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EVANGELII OFFERTJÄNST - EN PRÄSTERLIG FÖRV AL
T AR EGÄRNING. 

Föredrag av apotek a re K . Nil enius, vid S. M. K:s årsm öte 1922. 

I. 

I Romarebrevets 15 kap. v . 15 - 16 
talar aposteln Paulus djupt innehålls
rika ord om den stora livsuppgift han 
fått sig anförtrodd av Gud. Vad han 
är och gör grundar han uteslutande 
på den nåd, som har blivit honom gi
ven, att förrätta Kristi Jesu tjänst 
bland hedningarna och vara en präs
terlig förvaltare av Guds evangelium, 

så att hedningarna bliva ett honom 

välbehagligt offer, helgat i den helige 

Ande. I vår gamla bibelöversättning 

uttryckes detta så: - - »en Jesu 
Kristi tjänare bland hedningarna, för
rättande Guds evangeiii offertjänst» . 

Att denna förvaltare- och offer
tjänst givits . honom, utgjorde hans 
ära och glädje. Härom rörde sig alla 
hans tankar, böner och planer. Sedan 
han mött Jesus Kristus och fått se 
något av hans härlighet samt i sitt 
eget liv fått erfara hans omskapande 
och frälsande kraft, var han för hela 
sitt liv Kristi träl, behärskad av den 
enda starka, brinnande åtrån att göra 

. honom känd och att föra budskapet 
om frälsningen genom honom till i 
okunnighet, synd och mörker bundna 

människor. Inga lidanden, intet mot
stånd, inga svårigheter förmådde släc
ka hans glödande nitälskan eller ned
slå hans mod. »Då vi nu », säger han, 

»genom den barmhärtighet som ve
derfarits oss hava detta ämbete, fälla 
vi icke modet.» »För egen del aktar 
jag icke livet något värt, på det att 

jag må fullborda mitt lopp och det 
ämbete, vilket jag mottagit av Her

ren Jesus, att förkunna evangelium 
om Guds nåd.» Ständigt bäres han 
aven orubblig visshet om sin kallel
se, och den gudomliga kärleken hade 
s ä nkt sig ned i hans själ. Han ä r " en 

man i Kristus » och han kunde betyga 
att »Kristus lever i mig », och den 
dolda kraften i hans underbara, själv
utgivande liv var Kristi tvingande 
kärlek. »Han har älskat mig och ut

givit sig själv för mig. » Jesu stora 

offergärning för att åt fallna männi
skor vinna frälsning - detta i tro 
mottaget och tillägnat, blev grunden 
för och kraften i hans egen offer
tjänst såsom förvaltare avevangelii 
härliga frälsningsskatt bland hedning
arna. 

Denna offertjänst, denna heliga för
valtaregärning är icke, det veta vi så 
väl - slutförd med en Pauli och hans 
medarbetares livsverk, ej heller ge
nom alla de många helgade, av kär
lek och nit brinnande Herrens vitt
nen, som sedan tiderna igenom burit 
frälsningens ord till jordens mest av
lägsna länder. Ännu återstår mycket 
innan denna tjänst är avslutad, och 
Herren kallar därför a Il a, som tro 
på honom att inträda däri. · 

När Paulus talar om evangeiii of
fertjänst såsom ett prästerlig't förval
tande, är detta en tydlig hänsyftning 
till det gamla förbundets förhållan
den. För oss ·är det i hög grad läro
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rikt att aktgiva på dessa förhållanden 
och tillämpa dem på oss. 

Enligt Herrens förordning skulle 
Arons söner vara präster, och detta i 
kraft av sin börd. Denna ställning 
kunde ej vinnas eller förvärvas ge
nom kunskap eller skicklighet eller 
på något annat sätt. Man måste födas 
till den. Så är det ock med det and

. liga prästadömet. Ingen blir använd


bar i denna tjänst utan genom födel

se därtill, den nya födelsen till trons 
liv genom den helige Andes kraft. 
Men alla, som blivit födda på nytt 

äro ämnade till det prästerliga för

valtandet av evangelium. Till alla de 
många . i skilda länder kringspridda 
lärjungarna skrev Petrus maningen 
att bli »ett heligt prästerskap, som 
skall frambära andliga offer, vilka ge
nom Jesus Kristus äro välbehagliga 
för Gud ». »1 ären ett konungsligt 
prästerskap för att I skolen förkunna . 
hans härliga gärningar, som har kal
lat eder från mörker till sitt under
bara ljus.» Och det gäller Jesu lär
jungar i alla tider »intill tidens ände ». 

Men ehuru alla av Arons släkt vo
ro ämnade för prästtjänsten, fingo 
dock ej alla tjänstgöra som präster. 
Herren sade nämligen till Mose (3 
Mos. 21: 16 f.) : »Tala till Aron och 
säg: Av dina avkomlingar i komman
de släkten skall ingen som har något 
lyte träda fram för att frambära sin 
Guds spis - - varken en blind eller 
en halt eller förkrympt. Eftersom han 
har ett lyte skall han icke gå in till 
förlåten, ej heller skall han gå fram till 
altaret, på det han icke må ohelga 
mina heliga ting. » Dock var en så
dan icke i saknad av alla de förmåner, 

vartill han som tillhörande Arans 
släkt var berättigad, ty Herren sä
ger: »Sin Guds spis .må han äta, både 
det som är högheligt och det som är 
heligt. » Så kan det ock vara möjligt 
att äga den saliga förmånen av barna
skap hos Gud, att »äta av sin Guds 
spis », men ändock av någon anled
ning icke vara användbar i den heliga 
offertjänsten. Vi kanske gärna och 
ivrigt söka förlåtelse för synderna, 
men äro mindre angelägna om att 
söka helande av bristerna, frälsning 

från de fel och lyten, som hindra den 
fulla välsignelsen att flöda in i hjärta 
och liv, och som hindra Herren att 
bruka oss i sin tjänst. Kanske har 
vårt andliga öga end~st i ringa mån 
öppnats för sanningens ljus, så att vi 
varken förts nog djupt ned i själv
kännedom eller så långt fram vi bor
de i kännedom om Kristi outgrund
liga rikedomar. Vi vandra måhända 
ej i räta spår med våra fötter utan 
halta alltjämt mellan världsliv och 
Gudsliv, mellan självliv och självupp
givelse i Kristi ·kärlek. Eller ha vi 
stannat i växten oeh äro andliga 
krymplingar, »fastän det kunde vara 
på tiden att I själva voren lärare ». 
Detta kanske emedan vi råkat in i 
självförnöjdhet. Det blir lätt så, då 
man använder felaktig måttstock, då 
man ej ställer kravet högre än den 
allmänna meningen, eller då man 
börjar göra jämförelser med andra, i 
stället för att minnas att vi böra 
»växa i alla stycken upp till ,honom, 

som är huvudet, Kristus. Rikligare 
av ordets näring, mera av Andens 
kraft, . ett mera verkligt och ständigt 
förnyat mottagande av Jesus Kristus 



200 

I 

S I N INI S L A N D. November 1922. 

själv är av riöden för en var, som ej 
vill stanna i växten och därigenom 
förlora liåden att få »tjäna' vid alta
ret», invid förlåten, ' i . Herrens nära 
gemenskap. (Forts.) 

Augusta Berg. 
50 år. 

Den 4 nov. fyller fru Augusta Berg 50 
år. Fru Berg antogs till missionär i april 
1892 samt utreste till Kina första gången 
samma år. Den första vilotiden i hemlan~ 
det inföll år 1900-1902, den andra 1911
1912. Efter tre långa arbetsperioder på 
fältet kom fru Berg i sin makes sällskap 
till hemlandet sistlidne vår. 

Det är alltså en 30-årig missionsverk
samhet fru Berg kan blicka tillbaka på. 
Hon kom ut i den första banbrytningsti
den, i den ringa begynnelsens dag. Sedan 
hon den. 18 okt. 1894 förenades i äkten
skap med missionär August Berg, fick hon 
sin verksamhet förlagd till staden Tung
chowfus missionsområde. Här gällde det 
att från början bryta mark och övervinna 
fördomar. I ett ytterst enkelt kineshus 
redde makarna Berg ;;itt bo. I primitiva 
förhållanden, där. försakelser och umbä
randen ej vara sällsynta, samt mitt . i en 
främlingsfientlig omgivning full av fördo

mar var det, som då korsets fana tappert 
och förhoppningsfullt höjdes. Från hem 
till hem eller rä Itare sagt från dörr till 
dön, ty hemmen stodo ej <lä öppna, vand
rade fru Berg och hennes medhjälparin
nar med l,ärlekens budskap. Sakta smälte 
isen, undan för undan vunnos hjärtan. 
makarna Bergs ·hem fingo också hedning
arna se, vad ett sant kristligt familjeliv 
och äktenskaplig lycka ville säga. Och så 
småningom utvecklade sig arbetet både 
ibland män och kvinnor, så att en god 
grund blev lagd, på vilken andra nu 
bygga. 

När fru Bergs make strax efter sekel
skiftet valdes till missionens ordförande, 
och familjen Berg därmed flyttade till 
Yuncheng, fick fru Berg ett delvis nytt 
verksamhetsområde. Vid si<lan av det 
inissionsarbete bland kvinnorna, som hon 
även här upptog, hade hon nämligen den 
krävande uppgiften att vara en värdinna 
för alla de missionärer, som här kom mo 
och gingo samt vid de stora konferenser 
och högtider; som i Yuncheng regelbundet 
återkomma. Yuncheng är ju våra »hög
tiders stad». Här har missionens centrala 

·ledning sitt säte. Här hållas de stora lwn
ferenserna. Här firas vanligtvis de bröl
lop, som missionärerna på fältet ingå. 

På ett sällsynt lyckligt sätt har fru B. 
fyllt sin uppgift härvidlag. Hur många 
gånger har icke en ensam och trött mis
sionsarbetare blivit upplivad och på nytt 
stärkt genom några dagars vistelse i det 
vänsälla, kristligt allvarliga och glada 
Bergska h~mmet i Yuncheng: 

Längtansfullt har mången sett fram 
emot de dagar, då man från sin större 
eller mindre isolering ' s.kulle få komma 
till Yuncheng och där mötas av kärlek, 
hemtrevnad och gästfrihet. Genom de rika 
förbindelser, familjen Berg ägde med mis
sionens ledning och vänner i hemlandet, 
vilade det också alltid en viss Sverige
stämning över hemmet i Yiincheng. Oför
gätliga minnen ha vi från det hemmet. 

Under sista arbetsperioden kom fru 
Bergs. verksamhet att beröra ett nytt om
råde'- Makarna Berg kallades nämligen då 
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att som ·husfader och husmoder förestå 
Svenska skolan på KiIcungshan. Denna 

. uppgift mottogo de såsom ·ett av Gud be
rett tillfälle att gentemot alla de missio
närsbarn, som de där fingo under sin 
vård, söka återbörda något av vad de 
kände sig vara skyldiga på grund av den 
kärlek andra visat deras barn under de 
långa skilsmässoperioderna. 
Här var ett rikt tillfälle alt 
låta kärlek, glädje och hjärt
lighet strömma ut till både 
små och stora. 

Till hemmet på Duvbo, 
där missionär och fru Berg 
under sin vilotid i hemlan
det bo, skola säkert på fru 
Bergs högtidsdag den 4:e 
nov. mångas tac!<samma och 
kärleksfulla tankar gå. Vi 
tillönska vår syster Guds ri
kaste välsignelse och bedja 
att få innesluta henne i mis

... sionsvännernas förböner. 
N. H-n. 

~oOOOOOOOO000000000000000000 00000000000(' oooOo~ 

f BREVAVDELNINGEN l 
\ ~ 
~o 00000000 00000000 000000000 o 00000000 ooooooooo~ 

>Seger genom vår ~erre Jesus Kris
tus>. 

Det kvartal, som nu gått tillända, hal 
varit ett stormötenas kvartal. Redan förstIl 
söndagen av kvartalet var stormöte an
ordnat på en av utstationerna och ome
delbart därpå följde dopklass och stor
möte i Hancheng. Just då . deltagarna i 
Hancheng-mötet började samlas behagade 
det emellertid Herren :att taga mig avsi
des, så att jag ej fick taga verksam del 
däri. Efter vad jag hörde hade dock ej 
detta någon ogynnsam inverkan på stor
mötet. Församlingsäldste Chang tog led
ningen om hand och erhöll de bästa vits
ord som stormötesledare. Sedermera höl
los även stormöten i Hoyang och i Cheng
hsien. Vid det sistnämnda blev jag glatt 
överraskad av att se huru därvarande 10

kalförsamling lyckats övervinna· ekono
miska svårigheter. Dessa voro för etf par 
år sedan mycket stora på grund av att 
S. M. K. ej längre kunde ge · det ekono
miska bidrag som förut givits. De undrade 
därför mycket hur det skulle gå. Nu voro 
dessa svårigheter övervunna. De hade ej 
blott nog för att utgifterna skulle kunna 

Gubben Ma, en av förstlingsfrukt erna i Tungchowfu. 

täckas av motsvarande inkomster; de ha
de dessu tom en större kassabehållning. 

En anledning härtill. ja, säkert den 
anledning som l Guds hand blivit den h u
vudsakliga hjälpen, tror jag vär nya för
samlingsordning få tt vara. I Chenghsien 
valdes ett av de första församlingsråden 
enligt nya församlingsordningen. Ledar
na ha sedan, så ofta tillfälle därtill givits, 
samtalat med mig om frågor som rört de
ras lokalförsamling. De ha därvid med 
glädje lyssna t till vad jag möjligen haft 
alt säga, men de ha själva haft sina sam
manträden då alla beslut fattats. Efter 
varje sammanträde har jag fatt proto
kollsavskrift, och det har varit med er 
stor glädje att så få läsa om beslut som 
fattats. 

Presbyteriets styrelse har också varit 
samlad till sammanträde. Vi samtalade då 
och r·åd·gjorde särskilt om huru försam
lingen bäst skall kunna inträda' i led
ningen . av och övertaga det ekonomiska 
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ansvaret för sådana arbetsgrenar, som 
förut uteslutande varit lydande under S. 
M. K. Det visade sig därvid att våra le
dare klart insågo de svårigheter och det 
ansvar, som härigenom komme att vila 
på dem. Det var för dem mycket lättare 
att komma till vårdhavande missionären 
med alla svårigheter och av honom få råd 
och hjälp. Dock voro de villiga att taga 
på sig bördan, och en början gjordes 
ifråga om skolarbetet. 

Denna början har också redan hunnit 
möta svårigheter. Lärarna i skolan för
luarade sig VIsserligen nöjda med att sko
lan kom under presbyteriestyrelsens led
ning, och tiden för skolornas öppnande 
bestämdes. Sedan ha de dock kommit med 
invändningar och å tertagit givna löften. 
Huru vår Gud kommer att reda ut denna 
svårighet torde nästa kvartal komma att 
visa, men nog se vi redan nu huru väl de 
infödda ledarna behöva våra förböner. 
De behöva särskild nåd och visdom från 
Gud för att kunna inta en verluig ledare
ställning. 

Så till sist en tanke, som under detta 
kvartal givit mig hjälp och uppmuntran. 
Då jag sett de rika tillfällena, de stora 
behoven och de små resurserna har det 
synts så hopplöst, och jag har varit färdig 
undra: Hur skall Gud kunna vinna seger 
genom så eländiga redskap? Då kom en 
gång ett ord med kraft, ett ord som gav 
hopp: Gud vare tack som giver oss seger 
genom vdr Herre Jesus Kristus. Det är 
ej Han som vinner seger genom oss elän
diga, n~j, vi få seger genom Honom. Då 
kan ej segern omintetgöras genom ett då
ligt redskap, nej, segern skall vinnas ge
nom Jesus Kristus själv. Må vi alla här
ute, infödingar såväl som utlänningar, få 
syn härpå, få se det så klart att vi ej 
längre begagna odugliga redskap, eller tro 
att Gud skall »genom vår hand» frälsa, 
utan i stället i Hans kraft gå framåt till 
seger. Gud vare tack som giver oss seger 
genom vår Herre Jesus Kristus! 

Kikungshan i juli 1922. 
Martin Linden. 

Arbete i lugn och ro under många 
omvälvningar och yttre oro. 

Ännu en gång ha vi anledning att tacka 
Herren, att Han låtit oss få arbeta i lugn 
och ro under många omvälvningar och 
yttre oro. 

I början av maj gjorde guvernören 
vår provins, general Chao t'i, gemensam 
sak med Chang tso lin emot general U-pei 
fu, och ehuru han blev slagen av general 
Feng yu hsiang, som av försiktighetsskäl 
blivit placerad här i Loyang vid general 
Us avresa till krigsskådeplatsen i' norr, 
blev dock hela provinsen för ett par må
nader liksom dragen in i en strömvirvel 
av oreda och osäkerhet, som ännu ej är 
över. Allt detta har dock ej på något sätt 
hindrat oss i vårt arbete, för vilket vi äro 
mycket tacksamma mot Herren. 

Stormöten. 
I slutet av april hade vi v&rt stormöte 

här i Honanfu med så stor tillslutning av 
troende och sökare från våra utstationer -le 

och predilwplatser, att vårt nya kapell 
togs i anspråk till det yttersta. Vid detta 
stormöte hade vi glädjen att genom dopet 
få upptaga 19 nya församlingsmedlemmar 
samt återupptaga en avfälling, Chang ye 
iu från Hancheng, vilken vi ansett som 
hopplöst förlorad; men llför Gud är ingen
ting omöjligtll.* 

Stormöte i Sinan hölls i slutet av maj, 
och ehuru tiden för detta var mindre 
lämplig på grund av att veteskörden stod 
för dörren, voro de troende ändå rätt 
mangrant samlade. Här fingo vi döpa 11 
personer. Det är roligt aH se att de tro
ende hålla dessa våra stormöten för verk
liga högtider. 

Evangelisationsarbetet. 

Två s. k. llEvangelistic bands» bestående 
av församlingsmedlemmar, vardera under 
ledning aven evangelist ha varit ute här 
i vårt distrikt och ett i Sinan. Herren har 
använt våra enkla bröders vittnesbörd till 
att väcka begär efter evangelium och leda 
själar till Jesu kors. I en större köping 

., Se artikeln »Förlorad och återfunnen» 
Hans Stjärna i östern innevarande år. 



203 November 1922. S I N I M S L A N D. 

Sunghsien, Mingkao, blevo de inbjudna 
till ett av de ledande männens hem, där 
de fingo stanna omkring en månad. Stora 
skaror hörde då evangelium. Vi ha sedan 
måst sända dit en man för att taga vara 
på . frukten och många ha kommit till 
tron. I Ch'angwa och Mat'uen har Herren 
välsignat våra bröders arbete, som haft 
tältverksamheten om hand. Dessa grenar 
av arbetet ha stått under Nath. Engbäcks 
ledning, som dessutom besökt flera av vå
ra utstationer och predikoplatser. 

En glädjande företeelse har varit att på 
de sistnämnda platserna de fles ta av dessa 
nyomvända äro kvinnor, vilka eljest alltid 
bruka vara i minoriteten. Men detta för
hållande gör ock att vi känna bristen på 
kvinnliga medarbetare mycket stor. De 
två bibelkvinnor vi ha räcka ej till på 
långt när. 

Skolorna. 
Sinan hsien gosskola har bevistats av 

86 elever, Honanfu av 58 och Hancheng 
av 20. Honanfu flickskola har haft om
kring 80 elever. Herren har i nåd skonat 
alla våra skolor från epidemier och andra 
svåra sjukdomar. Under den gångna ti
den har Herrens Ande på ett särskilt sätt 
verkat i gosskolan, så att flera av gossar
na avgjort sig för Kristus. 

Vägbyggnadsarbet e. 

Som vi här i Honanfu 
hade en balans av nöd
hjälpsmedel från förra året 
på omkring 24,000 dollars 
och staden här lagt ut 
20,000 dollars för att sätta 
gatorna och vägarna i 
skick, och då det funnits 
en hel del fattiga, som ej 
lwmmit över följderna av 
förra årets hungersnöd, 
utan måst dö, om vi ej 
gjort något för dem, åtogo 
vi oss att leda och öveL 
vaka detta arbete. Detta . 
har 1agit en rätt dryg del 

Herren till pris, även varit ett andligt 
arbete, ty varje söndag har arbetet upp
hört och evangelium förkunnats för över 
3,000 män. 

Bibelklass. 

Under senare hälften av juni ha vi haft 
en bibelkurs för medarbetare och andra 
troende här i Honanfu gemensamt för alla 
våra församlingar i Honan. Herren har 
givit oss mycken uppmuntran genom den 
mottagligh et, som funnit s. Deltagarnas 
antal har varit omkring 70. 

Fröken Buren har haft en kvinnoskola 
i staden. Ett tiotal yngre kvinnor hava 
bevistat denna skola och haft stor hjälp 
därav. 

Barnhemmet i Sinan. 

Genom Herrens godhet är nu ett stort 
och mycket trevligt barnhem under upp
förande, vilket är mer än behövligt, då 
där redan finnes över ett hundra skydds
lingar. 

Honanfu i juli 1922. 

Richard Anderson. 

Foto Rich. An(U:,'son. 

barnhem.av min tid. Det har dock, Tillfretkställda smit Sinanhsien 
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En djup längtan efter Gud förspörjes. 
Under innevarande års andra . kvartal 

ända till tiden för veteskörden har 

evangelisalionsarbetel 

i Mienchih, Loning och en del av I-iang 
utförts genom två grupper män, som hu
v~dsakligen underhållits av Stewart Evan
gelistic Pund. Å ena sidan har det varit 
synnerligen uppmuntrande att se stora 
skaror komma för att lyssna och att dag 
efter dag känna igen personer, som ej lå
tit avskräcka sig från att komma åter, 
trots det att antalet av dem, som måst av 
utrymmesskäl stanna utanför predikoloka
len varit flera än de, som kunnat rymmas 
därinne. Å. andra sidan är det vemodigt, 
att när verkligen någon enda av dessa 
många åhörare blivit vunnen för Gud och 
öppet visar detta genom att ansluta sig 
till församlingen, denne då skall på olika 
sätt lida förföljelse. Ett par exempel kun
na nämnas. 

En ung man i köpingen Renn-ts'lIen 
måste på grund av sin övergång till kris
tendomen skifta arv med sina bröder. En 
del av det gemensamt bebodda huset till
föll då honom, men hanam;ågs ej längre 
värdig att få gå till sitt rum genom den 
gemensamma dörren utan måste ständigt 
krypa genom fönstret. . 

Bcfollmingen i sagda trakt är ett gan
ska vildsint' bergsfolk, som hellre än att 
svälta ihjäl ägnar sig åt rövareyrket och 
ej skyr några våldshandlingar. Helt ny
ligen, då en evangelii budbärare, som en 
kort tid stannat i köpingen, skulle gå till 
en bibelklass i Honanfu, hade en yngling 
redan satt sig till häst, medförande en 
skarp kniv, för att rida fast evangelisten 
och mörda honom. Ynglingens mor lyc
kades dock omsider att övertala sonen, så 
att denne avstod från sitt tillämnade dåd. 

I ett annat hem hade tre söner överlagt 
med släkten om att tvinga i den fjärde 
brodern, som blivit kristen och ej kunde 
förmås alt ändra sig, en betydande kvan
titet brännvin och så begrava honom le
vande. Genom Guds ledning avstyrdes 
dock detta, men under det brodern deltog 

i en veckas bibelklass i Mienchih, två 
svenska mil därifrån, sände de bud till 
honom, att de skulle slå honom .värre än 
förr, om han komme åter till hemmet. 

En djup längtan efter Gud . 

finnes emellertid, och det stora problemet 
för missionärerna är, huru detta intresse 
skall tillvaratagas och ledas i sund rikt
ning. Man må hemma i sitt rum vara 
huru sadelfast som helst i teorien om 
självunderhåll, själv'styrelse 'Och självut

bredning för de troende; men när man så 
kommer till platsen och ser folkets ytter
liga fattigdom samt förstår, att det av ut
rymmes- och andra skäl är otänkbart för 
de intresserade att samlas i något av de 
s. le hem, som finnas - då blåsa teorier
na bort i en virveldans som fällda löv un
der höststormen, och frågan blir: »Dä 
evangelisterna, som stå till förfogande, ha 
så många andra platser att besöka, vem 
kan få tid att bo här ett halvt år och 
undervisa dessa sökare, både män och 
kvinnor? Och varest skola de samlas? » 

Det är ej blott sådana grupper, som låta 
oss få en inblick uti huru djup längtan 
efter ' en ljusstråle i mörkret är; evange
listernas samtal med individer förråda 
detsamma. En evangelist, som jämte un
dertecknad var stadd på vandring till en 
plats, kom på vägen i samtal med en man. 
De talades vid rätt länge om det som till 
fr·älsning hörer, och slutligen satte de sig 
vid vägkanten och böjde sina huvuden i 
bön. Så skiljdes de åt, men att samtalet 
ej varit förgäves kunde man se på tårar~ 
na, som vid avskedet droppade ned för 
främlingens kinder. 

Många orsaker ha medverkat till att så 
påverka sinnena. En evangelist sade ny
ligen till mig: »Gnd sänder oss all denn2 
nöd - torka, översvämning, inbördes krig 
och osäkerhet för liv och egendom - för 
att lösa oss från kärlek till denna värl
den.» I många fall blir nog detta resulta
tet av den massa olyckor, som likt böljor 
rullat fram över Kina dessa sista år. Sär
skilt högt i flor står för närvarande 
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rövare väsendet, 
som finare eller grövre former allmänt 
gripit omkri~g sig. öppnar man en tid
ning, omtalas, huru den avgångne Honan
guvernörens trupper bränt alla husen, 
missionsstationen inbegripen, i en stad 
rätt söder om Honanfu; borgmästaren dö
dades, missionärerna bortfördes först men 
frigåvos sedermera. I den fördrivne gu
vernörens trädgård fann man i en nyupp
lagd terrass en massa · opium samt mellan 
tio och tjugu millioner i myntade dollars. 
Någon dag senare förmäles, huru en a\ 
regeringens generaler vände om hem efter 

juni kommo några rövare till deras hem 
i ShYh-ts'uen. Den ene fick för några år 
sedan lösa igen sin egen son, som fallit i 
rövarehänder, med några hundra dollars; 
denna gång råkade brorsonen att bli bytet 
och har sedan måst lösas med tvåhundra 
dollars. Den andre fick nu se sin hustru 
bortföras av fribrytarna, och måste genom 
att sälja sin gård och allt vad han eljes 
äger skrapa ihop lösensumman, åtta
hundra dollars. De två männen våga nu 
ej stanna i sina hem. 

Till en annan by, nere bland de avlägs
na Yung-ningsbergen, kom nyligen en 

FOlu o. Bei"holf

F'rdn nödhjälpsarb-etet. VäU-ing serveras. 

några års kommando, medförande en 
samlad skatt på trettiofem millioner dol
lars. Sitter man på tågets fjärde klass, vet 
ens närmaste man att berätta, huru rö
vare strax väster om järnvägens slutpunkt 
på ljusa eftermiddagen tagit från . honom 
de kläder, som han ej bar på kroppen. 

Dessa otaliga små plundringar· äro för 
individen lika prövosamma som de i tid
ningarna omnämnda mera »storslagna» 
bragderna. 

På Mienchih missionsstation vistas se
dan några veckor tillbaka tYå församlings
medlcinma jämte sina gossar. En natt j 

grupp banditer. En ung man fångades där 
in för att släkten sedan skulle tvingas att 
lösa ut honom. Ynglingen lurade emeller
tid rövarna och sade: »För mig står det 
ej till att få någon lösen. Men gån till det 
där huset och sen, huru välklädd mannen 
där är; honom lönar det sig att föra 
bort.» Och så pekade han på ett hus, som 
beboddes aven av våra försämlingsmed
lerrimar, en gammal lärare och verklig he
dersman vid namn Wang. Denne var hei 
och snygg till det yttre, då däremot bergs
folket i regel låter kläderna blomma, d. v. 
s. i den vadderade dräkten får bomullen 
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här och var lysa fram genom hålen på 
den utslitna ytan. Wang måste nu med j 

fångenskap, ty kontanta pengar hade han 
inga. På svåra stigar färdades man under 
vandringen till rövarnas tillhåll, och den 
gamle Wimg såg också dåligt. På kanten 
aven ravin steg han miste och störtade 
ned i avgrunden. Vilda· djur måste· där 
ha fått syn på honom och släpat bort ho
nom, ty man har förgäves spanat efter 
hans lik. 

Under vårens stormöten ha genom 

dop 
upptagits femtiosex personer, varav fem
ton män och fyrtioen kvinnor. De flesta 
av de sistnämnda ha vunnits genom det 
asylarbete, som sattes i gång i samband 
med hungersnödsundsättningen. 

Läsningen i skolorna 
har pågått tre och en halv månad und e 
våren. Elevernas antal har varit 33 gossa~ 
i Mienchih, 29 gossar i Shih-ts'uen, 14 gos
sar i Loning och 8 flickor i Shlh-ts'ueri 
flickskola. Endast skolan i Mienchih har 
anslag av missionsmedeL 

Honanfu 10 juli 1922. 
Malle Ringberg. 

Från redaktion och expedition. 
Från Kommitt~ns höstsammanträde. 

Kommitten för Svenska Missionen i Kina 
hade sitt ordinarie sammanträde i Stock
holm den 21 okt. Flera betydelsefulla frå
gor avhandlades därvid, och viktiga be
slut fattades, av vilka de mest betydelse
fulla härmed meddelas S. L:s läsekrets. 

* 
När Kommitten denna gång samlades, 

var det med smärta och saknad den er
inrade sig, att en värderad och innerligt 
älskad ledamot sedan sista sammanträdet 
av Herren hemförlovats. Oblandat ljust 
och varmt är minnet efter kapten Bäärn
hielm. Han har lämnat den kämpande 
skaran men gått in i den triumferande. 
Hans ödmjukhet, kärlek och rena uppsåt 
är ett minne, som förpliktar. Med tack

samhet till Gud, för vad Han genom kap
ten Bäärnhielm givit, tänkte Kommitten 
på den hemgångne vännen, och medar
betaren. 

* 
Av kassaförvaltarens redogörelse fram

gick, att S. M. K. i likhet med flera andra 
missionsorganisationer under innevarande· 
år fått se sina inkomster betydligt mins
kade. Under årets tre första kvartal hade 
inkommit 45,000 kr. mindre än under sam
ma tid förlidet år. Trots detta kunde lik
väl med djup tacksamhet till Gud konsta
teras, att inkomsterna nödtorftigt kunnat 
täcka missionärernas underhåll samt att 
dessutom 14 resor till och från Kina kun
nat beviljas. Detta hade blivit möjligt en
dast genom iakttagande av den strängaste 
sparsamhet i alla andra utgifter och myc
ket, som varit önskvärt att få utföra, så
som reparationer, resor och utvidgningar 
av arbetet på fältet, hade fått anstå. En 
stor hjälp hade även det varit, att växel
kursen under det gångna året varit till vår 
förmån. Vid fjärde kvartalets ingång före
låg en mindre brist i det för utbetalandet 
av för missionärernas kvartalsunderhåll 
nödvändiga beloppet. 

