesta tid åt barnhemmet och sjukvården.
Genom rätt betydande gåvor från flera
håll har uppförandet av ett stort oeh
trevligt barnhem just kunnat · påbörjas.
Detta har varit högeligen av nöden, då
systrarna på grund av bristande utrym
me måst ha en del av sina små skydds
iingar i sina egna hem under mer än ett
års tid.

*

Ett kinesiskt 'l:iirdslws .

Rika tillfällen.
~1issionär
Svensson rapporterar från
Tungchowfu: »På grund av osäkerheten,
som rådde vid guvernörsskiftet, kommo
många både kristna och hedningar · till
missionsstationen för att söka skydd där.
De kvarstannade hos oss flera veckor,
och vi hade ett ypperligt tillfälle att för
kunna evangelium för dem. Evangelisten
Ko, en bönens man som få, utförde här
vid eH gott arbete. Många, som kanske
eljest aldrig sku11e kommit till missions
stationen, fingo nu på detta sätt höra
.e vangelium. Så kunna de värsta förhål
landen få tjäna Guds sak.
Under september ha fyra evangelister,
två oeh två i sällskap, ständigt varit ute
i dis trikten. Vår plan är att besöka varje
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by och varje gata i byn. Dessa fyra evan
gelister besökte omkring 80 byar under
en enda månad. De medföra dagbok, i
vilken de nedsluiva byns namn samt de
ras namn, som visat särskilt intresse för
missionen. De hade flera tiotal namn på
sina listor. Dessa listor tjäna som ledning
vid nästa besök. Bröderna voro vid sin
återkomst glada och uppmuntrade över
den villighet att lyssna , som de funnit.
Give Gud växt till utsädet!»

*

Ett tacksägelse- och ollermöte.
Missionär Car/en skriver från Ruicheng:
»Vid ett av månadsmötena hölls tacksä
gelse- Qch offerhögtid för en god vete
skörd. Icke mindre än sjll skäppor vete
skänktes till Herrens verk, vilket enligt
nuvarande vetepris represenlerar en sum
ma av 50 dollars. De hade fått hjälp un
der den svåra tiden, och nu gåvo de med
glädje Herren litet tillbaka.
I Iongloh ha nu katolikerna börjat ar
beta. Opiumrökare, avgudadyrkare, spelare,
drinkare, alla taga de emot, ja, söka på
allt sätt få in dem i sin församling. Det
smakar ju bra för Mttet att få leva kvar
i synden men ändå fä försäkran om him
mel och salighet, blott man anslutit sig
till en yttre kyrklig ordning. En del av
våra sökare, som verkligen begynt att
leva ett bättre liv. sökte de först att vin
na och lyckades ocksii. Alla dessa, som
nu blivit katoliker, något hundratal, ha
bildat en förening fÖl' att bistå varandra
vid rättegångar, ty nästan alla äro de in
:vecklade i rättegångsfrägor.

*

Guds ord går fram med makt.
Hoyang har församlingen förökats
med 25 nydöpta, i Hancheng med 21. Dia
konen Kao säger: »Fastän vi levat i ständig
's pänning på grund av osäkerhetstillstån
:det alltsedan maj månad, synes det ej i
'minsta mån ha inverkat menligt på försam
lingarnas tillväxt inåt och utät, snarare
tvärtom». - llÄven filosofer och folk ur
'Samhällets högre klasser ha kommit och
kanske mest under l)rivata, ofta ingående
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samtal sökt skaffa sig kunskap om fräls
ningens väg.» 
»Det mer än vanligt utmärkande .förde
döpta är» - säger fröken Berg - )latt- de
nästan alla kommit från familjer där det
redan finnes en eller flera troende. Det
känns ock så tryggt.»
Såsom särskilt »strålande» bland dope
kandidaterna omnämner doktorinnan en
hustI'U- till en församlingsmedlem Wang
från Sl!eo utstation, vilken under början
av sin sökningstid för tre år sedan blev död
ligt sjuk, så att allt hopp ,o m hennes till
frisknande var ute, men som Herren »ge"
nom brödernas förbön» på ett otvetydigt
sätt helade. Intelligent som hon är, dei~
tog hon, ehuru själv dopkandidat, såsom
lärare för de andra. - Sil. finna vi, att
Guds ord med makt går fram bland hed
ningarna. Loven därför Herren med oss!