* 
Kommitten upptog även till behandling 

frågan om åstadkommandet aven S. M. 
J(:s pensionsfond. Ehuru Kommitten klart 
insåg, att det ekonomiska läget just nu var 

. föga gynnsamt för framförandet av denna 
fråga, trodde den likväl på grund av or
saker, vj]J{a syntes som en tydlig ledning 
från Herren, sig redan nu böra våga sln'i
da till verket. Dels hade från flera håll 
bland missionens vänner kommit uppma
ningar att nu göra något åt denna sak, 
dels hade ock redan en summa på 15,000 
kr. skänkts aven åldrig vän till missionen 
för ifrågavarande ändamål, varigenolJl 
faktiskt en begynnelse redan var gjord. 
Det torde hända, att då denna angelägen
het blir känd, flera personer i lil{het med 
denna nyssnämnda missionsvän ville i sina 
testamenten eller på annat sätt ihågkom
ma pensionsfonden. 

Under varm känsla av att Gud ville att 



November 1922. SINIMS LAND. 207 

detta steg i tro skulle tagas, beslöt Kom
/ mitten att nu . giva den signal till hand

ling, som många synes vänta på. Flera av 
missionens arbetare ha redan en trettio
årig arbetsperiod bakom sig, och några av 
dessa kunna av allt att döma icke vidare 
återvända till missionsfältet. Deras kraf
ter äro brutna, vilket är så mycket mindre 
att förvån as över, då man betänker, att 
de, som voro med i den ringa begynnel
sens dag, ha fått pröva på banbrytandets 
alla mödor och besvär. Att kunna bereda 
dessa en lugn och trygg aftonvila är för
visso något, som är Gud välbehagligt och 
som även missionens vänner med villig 
förståelse skola medverka till, när denna 
angelägenhet kommer till deras kännedom. 
I detta sammanhang vill emellertid Kom
mitten allvarligt erinra om vikten av att 
de, som regelbundet bruka stödja missio
nen i dess arbete, icke överföra detta sitt 

. understöd till ovannämnda pensionsfond, 
enär detta skulle kunna vålla det p1\gåen

. de missionsarbetet svårt avbräck. Det som 
det här är fråga om, är något utöver det 
vanliga och löpande. 

Ett annat beslut, som Kommitten fat
tade, gällde en namnfärändring av tid
ningen. Den på sin tid vidtagna namnför
ändringen har nämligen givit anledning 
till att namnet »Kinamissionen» i stället 
för »Svenska Missionen i Kina» börjat an
vändas, vilket svävande och oegentliga 
namn vållat oklarhet, då ju Sverige f. n. 
har nio olika Kinamissioner. Då det vi
sat sig, att vid gåvors insändande och tes
tamentens upprättande en oklar namn
teckning vållat svårigheter och förluster, 
borde ej missionens eget organ genom sitt 
namn medverka därtill. Och då redaktionen 
önskar sträva efter att lämna · meddelan
den även från världsmissionens skilda fält, 
vore namnet »Missionstidningen Sinims 
Land» lämpligare. De skäl mot namnet 
»Sinims Land», som anförts, bortföll o, enär 
det visat sig, att detta namn på tidningen 
i skilda missionsläger inarbetats så, att tid
ningen nästan undantagslöst nämnes med 
detta namn. 

Även beslöts, att fröken Ingeborg Ack
zell ytterligare en vinter skulle stanna i 
hemlandet. De skäl, som motiverade den
na åtgärd, voro dels att fröken Ackzells 
hälsa måhända inte skulle .vara så fullt 
återvunnen, att hon skulle kunna stå ut 
med de strapatser, som nu väntade henne 
i arbetet på missionsfältet, dels ock det 
vore önskvärt att fröken Ackzell ännu nå
gon tid finge ägna sig åt resor i hemlan
det. I samband härmed bedja vi att få 
anmoda de vänner, som önska besök av 
fröken Acl<zeJl att i denna angelägenhet 
meddela sig med expeditionen. 

* 
Kommitten hade ock glädjen att till mis

sionärskandidat antaga fröken Minni Nic
holsson från Sågkvarn, Kristdala. Fröken 
Nicholson har en följd av år vistas i 
U. S. A. och därvid genomgått Moodys 
Bibelinstitut. Efter ytterligare utbildning 
kommer fröken N. att utresa när Herren 
öppnar väg och förser de erforderliga 
resemedlen. 

* 
Oroligt i Kina. 
De soldater, som efter slaget vid Cheng

chow i maj , då general Feng vann sin ly
sande seger, lyckades fly, hava förenat 
sig med rövare och draga nu härjande 
fram i regementen på omkr. 5,000 man. 
En norsk missionsstation Lohshan har 
blivit plundrad och bränd. Missionär och 
fru Fredrikson jämte deras lilla baby höl
los fångna i staden en dag och fingo 1\ter
vända till sitt hem på aftonen för att 
finna det nedbränt. En kvinnlig missio
när, fröken Stoursett, fördes genast utom 
staden sammanbunden med 2 kvinnor och 
en skolflicka. De bortfördes till bergen 
till en underhövdings hem och höllos där 
fångna 4 dagar. I Hancheng, på S. M. K:s 
Honanfält, bundos flera av de kristna 
men läraren och skolgossarne lyckades 
komma undan. I . Yungning lyckades sol
daterna hålla staden. Omkr. 120 man föllo 
i striden på vardera sidan. B1\de Lingpao 
och Shanchow hava intagits, och det rap
porteras att missionsstationen skadats. 

-_._. _----------------------~--
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Vägen väster om Kwan-Yiw-tang, säges s. M. K:s höstmöte. 
vara stängd, besatt av rövare, likaså 

flodövergången till Shansi. I Shanchow 


. togs den franske distriktschefen vid järn

vägsbygget, Lenoir, till fånga och hans 

hustru blev skjuten i armen. Alla dessa 

platser, utom den förstnämnda, äro be

lägna på S. M. K:s fält och kunna åter

finnas på den nya kartan. 

När Lingpao intogs var evangelisten 
med sin hustru borta på landet; varken 
han eller någon annan kristen tog skada, 
men staden sin helhet har lidit fruk
tansvärt. 

Tillståndet i Kina säges nu vara värre 
än någonsin. Allt är en obeskrivlig röra, 
ett enda kaos. 

* 
Koleran 

rasar hemskt, meddelas i enskilt brev. En
dast i byn Changyang, 5 km. norr om 
Honanfu, (se kartan) hava 100 personer 
dött. 

Hur allvarligt manar oss icke allt detta 
till förbön för Kinas olyckliga, sönder
slitna folk och för Herrens vittnen, som 
mitt i all denna oro strida Herrens stri 
der. 

* 
Julkalendern. 
Giv oss en handräckning med spridan

det av denna vår missionsbudbärare, som 
nu kommer för 19:de gången med sin 
julehälsning! I fjol sjönk upplagan rätt 
betydligt. Låt oss hjälpas åt att nu vinna 
igen detta. Med sitt rika innehåll, sina 
några och 40 m. och sin prydliga ut
styrsel våga vi tro att den skall vinna 
vänner och hjärtan om vi blott hjälpa den 
fram. Se f. Ö. annons. 

Om 'värt höstmöte skriver pastor Fr. Pe· 
terson följ ande: 

Svenska Missionen i Kina firade sönda
gen d. 21 okt. sitt höstmöte i Betesdakyr
kan, Floragatan 8. Det vilade en varm 
evangelisk stämning över detta möte, vil
ken helt visst beredde en god jordmån 
föl' de kraftiga och uppfordrande budskap, 
som framburos ay missionärerna Aug. 
Berg och O. Carlen. Mötet öppnades med 
bön och bibelläsning av · missionssekrete
rare Nath. Högman. Missionär Aug. Berg 
talade därpå över Ebr. 9: 11-14. Vi möta, 
sade tal., ett rikt bildspråk i vår bibel. I 
Ebreerbrevet såväl som på andra ställen 
framställes frälsningen under bilden av 
ett arv och ett testamente. Testaments
givaren var Gud. I och genom Kristi död 
har detta testamente blivit giltIgt. Den 
helige Ande är testamentets exekutor, vars 
gärning det är att sammankalla arving
arna och delgiva dem testators vilja och 
testamentets innehåll. I denna sin gärning 
uppenbarar han att det finnes ett arv att 
få mottaga men ock att det kan förloras 
om det ej mottages. Jesu första lärjungar 
menade att endast· judar stodo nämnda i 
Guds testamente och inriktade sin verk
samhet 'därefter. Det behövdes för Pet
rus en särskild uppenbarelse för att han 
skulle förstå att även andra än judar voro 
inskrivna som arvingar till frälsningens 
rikedom. Testamentets rika omfattnirig 
blev så avslöjad för aposteln Paulus. Den 
uppenbarelsen bragte honom på knä , 
varom vi kunna läsa i Ef. 3. Han läste på 
ett nytt sätt och i ett nytt ljus Guds testa
mente. Han såg hedningarnas namn skri
vet där. Han såg, säger han, att »hed
ningarna i Kristus Jesus äro våra med-
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arvingar och jämte oss lemmar i en och 
samma kropp och jämte oss delaktiga 
med i löftet - detta genom evangelium». 
EL 3.: 6. Den synen förvandlade hans liv. 
Han blev testamentets tjänare. Från den 
stunden var ej hedningarnas nöd det 
enda, som sporrade honom. Ännu kraf
tigare sporrade honom deras genom Guds 
oändliga i<ärlek genom Jesu Kristi offer 
vunna rätt. Han vigde så sitt liv till att 
göra testamentets innehåll känt för alla 
dem, som voro nämnda i detsamma. Arvs
förmånerna voro barnaskap hos Gud, bro
derskap med Jesus, besegling med Guds 
and& . 

Då hedningar tro och mottaga sin del i 
Guds testamente förvandlas de till sådana 
människor. Det ha vi sett prov på i så
dana män som Marcus Cheng, Sundar 
Singh, Twoldo Medhen m. fl. · 

Talaren slutade med att anföra en bön 
av den kinesiske generalen Feng Yh 
hsiang. Den bönen, som bads vid en svår 
torketid i Kina, och på vilken det kom 
ett härligt svar i rikligt fallande regn, 
påminde livligt om Mose bön vid ett kri
tiskt tillfälle i Israels historia. 

Missionär O. Carll~n talade över Matt. 
17: 24-27. Varmt och innerligt framställ
des det förbund Jesus hade ingått med 
lärjungen Petrus. Det förbundet innebar 
att Jesus ville dela allt med Petrus samt 
låta honom ha allt gemensamt med Jesus. 
»För dig och för mig» var lösenordet i det 
förbundet. Jesus tog på sig vår lott. Han 
tog vår fattigdom, vår synd, vår strid, vårt 
kors och den död vi förtjänat att dö. 
Men han ville också att vi skulle dela 
hans rikedom, förlåtelse och seger, · att vi 
skola äga hans ande, och dela hans nöd 
för världens frälsning. Lida vi med ho
nom så har han ock berett plats vid sin 
sida på tronen. . 

På eftermiddagen fortsattes mötet med 
kortare, intressanta och värmande före
drag av missionär Carlen, fruarna Berg 
och Carlen. Mötet avslutades av missions
föreståndare Erik Folke. Direktör Skog
lund medverkade med flera anslående 
sånger. 

Höstrnötet var talrikt besökt. 
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Från när och fjärran. 
Den tyska LiebenzeUer missionen, som ar

betar i förbindelse med Kina Inlandsmissio
nen, har utsänt en redogörelse för sitt ar
bete under och efter kriget. Under kriget 
uppehölls arbetet under stora svårigheter. 
Det stora provet kom emellertid först sedan 
vapenstilleståndet ingåtts. På grund av den 
tyska markens ständigt sjunkande värde blev 
understödet från hemlandet praktiskt taget 
lika med noll. Arbetets underhåll kom där
för -att bli beroende av den infödda försam
lingens bärkraft och offervilja. De kinesiska 
kristna hava emellertid sedan 1916 på ett 
beundransvärt sätt trätt in under bördorna. 
Missionen har nu 55 utstationer mot förut 12, 
63 kyrkor mot förut 24 och de kristnas an
tal har ökats från 600 till 2,200. De kine
siska kristnas bidrag uppgick år 1916 till 
750 doll., år 1921 tilJ omkr. 4,000 doll. 

Kina Inlandsmissionen har utgivit sin års· 
berättelse: En stor andlig skörd har under 
året tillförts församlingen. 5,342 dop hava 
ägt rum, vilket med mer än 1,000 överstiger 
antalet döpta föregående år. Under året hava 
15 missionärer avlidit men 72 nyantagna ha
va kommit att fylla de tomma platserna. 
Inkomsterna, som något minskats sedan 
föregående år, uppgingo till 158,173 pund. 
Denna årsinkomst är, med undantag av före
gående års, den största årsinkomst C. L M. 
nägonsin haft. I betraktande av utgifterna 
och hela den finansiella ställningen äro be
hoven likväl skriande stora. 

För omkr. ett år sedan uppfördes i Detroit, 
III. , U. S. A. en muhammedansk moske aven 
rik muhammedan och egendomsägare vid 
namn Muhahhad Karonb. Oenighet och bris
tande intresse för gudstjänsterna i mosken 
har nu haft till följd att mr 1\aroub beslutat 
riva ned mosken och sälja tomten. Mosken, 
som kostade 55,000 doll . i uppförande har 
blott sällan tagits i bruk för den muhamme
danska gudstjänsten. 

På nya områden och med nya medel rustar 
sig muhammedanismen för att söka förverk
liga sin gamla dröm: världsherravälde. 

Helt nyligen har nUmligen i Sydafrika bil
dats ett sällskap, som under namnet: »South 
Ah·ican Islamie Miss ion» skall arbeta såväl 
bland vita som infödda. I spetsen för detta 
står en tysk, som an tagit det arabiskt 
klingande namnet Goolam Hoosaln. Han har 
förut, sUges det, bedrivit en framgångsrik 
verksamhet i Indien. Från Durban som hu
vudsäte skall han söka påverka den omgi
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vande bygden dels genom eget arbete, dels 
genom utsända agenter. I och för arbete bland 
de vita hoppas han få en till muhammeda
nismen omvänd egelsman till hjälp och bland 
de svarta en i Egypten uppfostrad infödd. 
Genom skolverks-a mhet skall säLlskapet söka 
vinna de unga, och har redan fått en farm 
i Natal i närheten av Bulwer, där en modern 
skola skall uppföras. SillIskapet berömmer 
sig av att redan över ett trettiotal europeer 
i Sydafrika anslutit sig till Islam. Ml\lmed
vetet och energiskt arbetar det. 

Professor K. B. Westman har mottagit Sv. 
Kyrkans Missionsstyrelses kallelse att över
taga rektorsuppgiften vid dess högskola i 
Kina. 

P astor S . .dJlm, som de senaste åren tjänst
gjort som sekreterare i Sv. Kyrkans Mis
sionsstyrelse, avreser jämte sin familj från 
England till Indien d. 24 nov. för att i In
dien upptaga arbetet som biskop Heumans 
sekreterare. 

Kina börjar att införa all-män skolplikt. 
Närmast har man gjort början med staden 
Kanton; staden indelas i distrikt , och när
mast skall skoltvånget införas i ett av dessa. 
Först hör jar man med att upprätta fyra fria 
skolor, och sedan skola ämbetsmän gå om
kring i distriktet för att fä barnen till sko
lan. Kina börjar härmed ett jättearbete, då 
ju de skolpliktiga barnens antal uppgår till 
80-90 millioner och hittills i de 134,000 
skolorna endast 4 y. millioner barn under
visas. Man måste räkna med åtminstone en 
million skolor och 2 millioner lärare. 

Synoden i Uganda har uttalat den gl"Und
satsen; att blott de baganda skola ordineras 
till prästämbetet, som äro beredda att, om 
så finnes nödigt, tjäna i fem är utanför 
Uganda, d. v. s. i de av Ugandas kyrka mis
sionerade områdena. 

Den framstående missionsläkaren A. L. 
Shelton har blivit mördad av rövare i Tibet, 
då han återvände från en tillämnad resa till 
guvernören i östra·Tibet. Hans avsikt var 
att i Batang, hans bostHdsort, göra förbere
delser för en resa till Lhassa, den tillslutna 
staden, dit han kallats av Dalai Lama. Man 
hoppades åter kunna öppna staden . Men på 
den förstnämnda resan kallades han hem 
träffad aven rövares kula. SheJton red först 
och d'å rövarne vid en vägskiJInad öppnade 
eld, sårades Shelton. Hans två följeslagare 
förblevo osurade. Han hämtades till Batang 
vid medvetande. men led svåra plågor. Följan
de natt avled ~an. 

Shelton val' en utomordentlig läkare och 
kristen. Till och med rövarne i Tibet älskade 
honom. En rövarhövding hade till och med 
givit Shelton en skriftlig förbindelse att var
ken röva eller dricka, utan att förbliva dok
torns broder. Sheltons plats är svår att fylla. 

Insända skifter. 
De svenska missionerna 1922.. Sammanfattan

de översikt pä uppdrag av Allm. Sv. 
Missionskonferensens Arbetskommitte, ut
given av G. W. Lindeberg, docent. J. A. 
Lindblads förlag, Uppsala, 203 sid. Pris 
häft. 3: 25, klotb. 4 : 75. 

Denna bok avser att ge en allsidig belys
ning av den från Sverigp utgående missions
'verksamheten, att vara en den svenska mis
sionens gemensamma årsbok. Först möter oss 
en högintressant artik el om den sVf'nska in
dianmissiO'Ilens historia av teol. dr. lektor 
Nils Jakobsson, ett bland vårt lands miss ions
folk säkerligen föga känt kapitel. »Missions
tankens genombrott i Sverige på 1800-talet» 
och »De svenska. missionernas samarbete» ger 
bakgrunden till den redogörelse för de svenska 
missionsorganisationerna i hemlandet, som 
därpå följer. För denna framställning äro 
de olika organisationerna helt ansvariga, 
t. o. m. ordalagen ha. bevarats även där för
kortningar eJler uteslutningar varit nödvän
diga. Detta bör ihägkommus ty här 'möter 
man en delvis rätt så subjektiv framställ
ning. 

Bokens sena re del är synnerligen värdefuJl, 
en verklig kunskapskälla. Här gives en all
män äterblick på den svenska världsmissio
nen och dess nuvarande läge av våra främsta 
kännare på området. Kina, Indien, Väst
afrika, Sydafrika, Nord- och Ostafrika pas
sera här revy i tur och ordning. Denna bok 
är en verklig skatt för den som sakligt önskar 
lä'ra känna svensk mission. 

N. H-n. 

Bland skördemän I Kongo_ Skildringar från 
miss ionsfältet i Kongo 1921 av J. Nyt·en. 
Svenska Missionsförbundets förlag . Sid. 
270. Pris häft . kr. 4: 50, inb. kr. 6:-. 

»De vackraste liljor såg jag ute i ödemar
ken»; »de härligaste niickrosor ståtade i 
träsken ». Så. skriver förf. i början av sin 
bok. Detta är karaktäristiskt för hela denna 
ypperliga kongobok. Med levande intresse 
och vaken iakttagelse skildrar förf. vad han 
ser och hör. Man får en leva nde bild a v lan
dets natur och klimat, politiska uppdelning, 
näringar och kommunikationer, folkliv och 
seder samt andliga liv. Man får sedan följa 
förf. på. hans visitationsresa till S. M. F:8 
stationer. Ett mäktigt verk har Herren ver
kat i dessa bygder. Det är en sann vinst för 
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missionen att denna både översiktliga , och 

ingående skildring kommit till stånd och nu 

kan sättas upp vid sidan av vål' alltjämt 

växande missionsJitteratur. Om anmälaren 

skulle 'våga en jämförelse mellan förf: s förra 

året utgivna bok från Kina skulle den få 

:sitt uttryck i ovan citerade ord: "De vack

raste liljorna såg han ute i ödemarken. " 


N. H-'n. 

'Tre ungdomsår i Kongo av J. E. Lundahl. 

Sanningsvittnets förlag , Stockholm. Sid. 

123. Pris häit. kr. 2: -. 

"Gud vare lov för vad han gjort härute. 

Det är ock ' en härJig sak att i någon mån 

få "ara med i hans arbete. Någon skönare 

lott kan ej tänkas under ' solen. " Detta citat 

ur missionssekr,. Lundahls bok gel' ett be

grepp om den ande av hänWrelse och glad 

tacksamhet, som besjälade honom under hans 

tre ungdomsår i Kongo. Det som här möter 

är sprunget direkt ur hjärtat, ursprungligt 

och omedelbart, avsett som det va r då det 

åren lS99--190e nedskrevs" icke för en större 

!dlmänhet uta n för en trängre krets av an· 

höriga och vänner. Därför skall förf. ock ge· 

nom sin bok finna väg till hjärtan som förstå. 

'honom. N. H-n. 


Väckelser på missionsfälten av J. E. Lun

dahl. Sv. Missionsförbundets förlag. 80 

sid. Pris 1: 25. ' 


Det är mäkliga andliga rörelser på olika 
missionsfält missionssekr. Lundahl här sam
'manfört. Förf. skildrar väckelserna på Khasi
'bergen i Assam, väckelsen i Pandita Rama
'bais barnhem, apostlaröreIsen på Mad agas
ka r, väckelserna på Korea, väckelserörelserna 
bland Miaofolket i Kina samt väckelserna i 
Mandschuriet och på övriga platser i Kina. 
Räl' är ett tillfälle att läsa något som ger mod 
ocb hopp bland mörker och sönderslitenhet. 

N . H-n. 

de svartes land. Av Elin BÖ,·risson. Sv. 
Missionsförbundets förlag, 230 sid . Pris 
kr. 3 : 75. 

Denna bok bjuder läsaren på skildringar 
av afrikansk natur, växt- och djurvärld. Bo· 
'ken är rikt illustrerad och, i likhet med alUa 
förlagets böcker, förstklassigt utstyrd" 

N . H-n. 

Jfudson TaylQ'l" och Kina Inlandsmissionen 
eller Guds verks tillväxt av dr. och fru 
Howa"d Taylor. I sammandrag återgivet 
av Emma Beskow. J. A. Lindblads för
lag, Uppsala. ,318 sid. häft. 5: 75, klotb. 
7 kr. 

Detta arbete är en fortsättning av boken 
'"Hudson Taylor i unga år" . De som redan 
stiftat bekantskap med första delen skola 
llelt visst ej underlåta att skaffa sig även 
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denna del. Få böcker torde så som denna 
kunna bl iva till genomgripande betydelse 
för en ung människas liv. Man får ett mäk
tigt intryck av Guds underbara makt i ett 
människoliv. av att Gud hör bön. S. M. K. 
har ju ge~om sin förbindelse med Rudson 
Taylor och Kina Inlandsmissionen ett sär
skilt intresse i vad som här skildras. Denna 
bok är förtjänt aven stor spridning. Över
allt dit den kommer ' skall den utföra ett 
ädel t verk. 

N. H-'n. 

Sadhu Sundar Sing. En Jesu Kristi apos
tel i Indien. Efter engel ska källor och 
muntliga meddelanden utarbetad av Max 
S chaerc',-, kyrkoherde i Ittigen vid Bern . 
Bemyndigad översättning av V. Emanu
elsson. Femte upplagan. J. A . Lindblads 
förlag, Uppsala. Sid. WO. Pris häft. kr. 
1: 50. 

Denna förträffliga levnadsteckning över 
den indiske Sadhun kan i flera avseenden 
fördelaktigt ställas vid sidan av andra teck
ningar av den märklige mannens liv och per
sonlighet. I levnadsteckningens form får 
man här en sammanhängande, välskriven to
talbild, som ingen kan läsa utan att mottaga 
ett outplånligt ' intryck. 

Jesu liknelser av C. Skovgaard-Petersen. Be
myndigad översättning från danskan av 
V. Emanuelsson . J. A. Lindblads förlag, 
Uppsala. Sid. 131. Pris häft. kr. 2: 75. 

Detta är ingen detaljutläggning av liknel· 
serna. Förf. tar upp frågan fnin allmänt 
principiell synpunkt, visar vad en Jesu lik
nelse är, dess egendomlighet dess rikedom pä 
innehåll och överhöghet över annat vanligt 
bildspräk samt anger regler för liknelsernas 
tydning. En god bok som bör ha en given 
plats i en bibelväns bibliotek. 

N. H-n. 

Herren kallar. Tio< predikningar av Sadh1l 
Sunda.' Singh. J. A. Lindblads förlag, 
Uppsala. Sid. 74. Pris häft. kr. 1: 25'. 

D essa predikningar äro översättningar av 
föredrag som Sadhun , höll under sina resor 
i Schweiz 1922. De giva en god inblick i det 
budskap den märklige mannen fätt på sitt 
hjärta lagt att frambära till Europas folk. 

N. H-'n. 

Försäljning 
anordnas av syföreningarna för Svenska 
Missionen i Kina, fredagen den 5 dec. i 
K. 	F. U.K:s lokal, Brunnsgatan 3. 

Gåvor, även in natura, mottagas tack
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samt under 	nedanstående adresser och på 
S. 	M. K:s exp., Drottninggatan 55. 

Doktorinnan Maria Berg, Hantverkare, 
gatan 28. 

Fröken Emma Beskow, Stureg. 56, 4 tro 
Fröknarna M. och N. Cava/li, öster, 

malmsgatan 23, 4 tro 
Fru E/in Holmgren, Fjellstedtska sko, 

lan, Uppsala. 
Fru Mina Johansson, Grevtureg. 31, 1 tro 
Fröken Tekla Liljeqvist, Malmskillnads, 

gatan 31, 1 tro 
Fru Olga Magnusson; Äppelviken. 
Fröken Louise Schön, Liitzengat. 5, 3 tro 
Fröken S. Storckenfe/dt, Engelbrekts, 

gatan 6 a, 2 tro . 
Fröken Thyra Sandstedt, SIbyllegatan 

55-57, 2 tro 
Fru Karin Wennerström, Lidingön. 
Fru Hanna Hal/s/röm, Bragevägen 8. 
Fru Beda Redel/, Upplandsgatan 28. 

Hans Stjärna i Östern. 
Svenska Missionens i Kina Julkalender, 

19:e årg. 

Vår julkalender kommer i år med ett 
rikt och omväxlande innehåll. I en julbe
traktelse över Barnet i Betlehems krubba 
få vi del av den nu hemgångne gudsman
nens, kyrkoherde Fr. Hammarsten, tankar 
inför julen och tidsläget i världen; under 
rubriken »Sanningssökare» skildrar mis
sionsföreståndare Erik Folke den gripan
de längtan, som man finner i de sannings
sökandes hjärtan ute på missionsfältet. 
Den taoistiska kultens mörker skildras av 
missionssekreterare Nath . Högman under 
rubriken »Där mörkret är sammanskoc
kat». Missionär Richard Anderson berät

I ' 	 tar om hur underbart en kinesisk kristen 
återfunnits av den gode herden efter att 
ha fallit i djup synd. Missionär O. Carlen 
skildrar en julhögtid därute. Under ru
briken »Viloplatser» skildra missionärer
na Augus/ Berg och David' Landin de vi
loplatser, som Herren givit S. M. K:smis
sionärer i hemlandet och Kina. ),vid 
Himmelssjöns stränden) är en skildring av 
missionssekreterare N. Högman från det 
Internationella Missionsrådets möte och 
de sköna omgivningar, i vilka det hölls. 
ljUt ur halvdager till strålande ljus» är 

en artikel, av C. J. Bergqvist och Karin 
Landin, s~m låter oss f;i. blicka in i den 
underbara andliga erfarenhet, en av våra 
unga medarbetare i Kina fått göra. 

Kalendern prydes av över 40 illustra
tioner och är tryckt på utmärkt gott pap
per. Priset är kart. kr. 2: 25, klotb. kr. 3: 25. 
När minst 5 ex. tagas lämnas 25 % rabatt. 

PRENUMERATIONSAN
MÄLAN FÖR. ÅR 1923. 

Missionstidningen 

S I NI M S L A N D 

anmäler härmed sin 28:e årgång. 
Tidningen, som nu utkommer under 
namnet: »Missionstidningen SINIMS 
LAND» enligt orsak, som pd annat 
ställe i detta nummer redogöres för, 
utkommer under år 1923 med minsf 
14 sextonsidiga nummer per år och 
kommer att redigeras enligt samma 
plan som ' hittills. Den vill vara en 
enande länk mellan missionsarbetarna 
på fältet och dem, som i hemlandet 
genom förbön och offer bära upp 
missionens heliga sak. Ävenså skola 
uppbyggelseartiklar och bibelstudier 
samt meddelanden från andra mis
sionsfält inflyta. 

Tidningens pris kommer nu att 
sänkas och blir: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr~ ·1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 
kvart. kr. O: 90, 1 mån. kr. O: 65. 

Sänd till utlandet kostar tidningen 
kr. 3: 25 pr år .. 

Pre·numerantsamlare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, 
erhålla, mot insändande till expo av 
postens kvittenser, kr . 2: 25 för varje 
5-tal ex. 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 
expeditionen. . . 
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REDOVISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under 3:e kvartalet 1922. 

Allmänna missionsmedel. 1190. K. F. U. M:s mellersta distrikt till 

Juli månad. 

1118. O. v. M., Stocl,holm 
1119. »Obs.! Sparade tobaksslantar m. ID.» 
1120. »Tionde» 
1121. Sv. Lärares mfg, till D. Landins 

100: 
30 : 
29: 51 

underhåll 1,000: --: 
1122. »Snödroppen», Astorp 80: -
1123. H. och E. L., gm O. L., Skövde 15: 
1124. Offerknvert från vänner i Köping, 

gm A. H. 12:
1125. Hännaryds mfg 60:
1126. 1. L., Flisby, gm E. B. G:
1127. Hj. S., Uppsala ;,0:
1129. Sparb.-medel från N. R . , Sthlm 52: 67 
1131. Ch. T., Saltsjö-Storiingcn 100: -
1132. Linköpings stads mfg, resebidrag 15: .
1133. Koll. i Vreten, gm. O. B. 7: -
1134. J. A. Herrljunga 10:
1135. Koll. i d :0, gm C. F. 27:
1136. Rörö mfg, koll. och ' resebidrag 72: 50 
1137. Björkö ungdomsförening 60:
1138. J. H., Teckomatol'P 5:--: 
1141. Offerkuvert av G. L .. gm H. B .. Holva 15:'
1142. Missionsmedel från Nordvästra ar-

betsfören., Olmstad 200: 
1143. »Herrens tionde», O. A., Spjutsbygd 3U:
1144. G. K., Björköby 25: -
1145. J. M., Jönköping 100:
1146. »Annie» 10: 
1147. E. J., Boden. till J. Aspbergs underh. 100:
1148. Visby FernöresfÖl'ening 16: 
1149. Koll. i Katrineholm 21, 22/6 20: 60 
1150. D:o i Värme bol 26 27/6 10: 04 
1151. Resebidrag av Sylör., Skedevi, Ha

gUYd ~:-
, 1152. 

1153. 
1154. 