Från redaktion och expedition.
Kommitt~ns

träde

konstituerande samman
.

hölls i Stockholm den 19 januari. Föl
jande funktionärer för innevarande år
valdes: överste H. Dillner ordförande,
överingenjör K. G. NIagnusson vice ord
förande, direklör H. Hallencreutz kassa
iörval tare.
I Arbetsulskottet insattes: H. Dillner,
K. G. :Magnusson, H. Hallencreutz, E. Fol
ke, N. Högman med O. v. Malmborg som
su ppleant.

Missionens finansiella ställning.
Av den kassarapport, som vid samman
triidet av kassaförvaltaren föredrogs,
framgick att missionens inkomster linder
H)21 avsevärt sjunkit i jämförelse med
föregående års. Den linder året gynn
samma kinesiska växelkursen hade emel
lertid härvidlag i viss mån utjämnat skill
naden . Dock påminnas vi genom sådant
om allvaret i vår missionsgärning och
vikten av att genom trogen bön kämpa
Iör och med dem, som stii därute i Her
rens strid.

, , 'S ynnerligen stora ufgiftEir>föreligga tin':
det:' det tiärmasteåret. : En skara mis'.J
sians'årbetare står :redo att i höst resa ut,
och iCKemiiiore än i2 av missionärerna
på fältet äro uppsatta på innevarande års
hemreselista. I allt detta vilja vi sätta vår
lit, till Herren, som ju inte minst i 'svåra
tider ,vill bevisa ' sig som den gamle tro
faste Guden.

Prenumerationen å vår tidning
händelse, som man vid årsskif
tet med särskilt ihtres'se följer. Med gläd
je och tacksamhet ial<ttaga vi, huru tid
ningens gamla vänner trofast stå oss bi
och även 'äro oss behjälpliga att skaffa
tidningen ' nya vänner. Vi bedja härmed
att till alla dessa få uttrycka vårt hjärt
liga '· tack :på samma gang vi räkna med
fortsa tt 'samarbete. ' Synnerligen tacksam
ma. skulle vi även vara för bistånd ifråga
om spridandet av vara publikationer. Se
annonsen!
"
'Tidningen kommer att ' under år 1922
r.edig-eras efter samma plan som föregå
'ende år.
Priset är: helt ar · kr. 2: 50, 3 kvartal
kr; 1: 90; halvår kr. 1: 50, ett kvartal kr.
O: 90, en ll1ånad kr. O: 75.
, Sänd till utlandet kostar tidningen kr.
, 3:50 pr år.
PrenumerantsamIare, som verkställa pre
numeration å närmaste postkontor, er
-!låIla, mot insändande till expo av postens
kvittenser, kr. 2: 50 för varje 5-tal e,x.
men då intet friexemplar.
När , 5 ex. eller därutöver rekvireras
från exp., erhålles vart 6:te ex. gratis.
' När mindre ',än 5 ex. tagas bör pre
numeration ske på posten.
Provexemplar erhållas gratis från ex
,p edi.tionen. "

ar ju ' en

: 'MisSIonsresor.
, iAv våra hemmavarande missionärer be
finrier sig missionär Linder på en mis
sionsres'a på ' GotHand. Pröken Acl{zell,
som under hö'stenbesölH ettnertal · semi
ha'!'ier, fortsätternll detta arbete och be
söker därvid saintidigt S. M. · K.-kretsar.
Missionåt ' Bergling " planerar .en ' · resa:·' i
östergötland och ' ltarid~ österberg , ~ är' ,på

resallc. .Västergötla,nd: , All~ ; deS$u' jY~ra":SYs!
kon innesluta vi i 'Pi~si?,ns;'äI).,n~rnas för
böner att nåd må givas dem att överallt
f6r'hätliga den Mästare, de "ilja ' tjäna,
att ' Han må få ' tända missionskärlek 'och
eld bland den' sie ara, som lyssnar till dem:
Om Gud så vill, kommer, ' på inbjudan
av våra vänner i örebro, ett ' Svensica
Missionens i Kina möte att hållas i Luth.
Missionshuset i Örebro söndagen den 5
mars varvid missionär ' R Linder och
rilissionssekr. Nath. Högman komma att
medverka.