Koll. i Regna kyrka 4/7 8: 30 
»Tackoffer, Jes. 44: 3» 
L. U., Gnesta, »En liten blomma pä

E. Folkes högtidsdag» 
1155. S, S., Delsbo 
1156. Syfören. i Hackvad 
1157. »Ett tackoffer till Herren från 

onämnd», Inge]storp 
1158. F-a P-n 
1159. S. J., örebro 
llGO. N. N., Jönköping
1161. G. G., Motala 
llG2. I. T. B, offerkuvert, gm A. J., 

Aliagsås
llG3 A. J., Alingsås 

75: -

100: 
2:j!~ 

100: 

15 : -
~:-

250: -
100: 
25: 

10: 
40: 

11G4. "Tackoffer för sommarvila, föda och 
kläder, Job 36: 19» av O. och H. K.,
Lund 100:

1166. Skelleften 7/7 till E. Sjöströms 
100 : undeth. 

11G7. A. L., Slielleften, offerkuvert 
1168. Namnsdagsgåva till d:o 
1169. N. S till d:o 
1170. N. N. till d:o 

till d:o 10:
10: 
20: 
10: 
30: 

500: 
1171. M. O., Innervik, till d:o 
1172. "l Krön. 29: 11, 12» 
1173. Koll. i missionshuset, Hålland, 3/7 55: 

10: 
500: 
10: _. 

11U. A . B. gm K. S., Sollefteå 
1175. K. och B. F. 
1176. En tjänarinnas sparbössa 
1177. Systrarna K:8 sparbössa 
1178. »Ur Guds rika förråd" 
1179. H. R., Uppsala
1180. Ungdomsföre.n. i Habelsboltet 
1181. Fru J., Bredebolets skola 
1182. :M. S, Mora 
1183. »Ett tack tiU Gud", Syskonen F ., 

Lobonäs 
1185. M. S., gm S . J., Orebro 
1186. A. M. Å., gm d:o 
1187. "Herrens dei» 

20: 
10 : 
25:

100: 
5:

40: -

30:
10: 
10':
50: 

1191. 

1192. 

1193. 

11901. 

1195. 
1196. 

1197. 

1198. 

1199. 
1200. 
1201. 
1202, 
1204. 
120;;. 
1206. 
1207. 
1208. 

1209. 
1210. 
1211. 

1213. 
1214. 
1215. 
1216. 
1217. 
1218. 
1221. 
1222. 
1223. 
1227. 

1228. 
1230. 
1231. 
1232. 
1233. 
1234. 
1235. 
1236. 

1237. 
1238. 
1239. 
1240. 

1243. 
1244. 
1245. 

1246. 

1247. 

1248. 
1249. 

1250. 
1251. 

1252. 
1253. 
1254. 
1255. 
125G. 
1257. 
1258. 

Nr. Ringbergs underh. 
G. O., Kristdala, till M. Lind(ms

underh. 
"Onämnd». Sjötorp, gm C. W. C., 

Leksberg 
C. W. C., Leksberrt., i st. f. lyx

telegram till Erik l'olke 
»Solglimten" i önnestad, till N. Eng

bäcks underh. 
Bergs mfg 
Enl. testamente av dövstummeIära

rinnan H .' N. K. Peterson, gm G: 
R., Karlskrona 

O. Å., Spj utsbygd, till hjälp föl' 
missionärernas bern och uU'esor 

Samlade l-öringar gm M. K., Norr
köping . 

"Ur orferkuvertet» gm d:o 
R. och D., offerkuvert, gm d:o 
S. L., offerkuvert, gm d:o 
E. A .. Norrköping, gm d:o 
»En kinavän», Hälsingborg
K. K., Vänersborg, gm E. L. 
E. L-d, d:o 
J. af S., d:o gm d:o 
H. P., H-a, »Med tack till Gud för 

halvnret 1922» 
NI. O., Slorsjö 
S. A. A ., Höganäs
»Syskonringen» på Fjället gm E. W., 

Dals-Rostock 
»Obs.! Sparade tobaksslantar m. m. " 
»Tionde» 
G. S ., Lidköping 
»Onämnd» 
K. och J. B., Tranås 
»Ränta å sknld till Gud» 
M. S., Jönköping
O. M., Orrviken 
K. L., Stjiirnhov
Från Uppsvengl,a förbnndet, Sthlm, 

till O. Beinhoffs underh. 
"Ett tack" 
Koll. i Stl'restad 9/7
»En av Herrens små» 
Resebidrag av Syfören., Styrestad 
Koll. i Grönskhra 17/7
D:o i Tålebo 18/7
Resebidrag av C. B., Tålebo 
»Från en gammal gäldenär» gm O. 

H., Hidingebro
Sparb.-medel fr. J. H., d:o 
A. M. G. P ., gm E. H., d:o 
E. H., d:o 
E. D., i st. f. syfören., gm F. B., 

Sollefteå 
L . F., Hägerstad
Koll. i Svartöstad, Luleå, gm S. J., 
Beh . av servering vid missionsafton 

i Boden 16/7 gm A. 
Sparb.-medel fr. skolbarnen i Boda 

tili J. Hultqvists nnderh. gm M. H., 
Stensjön

S. H., »för sålda krukväxter», till 
d:o gm d:o 

K. G., och H. H. 
Frän missionsvänner i Hassie, till 

H. Anderssons underh. 
A. L., Grebo 
Ur sy fören. i Väntors sparb. gm F. 

Ö., Spöiand 
G. A ., d:o d:o gm d:o 
E. L., Björka, .gm G. G., Motala 
A. D., gm N. M. O., Huskvarna 
D. B., gm d:o 
I. S., gm d :o 
P.•J., gm d:o 
A. K, gm d:o 

750: 

160: -

100: 

20:

~O: 
100: 

500: 

8: 20 
20: -
2: 60 
5:

10: 
11:91 
;;0:
2,;: -
10: 

50:
2[): -
25: -

12: 50 
ao: 
8: 29 

25: 
1:

~OO: 
7a1: 25 
100: -
10: 

100: 

GOO: -
10: 
11:0"1 

5' 
6:
;'l: 76 

14: 04 
5:

50: 
26:
G:

13: 

15: 
100: -
20:

50: 

2: 50 

2'
20:

65:
10: 

8 5;' 
5 50 

10 
3 
5 
2 -:
2 

12 
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1259. T . A., gm d :o 10: - 1283. E. och H . L ., Skövde, gm O. L . 15: 
12GO. J. B. 5: - 1284. J. A. J ., Söoeråkra r,o : 
1261. E. B ., Sthlm, till missionärernas ut- 1286. G. K ., Björköby 30 : 

resor 75 : .- 1287. O. A . J ., Norrköping 50: 
1262. A. O., Norderö n, »Tackoffer på 60- 1288. Testa mente efter avI. Math. P e te rsson, 


årsdagen » 50 : - gm S . G. Le ffi er, Bankeberg 250: 
1263. D:o d :0, till en s pis på Svenska 1289. P . W., Ostersund, eft er läsning av 


Skola n 50 : -- S . L . n:o 9 10 : 
1264. »Obs. ! Spal'ade toba ksslantar m . m .» 32: - 1290. V . ocll C. E-n 200 : 
1265. »Tionde» . 1: roS 1291. »Fråu en Jesu vän » 10: 
1266. K. K, Knutby 25: - 1292. H. B ., Sthlm 100: 
1267. Fru J., Motala V ., gm G. G. 10: .- 1293 . Koll. i Eksjö kyrka 5/8 51: as ------- 1294. D. K., Motala V., »ett tack för lille 

Kronor 9,221 : .J7 Bernt» 5: 
1295. Koll . på ett Kinamöte, gm K. O., 

Särskilda ändamål. Alsäng l:': 
J ul i månad. 1296. »En Kinavän », gm Ch. A ., Vads tena 7:· 

1297. J . S ., Säter, till missionär ernas resor 20: . 
1117. P. E. W ., Djursholm för evang. 75 :  12~8. M. R ., Prästnäs 40: 

1128. L . M . F ., offermedel, till driftkost
 1299. Till missionärernas r esor, gm S . L., 

nad föt' Kvinnl. Sem . i Yunch~ng· 4,100: Ystad 100: 
1noo. »Från e n Kinavän }) . till d:o gm d :o 10: 1180. B. C., T~ l ebo , » t"ckoffer » till r. 1302. A. A., Haraby 100 : Ack.ells verks . 500: . 
1303. H . P. , Hälsingborg 50: 1139. M . M., Ljungby , för Wen-hsiens 1304. Missionsmedel från Mora, gm M . S. 20 : underh. 15: 
1305. Från vänner i Burön, till E. Sjö1140. Frän Hofva till A . Jnnzon, enl. över

enskommels e, gm H . B . GO :  s tröms underll. gm H. O., KaIIhol
1165. H . R ., Norrköping, t . evang. underh. 225:  men 10: 2:; 
1184. A . P ., Storvreta , till öresskrifter 16: 75 1306. O. Korsberga U ngdomsför :s offer

1188. J. J ., Nyebo, t . M. Ringbergs verks. l,OOQ:
 dag , gm E. C. 30: 

1189. »Onämnd, tackoffer», till d:o 2"50:  1309. Offerkuvert från Fridh em, gm H. L,
Älgarås 3: 501203. H. H., Jämserum, till A. Erikssons 

1310. »Tionde av arbete» gm d:o 10:verks . att anv. efter gottf. 50: 
1311. K. B., Sundsvall, gm F. F. 50: 1212. Från söndagsskolbarnens i Maghult

skogs, sommarfest, till Barnhemmet 
 1312. Försälining för S. M . K. i Malmö 
26/4 gm J. S . . 1,243: 2;;i Sinan, gm A. D. , Kristdala 15:

1219. A. K., Strängnäs , till R. Bergling 
 1313. Syföreningens sparbössa d :o gm d:o 193 : 
att a nv . efter eget gottt 25:  1314. R ä nta å insa tta m edel, gm d :o 13: 7" . 

1315. M. H ., Raus, gm d:o 50:1220. Slu t reoovisning a v t estamentsmed el 1316. Vid missionsa fton på Liljeholmen,efter a vI. frök en Maria Wetter gm G. C. 15 : mark, till bibelkv . verks. i Kina, 

gm C. A. S ., Björköby 109: 82 
 1318. »Obs. ! Sparade tobakssla ntar m. m. » 30: 

1319. »Tionde » 4: 051224. Frå n mi ssionsvänner i Holmestad, till 
1320. H . S., Sthlm 10: 

gm E .•J. , Götene 50:
M . P e tte rssnn att anv. efter gott!., _ 

1322. Koll. i Hedsvedjan, gm J. A., Boden 29: 42 
. 1225. 1I 0nämnch> till d :o gm d:o 30:  1323 . Distriktsförbundet för S ödra Sveri
1226. »Margareta» till d: o gm d :o 5:  ges K. F. U . M., till Josef Olssons 

1229. Till Barnh. i Sinan, gm L:a S v . 
 underhåll 500: -

Barnt. E :s: p., Jönköping 3: 07 1324. S. K .. Jönköping, sparb-m edel , gm
K. N . 10: 1241. E . O . U. , Gon äs, för evang. underh . 60:

1242. · M . och A. S ., J . och M. T., Kristine 1325. Till" C. och Bloms underhåll: Nye 
hamn, för skolg. underh . 50 : - Ungdf. 375: -, Holsby d:o 230 : -. 

Ulriksdals d:o 50 :-, Lämnhults d:o 
Kronor 6,639: 64 2;;: -, Skede d:o 50 -, Eckerda mfl! 

75: -. Näsby Ungdf., tackoffer 14 
m a rs 100:-, Slättåkra d :o 40:-.Allmänna missionsmedel 9,221 : ·17 
Hjältaryd d:o 75:-, Naglarp d :o Sär skilda ändamal 6,639: r,4 
100: -, H. r. 20: -, Onämnd 3:-, 
Sparb -medel från Bäckseda 45: 61,Summa "nde,' Juli manad 1922 Kr. 15,861: 11 d:o från Nye 125: -, d :o från Vet 
landa 380: 95, d:o från Skeda 40:-,Allmänna missi01lsmedel . 0:0 fr å n Hjältary d 60: 04, fr å n Of

August ·, månad. ferveckan i Holsby 21: 80 ; Till M . 
Lindens underhåll: Fr. Ny e 100: - ,


1268. l. S ., Duvbo 1: - KO)'sberga 100: -, U lriks dal 74:-. 

1269. H. J. 50: - Naglarp 75: -, Holsby 100: -; Till 

1270. Ur offerkuverte t, gm M. K., Norrköp. 9:- .Judit Hultqvists und erhåll : Koll. 
1272. »Annie » 10 : - vid kretsmöte i Mörtery d 28: - 2,292: 90 
1273. Koll. vid N . H:s möte i Skellefteå 90 : - 1826. Till S . M . K., från Fiflekull 100:-,

1274. K. R., sparb.·med el , till E. Sjöströms fr . 4:de kretsen 60: - , Skede mfg


underh. 21:- 50: - , Koll. i Karlstorp 10: - , d:o 

1275. Sk ellefteå landsförsa mlings Mfg, gm i Korsberga 16: -r rr . Boda 75 : -,

A . L . 40 : - fr. Naglarp 85: -, Onämnd 100:-,
1276. K. M. A :s pensionsfond, till A. Sparb.-medel fr. Korsberga 31: 48. 


Forssbergs underh. 97: 77 E. och J . K., »på bröllopsdagen

1277. E. J ., Nässjö 20 : - 20: -, VetIanda Ungdf. 150: -, O. 

1278. »1 Petr. 5: 7» 100: H. K. U:d. 107:99 . 805: 47 
1279. »2/8 - 5 Moseb. 16: 14, 16» 500:- 1327. Sparb.-medel gm M. J., B j örköbY 1: 68 
1280. E . J., Boden, till J . Aspbergs underh. 100:- 1328. M . K ., »ett taCkoffer », till M. Lin
128~ . St. B.ölö atbetsförening 100: - dens nnderh. 25: 

1329. D :o till J. Hu!tqvists underh. 25: 
• Dessutom har L . M. ·F . för det KviIinl. semina· 1330. E. J. " i stället för blommor på pap

riet inköpt Nordisk Famillebok samt diver"e pas grav årsdagen 1922» 5: 
skioptikonplätar och fysikaliska instrument för 1383. Skärs tads södra kristI. Yng1.. och 
Kr. 1,021: 99 . Jnngfrufören. 61 : 35 
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133~. VÖl'na :Mig 100 : - A llmi.hvna 1nissiun~'medcl. 
1307. );~,ps~~oDsväDnen » , Kumla, t ill mig- September mdnad,slonarernas undel'h. gm H . F. 375: 
1338. E. W., Björköby 10:  1:)65. H. ,J., Nätlruby 2: "o1339. M . .J., Kinriemalma 5: 

1366, K . .J., Allevnd, gm S. L., Ysta d 111: 
1340. S. P. gm d:o 2:i:

1370. " Annie " lU : 1341. Drevseryds syförening 7U: 
1371. K . :M. A :s pensionsfond, till A.1346. Koll. i Ovullillyrll 22/B 100: ~ 

]j'OI'SS bergs underhåll 97: 771347. Sparb.-meclel fr. Lenåsens sön,lng,
skola 11: 31 1372. "Obs.! Spurade tobaksslautnr m. m." 3a: "U 

1373. "Tionde» O: 90
3: 9G1348. D:o fr. go,snrna i Ov~nmyra d :o 1374. H. P., gm C. ,J. ,Tiil'llboås :;: 

134a. D:o fl'. fliekorna i Ovanmyra .c.l:u 3: 1u 137;;. C. J., ~m u:o ,>:
1~50, Holsby MissionsförsamI. 20U: - 137u. B. J., 1:Iouen, till .J. Aspbergs lIflclerh. 100: 
1351. C. K. ;): - 1377. " Sparbössor". gm A . J., Alingslls 100:
1352. K. G, L., Sthlm 10: - la78. Skövde Mfg, resebidrag' n:
];):;3. »Kel'stins sparbössu )} 10: - la79. Koll. i Hassie, gm F. A . BrodderlId 41: 3!1 
1354. »Herrens d el» ~:):- 1387. M. L ., gm H . A. , Hareryd :i:.
1306. Syföreningens sparbössa IPU il l' 1388. Lyby syfören. 100: ..-Stornman . ., 1~: S:J 1389, »-n, Fil. 4: lU .» 3U:
13:\8, A. K., Husaby, till O. och G. Cnr· 1390. P. O., Malmö 100:

lens underhäll 30: - 1392. Koll. i Stl'änl:'niis mission.,hus am 1~: i,l 
1359. Insnml. vid bönemöte i Bi iirby 20/8 lil~U . L. L., Uppsala ;,0: .

gm NI. K., Norrköping :J]: O" 1394 . Koll. i rÖl:samlingssal., Striinguä~ 1/9 27: 21;
13GO. A. P . .J., Rnmfall 10: - 139;,. 0 , L., Skuvde tå: 
131i3. Del av frkn Lotten Hag'eliHs testa 1396. Fl'ån en syförening i Haekvac.l gm10;, : 1l1 cnle A, N. . ' 40:
1364. E. H., Siidel'tälje i~:  13~8. C, T., Stol'iingen lUO: 

1399, »Ett tackoffcr för gångna tid c!'>, :,0: 
Kl' . 8,8u(l: U8 1400. Röks sy.J:j:ireD. 200: 

14U2. N. R" Hörle 100: 
1403. Koll. i Kristdaln v id ungc.l.-Illöt e 20/8 20: _ . 

SiiTs/d/da än<iamrll. 14U~. D:o vid Holsby Brnnn, 1'0'10 A. 1[. 12,,, 
1405. A. J " Boc.la 2:,,

A."'.rlusti l1uhl.ad. 1406. Koll. i Sävsjö, gill A. H. ,,8: GS 
1407. D:o h Nössjö 90: 

1271. L. K .. Klintemula, till M. Pettersson, 1408. S. G., Nässii) 40:att nnv. efter gottf., gm M . K., 1409. Koll. i Falldiping, gIn A. C. 38: Norrköping 10: 1410. Missionsmedel I'rån -::>101''', gIll wL S. 20:
1281. Från Smuskolebal'nen på Lyckås till 1411 . 1'. N., Ostervliln 25:-Barnh. i Sinnn , gm S. S. ' 10 :  1416. »K. ~ » 00:
1285. M. M., LjungbY, till »Kattungens » 1417. A . I'. O.. Munkflohiigen, spnrb.-ule'l. 15:nuderhåll 1:"  lH8. M. B., H eid e 100: 
1301. »Pä födels ec.lagen av två systrur » 1419. M. L. , el:o ;,: till M . Nylill, att nnv. efter goltr.' 1421. Lidingö K yrk l. Ungdomskr., kull. 3/9 1i0:gm S, L ., Ystad ' 100: 1422. O. A. O., Ostel'våla 111 :
1 ~07. Till M. Nylin för »Niickros», gm A. 1423. O. och A. '.J., gm H. n., Hova ;,: H., Linköpin~ . 15 : 

14 2~. »De sista sparb.-mcdel fr . en avl.
1308. F. P., till M. Nylin fÖl' reparationer 40: I<inuväo », g-n} t1:0 2: ~I;
lH17. Koll. vid kretsmöte i Lämnhults mis 142:;. »H en'e ns deL, 17:H

sion"hus 6/8 till C. Blom, att an\'. 1427. Koll. på. K. F, U. M ., Sthlm 10f,l ,,1 : 70
eftcr gottr. ~l: 20 Hao. " Obs.! Sparade tobaksslunlnr m. Hl. » Hl: 

n21. 1. J., Lyckås Gård, fiir en bibelkvin ],/31. "Herl'ens tionde .. ]: :1:. 
JHlS underhåll 100: .- 7;): _ .1432. Undcrsökel'S Mfg1331. TlL J., Biörköby, tackoffer, till spri 14l1~. H. (T., Gtbg 12: dande aV evangelierlelar bland ki 14H4. Koll. i Vingåkel', gill E. S. Jo:. 1~: ]7
IlC~Cl'na ;;: -

1~H6. 'l'estamentslllctlel c n",· avI. $1I11\"k01l.1:132. F.. H. K. Vingåkel', rör cvallg, Kao Ida Ostlllnd, Sanda, gm A. 1.., Klin·:,;eng-tsui unuerh lill 100:  tehamn 1,OS:" 91la3'i. Från Adelsö, till »LiIl Sätra i Kina » 173: :,S 
1~37. A. I ,., Skellefteu, Orrel'knvcrt 211 :1'1:16. »~1issionsvännen " , Knmla, lill Barn ].Ia~. A K ., Heic.leby 2:,: hemmet i Siuan, gill H. F. 100:  1439. SPJlIlsb)'gds syriirellill~ 7: o;n

1~42. »Del av tiondc " , till M. Lind en och 1440. L. B ., Biörköby - 211:,T. Hnltqvist , att nnv. efler guttf., 144;). ») Onämnd » ~;~,: -
).(1Il A. K., Ekcniissjön 20:  J44G. E. A" Norrköping ~~I: -1:143. »()numnu » till c.l:o gm d:o j: 

1~ ·17 . A. N., Killlstac.l 1U: 1344. J. D. S., Kvidinge, till ManI. Semi
]4~8 . J. R, Ostel'sund, till H. Wallg" 1111"'Hiet i Yuncbeug 10:  del'hl\ll :'0 : 134;'. In."ml., gm d :o till d:o 8:  144!'. R . J., gm A. W ., Skara lO: 1:1:;:; . S. M . och O. L ., till portvakten i Jui 1450. B ., gin d:o :i: eheng, gm O. L., Skövde 100:  ]451 . »Mor Anna » , gill tl :o ;1: ];)57. G. F. D ., Källby, till Mllnl. Semina 14;'2. »En bönhört] », gill d:o 111: riet i Ynncbeng 10:  1453. A. S., gm 11:0 ·1: ..J:lGl. B~tc l" Barn MIg, Malmö, för gossen 14:,4. Jo:. K - n, gm d:o H: II;el",i Hsio-in's nndel'h . 130: 1455. K. :';., gm d:o 10 : };\u2. »Onämnd», till Malll. Seminariet i 14;'6. »Till MOllllts minne», gill i1:0 :!~): -Yllnchcng 4,000:  14:;7. S. S., Sthhll, till E. SiöslrölIlS nn

dm'håll 2:;: 
Kl'. 4,982: 78 H60. »Mor" ~parbös":l» 7: 

1461. » ~iin sl)nrbii~sn " 1:1: 
1462. K. M . A., till Maria B.iiirklnnds ut-

Allmänll" .II issi.oll..wwdc! R,S60: OS resa 1.2!lli : 63 
S'iirskilda iiudarnal 4,982: 78 14G3. Dag).(ryningen i)\:. M. A., 1 iII F.. 

Rerg" hemre.n 1,,8,: HI; 
Snmmrz. 11J" cJ('r (llty. " uln.ud 19:!:t J(r . n.Si?: 86 HG~. Tubors ~[fg, Sandseryu 17:.: 

http:l1uhl.ad
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1469. Bo n., »i stället Iör bIonlInor till kap· 1412. Lerbergets KristI. Ullgd. rören., till 
ten A. Bäärnhielms bår " 5:- ManI. sem. i YUDchellg 25 : 50 

1474. Insamling·vid fru H. 'l':5 besök i 1413. A. B., till d:o 1:
Strängnäs 21i: - 1414. ·E. P .. till d:o 10: 

1475. Stengöls skola, gm IL M., Spjuts- 1415. »Onämnd», till d:o 2iJ: (iD 
bygd ]0:- 1420. M. B., Hejde. till d:o 50: 

1476. H. J., g-Ill C. J., Järnboås ]0: - 1421i. El'storps Ungd. fören., till evn ng. 
1478. L. '1'., Storiingen, »i stället rör min Feng Shi-tsiiin's underhåll ]00: 

neskrans 'till kapten A. 1\ ii ii 1'11 ' 1428. K. F. U. K:s spurbössa, LjungbY, till 
hielms bår» lU: - »KattungellS» underhåll 

H77. K. N., Jönköping. till d:o ;>: 1429. Killagruppens sparbössa, LjungbY, 
1480. B. och J. E. R., Sthlm, till d:o ]0 : - till d:o 18: 
1481. A. G., Kristianstad, till d :o 10: - ]435. M. H., Heliebol, till Barnhemmet 
1482. A. A., gm d:o ~O: - Sinan 1;': 
1483. Vänner i l\Iagra, till .J. Hultqvisls 1441. M. M., Ljungb)', för "Kattuogens» 

underhåll :'0:- underhåll ]5: 
]484. M. H., Magra. till d :o 50 : - . 1442. P. E. W. , Djnrsholm, för evang. 
148:,. Offerkuvert från Köping, gm A. H. 11: :;0 Suog Hsi-lien 50: 
148Ii. ».Jes. 30: 15» 2;'0: - 1443. Släktingar ocll vänner till A. Kron, 
1487. H. H., Djursholm, Kol. l: 12, t ill ku]!· ») stället för kransar på han. 

ten A. Bäiirnhielms miuue . ~O: - grav}), till Banlh. i Sinall, gm ~[. 
H8V. L A. Katrineholm, » i stället föl' .J.• Kinllelualma 

1Jl01nn101' till ]{A.pte n A. Bäärll. ~ 1444. F. M., Mörby, till H. r,inder. en!. 
hielms bår » 10: - överenskommelse 50: 

1490. E. L., SundbYberg ]00: - 14~8. ), Tionde m. m ." , Ps. ]00: - , till di
1491. L . S., SthlUJ, »j stället för blommor rekt missionsarbele ,) 100 : 

till kapten A. Bäärnhielms bår » 20: - ]4öv. Söderåkra Mfg, till M. Ringberg
1492. M. och E. B., d:o till d:o ]0:- rör hans skYddsling 100: 
H9n. H. och H. 'l'., till d:o 3: - 14G5. N ågrn Missionsvänner i Grebo, I ill 
14V4. Intl'. vid missionsföredrag och ski· ManI. gem. i Yllllcheng, gm A. L. 62: 

optikonförevisning i Dingtuna 24/0, 14GG. A. L., Laxå. till d:o 2: 
gm P. S., Västerås ]8: 8:; 14(i7. A. E., d:o till d:o 20: 

14V5. K. W., Lidingö, " i stället för bloJll- 14G8. C. W. E., do till el:o 3:
mol' till kapten A. Bäärnhiehlls bal' » J:- 1470. B. och N. S., Uppsala, till d:o ;'): . 

14%. Från Duvbo och Exp. till d:o 27: - 1471. H . P ., d:o till d:o 2: ~ 
1472. E. R., d :o till d :o ,') : 

K1'.7,;'20 :2U 14n. H. R., d:o till d:o ;1: 
1477. H . H.; JiimSel'lllu. till A. Erikssons 

Särskilda ändamål. verks.. att allV. efter gottr. liD: 
1488. C. P., Malmköpiug, till Maria Nylin,

SeplemlJer månad. 2,,: utt anv. efter gottt. 

];167. »En KInaväll », till Axel Hahne, alt Kr. ],852:
anv. efter gottf. 10: 

1368. M. L., Värna, till seminariet i Yun- Allmänna m 'issionsmedel 7,520: 29
cheng.•Jes. 65: 24, :;V: l 40: Särskilda ändamål 1,S52:

1369... E. O., Gnesta, till· Anna Erikssons 
\'el'ks. i Hancheng' 20:  Summa under sept. månad 1922 ](]' . 9,.372: 2.9

13RO. Koll. i SjötOl'P. gm E. J., till iQköp 
av kapellgården i Juicheng 50: Gåvor till Missionshemmet.

];181. D:o i Lidköping, gm A. H. till d:o 151: 7G 
llJ82. E. L., SjötorIl, till verks. i Juicheug 3:die I,,,;arlalel 1922. 

en!. överenskommelse ]5: - Från Lilltorntavänner: Stek, SVillhuVIllI, (u>u'" 
3383 E. M. L ., d:o till d:o 5:- ler, korv; Hålahllltväuuer gen. H. J.: 2 lådor bla
J:i84. G. och O. C-n, »Herrens tionde», häl', 1 låda lingon; A. och A. H., Vislngsi): l 
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EVANGELII OFFERTJÄNST - EN PRÄSTERLIG FÖRV AL
TAREGÄRNING. 

Föredrag av apotekare K. Nilenius, vid S. M. K:s årsmöte 1922. 

Il. 

Ännu en viktig fordran ställde Her

ren på dem, som bland hans egen
domsfolk skulle få göra prästtjänst. 
De fingo icke ådraga sig orenhet. 
»De skola vara helgade åt sin Gud 
och icke ohelga sin Guds nrunn.» 

Detta erinrar oss om nödvändigheten 
att ständigt stå under Jesu renande 
inflytande och få del av hans övervin
nande kraft. SåsOm vår fysiska hälsa 
kan bevaras endast så länge, som 
livskraften hos oss är större än hos 
de otaliga, ständigt oss anfallande 
sjukdomsfröna, . så kan vår andliga 
hälsa och vårt andliga liv bevaras 
endast så länge som den gudomliga 
kraften - den enda som äger över
vinnandets möjlighet - mottages i 
så rikt mått att den blir starkare än 
alla fientliga makter och alltjämt får 
rena, såsom ren luft likt en livsvåg 
befriar våra lungor från det orena 
dammet. »Den som är i eder är star
kare än ' den, som är i världen.» Trons 
förbindelse med den starkare är se
gerns väg. 

»Helgade åt sin Gud. »' Rena red
:skap behöver vår Mästare. Han frå
:gar ej efter om vi äro ringa, utan an
seende, oansenliga. Han ser t. o. ·m. 
gärna att vi äro krossade, ty då kan 
han forma om oss som han själv vill, 
och i helandets konst är han väl för
faren. _ Men blott i de käril han fått 
rena kan han gjuta nådens och kraf
tens flöden. Han själv vill och kan 
rena. »Jag är Herren, som helgar.» 

Låt .oss också något giva akt på:. 

vad som hörde till den israelitiske 
prästens uppgifter och sysslor. Vi ha 
mycket att lära därav. 

Hela syftet med prästadömet var 
ju att förmedla den i synd fallnes 
återupptagande gemenskap med 
Gud. Höjdpunkten i prästtjänsten 
var därför offrens frambärande, dels 
till vinnande av försoning och rening 
för människan, dels som ett uttryck 
för den sålunda benådades tillbedjan, . 
tacksamhet och hängivenhet. I vårt 
nya testamente se vi huru detta över
allt finner sin tillämpning dels på 
J esu stora offergärning för oss och 
dels på den andliga offertjänst, var
tiIl alla kallas, som i tro tillägnat sig 
denna, nämligen att förkunna hans 
död, uppståndelse,' förhärligande och 
tillkommelse, på det att människo
hjärtan måtte såsom ett Herren väl
behagligt offer läggas på hans altare 
och invigas . till hans tjänst. Det är 
också detta som aposteln framhåller 
i vår text såsom det väsentliga i 
evangelii offertjänst. 

Till prästens uppgift hörde bl. a. 
att tiiIse att elden på altaret alltid 
hölls brinnande. Den fick aldrig 
siockna, och därför skulle prästen 
»var morgon antända ny ved därpå» 
(3 Mos. 6: 12). Må detta få äga oss 
att vi var morgon böra träda fram 

_	inför Herren på det att trons, kärle
kens och nitälskans eld i våra hjärtan 
alltjämt måtte finna ny näring. Men 
»främmande eld» täckes icke Herren. 
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Därom talas allvarligt varnande ord 
i berättelsen om tvenne av Arons sö
ner, vilka buro fram )) annan eld än 
den han bjudit dem )) , och därför 

' drabbades av Guds misshag och straff 
(3 Mos. 10: 1'--:'2). Främmande eld: 
är det icke egenviljans, egenkärle
kens, den köttsliga kraftens, det egna 
partinitets eld? 