Tvenne högtidsdagar.
, Tvenne l{ära medarbetare inom S. M.
K., som under en lång följd av år med
trohet, kär~ek och uppoffring tjänat i S.
M. K:s arbete i hemlandet, ha nyligen vi.d
bemärkelsedagar i sitt liv blivit föremål
för kärlek och hyllning. Till dem båda
står S. M. K. i stor tacksamhetsskuld och
vilja vi därf.Ör: jämte alla övriga vänner
tillönska dem rik välsignelse under sina
återstående levnadsdagar. Trettondedagen
fyllde fröken Emma Beskow 60 år. Hon
uppvaktades då i sitt hem aven deputa
tion, som till henne överbringade en sub
skriberad gå va, till vill,en ett stort antal
vänner bidragit. Fröken Beskows krafter
äro tyvärr numera mycket nedsatta och
hon är i stort behov av att hennes vän
ner inte glömma henne i sina förböner.
Något senare, elen 25 januari, fyllde
kommendör O. v. Feililzen 75 år. Det be
höver ej här erinras om kommendör v.
F:s ti ogna och värderade arbete under
en lång följd av år, som sekreterare in
om S. M. K. Det goda och gedigna ar
bete, han nedlagt, har ej blivit utan frukt,
och nu, då hans haHe!' så avtagit, att
han ej längre ' kan utföra den aktiva
tjänst, han ford<'lm ' utfört, är det för oss
en stor glädje , att veta, huru troget , han
i förbön och intres~e följer allt, som rör
S. M. K. Ja, inte blott S. M. le utan Guds
stora verk , i alla länder. Må , ej heller
-missionens vänner , gl.ömma honpm utan
' bära 'honem fram i förbön , inför Gud', att
,~år; !vördade :väns levnadsafton må .!bli.rik.
ptl' ljusl och välsignelse. l,
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För våra ·u nga missionsvänner.
~
En hedrtagosses bÖn.
.
.
. . ; , .'
Långt . nere .i ?ydväs~ra Kina, i ·. d~ll
vackra p-r.ovi~seIl Yunnan, hor ett .folk,
so~ . är mycket olika kineserna runt om
kring dem både ifråga , om klädedräkt,
seder och språk. Detta är urinnevånar
na, som av kineserna icallas »Miaotsi».
Antagligen äro de avkomlingar av Kinas
ursprungliga innevånare och ha så små
ningom blivit fördrivna till dess avlägs
na trakter, allteftersom kineserna rör
ökats.
Under de senast flydda tio åren ' ha
mycket underbara ting tilldragit sig bland
dessa människor. Tusental ' av d.em ha
omvänt sig från sina hemska avgu.dar
och börjat tjäna den sånne Guden och
följa Herren Jesus Kristus.
Denna berättelse handlar om en av
dessa människor, en Miao-gosse av den
»svarta» stammen, så kallad emedan de
kläda sig i svarta klä-der.
I en liten koja född,es ett litet gosse
barn, som senare bland kineserna blev
känd under namnet P 'an-kwei-sheng.
Hans mor visste ingenting om evange
lium. Följaktligen fick gossen aJdrig lä
ra sig bedja »Fader vår, som är i him
lnelcn» eller »Gud, som haver barnen .k är».
Kwei-sheng växte upp till en duktig gos
se. Vid -denua tid låg hans folle i strid
med de kinesiska soldatema, och hans
fat!" drog ut i kriget. En dag kom den
sorgliga underrättelsen, att han blivit till
fångatagen ·a v soldaterna, bortförd till
staden, dömd och avrättad. Då blevo
Kwei-shengs bröder uppfyllda av vrede
och slöto sig till de kämpande friskaror
. na bland Miao-folketoch toga med sig
'sin yngste b,'o-dcr. Över kullarna och
bergen bar det iväg med dem, tvärs över
dalgångar och Hoder färda,des de f.ram,
och ibland blev Kwei-sheng så trött, att
han rakt inte visste, vad han skulle göra.
En dag beslöt han sig .för att fly. Han
såg upp mot himlen, och så säger han
så här: »0, om ·det finnes några .andar i
himmelen, lyssna då till .mitt rop I . Hj.älp
mig alt springa ifrån dessa människor,

., ..