Till prästens dagliga förrättning 
hörde också vården av lamporna i 
den sjuarmade ljusstaken, som hade 
sin plats i ))det heliga )) . Dessa skulle 
skötas »från aftonen till morgonen 
inför Herrens ansikte » och ställas 
upp så, att de kastade sitt sken över 
platsen framför ljusstaken. Ljussta
ken med de 7 lamporna var ju en sin
nebild av Guds fullkomlighet i rätt
färdighet, nåd, makt ,och vishet. Lju
set härav skulle ständigt stråla. Så 
hör det ock Herrens vittnen i denna 
tid till, att låta hela fullheten ~v 

evangelii sanning stråla ut, att för
kunna )) allt Guds rådslut» och, såsom 
aposteln säger, föra frain ))fullheten 
av Kristi evangelii välsignelse )) . Så

, som ljusstaken skulle belysa platsen 
framför där den var ställd, varest 
skådebrödenbefunno sig, så är det 
Kristus såsom livets bröd som evan
gelii ljus skall göra känd för att han 
må uppenbaras för och mottagas av 
själarna, den Kristus, som är tecknad 
i vår bibel och icke en sådan, som 
av den liberala teologiens forsknings
resultat berövats sin Frälsare - och 
,gudomshärlighet. 

Aran och hans söner skulle även 
»skilja mellan heligt och oheligt, mel
lan orent och rent (3 Mos. 10: 9, 10). 

För Guds barn i denna tid är detta 
synnerligen nödvändigt. Världen vill 
ej veta av denna skillnad, den vill ej 
veta av något hinder att göra vad 
köttet och sinnet lyster. Synd! Ett 
för mången föråldrat begrepp. För 
mången finns intet, som är heligt och 
intet som är oheligt. Men än värre 
är att gränsen häremellan för mången 
kristen är alltför oklar, alltför svä
vande. Det är så ' bekvämt att tole
rera, då man ' borde reagera; det går

" 'så lätt att g~~ världsan<;lar,s infly
tande få den aridIfga omdömesförmå
gan så försvagad, att man ej förmår 
skilja mellan gott och ont. Därtill 
kommer att många andliga förvillel
ser gå fram i tiden, varför ett av 
Guds -Ande Upplyst sinne är på det 
högsta av nöden. Vi som tro måste 
vara bärare av saltets kraft, vi måste 
klart hävda att endast Guds Ande 
och Guds ord äro tillförlitliga domare 
angående rätt och orätt. 

Frambärandet av rökoffer utgjorde 
även en viktig del av prästens upp
gift. Vi veta, att detta betecknar de 
heligas böner. Vi äro kallade att in
gå i förbönens ämbete, och detta är 
en oundgängligen nödvändig del av 
den prästerliga förvaltningen av Guds 
evangelium. Då man läser den un
derbara skildringen av Hudson Tay
lors liv, ser man på ' det tydligaste 
vad bön betyder i missionsarbetet. 
)) Vad som främst av allt behövs»,sä
ger han, »är allvarlig bön i tro. )) Och 
vilken bönens man var han ej, vilka 
bönhörelser fick han ej mottaga! Ge
nom bön satte han Guds allmakt i 
verksamhet. Mången natt tillbragte 
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han ' i bön, och det kunde t. o. m . 

sägas att »hans själ var alltid i oav

låtlig bön» . . 


När. Simdar Singh nyligen "besökte 
vårt land, "sade han bl. a., att det är 
genom bönen vi lära att förstå Guds 
planer. När vi ställa oss inför Her
ren, "uppenbarar han vad vi behöva 
veta om hans planer och bringar oss 
att ingå i dem, att vandra "i dem. I 
missionsarbetet är detta " av högsta 
vikt. . Ej att våra planer bli utförda, 
men ";.;tt -Q::!,!d visar oss sina planer och 
ger oss nåd att vara med att utföra 
dem, är det som behöves. 

I vår missionstidning har helt ny
ligen framhållits, att med de nutida 
förhållandena många svårlösta pro
blem uppstått i arbetet på fältet. Jäs
ning och oro, mäktiga vågor av natio
nalistiska rörelser hota med stora 
svårigheter. Därför, heter det, har 
vår uppgift aldrig varit mera krävan
de än nu. »Missionens framtidsupp
gifter äro väldiga och därför måste 
den närvarande tidens "missionsverk
samhet framför allt ske i bönekam
pens tecken. " De gångna 3S åren av 
denna missions historia är ju också 
fulltecknad med bönhörelser, vilka 
mana oss att alltjämt och alltmera 
troget gå den uthålliga trons böne
väg. 

Slutligen se vi i S Mos. 20: 2-4 

ännu något, som prästen i gamla för
bundet skulle göra, nämligen att, då 
inännen stodo färdiga till strid upp
muntra dem och stärka deras för
tröstan till Herren. Vi ha ock en mot
"svarande uppgift. Paulus »styrkte 
lärjungarnas själar» varhelst han for 
fram. Detsamma säges åter och åter 
om de övriga apostlarna och deras 
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medarbetare. Oin Apollos heter det 
t. ex., att »när han kommit fram, blev 
han dem som trodde till mycken 
hjälp genom den nåd han undfått. 
Apg. 18: 27. - Själva mottogo apost
larna mycken hugnad och vederkvic- " 
kelse av de kristna. Även vi ha sä
kert erfarit vilken rik vederkvickelse 
det medför, då vi få möta varandra 
och ömsesidigt "hämta hugnad ur vår 
gemensamma tro». Och såsom den 
israelitiske prästen skulle uppmuntra 
genom att visa på Herren och hans 
makt, så är det "också när vi i den 
gemensamma trons djupa samhörig 
het söka med varandra i ordet och 
bönen alltmer lära känna Herren, 
hans löften, hans makt och kärlek, 
som tron vinner styrka och vi få 
kraft till nya strider. Blive denna 
högtid sådan! 

" Och Aron och hans söner gjorde 
allt, vad Herren bjudit genom Mose. 
Då sade Mose: Detta är vad Herren, 
bjudit eder göra. Sedan skall Herrens 
härlighet visa sig för eder. - - Och 
Mose och Aron gingo in i uppenba
relsetältet, sedan gingo de åter ut och 
välsignade folket. Då visade sig Her
rens härlighet för allt folket. Och 
allt folket såg detta och de jublade 
och föllo ned på sina ansikten» (3 
Mos. 8: 36; 9: 6, 23 , 24). 

Om Herren får göra oss lydiga och 
får skickliggöra oss, missionärer och 
missionsvänner, för den heliga offer
tjänsten, det prästerliga förvaltandet 
av evangelium, då skall Herrens här
lighet " uppenbara sig i miSSlOnens 
verk. Då skola hedningarna bliva ett 
honom välbehagligt offer, helgat i den 
helige An!;le. Och då blir det jubel 
och tillbedjan. 
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Lisbet Göransson. 
Till. S. M. K:s expedition anlände för 

åtskilliga ål' sedan ett brev från Hall
Marby i Jämtland, innehållande en 100
kronesedel och följande rader: 

»Jag är bara en fattig arbetskvinna. 
Har nu plockat lingon i skogen och sålt 
i östersund för 40 kr. De pengarna ska' 
missionen ha. Så har Gud välsignat mig 
på annat sätt, så att jag kan fylla i sum
man, och skickar nu jämt hundra.» 

Brevskrivarinnan, Lisbet Göransson, ta
lade vidare om att hon i m ånga är bedd 
för S. M. K:s mission, ja, haft kärlek till 
Guds verk. i Kina, alltsedan missionär 
Erik Folke första gången reste ut. 

Och »lingonpengan) kommo år ' efter år, 
ända tills ryggen ej mer förmådde böja 
sig till den ansträngande ·bärplockningen. 
Också sedan skickades medel - ofta tack
offer. Och brev skrev Lisbet många till 
exp., brev som andades den djupaste kär
lek till missionen och som visade, alt när 
hon läste missionstidningen, intet gick 
henne förbi, som kunde göras till föremål 
för bön och tacksägelse. Hennes ofta 
mycket originella brev kommo alltid med 
uppmuntran och hjälp. Man kände, att 
Lisbet var en av »pelarna» i Guds försam~ 

ling, som genom sin kärlek .och förbön 
var en verkligt bärande krart. 

Aldrig skall jag glömma första · gången 
jag hade förmånen lära känna Lisbet 
personligen. Det var en av högtidsdagar
na i mitt liv. Hur fin och prydlig stod 
hon ej i sin rena, enkla bomullsldädning, 
den lilla gumman, vid HaIl-Marby brygga 
för att taga emot den långväga gästen. 
Med ens var det, 'Som h ade vi varit be
kanta hela livet. Vi hade ju också rnånga 
intressen gemensamt. Och ljuvligt kändes 
det att komma jn j Lisbcts anspråkslösa 

h em. Man kände, att man där stod på 
helig mark. När vi började vår samvaro 
med att tillsammans 'böja \"åra knän in
för all nåds Gud, hur bad icke Lisbet för 
missionen, nämnande· den ena och den 
andra av missionsarbetarna vid n::unn, 
och det ehUTIl hon aldrig sett någon av 
dem. 

I sin hemsocken var Lisbet mycket vär
derad för sin redbarhet och gudsfruktan. 
Redan vid 15 års ~Ilder hade hon genom 
söndagsskolan blivit vunnen för Herren. 
För egen del hade hon y tterst små behov 
och hade därför alltid att dela med sig 
åt behövande. Betecknande för hennes 
sinnelag är följande lilla händelse, omta
lad av henne själv. 

En fattig hantverkare som hade en 
mycket eländig bostad, skulle bygga sig 
en ny stuga, och im av hans vänner gick 
omkring med en lista för att samla bidrag 
till bygget. Han kom också till Lisbet, 
men hon sade denna gång tvärt nej, ty 
hon tyckte sig ha hjälpt familjen i fråga 
rätt mycket förut och därfor h aft dnga 
tack. Men på . kvällen , sedan hon lagt sig . . 
började samvetet tala. En inre röst sade: 
»När du nu beder till Gud i morgon bitti' , 
tänk, om han då säger: 'Nej, nu Lisbet 
har jag redan givit dig så mycket, att nu 
han jag inte ge dig något mer'.) Nu kun
de hon knappt vänta till morgonen med 
alt gå och avlämna sitt bidrag. 

På äldre dagar ägnade Lisbet sig myc
ket åt sjukvård och kunde stundom vara 
borta från sitt lilla hem i veckor, ja, må
nader, för att tjäna någon lidande. Och 
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visst är, att hon vid mer än en sjukbädd 
fick vara till stor välsignelse. Var hon 
gick, vittnade hon så gärna om sin Mäs
tare; 

Under hela förra vintern var Lisbet 
klen, och i början av september måste 
hon intaga sängen. Hennes lidanden vara 
stundom mycket stora, men hon var all
tid tålig, sä snart hon var redig. Under 
sjul{domen talade hon ofta om ett före
drag, som hon i somras hört aven norsk 
präst i östersund. Han hade sagt, att 
Jesus blott kan frälsa stora syndare. De 
små behöva honom ej. De få frälsa sig 
sjiilva. »Och jag», brukade Lisbet säga, 

. »äl' en stor syndare, så jag får ha Jesus 
. till min Frälsare.» 

Den 2 november förlössade Herren sitt 
trötta, lidande barn. Hur hade hon icke 
längtat efter den stunden, då hon skulle 
»bli fri från sin hosta och alla syndens 
besvärligheter» I Nu har hon vid nägot 
över 70 ärs ålder fätt lägga ned pilgrims
staven för att gä in i den himmel, om 
vilken hon bx:ukat säga: »Jag tycks få 
börja himlen redan på jorden». Den 10 
nov. vigdes hon till gravens ro iden med 
blommor och grönt vackert klädda kyr
kan i Hall-Marby. 

Men ännu är det, som hörde jag henne 
bedja: 

»Må Han, som älskar alla lika mycket, 
snart lä ta sitt ljus lysa över hela Kina och 
över alla hednaIänder, sitt stora namn till 
pris! Och må Herren genom sin Helige 
Ande fä verka större nit i missionsför
samlingen att bära ut vittnesbördet om 
Jesu kärlek till syndare både nMa och 

. fjärran!» 
E. fl. 

Från redaktion och expedition. 
Nya ledamöter i Kommitten. 

Till ordinarie ledamot i Kommitten för 
Svenska Missionen i Kina har t. f. kyrko
herden Gunnar Arbman, Undersåker, in
valts, och till rådgivande ledamö,ter tand- ' 
läkare Josef von Malmborg, Stockholm, 
och musikdirektör Harald Gillgren, Djurs
holm. 

Under tacksamhet till Gud för denna 
förstärkning av Kommittens krafter bed
ja vi att de nya ledamöterna innerligt och 

troget må fä vara omslutna av våra bed
jande vänners förböner. 

* 
Familjenotiser. 

Den 21 ' sept. skänkte Herren makarI}a 
Gertrud och Verner Wester en dotter, 
Anna Greta. Allt stod väl till, då medde
landet avsändes. 

Makarna Karin och David Landin hava 
även enligt ett telegrafiskt meddelande, 
som till släktingar i Sverige ingått, erhål
lit en son. 

Vi lyckönska föräldrarna och bedja få 
innesluta de små nykomlingarna i mis
sionsvännernas förböner. 

* 
Förhållandena i Kina. 

Förhållandena i Kina äro alltjämt av 
oroväckande art. De oroligheter, vilka vi 
i föregående nummer omnämnde, synas 
fortfara. Kina Inlandsmissionens direktor, 
mr Hoste, meddelar, att läget aldrig varit 
·mer oroväcl{ande än nu. Laglösheten bre
der ut sig allt mer. Allt ser hopplöst ut, 
så framt ej Gud behagar uppväcka någon 
kraftig och god ledare, som kan bringa 

Ädelstenar i Mästarens \ Från lidande till seger. krona. 
En kineskvinnas livskamp av

Liv~bilde~'f1'ån missionsm·bp.tet 
i Kina av fru R Goforth. . Ingeborg Ackzell. Rikt illustr. 
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-ordning och reda. Hur allvarligt läget är, 
kan man förstå, av ett just nu (d. 15 nov.) 
mottaget telegram från Svenska Skarans 
på Kikungshan rektor, i vilket meddelas, 
-att hela skolan av myndigheterna beord
rats resa ned till Hankow, enär det befara
des, att rövarna skulle gå till anfall emot 
Kikungshan. Allt detta är en anledning 
till allvarlig förbön. 

.
Prenumerationsblankett. 

Med detta nummer följer som bilaga en 
prenumera tionsblankett. Det är en stor 
hjälp för oss, om prenumerationen verk
ställes i god tid före årsskiftet. Upplagan 
kan då lättare beräknas. Se för övrigt 
prenumerationsanmälan. 

~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo~ 

f BREVAVDELNINGEN l 
o o 

~c:.o 00000000 o 0000000 0000()()0000 00000 oooooooooooo:(i) 

På resor och vandringar i Yuncheng
distriktet. 

Av David Landin. 

L 

Ehuru Yilnchengs missionsdistrikt är 
ett av de minsta till ytinnehållet och det 
första som öppnats för missionsarbetet på 
vårt fält, har evangelisationsarbetet där 
under de senaste åren blivit ganska åsi
dosatt, åtminstone' har arbetet bland män
nen ej kunnat så kraftigt bedrivas som 
förr. Orsakerna härtill äro nog flera 
främst den, att de manliga missionärerna 
ej kunnat helt ägna ,si~ åt församlings
vården utan ha haft sitt mest krävande 
arbete förlagt till specialuppgifter utom 
församlingen, men också ha de täta om
byten av missionärer, som ägt rum,_ för
<Jrsakat svårigheter _att på en kort tid 
sätta sig in i församlingsarbetets olika 
iö·rhållanden. Trots Qetta har församlin
gen vuxit både i medlemsantal som ock
så - i antalet av nya predikoplatser. Det 
är om besök på dessa senare, som mina 
uppsatser skulle handla : 

Kailånlsuen eller Gränsbyn. 

Denna utpost är vår nyaste och mest 
avlägsna om man undantar Hsiabsien. 
Den öppnades för två år sedan och är 
belägen på gränsen mellan Hsiahsien och 
Anyihsien, därav namnet - Gränsbyn. 
Ledaren för den lilla grupp, som samlas 
på denna plats, heter PeL Han har som 
soldat för många år sedan hört och läst 
evangelium i staden Kiangchow, men blev 
omvänd och helt förd till Gud i Anyi. Re- - 
dan före sitt dop och inträde i försam
lingen mycket nitisk för andras fr älsning. 
har han även sedan verkat bland sin bys 
och de närgränsande bergsbyarnas befolk
ning. Tyvärr använder han väl mycket av 
militärmaner i sitt arbete. Mera befallan
de än bedjande och manande söker han: 
föra människor till omvändelse, bättring 
och tro. Och Gud, som ser mera till hjär
telaget än till den ytLre formen, har väl
signat hans verk i Herren, så alt flera 
redan blivit vunna. 

Som han är en ganska välbärgad bone 
de, har han i ett av husen på gården in~ 
rättat en predikolokal, som rymmer ett 
40---':'50-tal personer. Här och ute på öpp-i 
na gårdsplanen hade vi våra möten. 

Min hustrus och mitt besök var läng~ 
väntat. Redan innan jag blev gift, lovade 
jag, att så fort jag kunde skulle jag taga 
min hustru med på besöket dit, så att 
också kvinnorna skulle få höra. 

I slutet av febr. foro vi dit Ett pal! 
kilometer utanför byn kom en man för 
att möta oss. Här Hngo vi på flera sät! 
känna, att vi voro väntade. Riktig fest
mat (kinesisk) hade gjorts i ordning, och 
sedan vi ätit och gjort besök i' ett par 
kristna hem, började tiden för gudstjäns
ten närma sig. Icke iångt ifrån byn hål
ler en automobilväg på att anläggas, och 
flera av förmännen bo i »Gränsbyn». Även 
dessa fingonu höra evangelium. Vid 
mörkrets inbrott hade ett 30-tal män och 
kvinnor från byn samlats, och för dessa 
fingo vi förkunna livets ord. En av våra 
predikantelever var med oss, så att vi 
hjälptes åt att predika i ett par tre tim~ 
mar. _Då folket icke syntes tröttna utan 
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nya åhörare i stället komma, höllo vi på 
till omkr. kl. 10 på kvällen, och knappast 
ens då ville de- skingra sig. 

Följande dag var . söndag, och som vi 
lovat fara till Hsiahsien, och på vägen dit 
besöka en by, där en sökare bor, måste 
vi tidigt upp. Efter en lätt frukost sam
lades vi på gårdsplanen till morgonbön. 

Vårt besök hade nog ej varit förgäves. 
Förutom de offentliga vittnesbörd som 
frambars, fick min hustru tala vid ett par 
kvinnor och hjälpa dem med läsning, 
sång och bön och jag ett tillfälle att stifta 
frid mellan ett par troende, som hade 
svårt att draga jämt. 

Port till ett kinesiskt tempel. 

l Tienshan eller Bergsbyn. 

Det val' endast en 4-5 km. väg, som 
skilde byarna åt, men vägen yar ytterligt 
stenig och svår. I »Bergsbyn» bor famil
jen Tsui. Mannen är en omkr. 40 års 
gammal lantbrukare, som redan har 8 
söner, av vilka den äldste är 22 år gam
mal, gift och har bam, så att Tsui är 
redan farfar. Tsui har genom Pei blivit 
förd till frälsningens kunskap, och, ehuru 
ban vid vårt besök ännu ej var döpt, vitt
nade hans hemförhållanden om att ' han 

sökte få . sin -familj med sig. En av sö
nerna .är sidenvävare och en varm och 
ivrig sökare efter .sanningen. 

Då vi kommo iram, samlades så myc
ket folk, att gårdsplanen blev alldeles full
packad. Även i rummet där vi slogo oss 
ned vågade sig till och med en hel del 
kvinnor komma in. Min hustru och jag 
sjöngo några sånger för dem samt talade 
över ett par texter, som vi hade tryckta 
på stora ark. Kvinnorna ville gärna alt 
min hustru skulle stanna kvar; men vi 
måste snart bryta upp och med en liten 
trupp sökare och troende som följesla
gare fortsätta vår färd till 

Hsiahsicn eller samma/'
staden. 

Ehuru namnet troligen här
stammar från den tid då en 
dynasti med namnet Hsia 
regerade i Kina för omkr. 
4,000 ~t1. sedan, passar det 
väl samman med den grön
ska och härlighet, sommaren 
har att bjuda på här, ty 
"Sommarstadem) är belägen 
utmärkt naturskönt. 

I denna stad har missio
nen ej förut haft något sta
digvarande arbete, ehuru 
den besökts av många av 
våra missionärer. Först ef
ter hungersnöden ,och det 
nödhjälpsarbete, som vi däl' 
fingo utföra, hava vi känt 

alt tiden var inne att öppna en liten 
utstation där. Äldste Tsao (f. d. läkare 
och K. F. U. M,-sekreterare) fick börja 
med underhandlingar om hus. I början 
såg det mycket omöjligt ut alt få någon 
lämplig lokal, då husägarna antingen ej 
vågade sälja eller hyra till »Evangelisa
lens folk» eller oek.så begärde oskäliga pri
1:-er. Men en natt hade Tsao en dröm, då 
han hörde Gud säga, att han ej skulle 
frukta, ty i denna stad fanns det 10,000 
som »skulle komma att höra Gud tilhl. 
Mycket snart efter denna händelse fin go 
vi hyra en ganska lämplig gård med två 
präktiga hus. 
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Vi ha också ~ökt att grundlägga arbe
tet här så, att den lJ.livande församlingen 
må från första stund känna verksamhe
ten som sin egen och ej som en av ut
länningar bedriven verksamhet. Och jag 
tror, att de få sökare · och troende, som 
sedan slutit sig till församlingen, verkli
gen känna det så. . 

Detta besök var troligen det försla som 
ett missionärspar gjort i staden. Tilloppet 
av kvinnor blev också stort. Då vi an
lände hade gudstjänsten redan börjat, 
och »kapellet» var fullsatt, val"för vår 
lilla skara fick taga plats utanför. Inför 
denna mycket uppmärksamt lyssnande 
skara av män och kvinnor, säl,erligen 
uppgående till ett 70-80-tal, fingo vi un
der nära 3 timmar avlägga vittnesbörd, 
och vi kände att Gud var .med oss. An
nu har ingen av stadens befolkning ge
Iom dopet bekänt sin tro men flera upp
riktiga sökare finnas jämte ej så få från 
landsbygden. 

Utom Tsao verkar ävencn kolportör i 
distriktet, särskilt i bergstrakterna, och 
Yi hoppas, vill Gud, kunna öppna en li
ten gosskola inom området-. Tsao bedriver 
också en gagnande läkareverksamhet, vil c 

ken säkerligen öppnar dörrar och hjär
tan för evangelium. - Vårt sista besök 
under resan gällde 

!lnyi - eller Fridsstaden. 

Denna lilla stad ligger endast omkring 
9 km. från Yiincheng. Missionen har där 
haft en liten lokal under 3-4 år. Vårt 
besök gällde egentligen borgmästaren i 
staden och hans husfolk. Borgmästaren 
är en ung man, som genom vårt nöd
hjälpsarbete ofta kom i beröring med 
oss. Han var mycket missräknad över att 
han ej blev inbjuden till vårt bröllop, var
för min hustru och jag ett par gånger in
bjödo honom till vårt hem på kaffe etc. 
Under ett sådant besök bad jag honom, 
att .min hustru skulle få hälsa på hans fru 
och gamla mor samt att jag skulle få t ala 
i fängelset till fångarna. Han lovade detta 
genast och inbjöd oss a tt komma och »äta 
mat» med honom. .Just på återvägen från 

Hsiahsien var dagen bestämd därför. Döm 
om vår stora förvåning då vi ·komina in 
i "Yamen», att finna borgmäStaren bort
rest i och för ett ofÖrutsett uppdrag. Men 
han höll sitt ord likvål, i det att .min 
hustru fick komma in i hans hem och 
unde r ett par timmar tala och sjunga för 
hans gamla mor. och hustru. En !fn fest

.måltid var dukad för oss och slutligen 
blevo Ani fängelseportar för första gången 
öppnade för evangeli budbärare. 

Innan diakonen Wang . och jag fingo 
komma in i fängelset, hade. vi en stunds 

parlamenterande med en av sekreterarna 

Lantmän hämta sädJ vid nörlhjäilpsutrlelni ngen. 

F?IO O. Bei"ho((. 

i rådhuset. Härunder kom jag att fråga 
honom om han trodde, att det fanns 
några verkJigt goda människor på jorden. 
».Ja, men de äro nog få», blev svaret. Då 
jag förnyade frågan med förändringen 
»fu/lkomligt goda människor», svarade 
han: »Några sådana finnas nog ej. » »Nå», 
tillade jag, »i så fall äro vi ju alla syn
dare och behöva en frälsare från synd, 
om vi skola ha hopp om befrielse från 
straf!.» Han nickade jakande, och jag 
trodde att det skulle stanna därvid. 

Om en stund fingo vi komma in på fän
gelsegården, där en skara av omkr. 200 
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män i alla åldrar stod uppställd, somliga 
med kedjor om fötterna andra med fjätt
.rade händer men flertalet lösa. En dyster 
och gripande åsyn var det att möta dessa 
sorgsna eller spotska blickar:. Inför dessa 
män fick jag tala om en Frälsare som 
kommit att frälsa syndare och sätta fån
gar fria. Diakonen Wang fortsatte i sam
ma anda en stund. - Sedan vi slutat fram
trädde den unge sekreteraren och tacka
de oss. Vänd till fångarna upprepade han 
så mina ord tillämpande dem på sig själv. 
Han slöt med: »Vi äro alla syndare 
icke blott ni som stå fjättrade - och 
vi behöva alla en ·frälsare. Därför skola 
vi tro på denna goda lära.» Säkerligen 
har aldrig någon ärilbetsman så talat till 
fångar. Må Gud få frälsa honom och 
många, som vi fingo vittna för under vår 
resa. 

På väg mot Kina. 
Av Morr;s Bergling. 

L 

Så äro vi då på väg mot Kina. 

Vi äro på färjan Trälleborg-Sassnitz. 
Vårt Sverige syns snart ej längre. Vi äro 
internationella, ja till den grad, att vi ha 
- kineser i sällskap. Mor (fru B.) slår sig 
genast i språk med dem - naturligtvis 
på kinesiska. Vi unga stå häpna men in
tresserade i närheten och förvåna oss över 
mors aldrig sinande ordförråd. Kineserna 
tillfrågas, om de hört något om »fuh-in» 
(det glada budskapet) - men nej. De ha 
intet hört. Man tänker med vemod på 
sanningen av Pauli ord: 

»Huru skola de åkalla den, på vilken de 
icke tro? Och huru skola de tro den . som 
de icke hade hört? Och huru skola de 
höra, utan att någon predikar? » (Rom. 
10: 14). 

De tyska kritklipporna på. Riigen fängs
la vår uppmärksamhet. Vi nalkas Sass
nitz. Nu backar färjan in i hamnen. Tys
kar, engelsmän, fransmän, amerikaner 
trängas och larma framför · utgången. 
Plötsligt förstummas den internationella 
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skaran. En liten kärnfrisk gubbe tränger 
sig fram genom hopen och ropar på 
.klingande småländska: »1 sa va snälla .å 
nötta på Er för nu sa vi yppna'» - Ingen 
kunde missförstå honom. 

Over den flacka nordtyska slätten går 
färden mot Berlin, där vi stanna .över 
söndagen. 

En söndag i Berlin. 
Vid tO-tiden gå vi till domkyrkan. Här 

anvisas vi plats på en läktare mitt för 
predikstolen. Dömen är mäktigt impone
ra nde både utan och innan. Där vi nu 

. sitta drages blicken oemotståndligt mot 
fönstren bakom altaret. Vi se inläggningar 
i de mest underbara iärger och i mitten 
Kristus på korset. - Nu tonar orgelprelu c 

diet. En gosskör stämmer in o'ch fyller 
templet med välljud. Prästen träder inför 
altaret: - - - »Mitt hus är ett bönehus 
men I haven gjort det till en rövarkula) 
- Orden ljunga som en dom över vår tid 
och dess ofta tomma ' gudstjänst. . 

Prästen Owncilieråd Koerzinger) synes 
på predikstolen. Vi få uppleva en gripan
de och manande stund. 

Prästen talar om den onda tiden (die 
böse Zeit) . . Tiden är svår och kampfylld. 
Men vi ha ingen rätt att förtvivla, ingen 
rätt att fegt fly svårigheterna. Gud ger oss 
aldrig prövningar utan mening. Allt tjä~ 

nar Hans rikssak. Vi ha därför att böja 
oss inför Honom, böja oss - men ej i 
likgiltighet och slöhet utan - »köpande 
tiden» (Ef. 5: 16). Måtte vi kunna lära oss 
att se evighetsvärdena i tiden och i tiden 
samla evigheten. Då slippa vi lidandet. 
Må vi lära oss att bedja: »Ske din vilja, 
o Herre». 
D~t var en väldig predikan, värdig en 

kristen själasörjare i ett land i nöd. 

På aftonen var i K. F. U. M. anordnat 
ett samkväm för skandinaver. Vi voro in
bjud'na såsom gäster. Flera av oss talade, 
ett par sjöngo. Unisont ljödo med liv och 
kraft danska, norska och svenska sånger. 
Det blev en minnesvärd afton. Vi mot
togos hjärtligt och fingo vid avskedet 
många varma handtryckningar. 
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Berlin-Marseil7e. 

Från Berlin gick färden över Erfurt""": 
Halle-Wittenberg och Eisenach. alla kän" 

da pI3.tser från Luthers både barndoms

ungdoms-, kamp- och segerperioder. I 


. Frankfurt blev ressällskapet fulltaligt, i 

det bror Martin sluter sig till oss. Rhen 

passeras ledsamt nog nattetid. Vid mid

natt anlände vi till Basel i Schweiz. 

Varje missionsvän måste väl stanna i 
·.,ördnad och tacksamhet till Gud inför 
namnet Basel. Vad har ej Baselmissjonen 
uträttat för Guds rike. Jag kommer att 
tänka på den beprövade missionen på 
Guldkusten i Afrika. Den begynte 1828. 
Följande år bortrycktes tre av de fyra 
missionärerna, 1831 . den fjärde. 1832 an
lände tre nya krafter. Efter ett par må
nader voro två av dem nedbäddade i jor~ 
den. Baselmissionen tänkte då uppge ar
betet på Guldkuslen. Men de ville lämna 
avgörandet åt den ende överlevande, mis
sionär Rus. Ville han stanna, skulle ar
betet fortgå. Var han modfälld, skulle 
verksamheten uppgivas. Rus svarade: 
»Jag stannar». Nog krävde ännu arbetet 
många offer, såsom 1896 sexton missionä
rer. Men Gud har lönat sina trogna tjä
nare. Nu räknas de kristna i lO-tusental. 

Mycket vore att säga om Basel och Ba
selmissionen. Men vi resa vidare. Schweiz 
hänför oss och i synnerhet Genevesjön, 
som visar sig i en underbart vacker afton
belysning. Färden fortsättes från Geneve 
direkt genom Frankrike - efter Rhone
dalen - till Marseille. Rhone för tarikarna 
tillbaka till martyrtiden - denna verkliga 
prövotid fÖl' de kristna. Mången brändes 
här för sin tro. Askan st'röddes i Rhone
floden för att - som det hette - omöj
liggöra de dödas kroppsliga uppståndelse. 

Marseille-Port Said. 
Den 24 augusti kl. 5 f. m. anlända v'i till 

Marseille och bege oss till hamnen. Vi få 
ett beklämmande intryck av livet i en stor 
hamn. Arma folk! Uselt klädda män och 
kvinnor a v en mängd olika naHonaliteter. 
Alla äro mörkhyade. Många ha underliga, 
skrämmande utseenden, som bita sig fast 

i ens sinne; · somliga lömska, lurande, hår
da; andra slöa, förfallna. Sällan ser man 
en ljus, öppen blick. 

Följande dag på utsatt klockslag lossar 
vår ångare sina förtöjningar. Det är" ett 
stort, präktigt fartyg, som tagits från tys
karna. Det starka, tyska maskineriet för' 
stördes därvid av tyskarna och måste er
sättas av ett nytt. Det förra namnet Hin
denburg har utbytts mot det oöversättliga 
Azay hi Rideau. Byggnadsstilen vittnar 
om, att fartyget använts i krigstjänst. Man 
ser t. o. m. en plattform för grövre ka
noner. . 

Medelhavet ligger lugnt med sitt klara 
asurblå vatten. Vi styra mot Corsica. Da
gen flyr. Medan vi äta middag vid 6-tiden 
blir det på en gång mörkt - utan skym
ning. Vi sova ganska gott men väckas 
plötsligt av ropet: Nu äro vi vid Strom
'bolL 

Himlen är klar. Men på ett ställe, kring 
en liten ö, ha molnen skockat sig tätt tätt. 
ön är Stromboli - den ännu verksamma, 
rykande vulkanen. 

Ett par timmar förgå. Vi nalkas Mes
sinasundet. Vi se l'vlessina, skådeplatsen 
för den fruktansvärda jordbävningen år 
1906. Befolkningen i staden hade hädat 
Gud. De gingo t. o. m. så långt i sin för
härdelse, att de en afton korsfäste en 
gris för att även smäda Kristi korsdöd. 
Följande dag kom jordskalvet. Messina 
lades i spillror. Var ej det en Guds dom? 

Det är söndag förmiddag. Vi läsa· en 
utlägg~ing över fariseen och "publikanen. 
Vi ha just slutat andaktsstunden. Men vad 
är det? Vattnet virvlar kring båten. Här 
se vi en fena skymta fram, där en mörk 
kropp. Nu blottas både fenor och allt, 
Det är delfiner - ett helt stim. De göra 
höga, djärva hopp. 

Den sista skymten av Europa försvin
ner. Tre dygn går färden över öppna ha
vet. - 

Månne Paulus seglat fram här på sin 
stormiga färd till Rom? Förvisso. 

Forts. 
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Konferensen i JÖnköldng. 
Från Svenska Missionsrådets Kvinnokom

mittes konferens i Jönköpi"ng den 3 :e-5:e 
nov. lämnar fröken Ester Jonsson följande 
redogörel se: ' 

Att väcka och stärka missionsi utresset 
' bland kvinnorna var avsikten med denna 

ko'nferens. 
,Fröken L. Ueutersk'iöld, kvinnokomUlitten s 

ordförande, som öppnade mötet, gav efter väl
komsthälsningen en kort skildring av KOlk 
mittens uppkomst, mål och arbetssätt. Men det 
egentliga inledningsföredraget hölls av kyrko
herden ,E. Andre, som, ntgäende från Upp
bokens s junde ka]l . Allhelgonadagens text, 
frammanande bilden av skara n pa Sions 
berg, uttagen nr alla släkter och stammar och 
folk och ' tungomål. Därmed val' konferensens 
grundton anslagen och' själarna stämda för 
de budskap från hednavärlden, som de korn
inande dagarna skulle sätta hjärtuna i brand. 

Efter ett par varmt och känsligt s jungna 
solosånger av frk. N. Be?'gh, Tranås" bestegs 
talarstolen ånyo av frk. Reltte1'slciöld, som 
nu höll ett ingående föredrag om "J(vinnan, 
missionen och enheten», Med bilder ur bibeln, 
ur kyrko, och missionshistorien belyste t a l. 
kvinnans ställning i forntid och nutid med 
h,insyn till heunes olika verksamhetsfiilt in
om hem och samhälle. Kraftigt betonades 
kristendomens betydelse föl' kviunovärdets 
höjande och den stora skillnaden mellan den 
kristna kvinnans ställning och henne~ hed
niska ~ysters . 

Nu sjöng metodistkyrkans damkör ett par 
nummer, hälsningsskrivelser upplästes, varef
ter vidtog ett angenämt samkväm med te
supe. 

Lördagens föruandlingar inleddes med P.tt 
bibelstudium, ),[(vinnan i bibelns ljus», av 
baronessa n Olga Schaffa,litzky, ordf. i dunska 
K. M. A., ett studium, som fortsattes på. sön
dagen oeh blev en djuptänkt skildring av huru 
kvinnan framträder i den Hcl. skrift. Genom 
syndafallet hade hon rå.kat i förtryck men 
genom Jesus Kristus återvunnit frihet och 
människovllrde. Gam!. test:s ädlaste kvinno
typer hade varit bärare av Messias-aningen. 
Nya testamentets kvinnor hade t. o. m. före 
lärjungarna mottagit budskapet om uppstån
delsen och av den Uppståndne sänts åstad att 
kungöra undret. Ej underligt att kvinnan 
fått sin givna plats på missionsfältet. 

Fru Signe Valder, S. M. F., skildrade därpå 
de Andliga väckelser1.a i 1(onyo, Därute be
sannad'es Ull siarens ord om ödemarkens för
vandling till en lustgård . I stora skaror fyl
kade sig de svarta l<l'ing evangelium om värl 
dens Fräl sare. Gripande framhölls de nyom
vlindas offersinue och villighet att lida för sin 
tro. FrunBka mynd ighetern a hade näml igen 

i sa mbaud med katolikerna anställt förföljel
ser mot den protestantiska missionen. 

Förr och ?tu i Ost-T'urkestan var ,tmnet ' för 
' fru Sigrid Högbergs, S. M. F., föredrag. Aven 
därute i den mohammedansk!. världen hade 
man glädjande exempel på evangelii omska
pande' makt. Framförallt har detta visat sig 
inom kvinnovärlden därute. Högljutt höras 
kvinnorna prisa frälsningen s makt. Till kraf
tig bön föl' den mohammed ansku "ärIden 
Il\anades. 

Fröken Anna Beckman, K. M. A ., skildrade 
de intryck hon fått fran en ?'esa i NortIafiilca. 
Det sel' ut, som om de k ristna folken glömt 
bort denna del av världen som jn dock ä.r det 
kristna Europas närmaste 'granne. Nordafrika 
är Luzarus vid den rike man nens dörr. Rui
ner från de första u.rhundradena vittnade om 
det ljus, som en gång lyst övcr Nordafrika, 
men som nu förbytts i djupaste mörker. Sär
skilt beklagansvärd ur kvinnan. Dock även 
häl' funnos kvinnor vilkas ansikten återstrå
lade den frid, som skänkes i gemenskap med 
den korsfäste. Trots all tomhet i det rel igiösa 
livet blllnd Islams bekännare, gav dock den 
nordafrikanske mohammed anen intryck uv att 
vara en söka re . 

Förmiddagens sist n talarinna var frk. Siyrid 
1(1<1'ck, ordf. i det svenska K. 111. A:s Arme
nien-kommitt(;, Det armeniska tidsläget syn, 
t es rentav hopplöst. Aldrig hade detta folks 
ställning tett sig värre lin nu efter s ju ars 
krig. Nationernas förbund »ha r cj tid ), för 
det blödande armeuiska folket. Den enda makt 
som trätt räddande emellan är Förenta stater
na, ~om för närvarande underhåller ett 70,000
tal barn till flyktingar och omkomna. Anb
let ökas ständigt, nöden växer, och mora len 
sjunker på grund av de vidriga förhållandena. 

Efter lunchen samlades intresset kring det så 
aktuella ämnet: De unga och missionen. Den
na gång val' det L, M. F :s ordf. , fru Anna 
Pete·rson, som besteg talarstolen för att inleda 
ämnet ), Viin j den unge vid den väg han bör 
vandra», dessa den vises ord utg jorde , grund
temat föl' såväl det sakrika, klarläggande in
ledningsföredraget, som den därpa följand e 
disk ussionen. De unga måste utdanas, fostras 
för det ansvar, den gärning, som genom mis
s ionsbefallningen ålägges dem . Missionärskal
lelsen ger Gud allena, men ansvaret för mis
sionens heliga sak måste den kristna ungdomen 
fostras för. Början mu.ste göras med barnen, 
och härvidlag är fars och mors exempel al' 
grundläggande betydelse, men det g1i.ller att 
bevara och underhålla barnets missionsin'tresse 
under de ofta kritiska utveckl ingsåren. Mis
sionssfudium , korrespond ens med missionärer, 
regelbunden bön för missionen, bibelstudium 
offer m. m . omnä.mndes som medel att vinna 
de unga för missionen. 

Efter ett par hastigt flyende timmar kring 
detta: praktiskt sett kanske mest centrala lim
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ne i hela konf. intogs gemensam middag il 
Margaretas hush!l.llskola. Å ven dessa. stunder 
vid borden voro ägnade att befästa och stärka 
den enhetsanda, den syskongemenskap, som 
trots all tidens söndring, dock Sa varmt präg
la.de hela konferensen. »De heligas samfund» 
förnamns som en härlig bärande verklighet. 

Ater tonade sangen från den skara på väl 
300 deltagare, som fyllde salen. En och an
nan mansröst blandades med de övervägande 
kvinnorösterna. BJockan var sex, och upp 
på estraden tågade ett tjugotal missionärer 
från olika sällskap och .fält för att presenteras 
genom namn upprop och angivande av sällskap 
och fält. Följde så frk. Ragnhild Perssons, 
E_ F. S., Någ'1'a tidsbilder över mi..sionsa,·belel 
i IndAen. »Fasta tältpluggar», »utsträckta 
tiiltstreck» äro nödvändigheter i missionsarbe
tet. I Indien står man ' spörjande »Vad skall 
ske?» inför de stora politiska och religiös:). 
rörelser, som mäktigt beröra. folksjälen, Många 
fördomar ge vika för evangeliet. Så har 
kvinnan blivit en makt att räkna med såväl 
inom hem som samhälle, och bOll har börjat 
användas för genomförande av sociala refor
mer; avgudaoffren avtaga, kastväsendet bör
jar knaka i sina fogningar. Flera anknyt
ningspunkter har missionären i den hos indien 
djupt rotade olfertanken och i tron på en kom
mande frälsare och en därmed följande »gyll
ne ålder». Starkaste motståndet ' erbjöd mo
hammedanismen. 

Fru Elizaueth Franklin, S. A. M., talade om 
Bhile'rna, som en gång för 4000 ilr sedan haft 
en storhetstid men blivit undanträngda fråu 
s itt ursprungliga rike i norra Indien och för
drivits till mellerst[l. Indiens västra del, där 
de blevo sina besegrares, ariernas, slavar. Gri
pande skildrades deras låga kulturnivå med 
åtföljande vidskepelse och fattigdom. Men 
även här visar sig evangelium vara en makt 
till frälsning ur både andlig och lekamlig nöd. 

Sist talade frk. La,gerström om arbetet 
bland förbundsfolket Israel. Trots allt som 
talar för motsatsen, kvarstar dock löftet om 
judafolkets frälsning, och löftets fullbordan 
närmar sig. 

Efter en kort, ljuvlig aftonbön, som leddes 
av stadsfogde K. A.. Rundbäck, och ett därpå 
följande bönemöte, var lördagen ett minne 
blott> men ett minne, som manande och in
spirerande lever. 

Efter bibelstudiet, som pil söndagen började 
klockan två, bereddes de närvarande L. M. 
F :arna en angenäm överraskning av sina 
systrar i Jönköping, vilka anordnat gemensam 
middag på »Margareta»_ De till föreningen 
anslutna missionärerna voro med sin ordfö
rande i spetsen hedersgäster. En stund i bön 
inför Guds ansikte avslöt den vederkvickande 
samvaron. 

Redan en god stund före den utsatta tiden, 
kl. 6, voro alla. platser besatta och förväntans
fulla ansikten riktade mot estraden, där frk. 
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Ingeborg Ackzell, S. M. K. , nu inledde före
dragens rad. DerL blev en gripande skildring 
av deit förkrympta kviwnovärlden i Kina,. Ut
gllende frän Luk. 13: 10-16 framhöll talarin
nan· hurusom endast Jesu evangelium ·kan lös
göra denna nations kvinnovärld från den 
»vanmaktsande'», som i årtusenden hållit den 
fången. Talrika exempel illustrerade detta 
faktum. 

Om landet mella1~ Kina och S,:bir;cn, Mon
goliet, berättade diirpå Sv. Mongolmissionens 
sekr., frk. Agnes JaCObS010, som först gav en 
kort intressant historik över mongolernas ti
digare levna.dsöden och sedan övergick att tala 
om 'Monaoliet som missionsland. Första för
söket att nå detta folk med evangelium hade 
gjorts aven fransiskanermunk på 1200-tulet.. 
Senare hade såväl svenskar som engelsmän och 
amerikaner börjat m·ission bär men blivit ut
drivna. Nu arbetar här endast svenska Mon
golmissionen med 11 missionilrer. Skol·a de 
bli utdrivna eller fil. fortsiitta verket? Det 
beror till stor del på vår trohet i förbön. 

Efter ett solonummer av frk. Bergh fram
trädde nu Sv. Kyrkans missionär fru Gurli 
Norenius och talade om arbetet bland Zuluer
na. Zulu betyder himmel , sonen av detta land 
skildras ocksä som en ståtlig Guds skapelse 
med något av sitt lands sol i blick och väsen . 
Men solen läker icke hjärtats sär, och de sår 
som synden slagit detta folk med äro många. 
Särskilt vidrördes den stora skuld, som vi 
kristna stä i till ' detta folk och som ökas ge
nom de vitas försyndelser mot de svarta, för
syndelser som ske i en rutten civilisations 
namn. 

Fröken Maria E1'ikss01~, Svenska Missionen 
i Port Said, avslutade föredragen med några 
bilder från arbetet bland de unga mohamme
danska kvinnorna i Port Said. Arbetet tog. 
sin början 1911. Man räknade med moham
medanernas motstånd och beredde sig på svå
righeter. Herren hjälpte dock, och en skola, 
som snart räknade 80 elever, öppnades. För 
närv. undervisas i denna skola 250 unga 
flickor, även i kringliggande byar har skol
verksamhet kunnat börjas. Svårigheter har 
missionen haft att kämpa med men Herren 
har på ett alld·eles särskilt sätt bekänt sig 
t ill verket. 

Konferensen led mot sitt slut. Ett par 
vackra sångnummer gåvos av gamla missions
husets damkör, varpå frk. Holmer, Jönköping, 
fl. lokalavdelningens vägnar avtackade gäster
na. Fröken Reuterskiöld tackade Jönköpings
borna och framhöll hurusom de stora förvänt
ningar man byst om denna. konfe~ens vida 
överträffats. 

Efter ännu en bönestund för Guds i-ikes 
tillkommel,e i hedna världen skingrades del
tagarna för att med fördjupad blick och ett 
allt varma te intresse var och en på sin plats 
i livet förverkliga de höga iMer konferensen 
givit uttryck för. Ester Jonsson. 
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Insända skifter . 
studier och bilder från det nya Kina. Av 

1:ngeborg Wikander. Sveriges Kristliga 
Studentrörelses förlag. 422 sidor. Pris 
Kr. 8: 25. 

Förf. inleder sitt omfattande arbete med 
ett studium av folkreligionen i Kina, [gnar 
ett särskilt kapitel åt konfucianismen, ingår 
därefter på de politis)m förhållandena i den 
nya republiken samt skildrar den nationella 
student- och renässansrörelsen. Sedan låter 
hon läsaren få en blick »innanför murarna» 
och ställer fram väl tecknade personlighets
bilder från det nya Kina. Det ligger i sa
kens natur, att kvinnan i det nya Kina i 
boken fått sitt särskilda kapitel liksom ock 
att den sociala omvandlingen och uppgifterna 
för evangelisk mission i våra dagars Kina 
blir föremål för uIldersökIliIlg.. 

Det Rom gör det starkaste intrycket, när 
man läser den Ila välskrivIla bok, är deIl fiIla, 
förståelsefulla uppfattning av det kinesiska 
folket, dess kynne och andeliv, som förf. för
mått att tillägIla sig. Helt visst vågar mall 
säga, att det är blott få även ihland missio
närer, som på så kort tid förmå att så som 
förf. vinna inblickar i kinesiska förhållan
den. Men det var ju ock ett enastående till
fälle, som härvidlag erbjöd sig, då förf. fick 
insteg i den förnäma, på anor rika, Tso
familjen. Här fick hOIl som en familjens för· 
trogne Väll tillfälle att så hlicka in i kine· 
siska familjeförbållanden, och komma i be
röring med" kinesiskt tankeliv som är hlott få 
förunnat. :Man känner sig tacksam, då man 
läser förf. fina skildringar, av vad hon här 
på nära håll sett och lärt känna. Här finns 
intet av översitteri eller rflshögmod, som ty
värr ofta är betecknande för västerlänIlingens 

. uppfattning av kineserna. 
Då förf. emellertid även. upptagit studiet 

av folkreligioIlerna i Kina, bar bon givetvis 
kommit in på ett område, som är rätt så out
tömligt och där man lätt kan råka vilse. Det 
synes anmälaren, som om förf. kommit i be
röring med en sådaIl typ av konfuciaIlismeIl, 
att hon säkerligen omedvetet givit åt deIlIla 
en viss försköning. När förf. på sid. 35 sä· 
ger: "I konsekvent trohet mot den store Jä
raren har konfucianismelI förblivit väktareIl 
om en högre och renare gudstro», så har mall 
rätt att ställa· sig reserverad. Konfucius upp
trädde ju som en samhällelig reformator, vil
ken främRt av allt strävade efter att bibringa 
furstarna en rätt insikt om, hur de skulle 
styra sitt folk. · Hans förkunnelse, i många 
avseendelI så rik pä djupa tankar och sedliga. 
ideal, är ju dock egentligen icke religiöst be
tonad utan begränsar sig till att vara en mo
ralfilosofi. På sid. 53 säger förf. att »Kongtse 
upptog offren till förfäderIlas andar som en av 
de viktigaste grundpelarna i sin samfundslä

ra.» Detta är väl dock ej historiskt bevisligt. 
Tvärtom finner man ganska litet sagt om den 
saken i de skrifter, där hans utsagor äro b~
varade. Det var ju egentligen den konfucianska, 
skojan, som efter honom sedan upptog offer· 
tanken. Förf: s försök till tolkning av ordet 
»tao» torde ej heller kunna undgå kritiken. 
Då Lnotse själv icke ansåg sig kUIlna i ord 
givn. uttryck åt vad ban djupast menade med 
>,tno» är det litet riskabelt att sätta likhets
tecke~ mellan detta ord ocb Lagas. En helt 
nnnnn sakligt utredande behandling av tao-be
greppet bar lämnats i den i dessa dagar ut
komna boken »Tänkare i det gamla Kina» 
sid . 24. 

Dessa ting, om vilka de lärde tvista, be· 
höva ju ej förringa bokens värde. Anmäla· 
ren bar under läsningen av densamma fått ett 
alltmer stegrat ocb starkt intryck av dess v.är· 
de, och bokens slutpartier höja sig många 
gånger till en verklig apologi för kristen tro 
och mission. De välsignelserika resultat och 
de framstående personligheter, som förf. kan 
framföra såsom ett bevis för kristendomens 
expansionskraft, äro av verkligt apologetiskt 
viirue. Mnn önsknr därför, att en sådan bok 
som denna må vinna en vidsträckt .spridning 
icke minst i kretsar, som stå mer eller mindre 
främmande och oförstående inför missionens 
villdign. gärning. 

Boken prydes av omkring 200 aktuella och 
vackra illustrationer samt aven karta över 
det nuvaranu.e Kina. . 

N. H-n. 

Svenskar och indianer. Studier i svenskar
nas insats i den tidigare protestantiska 
missionens bistoria. Av Nils Jacobsson. 
Diakonistyrelsens bokförlag, 348 sidor, 
52 illustrationer och 2 kartor. Pris 7: 25 . 

Detta synnerligt gedigna, värdefulla' arbete 
skall hälsas med särskild tillfredsställelse av 
Sveriges missionsfolk. Det torde vara alltför 
föga känt, både i Sverige och i utlandet, vii: 
kli. ideal, som besjälade Sveriges stormän under 
den tid, då även Sverige hade planer på 
kolonial verksamhet. Då anmälaren sistlidet 
år besökte den gamla svenska kyrkan i Phila
delpbia och i dess sakristia såg de kungliga 
skrivelserna från Gustav II Adolfs och Axel 
Oxenstiernas tid, uppstod en längtan att detta 
avsnitt av Sveriges historia måtte bliva bättre 
känt. Lektor Jacobssons bok kom därför som 
en angenäm överraskning. Och den bok som 
nu erbjudes den intresserade allmänheten är 
ingen ytlig berättelse. Det högst intressan ta · 
missions· och kulturhistoriska . ämnet har 
gjorts till föremål för en uttömmande, vetell
skapligt orienterande framställning. Det är 
ett stycke svensk kyrko- och missionshistoria 
i vår stormaktstids storvulna och säregna iII
ramning. Av utomordentligt intresse är att 
man fär läsa. aktstycken och skrivelser på då
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tida mäktiga, robusta språk.. Man känner sig 
t.acksam då man läser denna bok, tacksam !ltt 
vi haft en sådan konung, i missionsuppfattning 
långt före sin tid, tacksam att den svenska 
stammen dock på det hela t~get i jämförelse 
med andra folk alltid intagit en nobel håll· 
ning till de fUrglIde. Den väldiga litteratur' 
!örteckn ingen, till v ilken genom noter i t exten 
oavlåtligen hänvisas, vittnar om arbetets ge
digenhet och höga vetenskapliga värde. Man 
skulle blott önskat att bokens pris kunnat 
sättas något lägre så att den ku nnat få en 
mycket. vidsträckt spridning. 

N. H--n. 

Det blå huset. Bilder från missionen i 
Cooch-Behar. Av Oscar Lindmark. 19 si
dor . Pris 30 öre. 

En synnerligen väl skri ven skildring_ För!. 
rycker läsaren så helt med sig och ställer ho
nom sa mitt in i den miljö i vilken missio
nären arbetar att det är, som om själva den 
konkreta bild av missionsarbetet, förf. egent
ligen syftat att teckna, helt angenämt trollas 
fram likt ett sagoslott. Man ser det alltsam
mans för sina ögon utan hjälp av tröttsam sta· 
tistik eller stereotyp redogörelse. 

N. H--n. 

Försäljning 
anordnas av syföreningarna för Svenska 
Missionen i Kina, tisdagen den 5 dec. i 
K. F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3. 

Gåvor, även in natura, mottagas tack
samt under nedanstående adresser och på 
S. 	M. K:s exp., Drottninggatan 55. 

Doktorinnan Maria Berg, Hantverkare
gatan 28. 

Fröken Emma Beskow, Stureg. 56, 4 tro 
Fröknarna M. och N_ Cavalli, öster

malmsgatan 23, 4 tr. 
Fru Elin Holmgren, Fjellstedtska sko

lan, Uppsala. 
Fru Mina Johansson, Grevtureg. 31, 1 tro 
Fröken Tekla Liljeqvist, Malmskillnads

gatan 31, 1 tro 
Fru Olga Magnusson, Äppelviken. 
Fröken Louise Schön, LfItzengat. 5, 3 tro 
Fröken S. Storckenfeld/, Engelbrekts

gatan 6 a, 2 tro 
Fröken Thyra Sandstedt, Sibyllegatan 

55-57, 2 tro 
Fru Karin Wennerström, Lidingön. 
Fru Hanna Hal/s/röm, Bragevägen 8. 

Fru Beda Rede/l, Upplandsgatan 28. • 


Hans Stjärna i Östern. 
Svenska Missionens i Kina Julkalender, 

19:e ärg. 

Vår julkalender kommer i år med ett 
rikt och omväxlande innehåll. I en julbe
traktelse över Barnet i Betlehems }{rubba 
få vi del av den nu hemgångne gudsman
nens, kyrkoherde Fr. Hammarsten, tankar 
inför julen och tidsläget i världen; under 
rubriken »Sanningssökare» skildrar mis
sionsföreståndare Erik Folke den gripan
de längtan, som man finner i de sannings
sökandes hjärtan ute på missionsfältet. 
Den taoistiska kultens mörl{er skildras av 
missionssekreterare Na/h. Högman under 
rubriken »Där mörkret är sammanskoc
kat». Missionär Richard Anderson berät
tar om hur underbart en kinesisk kristen 
återfunnits av den gode herden etter att 
ha fallit i djup synd. Missionär O. Carlen 
skildrar en julhögtid därute. Under ru
briken »Viloplatser» skildra missionärer
na August Berg och David Landin de vi
loplatser, som Herren givit S. M. ILs mis~ 
sionärer .i hemlandet och Kina. »Vid 
Himmelssjöns strändenl är en skildring av 
missionssekreterare N. Högman från det 
Internationella Missionsrådets möte och 
de sköna omgivningar, i vilka det hölls. 
)lUt ur halvdager till strålande ljusli är 
en artikel, av C. J. Bergqvist och Karin 
Landin, som låter oss få blicka in i den 
underbara andliga erfarenhet, en av våra 
unga medarbetare i Kina fått göra. 

Kalendern prydes av över 40 illustra
tioner och är tryckt på utmärkt gott pap
per. Priset är kart. kr. 2:25,klotb. kr. 3:25. 
När minst Sex. tagas lämnas 25 % rabatt. 

Visa tidningen flYr edra vän
ner och bekanta och uppmana 
dem att prenumerera å dem
samma! 

Bedjen för missioniirerna! 

Skriven till missionärerna! 
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PRENUMERATIONSAN
MÄLAN FÖR ÅR 1923. 

Missionstidningen 

S I N I MS L 'A N D 

anmäler härmed sin 28:e årgång. 
Tidningen, som nu utkommer under 
namnet: »Missionstidningen SINJMS 
LAND" utkommer under år 1923 med 
minst , 14 16-20-sidiga nummer per 
år och kommer att redigeras' enligt 
samma plan som hittills. Den vill 
vam en enande länk mellan missions
arbetarna pd fältet och dem, som i 
hemlandet genom förbön och offer 
bära upp missionens heliga sak. Även
så skola uppbyggelseartiklar och bibel
studier samt meddelanden frdn andra 
missionsfält inflyta. . 

På mångas framställning kommer 
en förändring att vidtagas med avse
ende på redovisningen. Den kommer 
atl inflyta månadsvis i stället för som 
under sistlidna ål' kvartalsvis. För alt 
det skall bli m6jligt att få med näst 
föregående månads redovisning, kan 
ej tidningen komma ut förrän omkring 
den 5 i varje månad. Men vi tro, alt 
dess,a dagars dröjsmål uppväges av för
delen att få ,den sist , förflutna måna
dens redovisning införd. Det är näm
ligenmånga, som med intresse taga del 
av redovisningen , och göra den till 
töremdl för sin bön och tacksägelse. 

, För de , många vänliga , uttalanden 
om vår tidning som fått uttryck i de 
inkomna skrivelserna ber red. att på 
det hjärtligaste få tacka. ' 

Då nu årsskiftet närmar sig, ville 
red. rikta en innerlig vädjan om hjälp 

' vid anskaffandet av nya prenumeran-' 
ter. l likhet med de flesta andra mise 
sionstidningar har Sinims Land un-, 
der innevarande år fått se sin pt.eriu
merationssiffra sänkas rält avsevärt. 
Om vi hjälpas åt, skulle det nog inte 
vara omöjligt att återvinna det som 
förlorats och atl även vinna nya ' pre
numeranter. 

Ehuru även detta skulle förbättra 
tidningens ekoi1Omi, så att den kanske 
skulle kunna bära sig utan tillskott av 
missionsmedel, är det dock en ännu 
högre synpllnkt som härvidlag bör 
vara inspirerande: ju fler nya prenu
meranter, ' ju fler vänner till missio
nen och förebedjare samt desto större 
seger för hela det arbete för vilket 
Sinims Land vill vara ett organ. 

Tidningens pris kommer nu att 
sänkas och blir: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 
kvart. kr. O: 90, 1 mån. kr. O: 65. 

Sänd till utlandet kostar tidningen 
kr. 3: 25 pr år. 

Prenumemntsamlare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, 
erhålla, mot insändande tUl expo av 
postens kvittenser, kr. ,2: 25 .för varje 
5-tal ex. men då intet friexemplar. ' 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras 
från. e:J,;jJ., erhålles vart 6:.ie ex. gratis. 
, När mindre än 5 ex. 'tagas bör pre
numeration ske ' på posten . . 
- Provexemplar . erhållas gratis från 
expeditionen~ 

Expedition : Drottninggatan 55. Telegrama~ress: "Sinhn", Stockholmr ,.' 
Telefon: Riks 44 59~ AIlm. 224 73. ' 

INNEHÅLL: 
Il!. - Evangelii offertjänst - en prästerlig förvaltaregärning. - Lisbet Göransson. 
- Från redaktion och expedition. - Brevavdelningen. - Konferensen i Jönköping, 

. ,. - Insända skrifter. 

Slocl,holm. Svenska Tryckerialdieholagoet. 1~22. 
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ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA 
REDAKTION: ERIK FOLKE, NATR. HÖGMAN. 

J'eSll, 1!ll1llaljull1n 1\(111111, 


JCliU, IlrännclI bäste, 

Jesu, all mill lältgtam.. 11fflllll, 

'Snpp.ef1l 1läkca fä!ltc, 

lieliu källa till all IZähla 

.$unt allena mig kan tcäl!la, 

Je!lll 1lkiilla!lf, JC1l11 sanu! 

Nw blu nåb lag b n mig all! 


Jcsu, upplåt mill ben pllrt, 

l{öluarell I!ar t'ltllllif, 

~llm bin gublll~lg /Jiijlr Ilar spuct, 

Jåjälp ttr nulren lultnnl1! 

ju IllllCti kärlck ej Itan !tallna, 

C&wlgf bcbcc för bc fallM, 

Hnna, bin furfjiinllf till prh', 

R<llg ett IJlml I parabll1! 


.$)u luar publihancll!i 111än, 

J.;Ultberskan Förlåfer. 

Jeliu, bu ben1lanll1te än, 

Jfiir bin ful jag gråfet ; 

~erre mig llll bu! uelt Italla, 

Jrörrän bUmg{Ja1l11lleC 1lltalla. 

J1 öc min ållger, 1lann, fasf !icn, 

.$iig mig Illllb: "jI'ag Itllll! Ilrar nilt!" 


ltJ.c, alf jag Ilar lulllit alv 

(frftet 1lnuba t'riijben! 