...
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o<;h led :mig till. :Ilågonpll,l..ts, , <lä,r jag kan
förtjäria l1litt upp~l;J.älle. på. jag f.år tiI),
r'äckligt m~d pengar, vill . ja.g )<öpa ,et.t f~r,
och offra get åt Ed\:!r ;,>pm.. mitt tap k;
offer.»
.
,',
Och Gud h{jrde -den lille . ensamme gos
sens bön, och snart nog . gav han honom
ett tillfälle att springa sin väg; Iväg bar
det med honom.
Men hur. skall -det .nu gå med honom?
Månne Gu·d skall taga vård om hon01111
Låt oss följa honom och se!
Snart kom han fFam · till stora ·landsvä
gen, som ledd.e till huvudstaden. NU. und
rade han mycket, var 'h an skulle få mat
ifrån. Kort därefter fick han sällskap med
en gammal man, som syntes visa honom
ett visst intresse. »Vart skall du gå .?» frå
gar han gossen .. - »Till huvudstadenl),
svarar Kwei-sheng. - »År du ensam?» ~
»Ja.» - »Var bor din far?» - .»Han är
död.» - » Har du släktingar i staden ?»
- »Nej.» - Efter ytterligare några .frågor
sade den gamle mannen, som själv, var
utan söner: ))Skulle du vilja bli min son?
Då kan du få följa med ·mig hem, och
jag skall betala mat och logis åt dig un
der vägenm Naturligtvis tog pojken ge
nast fasta på detta erbjudande, och så
färdades de <lä sedan tillsammans. . Om
några dagat!" uppnådde de den gamle
mannens hem. Dä,' fÖI'dc han fram honom
till sill hustru och sade: »Se här har j.ag
·tagit med mig den här pojken till att' bli
vår son b) Gossen gjorde cndjup bugning
och intog sedan sin plats i familjen. Han
fick genast veta, att nu maste han själv
förtjäna sitt up p el1.älle. En ' bärstång med
tvenne små korgar anskaffades, och '.så
började han gå omhing och sälja ·kol.
Så snart morgonen grydde, var ' Kwei
sheng uppe och begav sig i:väg till sta-ds
porten. Så snart .den öppna-des, sKYllda
de han ut raka . vägen till cn stenkols
gruva 1 7:! mil från · staden, . Där .köpte
han lite kol, . som ban . bar hem till. ,sta
den och sålde ute på gatQP'HI. ( Sen Mer
vände han hem, P,å ' ·qfltta sätt · förtjii~ade
hall' sitt uppehälle, mel), _d~t . var ett. fö-r
skräckligt tungt anbete.: ,,,
.':.
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Nu handc sig att en missionär, tillhö
rande Kina, Inland Missionen, hade kom
mit och bosa,tt sig i staden, och på något
egendomligt sätt kom den gamle mannen,
som hade adopterat Kwei-sheng, att bli
portvakt i missionens hus. Kwei-sheng
kom naturligtvis för att hälsa på sin
adoptivfader och fick då också träffa ut
länningen. Här fick han för förs.ta gån"
gen höra evangelium. Gång på gång kom
han för att höra pa predikan, och han
riktigt · drack in berättelsen om Frälsa
rens kärlek. Han hade aldrig i hela s.itt
liv gått i skolaJJ., så han kunde icke läsa.
Men han längtade att själv kunna läsa de
böcker, genom vilka han skulle kunna få
veta mera om den underbara berättelse
han hört, och så köpte han sig en sång
bok. Sedan bad han en kristen, som kun
de läsa, att peka ut åt S:ig den sång, som
började: »Jesus älskar mig, jag vet.» Han
hade redan lärt sig den sången utantill.
Så såg han på dessa fyra skrivtecken:
»Je sou ai o» (»Jesus älskar mig») länge
och ivrigt. Sedan bru.kade han bläddra
igenom sångboken och söka rätt på de
två slu'i vtecknen för »J esus», överallt där
defunnos. På samma sätt gjorde han se
dan med andra slu·ivtecken, och till sist
kunde han läsa sin sångbok från början
till slut. Därefter tog han också itu med
Nya testamentet, och snart kunde hall
läsa det ockslL Det var en lycklig da.g
för honom, då han senare blev döpt och
på detta sätt öppet fick bekänna sin I-Ier
re och Frälsare.
Några år senare kom han till mig och
sade: »Pastorn, då jag var en liten gosse,
bad jag en gång, fastän jag icke visste,
vem som var i himlen. Nu vet ja.g, att
min .himmelske [<'ader bor där. Jag sade,
a,tt om det fanns någon ande i himlen,
som ville hjälpa mig att fly och skaffa
mig uppehälle, så skulle jag offra ett får
som tackoffer. Nu vet jag, att min him
melske [<'ader Icke vill att jag skall offra
ett får åt honom. Vad skall jag göra?
Jo, jag vill räkna mig själv som det där
faret och överlämna mig själv åt honom.»
Säkerligen var det Guds Ande, som