Wc, aH jag mht l\ll1t Jtj gallr 

J.;/taUell uti Ilöjben. 

Jbkaft i Ilimlllclen fiirllrarab, 

~fötgällglig, np.PJtubarab, 

!>ltaU, lium minbreptl" cj \trallIt 

illt bet bllrb på kUClief tall n ! 


llJt1lU, hliibb i lrurpllrsltcub 

:Htt milt li!lnb fÖr1l11na, 

l1ullllnbc ~nbs IIJtl{hl 11llb 

Ii ii fiirnJtltrulhl, 

Jesu, gill!ilab, sargab, Slagen, 

1Tlig atf Itiilra fri från lagcn 

'lLllt bin näpsf, !till bittra Ivc 

tillg fII1 frlb urlI !lugnab !ilte! 


Hih: fill lriibeul,i Hull' jag lIår; 

:liljttpen hrlng mig shralla 

l-)är t'iilt buntcn1l frun jag sfåt 

Jblanb liläktelt alla, 

Jesu, hrärbeli mig ej gliiulllHI, 

<EiflU gråt ud! mödtcr biima! 

.säg bluff åter: ".$annct:llg: 

Jan .bu \ttara 1lltall IIIcb mig!" 


.. Födatt.ad cir 890 nv Theoktistos i Klostret Studion nära Konstantinopel. Ö,'ers. fr:\n grekiskan. 
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tillönskas alla Sinims Länds läsare. Inför jlllens stora Qch heliga minne fa /Il 

förn!Ja vårt förblInd med vår högtlovade Frälsare. "Honom skall du giva iwmet 
.JESUS, t!J han skall frälsa sill folk ifråv deras synder.'" Matt. ' 1: 21.' ''T!J det 
behagade GLId alt låta al/ fullhet taga sin boning '(honom ocb ati g~n.Qm honom 
försona allt med sig, sedan han genom !Ilodet pa hans kors had~ 'be;'eti/rid" 
K~l, 1: 19-20. . ' 
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PERSONLIG SLÄKTSKAP MED, GUD. ' 
Av framlidne hovpredikanten 

C. H. Bergman. 

. O; , Gud, hur stor : och underbar 
I SoneI,ls födelse du var; · 

.All . himl~ns ära, jordens nöd, 
~,tt sig förena, här du 'böd. 

Lik ~n väJdig ström ur till~~rons 
dolda ' grund ,frambröt i , klara ljud 
änglavärldens lov., över gåvan av det 
späda liv, som i och med Kristusbar
net blivit skänkt åCirärlden: Det mås
te alltså vara något , Outsägligt stort 
meddennagå~a, icke' först genom de' 
framtida följderna därav, utan redan 
genQm Y<:Id d~n var uti .;ig själv. ' Vad 
inn.ebar den då för , mänskligheten . re
dan i 'sin spädaste brodd; vad ' skänkte 
den åt världen: i och : med själ~a: siQ: 
tillko~si:? K~rtsagi:: p ~is on'l i g 
släktskap med Gud- ingen
tingmer, ty något högre kan , icke 
givas,' och ingeriting mindre, ty under 
någon ringare förutsättning kunde den 
fallna världens frälsning icke utföras. 

B l Q 'd s b a n dme dG u d, se där 
vad i Kristusbarnet redan såsom . ny
fött, är givet åt den stora släktkrop
pen, och detta i varje dess lem, 'vare 
sig ~ög eher låg, lärd elier olärd, rik 
eller . fattig, svart eller vit, man ,eller: 
kv>i~na, _och detta så visst so'm' Ordet , 
- det eviga; som var i begynnelsen 
och är Gud '.av 'Gud -'- i Kdstusbar
net är ,vordet kött, är ,av människa 
människa vorden. )~tödsbandi' Kristus 
med Gud,., det ' är' julens obe'ti"hgade 

, . __ .. , •. l 

gåva till ,all,t ya~l människ,a h,eter, .det 
är det å.terställda människovärdet, .den 
oavvisligt förpliktande 'uppfordran ,till 
båtkkyrklig Sjäi~vård o,ch ' tili, hedna~' 
~i~~i~n.,: \, : , ,, : .l, ," i 'j':, L' : 
- . ...... . . .... . ,.... . _, . I I ... . . 


, Krist! födelses evangelium; rätt trott 
oCh förstått, grundlägger i. människans 
hjärta en andlig omstjälpning eller 
upp och nedvändning, som står i ett 
inre sammanhang med den totalaom-' 
välvning, det nya , världsskick, som 
Kristi rike i sin ,tid , skall införa och , 
därom Maria, då hon: ännu bar KristuS-' 
barnet under sitt. hjärta, sjöng i sin 
härligalovsång:]j emä k t i g a har 
h a n s t ö r t a t 'f r 'å n . t r o n e r o c h 
upphöjt de ringa,d' e hung~ 

• ..: < .• 

r i g a h a r h a n m ä t t a t m e d g 0

d a ti ng o c h de r i k ~a :h oar ' h ~'n 
a v f ä r da t . t o ffi ro a. 5y får blott: 
den helige Ande genom ' detta ,evange
lium göra till en" verkligl].et . för den 
~nskilda gåvan av ' blopsbandet ril~d 
Gud, som i Kristl födelse blivit stiftat 
för ~änsklighete~ , i : ~arje cl~ss '. l~; 
denna 'gåva som tillförene .varit honom. 
i bästa fall en död bokstav eller kraft:

' . . r 

lös tankebild, då ,häpnar li~n över stor
betel?- . a~. det 'o~s .giv~a ' och 'J(jrskräc-i 
kes över sitt ovärdiga förhållande, s:ina 
synder oc:h- helasyndfuHhet. 

t 'sanning '''stora, på ' e-n gång glädJe-; 
bringande .. och mäktigt " ~ppfordrande, 
är~ : dS! tillg, .sol]3 i ~n!la llÖgtidimför
kunnas Qss.. Låtom oss nu 'g.å fram, tjll 
gudaktlgliet ens ,hemlighet, '·det stora 
släkte~ys~eriei:: Gu ~" ä ru p p e n~ ' 
Il a,r -y"o rd.e ii Ikö.t ,e' t~ - gå fram . - . . . . ( . 

till .detsamm~, :fqr , ~ ~t~ . frambä;~ ,vår 
botfärdighets och ;vår ' tillb,edj<!ns ,of
fer, och såsolil- fattigå: men ,efter rätt", 
{ä;ciigh~f hungr~nde " och ; törstand~; 

, , . - . . I ', , ' . , 

syiida(e mätt~s , )ne9. ~goda, ting'; Ined 
. '. ' _ ~ " t,. , ~r _ ' .. 

http:verkligl].et
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förlåtelsens tröst och frid och så med 
de utvalda förstlingsgästerna vid det 
i Betlehem dukade julbordet även ve~ 
derkvickas till att p r i s a o c h lova 
G u d för allt det vi h ö r t och s e t t. 

Men icke blott detta. Än mera: för 
att på detta mysterium såsom den klip
pa, som av inga det vredgade världs
havets bränningar och vågsvall kan 
rubbas, bygga den tillkommande här
lighetens och det eviga livets hopp i 
väntan på Guds, vår . Frälsares, utlo
vade tillkommelse. Amen. 

(Ur »Kristliga föredrag».) 

Från redaktion och expedition. 
Nytt från fältet. 
Vid det sammanträde, som Missions

kommitten höll i Yuncheng den 13--14 
okt., fattades enligt protokoll, som nu 
kommit oss tillhanda, flera viktiga be
slut. Följande personers hemresa under 
1923 godkändes: Ossian och Edith Bein
hoft, Eslrid Sjöström, Anna Janzon, Axel 
och Anna Hahne, Maria Nylin, linna 
Eriksson, Judit Hul/qvist och lvlar/in Lin
den. Alla dessa äro nu i tur att resa hem 
och komma att så göra i den mån de 
nödvändiga resernedlen inflyta. F. n. 
finns blott medel för en persons hem
resa tillgängliga. 

På skolstyrelsens begäran har Morris 
Bergling tills vidare ingått som lärare vid 
Svenska Skolan. 

Missiol1är , Richard Andersons hälsa har 
en tid varit svårt nedbruten. De alltför 
stor.a iarbetsbördor, !SOm -påvilat honom 
- ,h:)n har förutom sitt ordinarie mis
sionsarbete även haft en arbetsstyrka på 
3,000 man för utförande av nödhjälpsar
bete under sin ledning - ha nedbrutit 
hans nervsystem, så att läkare bestämt 
förordat omedelbar hemresa med minst 
ett års vila. Härtill har missionskommit
ten på fältet gjort följande uttalande: 
»Med hänsyn tiil arbetet i Honanfu såväl 
som med tanke på de m~lnga, som i den 
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närmaste framtiden behöva få hemse
rnester, synes det omöjligt att f. n. ordna 
för R. Andersons (hemresa. Dock ville 
missionskorhmitten sätta honom fri, alt, 
under det han så mycket som krafterna 
medgiva , arbetade i sitt distrikt, taga bc
hövlig vila på KikungbergeL» 

Enligt senaste post hade missionär och 
fru Bergling jämte sonen Martin och frö- . 
ken Frida Prytz ankommit till Honan och 
där övervarit det ny uppförda Barnhem
mets i Sinan invigning. 

* 
Stundande svårtid. 
Sekreteraren på fältet, pastor Sand

berg, skriver, alt rövarnas framfart i 
Honan är fruktansvärd. General Wu 
Pei-fu har rått missionär Andersons att 
ej nu bo utanför staden. Detta är beteck
nande för läget. Torka och dyrtid äro' 
ock rådande. " Brödet kostar överallt 110 
-120 kash per kinesisId skålpund, un
der det att det för två år sedan ej gick 
över 80 kash och under hungeråret 1900 
ej l<ostade mer än omkring 70 kash. Re
dan nu börja änkor och fattiga att fä 
sälja och giva bort sina barn, då de ej ha 
något att giva dem att äla. Hur det skall 
bli i vinter törs man ej tänka på. Något 
litet nödhjälpsmedc1 finnes för att hjälpa 
de fattigaste bland de troende, men något 
mera räcker det ej till. 

* 
Trons vila. 
Alla underrättelser från fältet giva vid 

handen att påfrestningen på våra missio
närer f. n. är oerhörd. Under det alt 
lederna glesna växa arbetsuppgifterna 
oavlåtligen. Härtill kommer, att de måste 
utföra sitt arrrete under svåra orostider. 
Följande frimodiga hälsning till en en
skild vän från en av våra kvinnliga mis- ' 
sionärer, fröken Estrid Sjöström, som 
tillsammans med fröken Anna Eriksson 
stått på en ensam post i staden Hancheng, 
är därför i hög grad uppmuntrande 'och 
är även ett allvarligt maningens ord till 
oss här hemma: »Du tror, att jag är all
delcs utkämpad och utsliten av allt rövar
bråk, men det är jag inte alls.' Naturligt
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vis inverkar det väl mer eller mindre pi'l 
ens nerver, men jag tror att folk hemma 
äro väl så · nervösa som vi härute, fastän 
dc leva i så mycket lugnare förhållanden. 
Jag tror, att det är när vi ej förtrösta 
på Gu<ls makt att bevara, som vi bli ut 
slitna och trötta. Det är ju visserligen 
sant, att vi bliva trötta av mö<la och ar
bete. Men det ligger mycket i de två or
den: 'Trons vila.' Att Iro det ger vila och 
vila ger kraft. Ack, att vi blott kunde lära 
oss att Ii ta på Jesus i allt, allt.!! 

.Hemkommen missionär. 
Fröken Maria }Ju!lkrarrlz ·återkom till 

hemlandet den 11 dec. efter fullbordan
det av sin andra arbetsperiod på fältet. 
Hon utresle till Kina första gången år 
1907 och återkom till hemlan<let år 1912. 
Den 11 okt. 1913 återvände hon för andra 
gången till sitt arbete i Sinanhsien, Ho
nan, där hon under hefa denna arbets
period varit verksam. Vi hälsa vår syster 
hjärtligt vällwmmen hem och tillönska 
henne rik välsignelse och vederkvickelse 
under vilotiden 1 hemlandet. 

Försäljningen 
i Stockholm d. 5 <lee. inbragte kr. 3,007:-. 

Trettondagen 
kommer S. M. 1(. att anordna möte me<l 


. sparbössetömning i Betesdakyrkan, Flora

gatan 8. Vidare genom annons i tid

ningarna. 

Till prenumeranlsamlare. 
På förekommen anledning ber red. att 

få påpeka, att det står prenumerantsam
Iare fritt att rekvirera tidningen antingen 
genom närmaste postkontor eller direkt 
från expo Då tidningen rekvireras direkt 
genom posten blir ju besväret mindre för 
våra ·vänIier, som samla prenumeranter, 
ävensom föl' oss på · expo Vi ha därför 
ordnat det så, att· även vid prenumera
tion å posten provision kan erhållas. Se 
f. Ö. prenumerationsanmälan ! Det står 
emellertid var och en fritt att härvidlag 
handla, som han finner lämpligast. Vi 
mottaga med största tacksamhet all den 
hjälp som gives oss för att få tidningen 
spridd. 

.Trettondagen - en allmän 
missionsbönedag. 

Av svenska missionärer i Indien ställ 
des föl' någon tid · sedan Em vädjan till 
missionens vänner i Sverige att :förena 
sig om en särskil<l dag av bön för In<lien. 
Svenska Missionsrådet, till vilket ärendet 
hänsköts, såg emellertid i denna. väojan 
en le<lning fr ån missionens Herre att söka 
få till stånd en allmän bönedag för mis
sionen i alla de länder, där sve~sk mis
sionsverksamhet be<lrives. Det är nämli
gen ej blott i Indien allvarliga till sär
skild bön manande händelser . inträffat 
utan ock i Kina samt i Kongo ävensom ptl 
andra missionsfält i Afrika. Såsom så<lan 
gemensam bönedag har man .förenat sig 
om Trettondagen, vilken i vårt land av 
ålder firats såsom en hednamissionens 
dag. 

Ständigt påminnas vi av tidningspressen 
om den nationalistiska rörelsen, som över
allt är i växande. Den våg av självstän
dighetsbegär, som nu efter kriget går ge
nom alla folk och som särskilt i de gamla 
kulturländerna Indien, Kina och Japan är 
starkast framträ<lande, men som även 
ryc]{t med sig _de primitiva folken, har 
åstadkommit en sådan jäsning t. O. m. i 
folkens breda lager, alt om ej denna folk
Törelse föres in i rätta spår, man kan be
fara farliga utbrott, vilka följder ej kun
na beräknas. 

Den politiska situation, som sålun<la 
skapats, kan ej undgå att flerfalc1igt på
verka missionen . De politiska intressena 
taga lätt överhand över frågan om sjä
lens frälsning, och även bland . de kristna 
kan Guds rikes utbredande få underord
nad vikt i jämförelse med frågan om 'föl~ 
kens frigörelse från utländskt beroende. 
Den allmänria misstron mot de vita, . som 
efter kriget fått en delvis annan innebörd 
och som för tänkande infödda nu ter sig 
mycket mera berättigad än förut, utsträc
kes 'ej sällan även till missionärerna . och 
till rlet budskap, de förkunna. Ja, t. O. m. 
hos de infödda kristna kunna understun
dom känslor av .bittethet öch misstänk
samhet smyga sig in. 
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Detta allt är så mycket mera vemodigt, 
som de evangeliska och icke minst de 
svensl,a ' missionerna vid den nuvarande 
krisens inbrott befunno sig i· ett löftesrikt 
skcde. På många håll började stora ska
ror med längtan och förtroende vända sig 
till kristendomen. . De möjligheter, som 
därigenom bereddes, ha emellertid icke 
kunnat. så som sig bort i tid tillvaratagas 
mest på grund av att missionssällskapen 
ej haft tlIIräckligt antal personliga lu'af
ter och medel till sitt förfogande, Nu är 
fara värt, att den gynnsamma tidpunkten 
försummats. . 

Sålunda ' förefinnas .' vad missionsfältet 
angår rikliga anledningar ' att samlas i 
särskild bön till Gud. Men därtill giver 
också läget i vårt eget land anledning. 
Den' allmänna depressionen, tidens oro 
och nöd vilja lätt för oss fördunklablic

. ken för Herrens vilja rörande missionen 
och vår kallelse att vara hans missions
folk. Tidsläget visar tydligt, att å t våra 
skandinaviska folk' i närvarande situation 
den nåden ärgiveri, att framför andra 
vinna ingång bland· hedningarna dels på 
den grund att vi få It stå utanför strids
larmet, dels därför att kristen tro, I,rist
ligt liv och verksamhet möjligen hos oss 
har en innerligare och djupare prägel än 
hos andra missionerande folk, ett sakför
hållande, som ej undgått de icke-kristna 
folkens uppmärksamhet. 

Må därför den vädjan till förbön, som 
från så många håll och med sådant allvar 
kommit till oss och vars vikt tidsläget så 
kraftigt inskärper, ej gå oss ohörd förbi 
utan väcka oss till att med allvar fylla 
vår uppgift som ett prästerligt folk i den
na' tid. 

Låt oss därför bedja! 

att det nuvarande politiska läget i väd
den genom Guds ledning må få utveckla 
sig i frid och till de icke-kristna folkens 
sannskyldiga bästa, 

att krig och blodsutgjntelsemå om möj
ligt undvikas och . atL GU!;Lma.. hålla sin 
skyddande hand över l missionen .. och dess 
arbetare samt över alla -s-ina .barn bland 
alla folk, 

att ur de nuvarande trångmälen må 
framgå en andligen luttrad församling, 

att även orostiderna må bliva Guds 
Andes besökelse tider o<:h att den djupa 
trängtan efter själens frälsning ej må 
kvävas av politiska strävanden, 

att påbegynta väckelserörelser· icke må 
avstanna utan leda · till varaktigt resultat, 

att vära missionärer må erhålla all den 
kraft, den vishet, den ödmjukhet och kär
lek från Gud, som det nuvarande läget 

. kräver för deras arbete och för deras för
hållande till de infödda. 

att Gud må kalla och utrusta nya arbe
tare till de svenska missionsfälten, att fol
ken där må få Kristi evangelium fullto
nigt, rent och oförkränkt samt· att dessa 
folk en gång själva må få intaga en plats 
som evangelii tjänare till världens fräls
ning. 

Stockholm den 25 november 1922 . 

På Svenska Missionsrådets uppdrag: 

G. Brundin. E. Folke. . J. E. Lundahl. 

En moders böner. 
Den kände svensk-amerikanske' pastorn 

och väckelsepredikanten GJ/st. F. Johnson, 
som vistats i Amerika 140' är', skriver i en 
tidning: 

Jag har ofta sagt att om jag någonsin 
komme till Sverige, så ville jag uppsöka 
det sista av hemmen "i bodde uti, och 
där tacka Gud för min moders böner, som 
under tårar hade uppsänts därifrån. 

Ofta hörde jag min moder säga, då hon 
från farstugufönstret i övre våningen såg 
efter sina gossar, som voro ute i synden: 
»Här blir jag väl stående till min död!» 

Den platsen ville jag se. 
Här är huset. - Där uppe är fönstret 

- det vetter ned mot gathörnet, där hon 
kunde uppfånga första skymten av sin 
gosse då han korn hem - icke alltid nyk
ter tyvärr. 

Nu gå vi uppför den gamla välkända 
trappan. Så slitna' de gamla trappstegen 
äro. : .. 

.Tunga steg ha trampats här. 
En äldre kvinQa stängde köksfönstren 
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då jag gick uppför trappan. Då jag knac
kade öppnade hon åter. 

»Jag är en främling från Amerika», sa
de jag. »Vi bodde här för 40 år sedan. 
Kunde jag få · titta in i rummet i vårt 
gamla heml» 

Det fick jag visst, men då ville hon 
städa först! 

»Nej, frun, det ser nog naturligast ut 
öm det får vara som det är. » 

Så fick jag träda in i dessa enkla rum, 
där varje fönster, va rje dörr, varje vrå 
hade minnen! 

Här stå vi ute i farstu gan igen. 
»Frun, h är vid det här fönstret har 

min mor slått hundratals gånger och med 
tårfyllda ögon selt dit ned mot gathörnet, 
då hon. väntade någon av sina gossar. 
Jag ville så gärna böja mina knän och 
bedja h är, om jag får lov.» 

Den gamla var själv en moder. 
».Ja, för all del» - och så gömdes det 

åldriga ansiktet under höga snyftningar i 
förklädet. 

Vi böjde våra knän - pastor Karlstedt 
var med mig- och på de gamla golvtil
jor där min moders knä ofta vilat, där 
tackad~ jag min moders ,Gud för en kär
lek som är sig lik ända in i döden. 

Efter fyrtio år - - 
Hon är bärgad hos Gud, och sonen lig

ger -på knä i hennes GetsemaneI 
Och en ängel var där. 

Tacksägelse- och böneämnen. 
Att rnöjlighet till hemresa och vila må 

beredas de på sid. 236 omnämnda missio
närerna. 

För den »resenåd» som beskärts våra 
missionärer, s. 236, 237, 239. 

Om nåd att möta den nödtid som hotar, 
s.236. 

Böneämnen angivna på s. 238. 
För den kristna nationalkommittcn 

Kina och dess verksamhet, s. 242. 
För den överfalliia .församlingen i Han

cheng, Ho., s. 245. 
För uppmuntran i arbetet, s. 246: 
För dc fångna missionärernas frigivning, 

s"248. . 
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På väg mot Kina. 

'. AviVIorris Bergling. 
, II. 

Port Said-Columbo. 
Vårt första besök i Afrika gäller Svenska 

Egyptiska Missionens barnhem i staden. 
Vi träffa tre finskor, som ansvara för .det 
krävande arbetet. De små flickorna på 
hemmet se undra nde p å frä mlinga rna. 

Men våra finska . systrar kunna berätta om 
deras eländiga tillstånd vid ank.ömsten. 
Barnens mödrar äro nu ocl{så stolta 
över sina barn. De göra allt för att få 
dem ut ur hemmet för att kunna före
visa dem för vänner och grannar. De 
tänka ej på, att de därmed åter skulle 
föra de små ut i elände, smuts och lidan
de av alla slag. - Vi bli bjudna på kaffe 
och få så en minnesrik bönestund sam
man. 

På återvägen gå vi en liten omväg ge
nom »gatorna». Vilket liv! Vi befinna oss 
mitt i en österländsk stad: Sophogar, 
svartklädda kvinnor, besvärliga affärs
män, som högljutt truga sina alster på en; 
trollkarlar i färd med sina konster. En 
polisman driver framför sig en skara tjuv
pojkar, som äro sammanbundna med rep . 
De streta för att komma lösa, men få då 
smaka polisens käpp. Negrer, egypter, in
dier och araber omväxla med europeer av 
alla slag. Smutsiga, trasigt klädda barn 
leka på gatorna. De små åsnorna knoga 
halvspringande på slora bördor och få 
blott hugg och · slag till lön. 

Vi måste lämna den intressanta staden 
med dess både ljusa och .mörka sidor. Vä
gen bär genom Suezkanalen, som tyvärr 
är höljd i nattens mörker. Morgonen för 
oss ti]]: Suez, och så börjar färden över 
Röda havet. Vi följa 'Sinaihalvön i öster. 

Osökt går tanken till de ·gamla israeli
terna, deras ankomst till · Egypten, deras 
kamp och slaveri och deras övergång ' av 
Röda havet. Ingen vet· nu exakt var den
na ägt rum. · 
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Jag påminner mig, då jag som en sju 
års pilt reste här fram. Den äldsta av 
missionärssönerna i sällskapet ropade en 
dag på oss båda yngre. Han visste be
rätta, var övergången ägt rum. »Se där, 
sade han, där äro spår på stranden efter 
dem». Och för att riktigt övertyga oss, 
tillade han: »Se där äro bergen på bägge 
sidor.» -'- Vi gladde oss i vår barnslighet 
över synen. Då kom en äldre herre, ldap
pade oss på axeln och sade: »Det ni se 
där är inte efter Israels barn. Det är spår 
efter kreaturshjordar, som va ttnas vid 
någon källa .» 

Röda havet är ofantligt hett. Men vi be
finna oss ock i en av jordens hetaste trak
ter. österut ligger Fosterlandsstiftelsens 
arbetsfält. Här har arbetats i sex decen
nier bland Erytreas och Abessiniens mu
hammedaner, kopter och andra. Först p1\. 
sista tiden har portarna öppnats till Gal
la, som var missionens ursprungliga mål. 

Vi landa söder om Erytrea vid den 
franska kolonien Djibouti. Vi befinna oss 
bland negrer. Fem·.negerpojkar komma 
simmande för att tigga pengar. De dyka 
efter slantarna och slåss ofta om dem 
djupt nere i vattnet. En hop negrer tränga 
sig uppför landgången för att handla och 
- stjäla. överst på landgången ses en 
polis, som mera liknar en rövare och 
tiggare än en kronans tjänare. 

Vi ros i land av magra, seniga, svarta 
män med knollrigt hår. På stranden om
ringas vi aven skara pojkar, som alla 
hoppas få en slant av oss. En enögd gum
ma kommer för att tigga. Hennes hand 
hålles framsträckt aven liten negerpojke. 
Hennes kropp är betäckt av sår. - Män 
ligga sovande i skuggan. Bodarna äro 
smutsiga. - Vi gå förbi en moske, där 
nitiska muhammedaner ivrigt buga sig i 
riktning mot Mecka, Islams huvudsäte. 
Det är deras s·ätt att bedja. - En annan 
muhammedan sover (I) på sin böneplats 
i mosken. - På återvägen omger oss en 
,ännu större skara pojkar, som gör allt 
för ·att tilldra sig vår uppmärksamhet. De 
t. o. m. sjunga en engelsk slagdänga 
den enda engelska, de kunna.. 

Ater gål' färden över havet, Indislw 
Oceanen. Vi uppleva sju rätt besvärliga 
dagar, innan Azayle Rideau ångar in 
Columbos hamn. 

Ej långt från Ceylon ligger Svenska 
kyrkans indiska arbetsfält. Den svenska 
missionen här har ett mycket krävande 
arbete. Den har måst övertaga den tyska 
missionens verksamhet, då de tyska mis
sionärerna sedan kriget äro fördrivna från 
Indien. 

Columbo är en indisk hamn i fullt mo
dern stil: bruna indier men även europeer, 
europeiska .stadsdelar och - europeiska 
laster, ohyggliga laster. 

När vi stiga i land möta vi tre unga 
engelska missionärer i frälsningsarmen. 
De stå troget på vald för att om möjligt 
få hjälpa och leda tillrätta någon vilse
kommen. Det är riktigt upplyftande att 
se deras ljusa, väriliga ansikten och tala 
med dem. 

Vi sätta oss i var sin rickshaw (en två
hjuling). Dragarna äro indier, snabbfota
de och frispråkiga. De tala alla språk, 
säga de. Vi pröva med litet tyska, men 
de förstå ej. »Litet, bara litet! Men litet 
av alla språk», bedyrar han på engelska. 
- Vå,a dragare äro buddister. De föra 
oss förbi ett hindutempel. På trappan 
sitta tre män, allvarliga, högtidliga. · Dör
ren står öppen, och vi se den heliga elden 
brinna därinne så, som den brinner hela 
dygnet. Vi fråga, om vi få stiga in. Men 
han nekar bestämt. - På väggarna utan
för äro målade avskyvärda, mångarmade 
gudabilder med grymma blickar. - Litet 
senare påträffa vi ännu ett den västliga 
kulturens kännetecken: en stor, ·modern 
militärförläggning med tre väldiga ka
serner. - 

Columbo-Shanglwi. 

Vi ha lämnat Columbo och i fyra dagar 
gungat på öppna havet. Nu se vi åter 
land, ett bergigt vackert land. Det är 
Sumatra. 

ön Sumatra är ett av världsmissionens 
stora slagfält. Kampen syntes svår till en 
början. Men de första kämpagestalterna 
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voro övade i andliga fejder. De kommo 
från en blodig kamp på ön Borneo. Sju 
av Guds vittnen hade just få tt offra sina 
liv för de råa, ännu okuvliga infödingarna. 
Missionsarbetet förflyttades till Surnatra. 
Aven här var det andliga tillståndet näs
tan hopplöst. Batackerna låga i ständiga 
strider, fångar åtos levande, de religiösa 
begreppen voro låga och råa. De ha ännu 
ofta en så föraktad sällning bland hollän
darna (deras herrar), att de ej få tala 
samma språk som dessa. Europeen talar 
ett högre batackspråk, och infödingen, 
som tilltalas. far ej svara på s<>mma språk . 
trots att han kan detta. Batacken måste 
svara på ett »lägre» språk. - Numera 
börja europeerna övergå till att blott lära 
sig det lägre språket, foikets språk, och 
likställa sig med infödingarna. 

Så är det nu. Men för snart 60 år sedan 
voro förhållandena annorlunda. Då fun
nos knappast några andra europeer än 
de få missionärer, som Rhenska missio'ns
sällskapet sänt ut. Då var det livsfarligt 
att beträda Sumatra. 

Men de gingo - i Guds namn. Och 
segern kan sägas vunnen bland batac
kerna. Kyrka rcser sig vid kyrka. över 
60 tusen batacker äro vunna för Kristus. 

Nära Sumatra ligger den lilla ön Nias. 
Niasserna voro ännu mera svårkuvliga än 
grannar'na på SJlmatra. Dc' srodo i and:" 
ligt avseende vida lägre. Det sades om 
niasserna, att de blott traktade efter »guld , 
svin' och människohuvuden". - Nu räknas 
de kristna niasserna i tiotusenden. 

Vi ånga genom Malackasundet och sedan 
norrut utefter Aunam och Tonldn. I 
Saigou besölw vi ett hiridutempel. Där 
byta de just ut en äldre avgud mot en ny. 
Den gamla tages i armen och flyttas bort 
i ett hörn. En nyförfärdigad gud sättes i 
dess ställe. Följande dag blir den nya 
guden påklädd granna lysande sidenklä
der. Man måste fråga sig: hur kunna 
dessa tempeltjänare se så allvarliga ut och 
- huru länge skall detta fortgå? 

P å- återvägen bli vi vittne till en annan 
syn, möjlig blott i ett land i djup heden
dom. Ett högtidligt följe marscherar ut

efter floden: En ' del slag-instrument ge 
från sig ett öronbedövande läte. Förcmå
let för denna ceremoni är en gud, som 
bäres i teten. Guden är ute för att »luf
tas». Han behöver ibland komma ut från 
det kvava tempel, där han ' dväljes. - Det 
hela påminner om, när väderleksgudar 
ställas ut i solgass. De infödda säga då 
till guden : Nu skall du själv få känna på, 
hur det är vid torka, när du inte ger 
regn. Arma människor! När skola de få 
höra sanningen? 

Vi befinna oss nu på Kinesiska sjön ' 
ulanför v å rt första mal: Shangllui. De 

flesta ha lämnat ångaren. l Djibouti för
des en man i land, ombunden om halsen. 
Han hade fått solsting och sökt begå 
självmord med en rakkniv. l Columbo 
träffades en indier av solsting. Han kas
tade sig i vattnet för att dränka sig men 
upptogs. Efter nästan en hel dags upp
livningsförsök kvicknade han till liv. Föl
jande morgon hade han hängt sig i sin 
hytt. Han efterlämnade hustru och flera 
barn. Hustrun var kinesiska. Man kunde 
höra senarc, hur den arma kvinnan jäm
rade sig i vild förtvivlan sa, som endast 
hednakvinnor kunna .Följande dag kl. 4 
på e. m. stannade ångaren på havet. Ett 
kommandorop hördes, en kista sköts ut i 
vattnet och slukades av vågorna. Ångaren 
satte sig åter i gång. Indiern hade fätt sin 
grav. - - 

Bland passagerarna finnas många ldne
ser. De flesta ha becksvarta tänder. De 
bära opielastens stämpel. 

Nu äro vi helt få ombord. Ålta katolska 
missionärer följa oss ännu. De visa oss 
all vänlighet. I sina långa svarta l,j<?lar 
äro de dock mycket värdiga i sitt upp
trädande. De hålla mässa Id. 6 varje mor
gon, utföra sina många föreslU'ivna cere
monier och stå ofta vid relingen och läsa 
böner efter radband. 

Om ett par timmar äro vi på' Kinas 
jord. Vi få beträda det land, som Gud har 
kallat oss till. Måtte vi få bli brukbara 
redskap i Guds hand. Tack för all bön 
för oss! Tack för all ,förbön, ' som redan 
följt oss under vår färd! 
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Strödda irttryck från den kristna natio
- nalkonferensen i Shanghai 1922. 

::~ Av Ric1wtd Anderson. 

Stora fÖrhoppningar och _stora -farhågor 
hava' hysts med avseende på denna kon
ferens. De mera optimistiska havaritJiv

- i(gtövertygad~ om att den skulle bli epok
gora~d~ för - den kristna missionen och 
fö-~samIigeni -Kina. De farhågor, som -fö
refunnits, _ ha -varit -grundade på det fak
tum, att den s. k. modernismen funnit allt 
flera förespråkare både bland missionä
rerna och bland detitländskt bildade ld

som -åskådare och åh.örare. Icke i någon 
fråga utom en '-- nämligen- tillsättandeLav 
den Kristna Nationalkommitten -i stället 
för Fortsättningskommitten -- -'- - företogs 
omröstning. - Med hänsyn - till de- stora 
'per50nliga och ekonomiska offer, -som , ba
de missionerna och den kinesiska försam
lingen gjort i förening med denna l\Onfc-
rens, kan man knappast Hnna sig till 

- fredsställd med resultatet av densamma. 
Den var dock -i flera avseenden en grad

mät-are och fördenskull av mycket ston 
iniresse med hänsyn till följande fakta: 

Sammansättningen. 
Alla förE)gående _ mis

. sionskonferenser i Kina 
.ända upp till hundraårs
konferensen - 1907 hava 
varit uteslutande sam
mansatta av utländska 
missionärer. Den näst föl
jande, som hölls 1913, be
stod av l,'ä tredjedelar 
utlänningar och en tred
jedel kineser. Denna kon
ferens bestod av hälften 
l~ineser oeh hälften u tlän
ningar, och bland de för
ra fanns en missIOnär, 
tillhörande kinesiska hem
missionssällskapet, som ar

S, M. K:s delegater vid kOlljel'ensen i Shcwghai pd Kina Inlands- betar i provinsen Yunrian, 


missionens gård. Alla föregående konferen

_ser 'hava endast haft ffi 
Fr. v. t. b. [röken Anna Jall7.0lI , diakonen Kao, Hoyang, missionär R. 

Anderzoll, ä.ldste Chin, Miencbih, diakonen Tung, Pncbeng, . villiga deltagare, då där
mi.sionär Carl Blom. 

'. . . 

-nesernainom den kristli.a församlingen, 
och man fruktade allvarligt, att denna 
konferens _sktjlle komma att -gå i stridens 
tecken. De _män, som hade -anordningarna 
och konferensens program r sina händer, 
förutsågo emellertid ,'denna möjlighet och 
lade det hela så, att sa gott som' alla till
fällen- till diskussiolL voro på förhand ute

,slutna. Detta -var re.Iativt sett en fördel. 
M.en det var också en betänklig svaghet 
i en kpnferens, ty det fäfsta Intryck, man 
fick av det hela, var, att de delegerade, 
vilkas antal uppgick till över 1100, tilf allra 
största delen endast klwcfe få vara med 

emot denna bestod ' ute
slutande av deiegerade, valda av missio
ner:naoch den ' kinesiska församlingen . . 

Huvudtemat. 
Föreg~ende konferenser hava alla rört 

sig omkring .den utländska missionen och 
dess arbete. Denna koncentreradehcla 
-sin uppmärksamhet på den kinesiska för
samlingen. 

Led-areskapet, 
För den !ioin arbetar-föroch' ivrigt 

längtar -att få 'se församlirrgen i Kina -ut
rustad med fedareav sitt eget' folk, var 
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det en verldig glädje och in spira tion : att 
Se) vilka . utomordentliga gåvor ' som .redan 
finnas,: om de ock f. n. :äro få. Konferen
sen 'Yalde enhälligt till' sin ordförande 'dr 
Cheng . Ching-i, . o,ch av . de ::tre vice , ord
förandena Var en kines, nämligen en pas
tör Kwang. I den kommitte, 'som hade 
hela ' ledningen av konferensen: om hand, 
val' en kines, ' dr. David Yii, ordförande. 
Dessa .män· utförde sitt uppdrag med'sådan 
skicklighet, oväld, urbanitet och ödmjuk
het,att '.de vunno .allas aktning och beund
ran. ' Detta kan ock sägas om d e. flesta av 
de kineser, som fått förtroendet att hälla 
de viktigaste fö r edragen, och blan.d dessa 
fanns etl 'par unga kvinnor. I vissa fall 
fingo ju de nationella känslorna rätt så 
starka uttryck - och vem kan förtänka 
kineserna det - men i flera fall fick man 
ädla bevis på den tacksamhet och l{ärlek, 
som hyses gentemot den utländska mis
sionen och missionärerna. Vid ett inled
ningsföredrag till frågan om Kristna Na
tionalkommitten sade föredragshållaren 
C. C. Koo: »Den bör vara kinesisk i ande 
och sammansättning. Härmed menar jag 
ej, att den bör bestå uteslutande av kine
ser, nej, vi tacka Gud, a t.t det finnes många 
bland våra vänner missionärerna, som ' 
äro mer kinesiska än vi kineser.» En an
nan sade: »Vi ha hört åtskilligt om den 
kinesiska församlingen, och att den nu bör 
stå på egna ben och styra sig själv, men 
jag säger eder, låt oss se till, att vi göra 
med missionärerna som Elisa' gjorde med 
Elia. Han följde h9nom så långt han 
kunde", och innan Elia lämnade ' honom, 
bad han om en dubbel lott av "Elias' ande, 
och när Elia for, tog han hans fa1lna man
tel och vände tillbaka över Jordall i Elias' 
spär.» 

Det måste dock framhållas, på det att 
Kinas ' kristna ledarskap må ses i dess rät 
ta ' lju~: att dessa utomordent}iga ledare
gåvorännti så länge till s/or' del ara att 
finn~ bland dem, som ~ lått sin utbildning 
utomlands. Vad s om ' djupt bedrövar ' den, 
som ännu av hela sin själ 'häller -sig till 
eva.ngelisktro, ' år det forhållandet; att de 
allra fleSta av dessa ledare mer eller 
mindre blivit gjo/:da till 'modernister, eller 

rättare negativis/er . . . Den stora faran för 
'den • kipesiska . församlingens . sunda . ut 
veckling . i san!). evangelisk tro : och ande 
är ' därför rent av. oroväckand~ .Ty· dessa 
ledare ,äro i . besittning av stÖT: begåvning 
{Jeh ledaretalang, men vart k0l!lma de att 
leda med. sin negativism, om de ej ä.ndra 
kurs. .Det är här som Guds folk hemma 
j ;Sverige behöver allvarligt ' förena sig 
med oss och bedja Herren leda dem in 
på en rält väg. Man behöver blott kasta 
en flyktig blick över missionsarbetet och 
församlingen i J apan för alt finna, . huru 
förhärjande och . ödeläggande för troslivet 
den radikala teologien verkat där. Det 
hjälper ej huru utsmyckad den kommer 
med vetenskap, talanger och lärdom, ty 
av frukten känner man trädet. 

Stämningen. 
Vid konferensens början var hela at

mosfären liksom laddad av explosiva äm
nen, och det kändes, som om en var val' 
beredd att gå till anfall. Denna stämning 
vek dock nästan omedelbart genom ord
förandens, dr CMng, lugna och värdiga 
ledning. Varje session avbröts genom en 
andaktsstund, då Herren fick tillfälle att 
tala till oss. Dessa stunder, som ledde& 
aven dr Hodgekins från Amerika, präg
lades av djupt allvar och helig stillhet. 

En genomgående strävan i hela konfe
rensen - åtminstone vad ledningen be
träffar - var, att till vad pris som helst 

.	ernå enhet och sammanslutning. Jag tror, 
man med all visshet. kan säga, att det ej 
längre är denominationalism, som står
hindrande i vägen för enh~t och samman
slutning' i stort. Den åtskilj~lide klyftan 
blir alltmer emellan evangelisk' -tro å ena 
sidan : och · den radikala teologien -å den 
andra. Som redan ' antytts; voro . de flesta 
av föredragshållarna vid d~nria ' konfe
rens av den moderna riktningen, men 
deras personliga ståndpunkt i ovan be
rörda frågor doldes mycket 'skiCkligt un
del: evangelisk terminologi; Hur stod då 
majoriteten med hånsyn till dessa frågor?' 

Det har redan blivit nämnt, att ingen 
omrostning företogs i någon ' 'fråga, utom 
i en enda, så att på ' den väg'en' kunde mall' 
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icke komma till någon klarhet eller få 
svar på denna fråga. Dock tror jag mig 
med all sanning kunna säga, att även här 
var konferensen en ganska säker gradmä
tare. Det hände nämligen ett par gånger, 
att talare, som med väldig kraft fram
höllo den konservativa och evangeliska 
sidan, applåderades så intensivt, att de ej 
Hngo tid att säga allt de ville ha sagt på 
de fem minuter, som stodo till deras iör
fogande. 

ResullaleI. 
Det är att hoppas, att detta blir långt 

mer omfattande än yad som kunde synas 

och förnimmas vid konferensen. Det ha
de ulan tvivel sin stora betydelse, att de 
krislna - kineser och utlänningar 
samlade från alla delar av detta stora 
land och frän alla samfund, fingo vara 
tillsammans . i hela tio dagar. Och när 
snnningen blivit sagd om det som är 
ägnat att skilja oss åt , så får det ej för
glömmas, att det är så oändligt mycket, 
som förenar oss, att om vi bara komme 
varandra tillräckligt nära, skulle de till 
synes stora klyftorna mycket fÖi.'minskas. 

Frånsett de möjliga resultat, som ej så 
lätt kunna definieras, står elt fullt påtag
ligt sådant, nämligen bildandet av den 

Den fJMJl~(~ 8. k . »Fortsättn-ingskommJitt<in» vid sammanträde i ShanfJhai. 

Don svenske representanten, missionär August Berg, främst till höger. 


s. le Kristna Nationalkommitten, i vilken 
invaldes representanter till ett antal av ett 
hundra från alla kristna korporationer 
och samfund, utom från »Southern Ame
rican Baptist Mission», vars delegerade 
kände, alt de ej ännu "oro färdiga alt 
taga delta steg. Om Herrens Ande får 
leda denna kommitte - varom alla för 
hans rikes framgång i Kina bedjande och 
offrande vänner böra bedja ~ har den 
den allra största utsikt att bli till väl

. signelse 	 och hjälp för arbetet i Kina. I 
all vår strid och kamp för sanningen och 
Guds ril\es utbredande på jorden behöva 

vi om och om igen stanna och höra Her
rens ord: »Icke med makt och ic]{e mcd 
kraft utan med min Ande.» 

Skuggor och dagrar. 
Morgon har kommit men likväl är det 

natt. Det ordet talar om mörkrets och 
ljusets strid om herraväldet. Det är ock
så ett ord, som på ett träffande sätt be
skriver ställningen ute på missionsfältet. 
Ljus och mörker, skuggor och dagrar, 
kamp och seger, glädje och sorg allt till
delas .Herrens trogna kämpar i väl av
vägda mått och i välbehaglig tid .. 
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Det är blott några personliga intryck 
av dessa skuggor och dagrar sådana de 
te sig här i vårt Honanfu-distrikt just nu, 
som jag härmed ville meddela. 

I början av september kom jag ned till 
stationen efter en god sommar på berget 
Kikungshan. God i den meningen, att 
Herren mötte med många ' välsignelser bå
de andligen och lekamligen. På samma 
giing jag med glädje återvände till arbe
tet, hyste jag dock en viss bävan för hm' 
slällningen skulle te sig här nere. Under 
vistelsen på berget fingo vi · meddelanden 
från kineserna att rövarna farit ovanligt 
våldsamt fram i sommar, och vi visste 
·också, att en del missionärer av konsu
lerna förbjudits att fara ned till sina sta
tioner. Nedkommen· fick jag också be
kräftelse på atl ryktena talat sant. 

Den ökade intensiteten i rövarnas fram
fart, såväl som deras numerära tillväxt, 
slår i samband med inbördeskriget under 
våren och förra delen av sommaren. D[\ 
exguvernören- Chao ti störtades förra 
våren och efterträddes av general Feng 
Yuhsiang lämnade den förre eftel' sig en 
,organiserad soldatkår, som stått under 
hans broder Chao' chie's ledning~ Dessa 
soldater ha ej fogat sig under Feng Yu
hsiangs spira utan slutit sig samman i 
.grupper på hundraden, ja, tusenden. Des
sa ströva nu omkring . för att härja och 
plundra. bä de numera ej ha någon sold 
har detta blivit deras levebröd. De äro 
nu en formlig landsplåga. Under vistelsen 
på berget- levde vi delvis under den käns
lan att deras operationer voro riktade mot 
utlänningarna och missionen för att möj
ligen försvåra ställningen för guvernör 
Feng. Två utländska järnvägstjänstemän 
i Shanchow blevo tillfångatagna och 
250,000 dollars begärdes i lösen för dem. 
Tre av våra utstationer hemsöktes av ban~ 
diterna. (Se S. L. n:o 12. Red.) Enligt 
vad jag sökt utröna, sedan jag kom . hit 
ned till stationen, är dock ej deras ,:erk
samhet i första hand riktad mot missio
nen. Deras traktan är efter pengar. För 
alt vinna sina _ syiten taga de oHa rika 
personer till fånga och dryga summor be
gäras i lösen för dem. Helt nyligen gjor

de rövarna en påhälsning i östra förstaden 
här och bortförde 38 personer i rege
ringens mellanskola, däri inbegripet sko
lans rektor. Med undantag av fem ' gos
sar; vilka tillhörde rika personer i staden, 
blevo dock de övriga snart lössläppta. 
För någon tid sedan intogo rövarna sta
den Hancheng, där vi ha en utstation och 
ett lovande arbete. Bland de många, som 
då togos tillfånga var även en av »de vå
ra» vid namn Chang Yue iu,* vilkens hi
storia tidigare omtalats. Han blev dock 
lössläppt, då han igenkändes att vara en 
man från »evangeliesalen». Med undantag 

Främlin,qen stltdems! 
FOIO M. Folke. 

av att de stulo sil mycket löst de kunde, 
gjorde de ej stationen någon vidare ska
da. Bland det stulna var även en del av 
församlingens j,assa. Då jag under förra 
våren gjorde ett besök i Hancheng, upp
togo vi på initiativ av ovannämnde Chang 
ett offer för verksamheten på platsen. 
Hesulta-tet därav var glatt överraskande. 
Proportionellt räknat var det ett av de 
största: offer, som upptagits inom våra 
fJrsamlingar på en gång. I svenskt mynt 
belöpte det sig till något över 80: - l~ro
nor. Vem kunde tänka sig då, att dessa 

" »Hans Stjii rna i östern» detta år, sid. 40. 



,246 S l N I M S L A N D. 15 December 1922. 

pengar ' skulle hamna i banditernas hän
der. Vi hoppas emellertid, att denna 
prövning för församlingen ej menligt in
verkar på deras offers inne. 

Genom dessa exsoldaters framfart ha ju 
även de vanliga rövarna fått mera frimo
dighet och gjort ,villervallan ännu större. 
Nu ha emellertid myndigheterna här på 
platsen börjat gripa in mera med allvar 
mot dem. Ofta förekomma avrättningar. 
Dessa missgärningsmäns huvud upp
hängas på stadsmuren till en varning för 
folket. Under en månads tid har detta 
varit en ständig syn, då man kommit 
utanför stadsporten, Arma mä11l1iskor. 
skola de låta varna sig, då de se det slut, 
som väntar överträdaren? 

General Feng söker nog göra vad han 
kan för att bringa reda i provinsen, men 
dels är hans makt kringskuren och dels 
tar det tid att bringa reda i allt kaos. 

Förutom rövarnas härjningar har även 
farsoten hemsökt trakten häromkring. 
Koleran har varit svår. I vissa byar 
ha hundratals personer dött och även 
här inne i staden ha de vita huvud
bindlarna, kinesernas sorgetecken, bliv i t 
rätt vanliga. Några fall av tyfus ha 
även inträffat. Kort före gosskolans öpp
nande här blev vår, präktige lärare Ko 
Yung loh sjuk. Vi antogo först, at! det 
var förkylning, men då Dr. Li Pao an, 
som numera vistas i staden, 1.\ndetsökte 
honom, konstaterade han att det var ty
foid. Under sista tiden av - sin sjukdom 
vistades han i sitt hem, där han emeller
tid hastigt försämrades och för en vecka 
~edan hämtade Gud hem sin tjänare. Det 
var inte med lätta steg jag ställde färden 
till Futien för alt förrätta hans jordfäst
ning. Under sina ferier i sko'Ian var han 
tip stor hjälp för den lilla ' gruppen av 
troende där, och även i skolan syntes han 
rnän~kligt sett ,oumbärlig. Vi veta dock, 
att allt vad Herren gör är gjort i trofast
):l et, och även i detta fall var det hans 
allra bästa vilja ,som skedde . . ' 

Set man på de yttre konturerna är det 
nogåtsldlligt, 'som kan va-ra ägnat att ned
slå modet, men ser man på Herens verk 
i , det fördolda i hjärtana då blir det ljust 

och hoppfullt mitt under, allt. Herrens 
verk i' hj ärtana ,går ,säkert , framå t inte 
bara trots de yttre svårigheterna utan ofta 
tack vare dem. 

Nyligen hade jag ett samtal !).'led en av 
de nykristna från, Changwa, yilket gjorde 
mig glad. Då tiiltverksamheten, som på
gick där förra vintern, upphörde på våre 
sidan, fanns där en liten skara av nyom
vända och flera, som mottagit intryck av 
ordet men ej ännu tagit stegetful,lt ut att 
följa Jesus. Liten och _svag ~af den tro
ende skaran och ,utsatt för förföljelse från 
hedningarnas sioa. Det var därför med 
en viss bävan vi sågo framtiden an. Nu 
fick j<\g emellertid veta, at! den lilla ' ska
ran ej blott blivit beståndande utan till
växt inåt och utåt. , Varje kväll ha de 
samlats, och _då :ingen evangelist har va
rit' med dem, ha de samlats ändå för att 
bedja, läsa Guds ord och samtala om da
gens erfarenheter. Därigenom ha de häm-, 
tat kraft. Man förnimmer i umgänget med 
den mannen att han smakat det eviga li
vets kraft, och min innerliga bön är, att 
Gud må fortsätta det påbegynta verket. 
Under samtalets gång säger mannen: »In
nan jag trodde tyckte jag ej alls att jag 
hade någon synd, nu känner jag mig som 
den störste av syndare.» Ar inte det något 
av Herrens verk i hjärtana? 

Tältverksamheten sådan den bedrivits, 
har visat sig vara till stor välsignelse och 
vi äro därför tacksamma .till Gud att han 
lett så att vi från Amerika fått medel till 
ett nytt och rymligare tält. Det förra vi
sade sig vara för litet. Herren som givit 
oss det nya tältet, skall helt säkert också 
genom sina skaffare fylla de behov, som 
uppstå när det gäller att hålla det i gång. 

Ett annat ämne , till glädje; som beretts 
pss här under hösten, ha vi i en ung man 
från regeringens sl{ola, vilken en tid varit 
här för att studeraeva'ngelium. Han tog 
sin tillflykt hit vid , tiden för . rövarnas :in
brott i, regeringens skola. Min fruktan var 
att han e.ndast ,ville ,undkomma yttre svå
righeter. 'Vilken hans bevekelsegrund från 
början ä-n må ha , varit, så har dock G.ud 
synbarligen fått börja ett underbart verk 
i hans hjärtp.._ G~nom sin stilla, ödmjuka 
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vandel har han vunnit allas förtroende. 
Då .vår lärare Ko fick hembud· upsptod 
ju . en lucka i lärarepersonalen. Denne 
man kom då . som riktigt förberedd av 
Gud och var · villig alt biträda här med 
undervisningen. Som lärare i regeringens 
skola hade han en lön av 40: - dollars i 
månaden. Det högsta vi ansågo oss kun
na ge honom var 10: - dollars, men han 
sade sig vara villig att tjäna för vad som 
helst om han blott kunde vara till någon 
nytta. Såsom lärare är han åtskilligt bätt
re l,valificerad än vära egna. Mänskligt 
sett vara det en stor försakelse då han 
lämnade regeringens skola, men vår för
hoppning och bön ä~ att Herren skall låta 
honom få rik andlig välsignelse i ersätt
ning, och sådan kan ej köpas med pengar. 
Han har uttryckt en önskan att nu få 
fortsätta att tjäna evangeIii sak. Herren 
själv fullbordade godhetens uppsåt och 
trons verk! Ja, detta var endast något om 
skuggoT och dagrar h är. Låt oss bedja 
att skuggorna snart må vika och den lda~ 
ra morgonstjärnan må uppgå med fräls
ning för alla, som .Jängta därefter. De 
försvinna skuggorna och det blir full dag. 

Na/h. Engbäck. 

Från när och fjärran. 
Från barnsvföreningen i Kåge skrfves: 

Vi äro omkring 3D flickor i barnsyföreningen 
Daggdroppen, Kå.ge. Några utav oss ha få.tt 
i uppdrag :itt skriva och tala om hur det 
.går för oss. 

Vi ha haft symöten alla år, sen vi bör. 
jade, utom 192'1. Detta berodde på. vår snälla 
ledarinnas förbinder. Nu är hon kry ocb vi 
·ha fätt upptaga arbetet igen. Tre il. fyra 
gånger i månaden samlas vi i skolsalen. Vi 
börja våra möten med b.ön och sång. Sedan 
tas våra arbeten fram, och vi· arbeta med 
liv och lust. Under tid·en lä,.ser någon upp 
en vacker berättelse från fjärran hednafolk, 
och alla tycka vi, att det är roligt att göra 
något för de stackars hednabarnen. Innan 
\li skiljas;U fä ·vi höra· något bibelord, och 
sen sluta vi vårt ..arbete för -dRgen med sång 
och bön, att Gud måtte kröna med framgång 
det liiIa vi förmå uträtta. Så komma vi att 
ha en auktion på. våra arbeten m. m. · och vi 
hoppas genom den .kunna få. en liten inkomst. 
Till si5t en varm hälsniug till alla missionä· 
rer, ' särskilt . fröken E. 'Sjöström, hän Skel· 
left.eå samt till alla syföreuingar landet. runt. 

. . DaggdJroppar . . 
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KinalV'l'etsen i Göteborg har nyss· fått mot
taga ett med stort intresse motsett . besök, 
nämligen av missionären Aug. Berg och hans 
maka fru Augusta Berg. Vilken glädje att 
se dem i vår mitt och höra dem tala dels vid 
en offentlig missionsafton å K. F. U. M:s 
hörsal sönd. den 19 nov., dels vid ett för dem 
anoranat samkväm omedelbart därefter. Vid 
sagda tillfälle medverkade dessutom kyrko
herden C. G. Klingner samt magister B. Ny
stedt, resp. ordf. och vice ordf. i härvarande 
kinakommitte, varjämte vacker duettsång ut
förd es av tvenne musikälskarinnor. Huvud
syftet med högtidsstunden var dels att för
djupa och värma missionskärleken, dels . att 
gi"a ~i1llälle för kinavännerna att bnnga 
missionen · ett nu mer än vanligt behövligt 
offer för dess fortsatta verksamhet. Detsam
ma inbringade ej mindre än omkring 720 kr., 
ett i sanning glädjande resultat. - - Led· 
sage Herren i sin nM och trofu<5thet allt
fort rnissionäl'sparet Berg under deras reSor 
härhemma och skänke· Han dem sin välsig
nelse till att med det anspråkslösa, nitäls
kande och hjärtevinnande väsen, som är dem 
eget v.jnna hjärtan och arbetare för Guds 
rike här hemma och därute överallt där de 
färdas fram. 

JL E. B. 
* 

I nr 7 ·av S. L. meddelades, att franska rege· 
ringen beviljat 500,000 francs för byggandet 
aven muhammedansk moske i Paris. Denna 
skall nu uppföras på Placedu puits de I'Hermite 
aux Gobelins, och grundstenen lad es för ett 
par veckor sedan med stor högtidlighet under 
presidium av marskalk Lyautey. Blap.d de 
övriga närvarande märktes marockanska stor
visiren El Mokhri och andra höga infödda re
presentanter för Marocko, Algeriet och Tunis. 
Men märkligare är kanhända att även Angora 
var företrätt, och det av ingen mindre än 
Fethi ' bej, som i somras avvisades frän Dow· 
ning s treet utan att ha fått företräde hos 
Lloyd George, samt att turkiske sultanen var 
representerad och maharadjan av Kapurthala 
var närvarande, tydligen. som representant för 
den i ndiska kal ifatrörelsen. 

Sid i Ben · Ghabrit, ordförande i föreningen 
för de heliga platserna, tackad·e Lyautey, be
tvingaren av självständighetsrörelsen i Fez, 
»för den välvilja han oföränderligt visat den 
islamitiska världen» .och bad honom skära 
upp den första torvan. Marskalken vägrade, 
ty, sade han, denna högtidliga handling borde 
utföras aven muselman, vilket också skedde. 

I sitt tal framhÖll Lyautey, att islam icke, 
såsom det ibland påstås, ,il' en förstörande, 
anarkisk och ofördragsam kra·ft. Samhälls
ordningens element finnas i . alla grader i 
Marocko, Algeriet och Tunis. "Och nu,,; · sade 
han, ".främtrllder i östern under Mustafa Ke
mal, som visat sig vara en verklig statsman, 
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en ansträngning att åstadkomma nationell 
återställelse, uppbyggnad och organisation, 
vilket vi hälsa med all vår sympati. Det fri· 
sinnade, ord ningsälskande, arbetsamma Frank
rike och det förnyade och föryngrade Islam 
synas mig vara två stora och ädla krafter, 
vilkas samverkan borde bli en av de bestäm
mande faktorerna för världsfreden.» 

En av vår tids många underliga företeelser 
är alltså att omkring grundstenen till den 
franska mosken ett slags allislamitisk sam
ling ägt rum. Men sedan högtidligheten för
siggick, har sul tanen avsatts och flyttar kan
ske kalifatets säte till Indien, om engelsmän
nen tillåta det. 

Från I(ongo meddelas, att förföljelse utbru
tit mot de kristna, särskilt i Mttsana, som är 
belägen -100 km. s. v. om Brazzaville. På den' 
na station, som tillhör S. M. F. har en kraf
tig andlig rörelse pågått under ett par års 
tid. De hednakristna församlingarna inom 
detta .:lissionsområde räknade vid senaste års
skiftet ej mindre än 4,180 medlemmar. En 
organiserad förföljelse har nu av den fran
ska kolonialregeringen, troligen på grund av 
katolska intriger, igångsatts mot dessa evan
gelrska kristna. Ett antal nydöpta ha förts i 
fångenskap till Brazzaville, de kristna få icke 
ens samlas till möte i byarna, hövdingarnc 
ha fått order att se till, att så ej sker o. s. v. 
Den föregivna anledningen är den i Belgiska 
Kongo för något mera än ett år sedan upp
komna s. k. Ngunzarörelsen. 

Hela bibeln har nu utkommit på 158 olika 
språk. Därtill är Nya testamentet översatt 
till ytterligare 142 språk, de fyra evangelier
na till 422 och delar av evangelierna till 58 
språk och folkdialekter. Inalles finnas bibeln 
och delar av densamma utgivna på 780 språk 
och dialekter. Av dessa 780 editioner har 
Brittiska och Utländska Bibelsällskapet om
besörjt 560. Och detta antal växer snabbt 
med varje år. Sålunda ha under 1922 till
kommit omkring 20 nya översättningar. 

Missionärerna Maria Ericsson och Signe 
J'onsson hava avrest till Port Said, Egypten. 
Den förra har varit missionär i 34 år och har 
grundat den svenska missionen i Port Said. 
Den senare utreser för första gången och har 
sin hemort i Norrköping, där hon varit lära· 
rinna. 

* 

Från Peking meddelas, att Sovjet-republi
kens envoye, A. A. Joffe, på ett rätt sil. upp
seendeväckande sätt mottagits vid sin an
komst till den kinesiska huvudstaden. .Det 
är .särskilt de intellektuella kretsarna och 

Peking-universitetets män, som härvidlag 
framträtt. De, som mottogo honom, repre
senterade icke mindre än 14 radikala orga
nisationer och Iltodo under ledning av Tsai 
Yuan-pei, som är rektor för Peking-univer
sitetet. I de kinesiska tidningarna återfin
nes en fullständig förteckning på dessa 14 
organisationer bl. a.: »Au tikristliga För
eningen», »Den nya rörel&ens förening, »Det 
anti-religiösa 6ällskapet», "Karl Marx's prin
cipers sällskap m. I1.» DII. ovannämnde rek
tor höll sitt tal till hr Joffe yttrade han 
bl. a.: »Den kinesiska revolu tionen var po· 
litisk. Nu håller den på att utveckla sig i 
riktning mot en social revolution. Ryssland 
har lämnat leina ett efterföljansvärt exem
pel, {)ch Kina anser sig nu böra lära av den 
ryska revolutionen, vilken också begynte 
som en politisk rörelse men sedan utveck
lades till en social revolution. Var g o d 
v ii r I ä r a r e o c h m o t t a g E d r a l ä r
j u n g a r s h j ä r t l i g a v ä.l k o m m e n.» 

Vilket allvarligt per-spektiv upprullas icke 
för vår blick, när vi taga del av ett med
delande som detta! 

Svenska kyrkans . mission.sstyrelse har för 
högskolan i Kina anställt en ung tysk na- . 
turforskare, d :r Arnold Dietz, född li8!ll. 

Under äret hava från Amerikanska bibel
sällskapet utgått T5,4'!l'5 bibIUl', 749,5,2;6 testa
menten, och 3,736,100 delar av den heliga 
skrift, inalles 4,&61.,181 exemplar. Under de 
gångna 100 II.ren · hava 1416-,5()D,521 V{)lymel' 
utsänts. Inkomsterna under äret uppgingo 
till 1,003,.8165 dollars. 