UI1
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dervisade denne Mia,o-gosse, och på sitt
enfaldiga sätt handlade han just så, som
vi uppmanas att göra: »Sä förmanar jag
Im eder, mina bröder, vid Guds · .barm
härtighet, alt frambära edra kroppar till
ett levande, heligt och Gud välbehagligt
Offer - eder amiliga tempeltjänst.» (Rom.
12: 1.)

i5:e JJippåf!
~l! uppåt, .om .oUt bu mis1er
vab liärbasf bilt hjärfa banb.
~e uppåt! ]Jet banlll!t som brishr,
bd slifs ao bin ~-errf6 ~anb.

.oe

Ul1p.1f, när st"ben vika,
som siikras! bn trnbbe sfå.
$l! uppåt, om Dännrrna svika
.orf, en5am bu fram fäl: ga.
~e

uppåt, när solen skiner

ud) luthn är bIib .od) ljum.
~e

ullpåt, när stormen viller
i fräsanbe bränningars skum.

~e uppå!, när farflos1ell slungas.
på orebgabc oågorn kam.
~l! uppåt, när lekfullt bl!n gungafi
på glit! ranbe bölj ur fram.
~e nppllf, om om bin 11)rka
lH)nS slodllta ocq .oägen bItr tung.
~e uppåt, om b6rborna trnula,
~e uppåt änbå - .odj sjung!

:na, siunA om het fabersffjiirtfl,
som, älsflanhe, agan ger,
siung bilrt a II bin bittra smärta,
ud) böj big i stof!d ner.
®ulllJ [öf!essljärnor be blinka
i mörkast l! natt på bin Slig.
]Je lorka:, bl! le orh vinka 
be fänts för alt I!JM big.

Jt)rlJ lnst ao bet eoiga liuaet,
som bub ifrån hemmrf bär,
bu It)ffl!s till si !tf ur grulJet
alf se ~ollom som ~all är.
1\01. )B.

Februari 1922.
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Insända skrifter.

.Missionärernas adresser.

Under Söderns Sol. A v Gunnar Brundin ..
Utgiven av Sv. Kyrkans Missionssty
relse. Diakonistyrelsens Bokförlag. 44>8
sid. Pris . kr. ,5 : 75.

1'h. och Sekine Sandberg,
Carl och EthelBlom;
Fredrika Hallin.
Ynncheng, Sha,
M'l'ria Nylin,
.
China.
David och Karin Landin,
Carl Bergqvist,
Hanna Wang.

Missionsdirektor Brundin har genom detta
ypperliga arbete skänkt den missionsintres·
serade allmänh eten en yärdefull skatt. Som
en mäktig, rikt givande ström flyter skild·
ringen jämt fram. Man fängslas oemotstånd·
ligt av det växlande panorama, som rullas
upp . Det är, som reste man med och såg med
egna ögon. De ypperliga och talrika fotogra·

l

Oscar och Gerda Carlen,
Judith Hultqvist.

Ruichenghsien,
} Sha. China.

G. V. och G. Wester.

Puchowfn, Shil.,
} Cnina.

Axel och Anna Hahne,
Emma Andersson.

} Ishih, Sha. China.

Nils och Olga Svensson.