Enligt The Christian Patriot uppgår nu 
Indiens folkmängd till 318,942,480. Därav 
äro 216,734,586 hinduer, 1,178,596 djajner, 
11,571,208 buddister, 68,735,233 muhammeda 
ner, 4,754,079 kristna, 101,778 parser, 21,778 
judar, !l,774,617 animister och 17,989 icke 
specificerade. Sedan 1911 har de kristnas an- · 
tal ökat med över 22 procent. 

* 
De i pressen omnämnda tillfångatagna ki

namissionärerua ha nu frigivits. 

Visa tidningen för edra vitn
ner och bekanta och uppmana 
dem att prenumerera å dfm
samma! 

Bedjen för missionltrerna! 
Skriven .till missionärerna!' 
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Insänd litteratur. 
Ansgarius, illus trerad miss ionskalende r , ut· 


given av Sv. :Missionsförbundet. Pris 

3J kr. 


Vinterny. ,24 sidor. 2: konstbilagor. Pris 
kr. 2: ,25. 

Hem Hem. 17:e ärg. 4'0 sidor. Pris kr. 1:2'5-. 

Kring Granen och Brasan. 34:e årg. 16 si

dor. Pris 6'0 öre. 


Barnens jul. Hy sidor. Pris 40 öre. 

När och Fjärran. Utgiven av Kvinnliga iVIis
sions Arbetare. 22:0. årg. 20 sidor. Pris 
kr. 1: 35. 

Stjärnan från BetIehem. Svenska . Kyrkans. · 
DiakonistyreIses Bokförlag, Stockholm. 
24 sidor. Pris 40 öre. 

Tillkomme ditt rike. 17: e ärg. Svenska Kyr
kans Diakonis tyreIses Bokförl&g, Stock
holm. 1121 sidor. Pris häft. 1·: 75, kart. 
Z: 75. 

Förbundsfacklan. 1llustrerad mlSSlODS- och 
julkalender. Utgiven av missionssällska
pet Helgelseförbundet. 4 :e ärg. Helgel
seförbundets förlag, Kumla. 119 sidor. 
Pris häft. kr. 2: -, kart. kr. 2: 75. 

Soluppgången, j ulkaIendeI' för 1.0212, utgiven 

av Sv. Alliansmissioueu-Jönköpings mis· 

sionsföreniug. Pris Z: 75. 


. På 	Konungens bud. Illustrerad missionska
l.ender, utgiven av Sv. AIliansmissionen. 
Pris 1 : 7<5. 

PRENUMERATIONSAN

MÄLAN FÖR ÅR 1923. 


Missionstidningen 


SINIMS LAND 

anmäler härmed sin 28:e årgång. 
Tidningen, som nu utkommer under 
namnet: »Missionstidningen SINIMS 
LAND» utkommer under år 1923 med 
minst 14 16-sidiga nummer per år och 
kommer att redigeras enligt samma 
plan som hittills. 

Då nu årsskiftet närmar sig, ville 
red. rikta en innerlig vädjan om hjälp 
vid anska{landet av nya prenume
ranter. 

Tidningen kostar: helt ål' kl'. 2: 25, 
3 kvartal kl'. 1: 75, halvår kr..f>: 25, 
1 kvart. kr. O: 90, 1 mån. kr. O: 65. 

Sänd till utlandet kostar tidningen 
kr. 3: 25 pr år. 

Prenumerantsamlare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, 
erhålla, mot insändande till expo av 
postens kvittenser, kr. 2: 25 för varje 
5-tal ex. 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 
expeditionen . 

Se utförligare prenumerationsanmä
lan i föregående nr. 

REDOVISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under 4:e kvartalet 1922. 


Allmänna mis .~ion$medcl. 1516. N. S., till E. Sjöströms underh. 20,
Oktober mAnad. 1517. " Obs.! Sparade tobaksslantar m. m.» 30:

1497. G. K., Björköby 25: - 1518. »Herrens tionde » 9: 68 . 
1498. A. N., Kimstad. rab. på blick er 1: 70 1519. E. J .. Nässio. i stället för blommor 
1499. O. S., Strängnäs 200: - till l,apten A. Bääl'nhiehns bår 10:
1500. Ur offerkuvert, gm M. K. 17:- 1520. »Annie» 10:
1507. H. B., Sthlm. 25: - 1521. E. J., Boden, till .r. ASPbergs underh. 100:

1508. "I stället för blommor på E. Wall 1522. O. A., Spjutsbygd 22: 50 


mans grav", gm M. Ph. 'r., Linkö- 1523. K. G. M., Äppe!vikell, i stället för 

ping 10:- blommor till kapt. A. Bäärnhiclms 


1:;09. Miilnlycke mfg 15:- bår 5: 
1510. Missionsmedel från Mora gm M. S. 50: 1524. A. H., Simtuna, d:o 25:
15).1. "Från Skellefteå, i stället för blom- 1525. O. och G. C .• d:o 10:

mor tHl kapten A. Bäärnhielms bår" 40:;: - 1526. Hi. S .• Uppsala 25:
1;'12. A. L., " tackoffer" 20: - 1527. »Tackoffer» 200:
1;;13. SkeJlefteå lanrlsförsaml:s mfg 140: - 1528. C. H .• Gisebo 100: ,.-
1514. L. O., Innel'vik, till E. Sjöstl'öms 1529. "Kinesernas vänner», Jkpg, till mis

hemresa 5:- sionärernas underh.. 900: 
1515. M. O., Innervik, »på Mors 85-års 1530. »Två missionsvänner" , FHipstad 50:

dag» 10: - 1531. H. och O., Norrköping 20:
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1532. Offerkuvert från Fridhom, gm Hc I. -5:- 1640. Liljebolmeus Kyrkl. ungdomskrets, 
1~33 . ,,!l'ionde av arbete", gm H. l. 20: ...:. koll. 25/10 7: D4 
1538. S. J., .0rjlbrö', 500 :, - 1641. Sk!l.l'studs Ostra Arbetsförening DO: 
1539. M.S" , UreUro' , 25' 1642. J. A." S.l'inge 10:
1540. A. D:n. Sala' f>O:- 1644. .J. K., ' Sanda, »för såld frukt " 100:"
1542. E. L" Spnusvall; »Herrens ' del>, 100: - 1645. H , ocl1 'H.,Ossjögård ',45: 
1543. SyrureniDg~U, .l!'hsby 100:- 1646. Kinakretsen, Umeå '61: 50 
1544. J ," A. J ., /, Söderåkra 50: - 1647. K V. H., Ursviken SO:
1545. L. M.,F:, ,till 1<'. .l:'rytz, M. ,Nylins o. 1648. , S. B., gm I. A ., Norrl,öping 10U:

E. Jonssons underhil.l! 1,350: - 1649. "Syster Hannas sparbössa », gm d:o 58:
1546. '. Rj~ A. r ,Vanga, . , ,,' ~O:-: 1650. I. A., Norrköping . '" . 100:
1548; 'Offerdag ·å- x .. F: U. K.; Kristianstad 1au: ~ 1652. A. J ., Götene, till O. Carlens underh. ~O:-
1~~9.\"0~lerlmver..t, gID A: G., 'Kristianstad 13: 85 1653. Olmstads Norra Arbetsföre)ling 100: 
1552., K. ,)3., 1'ranås, ,för äpplen fdn ett 1654. OnärllDd; gm P. Sö Tellhlllt ' 19: 70 
, ,. \ missioliJhäct ' , , ':, 25: ...; 1655. Missionsvänner i stnOl", gm M. S.,

1;;53. >xHerrens:'dej,, ' , " ' f>O:- ~Iorn 15: 
1551". 'Fra:n f,eäj'a skolbarns potatisland ' 3:- iSa6. B. 'V., gin G. W., Rögle 2: 50 
1~55., v.ijst.}·~ , a! I;let~rör<lningen, ,~)!lllstad , 50: - 1662. " 29/10,, , Ps. 65: l . ' '500: '
1056. A. K., BJJrkoby. rab. fl. bocker 2: 50 1663. Olmstads mfg. skördefästmedel 100: 
1557 • . " ,söndagsägg» l!rån Fridhem, gm H . l . 5:- ------
1~62. L. U" Sthtm 200 : - Kr . 1l,312:' 34 
1536. " Obs. I Sparade tobaksslantar m. m .)' 30:' -'
1564:. »1;lei"1:ens,' tionue " " ,, ' : Il: 50 
1~65. L.; Duvuo , • ' 2j : - Särski,Zda ändamåZsmedel. 
1566:' ·E.; O,~·' Gtbg, »tackoffer ,; 200: - Oktober månad. 
}567. A. E.P., Gtbg . 100: 
1568. " T. 'ocb C: G., Skellefteå, till E. Sjö 1501. ;,Två vunner», 'till' Barn'bemmet 

ströms underhåll 100:- Sinan, gm M. re. 6:
15J1. E. J." Dagkarlsbo 10: -- 1502. Onämnd, till d:o gm d:o 9:
1572. Uppsvenska Förbundet inom K. F. 1503. . L. R, Vena, till M. Ringberg ,föl' en 

, ,U. M., till O. Beinboffs underh. 600:- skolgosses , underhåll 100:
1573: E. 'J., New York 36: 70 1504. ' K· B., Katrineholm. för bibelkv. Jao 
1574 • • E .. -J., ,Jkpg , ' :,0: - Dn-sao, Hanch,eng " lPO:
1575. K. F. U. 11:s missionskrets, Gtbg 295 : - 1;;05. "Herrens mede!>" till M. Ringberg 
157().~ "S'yförenin/ren, Kimstad, ' " 100: - för inkö!) av fastighet i "Stenby" 300:
1577. M. T. m. fru, Norrköping 200: - 1506. Mellersta K. F. U. M:s distrikt, Norr
1518,. Missionsoffer i Kimstad; gm G. L . 37 : 75 köping/, till d:o .. ' 200: 
157~: ,K. 'F. U : M., Nllrrköping, rese'bidrag. 50: - 1534. S. J." urebro, for evang. cha;"''; 
1580. M. J., Edderyd, »inkomst frän mitt Snn·hsi' '250: 

" ' I'iIla potatisland » lä: .:.- 1535. D:o för en skolgosses underhåll ·100:
1532. Ulriksdals mIg, till ]535. D :o. för gatukapelle t i Hal1cbeng 100: mi~sionär~rnas 200: ~ 

,underhåll 1537. D. P., Nättraby, till ManI. Seminariet 10:
1583. H , H " ,.:Broddctorp lO!"" 1541. , B. S ., Overhörnäs, till d:o 5: 
1581.. H. W., Skara 25: - 1547-, K. L:, till Ba'rnh. i Sinan, gm M. H., 
1585: • »Kinesernas vänner", Värnamo 400 : - Björnö " 20:
1586. ,Missionsvänner i Hassie, till H. An- 1550. M. S, Sthlm, till' bibelkv. underh. 

, dersolis lInderhåll . 11:- Mienchlh 50: 
1587. Koll. i Vånga kyrka gm O. E. ' 23: a6 15';1. "Tackoffer"., till Barnb. i Sinan 10: 
1588. D:o i Vånga skolbus gm I. R. 5: 63 1558. S., till d :0, gm H. I , Älgarus 10: 
158D. D:o i Kimstad, gm G. L. 84: 43 1559. S. ~ till ~ :0, ,gm d:o ' 5: 
1590. D:o i (}istad. gm E Ho 40: - 1560. A. llo. " :ajörkeryd, "del av tionde». 
1591. D:o i VåhlnäR. Bestorp. gm K. G. B. 12: - till M., Lill-den ocb J. Hultqvist, att 
1592. S.; T., Maspelösn, resebidrag 15: - an\' . efter ,gottfinnande 20:
1593. G G, Motala . 10: - 1561. Redben>:sJids syförening. Gtbg, un· 
1594. Koll i Motala, gm G. G . . 3G: ::;3 der·båll fÖ,r , evang. Yu Kuang-cbao
1595. D:o i 'Snkumlo, gm O. L. 24: 53 ' ocb läraren Wang i Miencbib 300: 
1596. D:o i Hults missionshus, gm N. H. 22: 59 156D: M. P., Sjömarken. för gosscn Uei 
1597. D:o i vä"lrn Ny, gm d:o 20: 66 Jong-sengs underhåll 50: 
1598. D:o i Rnltsbol. gm .J. O. 11-: 0:\ 1570. T. T, B. G., till M .. Ringbecg, för 
1599. D:o i Miilarp. Tranås, gm A . G. 25: - arbetet i På-tå 300: 
1600. D:o i Tranås, gm O. H. 6R: 68 158r :M. M" Ljungby, till " Kattungens» 
1601. D:o i Farsbo. gm T. L. 11: 76 un<lel'båll 15 : 
1602. "Onämnd», Tranås, /rm K . .:B. 10: - 1616. Kol!. i Tibro. /rm W . G., till inköp 
1603. Koll . i missionskyrkan, 'Vadstena, av kanellg- i .Tuicbeng 110: 

gom D L , 19: 50 1617. D:o i Kroppetol'p, till d:o, gm J. B., 
1604. E J. Vadstena. /rm C. A. 7: Tibro ' 25:
1605. "Ur Gn,ls Fika förråd " , gm d:o ]0: - 16l? D:o i Mån,torp, till d:o, gm J. A. 
1606. P: L ,. Vadstena, gm d:o lO! - P. Sv/lneberg 15 : 98 
1607. ,Onämnd. /rlll d:o 20: ,- 1619. D:o i FuHösn, .. till d :0, gm , F. J., 
1608. Koll i Betaniakapellet, Vadstena, Kinnemalma 23: 10 

/rm .d:o 3;: - 1620. D:o i Kestad, till "d:o, gm M. J., 
1609. Svf;ireninli'en. Vadstena. gm d:o 03 : - , Kinnemalma '. 20: 30 
lfiJO 'Koll i Giitene. .... m G P. 21: 07 1621. D~o i 'F[u'aby. till el :0, ~m J. J. 28: 75 
1611. n ':o.i Kinne Vedum. gm F: J. 1~: 38 1622. D~o i Ström.borl!". till d:o, gm J. N. 
IS1? neo 'i G"tJllnrla sk"la, I'(m E L. 63'- K .• Råbiick 23:20 
16J3 , Koll i Fl'stad kyrka. gm E. L: 4R : 63 1623. D:o i Vesterniana; tm d;o, gm D. 
1614: FnJliioa mf!!, rp.o..birlra/r ' JO ': - K" Blomberg 15:
1615: Hnoaby och SHilvums mfg, d:o 10: - 1624. D:o i · Brohy, till d:o, 'gm A. J., Kiill
f6~5 : "Ett lörte tn\ Herren ", 100: - ' bv ,' . , 2!l' ~ 
jf>36. G J,.. "fferkuvert , 10: - 102:;. )):0 i T~lindsbr9nn. till d :o, gm ,H J. 4~: "O 
i637. 'K F , U,,, ?vf:s .meJlf\rsta ilistrikt, till Tfi~6 .. n·o j. ·Mnrie.tild, riTl ,l :0, /rrh A , ;II 9a-: 4a 

M RinO'bf\r!!s underhåll , 750~ ·..<-i jf,?7. n:o i T.ek"h~rl!'. till rl,: o. gm" J. r" lo. 20: 20
ii'>?s .. Kol!. .i, Ff'ldv,igs 'kyrka" : Noti'1f&!ihig, :t1l?,l\: n :o i H~nli\lJH!a. till ,d:o, /rm 'C, F. ~0:50 

!!m A ' H. ' -,< " ' , ' 263 : '40 1699 . . n :0 ' i Ski)vdc,. till. d :6; , g'iit~: O. L: ' lPO': 
1639., D:o i netesdakyrkan, Sthlm, 2'.!/l0 279: 22 I630 .. W. G" Tibro, till d:o ;'0:
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1631. lC G.;' Sn,lllebcrg, sparlJ.- Jnedcl, till EUl. r. H., Sthlll' · 
dvärgeu Heo. Loi·iu· i Sinan ·;)O:~ l iO~ .. Akul"s IIIIg 

lti3~. Hinqis och Alices SlH)l'bö.ssa, Husa· 17Uli: S. O., olJ'crkLl\"Crt. gUl 1\L l-L, BjÖl'ilÖ :J: 
by, till Jattiga barn, JUlche llg ". lj: 3D 17Ui. })Föl' :2:110 killcs bska hihlen~ 1 gill J," 

l!i3ll. S. ,J., Skövde, till hyra i Jon~-l()h :,U: - S ., :\lnllllö 
lti34. »1'ill Bllrnh. i Siua n » 10: - löOS. Hust. fran Auklioncn föl" S. i\1. K. i 
11i43. G. J., SaJtsjii-Storiiugen, fÖl' en skol· .Mnllllö, " :.t'1I1 ll":O' 18: 

gosses lIllIlerh åll 100: - l'O!J. E. S., g·1II d:o ;"): --: 

11;;;1. S. L., Nyköpiug:, lill Carl Blom, alt 171~. ;r. N., Ekcniissjöu, gm E .. J. ao: 
anv. till JlIlgliidjc för Iallglll"llU j ,1:1. C. M., YstHd lO: 

lGJ/. Ullgdolllar i liredebolet, Algnrlb, till l'l~. U. K., Björl'öby jO: --
Ilarnh. i Sina n, gm V. J. ~:" :;0 1,U•. Tcstnlllcntsmeucl cfl:er avI. fröken 

lti;)8. A. L.,· .för bibell,v. verksamhet j\{arhL Sal aIIuer, J!;rvasteby, Mota-
Puchow 12: ;;0 la, gIll U. S. 1 ,202: ~U 

1~;;9. A. V P., ·i\iönsl.erlls, hll <1:0 :.U: - 1111,. K D., GLbg 100 : 
11;tiO. E. B., S lhllll, till C\·illl.!rclisls uncler j Il,. ) ViiulIcr i Borgcn», gm E. J:.\.. R., 

hli11 i YUllcheng 	 Ovikell 2.: ][1 
I'JH. lIeq;bYlIs och TU\·Dns Killakrets, till 

Kr. ~,onl: (i3 J~. Sji)s{ l'(.IlIS IlIIdel'b. 1.iO : 
li"JD. S. .J., V re! a ]( losler 300: 

s. 	 Jl. 11.:., pensions/ond. JiL2. Ask€'Il~· JllJ'g: » 0 ffc l"llI cdc L) ~J: 
' ] l:.2a. JCL". :JU: J~', till .J. :\splJcrg~ llllUcrh. 

161i1. "20/10,,, Ps. o:': l :,OU: - ~Ptl )l. Ph. ~e ., Linki;ping Ii: 
Li:2.t. »'1' ackorfcr 4:dc noy. }) lU: 

Kl". :.00: - 1,:3:). » Ur offcrl\ uvcrt»~ gill ~I. I\.:. (i: 
17:3 i. K. L., d :0, g"m 11:0 111: .

A llmänna '}JI,issionsHl edel JlA/!: .H I7:H. Koll. i Fugersullna, g lU II. 111 : 
Särskilda ändamål 3,091: 6:) 17:1~. D:o i YOl':svik, gill .l'. J\ ....r\.. 28: ,O
Pensionsfunden 500: - ] ':l!I. 1):0 i Undell,is, g"1ll B. K, Klod,are· 

bordet 21: G:i 
SU1Jnna 'llll.d('J" Okl. 1nänad 1922 Kr. J1,903: 97 17~O. .J. le, Lndcllii s lU:-

17-11. Vl'ij.!'slHds )\ Id re 17ngdoJl):=;krcts 100: 
17~~. KolL i IlII\'bo kyrka l~/ll :111: 

Allmänna lIlissionsm.edel. 17H. J,. ,T., »l-IcrnHlS del " 10: -
NOVelllber mfluad. 174;1. Koll. i S:t Görans k~-\"k sal 12/11 ~-I: R:, 

16(i~. St. Ab" Ostr". syfÖrening 100: - 17-Hi. Tolternls Illf!! 200: 
166;; . R R, Sthlm .. 2~): - I,n ( ' . J ..J. , Sthlll' (iII: 
16GG. K. l\I . . A:s pens ionsfond , till A. 17 -1~. ;\f<illtbo ·[Tngdolllsriircll., l"e~Cbidl'ag :10: -

Försshergs underh. 2:\9: 28 l TJJ . Hnrkeryds ArlJcts (i;rcning- 20tl: 
16G7. Koll. i Smill. 'I'nb erg, gm J. B. (il: - 17~) ~ . J\. O.. NorderiiJl ~ 1I:-
HitiS. Jkpp:s KristI. l"ngd.-förb. lUo: - t7:)~:. K ..J. K, Sthlll) ar:n:~-
166!J. A .. I,., Sthhn . 100: - 17:14. Myresjii (bira m[g 1011: 
lti70. H. J.; I,inl,öl,ing 20: - 17;);). Vil\nryd fi :;ynil'Clling l~lO: -
1671. R , Niiss.iö III: - l7r)(). K. E., KnutlJ~' ~O: ~I; 
16n. ]f. N., d:o 10: - 17;)7. O. 13 ., Viislert,s, rab. på böcker Ii: ~:; 
16n. V., d:o, iivel"uet. il bok 4: 2" l/:;R. l> OlJs.! Sparnd e tobaksslaJlt.ar ru. · In.» :l~:-
1674. Fdn sparb.-tömn. i Dclsbo, g-m S . S. (iG: 09 17"n. »IIcel"CllS tionde» ~: o:,
l67j. Koll. i Sa\a, g-m M. A. 27 : l;j 17(10. A. G-u, SlriingnHs J.->:
167G. "Ur en ~pnrbössa" "O: 01 17Gl. Del a v I"rlUl L. Hagelins le·s t a ,ne nle G9~: 8'1 
1677. Koll. i Gamsebo, ~m C. J. E. l:" :)u 1762. " Obs.! Spm·nue lobak~slanlnr 10. In. » öl): 
1678. 1):0 i Isiltra, gm d:o 8: . _. 17r.~. ;) lferrclls tionde » i: .""10 
1679. C. C., Varmsiitra 1(1: - 17r.~. E. L., Alingsil.s 10 : 
1680. H. S. 10: - 171)(i. J,. G ., »ett lite t tnckoffer » 10: -
HiRl. R. O., Sala, " ur sl'arb6ssau" 20 : - 1767. n. 'l'., LllIH1, »1 Jesu vä lsignade 
1682. 1\. W., d:o 5: - IlamIl» 20: 
lti8;). Koll. i Byn, gm J. G. A. , Viirml. Ny- l/GR. Otrerlmvert. gm A. R,. Sl,ellefteå 10: 

siilru 11: - '"i9. r. A., Norrköping, ), en blomma p,l 
1684. D:o i Bjön,~\gm M. H. 17: - Emclie Gröulnllds bår » :;: 
1685. E. O., rese bJOra!, ~O: - l "O. V. A., gm G. G., Motala . 9/: _ .. 
1686. Koll. i Stiimne, gill S. A. 10: ju ]"l. J<inakretscns Ol"fcnl ag, Glbg, till E. 
lr.90. Kinnkretsen, Gtbg, till E. GIllInar - Gnnnardos nuderh. . 7:'0: 

dos Illldcrh. 100: - 1772. M. ,T., NOlTRöping, Tab. på H. S. Ö. 7: r.7 
]li9}. »Annie" . 10:- · 177:1. M. S., Jkpg 1,000: 
1692. A., VisbY, gm M. S. 10:- 1778. " SClltlPskornct " . I,i<lköpinA", till mis· . 
1698. Teuhultslcretsen av Rogberga KristI.. sionfu'"paret Cnr lcns lllHlcrh. 200: 

Ungd.-föreningen 100: - 1779. J-\. S., tl :0, » 11\· sparbc)ssnl1 » :1': 
1700. E. S., Bod en, till ,J. AS[Jbergs un - I,HO. G. S. , <I~ ~:~ 

derh. 100:- 17R1. S. H. 	 ,.:--:

Ädelstenar i Mästarens 
krona. 

Livsbildej' frdn missiollsarbetet 
, i Kina av f.ru R. Gofortb. 

Pris kr . 2: 25. 

På denna bok iiimnas un 
60 % rabatt. 

Från lidande till seger. 
En kineskvinnas livskamp ;1.\' 

Ingeborg Ackzell. Rikt iIlustr. 


Pris · 1 . kr. 


Hl ex. 25 % rabatt.. 


Hans Stjärna i Östern. 
19:de ärg. 


Om,'iixlnnde innehåll. 


Over 40 illustratione r. 


Pris kart. 2: 26, klotb. 3: 26. 

iS ex. 25 % rabatt. 


http:tobaksslaJlt.ar
http:Niiss.i�
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178~. Ställlgiil'UC ulIguomsl'öl'ening SJ 50 172~. h-:'oll. i }(udsuol'J; till J:o ;;111 ti. 4;;: ,,9 
1784. K. Wo, Slhlm ;,00 1730. D:o i Svall vik, till u:u glll A. H. K. 33: 7~ 
1786. Uyggestorps mfg no 1731. Ouiillln<l till d:o :10:
1787. Skäldcrvikcns syfijreniug 50 l73~. L. oeh H. K., Klint e lll,Li", !.iII Dum. 
1788. M. Ph. '.r., Linköping, överbet. på i Siutlll :IU: -

böcker 5: 33 1,33. D:o till AIlJl<l Eril-\s:;ons J,vjUllu
1789. 1\1. S" NOl'rköving, »ralJ. på böcker» 12: - s l,ola 'lO: 
1790. »}(ineSe l'llllS "HUller» , Viil'DUlllO, re- 1734. E. till l\[al'ia Petterssun. att ;11\\". cC

sebidru;; 23: - tel' gol tfiullullde III: 
1798. Koll. i Malmö K. F. V. K., gUl F. B. 1, :"3(j 174H. }(011. ho~ JrCdnflviiHncrlla~ .1\ 11 i 1.1 ilS 
179!J. D:o reseersättning g"m u:o 60: 83 t ill lJoksprid n i ng i }Cina, g-Ill A. N", 
1800. E. M., Tollarp 7: - Sthlm 
1801. Koll. vid bibelkllrs i IlIllnanueJs-. 1,19. J. l[' (ill A. Eriksson för Cboug-· 

kyrkan, }IaJmö, 22-26/11, gm N. P. 312: 94 sent:;" J(10: 
l80~. P . O., Malmö 100: - l';jO. " Solglimte)) )) Du\'bu , till narn1lenl
1803. N. H-n, pred ikohunol"ill', 11clcJ, Mal llIet i Sinall ,tlu: 

mö, 1<111 J. E. S. 2~): - 1,6;;. Vesta Hiortsbcrga syförcll. spar
]804. »Hel"l'en::; tleb> ~.J: - bössa till lIlaria Nylill att allV. er
180;;. H. A ., Flis!>y, "ett litet tackoffer ler gottfinnuuLlc ;)1: -

till Gud för bevisad godbet och 1774. n}Cinaviill» till N. Engbi.ick: 1'4;1' CIl 

nåd " ;'):- skolgos,s e i Yiincheng" 1011: 
180G. FÖ1'eningeJl I{. le, Väncr:-,:borg 200; - 1773. D:o til1 r. ...'\clt'l.cll rör en nicl~as 1111

1807. A. N., Killlstad 3: lj;) der håll ;;0: 
1810. H. B., Hova, ö ve rbeL på H. S. O. 3: (jj l'j'jG. ),'.rackorrcr uen 21 )10V. ln2 », lill 
1811. SkilJingnn'!Is KristI. Ungdomsföre- kviuHoskolor :)00; 

ning 100: - 17"i7 . ,T. N., Kramfors, hjäll) tiII borcuall 
do av inlgliiuje åt barn l: 77 

Kr. ~ ..167: - 1,83. l'örbnodct mcIlan Svcriges K. l'. 
U. :vr., Sthllll, till K. F. U. ilI:s 

Särsidida, ända mål. verksamhet i Kina 134: -
Novembcr månau. 17!)1. Kol!. i Betauia, Ystad, till inköp av 

I,apc llg!lr<len i J nichcug :,0: 87 
1687. "Löfte", till iuköp uv kapcllgården Ii!):! . Koll. i N lissiii till d:o 86: 77 

Juicheug, gm S. L., Ystad 86: - 1,93. D:o i Frc<lriksual, till ,1:0 30: 
1688. Den älure syföI·c . i N. Skärstari f(;r 1794. Onänlllu, Ulricehamn, till Drbetct 

evang. Gyllenstjiil'nn i Miencbih 100: - ,Juiehcng 111: 
1689. Söndagsskolb. i N. Skiirstad t ill sin 179;'. M . H., }.flissjö, till d:o ;):

skolgosses ulluerh. 72: - 1796. P. ,T.. Niissjii, till tl:o .. . 2:;: 
1693. Visby Femöresfilrcninl<, till H. 1,in- 1797. Syförcning-ens N:o l sparbossa till 

tlers evangelisatioJlsarbete 26: 7;' lJibelkvinna i Honanfu 8.3: 
1694. O., Visby, gill M. S. till d:o 10 : - ]808. Reollaviillllernas Allians, Sthlm, fiir 
1695. E., Visby, gm M. S. till d:o 10: - deras tre evangclisters llntlerh . 300: ~ 
1696. M. S., VisbY till u:o n: - 1809. h M . F .. dl"iftkostnad för Kvinll!. 
1697. O. A., Spjntsbygd till :H. Ringbergs seminariets övningsskola 1,400: 

verksamhet 10: - 1812. Sättra Barnkoloni, Adclsö till Barnh. 
1699. ,T. S., Säter till M. Ringberg att anv. i Sillan 2;): 

efter gottfinuande 1813. D. K., Motnl::t Verkstad, till u:o :):
1102. "Tackoffer", G. F. till Malll. semina

riets öVllingsskola, gom Sv. L. M. 1iU:- Kr. 4,931 : 67 
1703. E. O. U., Gonäs, till evaug:f; underh. 40: 
li05. M. H. och K. L. till Barnhemmet i 

Sinan 10: - S. M. J(:s pensionsfond. 
1110. J. S., lIlaImö " til! vår gosse bos i\Ia

ria Pettersson » 110: - 17S;). K. W., Sthl"l 100: 
1711. S. h, Malmö, " till lille Olle hos 

Axel Hnbne» no: - Kr . 100: 
1720. S. S., Kiel, till underhåll aven skol

llirnre i ~ieIICI\ib 137: :;0 All1niiJ1na 1u'iRStOnsmcdcl 9,467: 
]721. }I. M., Ljungby, till »Kattungens » Särskilda iindamål .1,931: 67 

underhåll Pensi.onsfondcn 100: 
1723. K. S., Ruskvnrna, för evang. Lin 

Ynng-chow i Hoynng 200: - Su.mma under no·v. ?nånod 1922 [{r. lJ,~98: G7 
1726. A. J., Umeå, till evongel ists I1ndcl"1I. 70: 
1727. "Ouämnd », Visby, till H. Linder att Med -vannt tack ti.ll 'L'ade .fJiva·re! 

nnv. efter gottfinnande 100: 
1728. Koll. i Mölltorp, gm V. F. till inköp IIGud vaI'e tack tör hans ou.tsiiglilla -rika llåvo. 1I 

IIY kapcllgård i Juicheng 33: rn 2 Kor. 9: 1~. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: Riks 44 59. Allm. 224 73. 
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