Tungchowfn, She.
} China.

fierna, dc flesta t ug na av förf. själv, bidraga

i hög grnd härtill.
Men det är icke blott en vanlig reseskild·
ring, som här bjudes. Man märker snart, att
det lir den teoretiskt triinade missionsleda
ren som hiir med vaken blick och levande
livsintresse söker trlinga in i ,och bilda sig
en uppfattning om de missionsproblem som
just nu äro aktuella.
Pä ett synnerligen
lyckligt sätt har förf. förstått att giva des
sa problem en central plats. Han medtager
ej mer av historisk bakgrund än det som är
nödvändigt för att få fram perspektivet.
Detta ger boken ett särskilt värde just nu.
De problem, boken sysslar med, tränga sig
nu oemotståndligt fram på de a.II ra, flesta
missionsfält. Man har här mycket att lära
av det sätt på vilket Sv. Kyrkans Mission
sökt lösa frågan om den infödda kyrkans
självständighet och självverksamhet. Pil. sin
inspektionsresa har förf. kunnat följa mis
sionsgärningen, sådan den först begynner
bland ett folk och sedan genomlöper sina,
olika utvecklingsstadier, till dess den därur
födda kyrkan i sin egen auktoritativa re
presentantförsamling beslutar om sina egna
<Lngcliigenheter.
N. H-n.
Svenska Missionsbrllgder. Av J. ·M . Ollen .
III delen. Sv. :Missionsförbundets för·
lag. Pris 15 kr.
Den som redan stiftat bekantskap med den
första och andra delen av detta ståtliga och
högt berömda. arbete skall givetvis icke un
derlåta att skaffa sig även denna den tredje
och sista delen. Särskilt skola alla Kinamis
sioneus vänner finna mycket av intresse här.
Denna del omfattar n,imligen Svenska. Mon
golmissionens och Skand. All. Missionens i
Amerika arbete i Mongoliet, S. A . M: S oeh
Helgelseförbundet i nordligaste Kina, S. M.
K:s längre ner i norra Kina och Sv. Mis
sionsförbundets i Centralkina, varefter följer
en framställning ·av missionen i Japlln och
Korea.
Boken rekommellderas varmt.
jli, H-n.

.

Aug. och Augusta Berg,
Ester Jonsson,
Marie Linder,
Elna Lenell.

Swedish Union
School,
Kikung
shan, Ho. China_

Martin Lind e n,
.} Hoyang, She.
Ester Berg,
China.
Doktorinnan Maria Berg.
Anna Eriksson,
Estrid Sjöström.

Hanchenghsien,
} She. China.

Richard o. Hildur AnderSOll,]
Anna Janzon,
Ebba Buren,
Hona,nfu, Ho.
Malte och Ida Ringberg,
China.
Nath. Engbäek.

1

Maria Pettersson,
Maria Hnltkrantz,
Elsa Engström.

Rinanhsien, Ho.
} Chica.

Ossian och Edit Beinhoff. \ Mie~chih, Ho.
J ChlllU.

I hemlandet:
Josef och Johanne OlSSOn,) S. M. }{:s expo
Agnes Forssberg,
Drottninggat, 55,
Frida Prytz,
Stockholm.
Robert och Dagny Bergling.
Maria Björklund.

}

Kocksgatan 20,
. Stockholm.

Henrik och Rilma T"'d } S. Promenaden 29,
Ja er.
Malmö.
'
Ingeborg AckzeJl,

}

Katrineholm.

S) N I.MS LANP. ,
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Skplftep å

Ä.delstenar i Mästarens krona !ivsbilder
frdn .m.issionsMbetet i Kina av fru R.
Gof9rth. Innehåller. flera, synnerligen
gripande. ski.Idringar frän ett ,banbty
. tande missionsarbete i nona Honan.
Pris 2: 25 hä:ft.
Ur pressens omnämnanden:
»En del ,av dessa berättelser ;iro rent un
derbara:. De visa evangelii krait att över
vinna synd, mörker och· vidskepelse . samt
bringa glädje . .. En synnerligen goo . och
läsvärd . bok.»
K. G. M. il Sveriges Unge Män~.
»En högintressant och fin missi.onsbok,
som bör H. t\lsentals läsnre och läsarinnor.»
Sanningsvittnet .
»Detta är en ovanligt fin och älsklig mi s
sfonsbok. Det är med stor uppbyggelse man
läser de utmärkta livsbilderna. . Boken . . re
kommenderas på det varmaste. Den är syn
nerligen lämplig för högläsning i hemmen,
vid syföreningar och ungdomsrnöten etc.»
Göt eborgs Vec1cotidming.
»Denna bok, som i~nehåller livsbilder från
missionsarbetet i Kina, bör läsas av varje
missionens Väll.»
.
Missionsförbund et .
»Här har på ett förtjänstfullt sätt med
den svenska missionslitteraturen införlivats
ensa~ling. livsbilder fr~n missionsarbetet i
Kina. Samlingar a~ dylika · slag; där man -får
direkt Hira känna , olika gestalter . på mis
sionsfälten~ . såväl · sådana, som redan tagit
s'teget ·fullt ut in i 'den kristna församlingen;
som sådana, som ännu stil utanför, äro syn
nedigen tacknämliga. »· .
•
.
S·v:ens;ka- Kyrkans j)[issionstidning.
General Feng ·en, kristeli I general ,u.v J .
,U oforth. Den · enda fullstäridiga : skild- '
ringen på s\'enska av denne märklige
I~ans .liv och I verksam4et~
IHustr.e rad.'
Pris' 6'0 öre. j
, .
,
Ul' pressen,s omnämna~den:
.
»General Feng hör till Kinas f. n. märk
ligaste :: ~äll. lJär . gives .en visserligen
kortfattad l,Il.en k,lar och' gripb'ar · bild: Id hans

Fepn~a

1922.

M. K:s Fiiplag.
personlighet och livsgärning, Mari tycker sig
se honom inför sina .ögon, och . man förtind,
rar sig över det mäktiga inflytqnde i krist,
Iig.· riktning;. som utgått och .utgårfrån· ho
nom på eljest råa soldathopar.. - Den lilla
skri f ten förtjij.nar en vidsträckt ·spridning...
Prof. A . Kolmodin i S'v. Missionstildskrift.
»Här skild ras för oss, huru en hednisk ge
neral vunnits för Kristus, och h.uru av ' hans
9,000 man starka arme omkring 80 procent
blivit kristna. Ibland dessa soldater har en .
missionär ,-:istats ett helt år utan. att få höra.
en enda svordom. Man !liser härom; fröjdas,
tackar Gud o~h finncr cn ny bekräftelre på
det apostoliska· ordet: »Edert arbete är icke
fåfängt i HelTen. »
Trosvittnet .
;; Skl'i f ten är medryckande och intressant och·
giver en åskådlig bild av den ovanlige man
nen - ovanlig icke blott i Kina utan ena·
stående säkerligen L hela världen. Ut
märkt pass,wde för ungdomen. "
Göt eborgs Veckotidmng.
Hudson Taylor, mannen som vågade, bear
betni ng från engelskan. Pris kr. 1: 50.
»Det är friskhet och liv i den rikt illu·
strerade framställningen , som avgjort vun
nit på. bearbetningen. Vi tillönska den Jör
träffliga.lilla boken vidstrii:ckt spridniQ.g.»·
le Fries i FÖrbun(lst:idming.en. ·
»Förtjänar en ' vidsträckt· spridnipg,- Säl>
ski lt · bland de unga, för .v ilka den . nä;rmast
iiI' avsedd.»
::
A. ·.Kolmodin i .Sve=k Mi..~S'i01~sk~ift.
»En kort· livfull skildring·... Vi · vilja '-på :
.Hen14t.
det · varmaste anbefalla .d-en.»
»Lämplig . ungdomsbok. Hälsosam, nyttig"
JÖnköping8p6slen.
intTessant."
»E'n lämplig gåva. åt !le unga. ·Den · .SOlJl i
får · den läser den, ty så intreJ>Sant .i~r : g~~. ».
Göteborgs Veckotid1lling.
Dessa skrifter el'hållas från .Sven.s ka Mi.s·
sionens i Ki.n a Förlag" Druttnimgga~an: 55,
Siockholm. 25. % ro, ~att . dd minst 5 ex. .på
gdng ·r ekvive1·as.
fraktfritt :
:.
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Expedition: Drottninggatan 55• •Telegramadress: "SinlIn"; Stockholm; : '
Telefo.n:Riks 4;459. AIIm. , 22473.,
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Guds folks v;ndri~g. VIII. - Kyrkoherden ·
Fredrik Hammarstent·
- . Trettondagens missionshögtid, - För S. M.. K:s' bedjandevänner. -:- . Br:e,~ay
'delningen. -Från redaktion och · expeditioll. - För våra · unga missionsvänner:
Insända skrifter, - Annonser.
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