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En kinesisk bergsby.
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S I N I M S L A N D.
de höga bergen emot staden i dalen,
upprördes han i sin själ och ropade
till Gud att sträcka ut sin arm och
visa sin allsmäktiga kraft och sin
oändliga kärlek. Och Gud gjorde det
ta. Hans tjänares hjärta lyftes upp i
en atmosfär av fullkomlig frid och så
läste han i psalmen , 71 :
»Min Gud, befria mig ur den ogud
aktiges våld, ur den orättfärdiges
och förtryckarens hand. Ty du är
mitt hopp, o Herre, Herre, du är
min förtröstan allt ifrån min ung

, dom.»

Anden hjälpte hans svagheter; och
hans suckar vekobOIi och ersattes a v
en stilla vila i Gud. Han kom att
tänka på huru Abr,aham ,bad för So
dom. I den hotade staden funnas ,20
eller flera troende. Skulle han då icke
skona staden? Jo , staden skonades,
ehuru , närgränsande byar skonings
löst nedbrändes till grunden. Efter
åtskilliga timmar tillbakaslogs anfal
let med förlust och sedan fick Her
rens tjänare halva eftermiddagen ägna
sig å t Röda Kors-arbete ibland bandi
terna, sålunda läggande glödande kol
på deras huvuden, vilket icke heller
blev utan frukt
På måndag skulle anfallet återupp
tagas. Men åter igen segrade bönen
och i stället för att gå till anfall drog
sig rövarbandet tillbaka ett ansenligt
avständ, där, det icke fanns någon
risk för dem, under det att deras le
dande hövding fastade i en ödmjuk,
tuktad ande. Den sköna ps. 74 kom
den dagen in bland de kapitel, som
lästes. Det är lätt att förstå med vil
ken tacksamhet och längtan Herrens
sändebud läste:
»Ymnigt växe säden i landet, ända
upp till bergens topp; dess frukt må
susa likasom Libanons skog;»
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och
»Lovad vare Herren Gud, Israels
Gud, som allena gör under! Och lo
vat vare hans härliga namn evin
nerligen, och hela jorden vare full
av hans ära! Amen, Amen.»

På onsdagen av den veckan läste
han under djup känsla psalmen 74:
»Lämna ej ut åt vilddjuren
turturduvas själ; förgät icke för
tid dina betrycktas liv. Tänk .på
bundet; ty i landets smygvrar
nes fullt upp av våldsnästen.
icke

den

förtryckte

vika

din
all,
för
fin
Låt

tillbaka

med blygd, låt den betryckte och
den fattige lova ditt namn. Stå upp,
o Gud, utför din sak!»

Tre dagar senare, när längtan efter
befrielse var synnerligen intensiv men
den efterlängtade dagen syntes oänd
ligt avlägsen, kommo orden i psal
m~n 77:
»Jag vill hÖja min röst till Gud
och ropa; jag vill höja min röst till
Gud, för att han må lyssna till mig.
På min nöds dag söker jag Herren;»
»Du är Gud, en Gud som gör un
der; du har uppenbarat din makt
bland folken . Med väldig arm för
lossade du ditt follc»

På måndagen den 2{) mars läste
hoppets fånge:
»Låt de ' få ngnas Idagan komma
inför ditt ansikte.»
, »}''1en vi som äro ditt folk och får
i din hjord, vi vilja tacka diS evin
nerligen, vi vilja förtälja dItt lov
frå n släkte till släkte.»

På onsdagen i den veckan begynte
hoppet att mäktigt vakna i missionä
rens hustrus hjärta. Hon fick en be
stämd förvissning om bönhörelse. Då
läste hon nere i staden och han uppe
ibland bergen den dagen psalmen 81:
»Höjen glädjerop till Gud, vår
starkhet, höjen jubel till Jakobs
Gud. Stämmen upp lovsång och lå
ten pukor ljuda, ljuvliga harpor till
sammans med psaltare.»
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de sina fångar med döden, i den hän
delse förföljarna skulle nå dem läs
te de:
»Men när fruktan kommer över
mig, sätter jag min förtröstan till
dig.»
. »Få Gud förtröstar jag och skall
Icke frukta; vad kunna människor
göra mig?»
Andra söndagen gåvos dem dessa ord:
»Var mig nådig, o Gud, var mig
nådig; ty till dig tager min själ sin
tillflykt. Ja, under dina vingars
skugga vill jag taga min tillflykt, till
dess att det onda är förbi.»
.
Två dagar senare formade sig bö
nen helt naturligt 'i enlighet med be
gynn elseorden i den 59:e psalmen:
»Räc1d a mig, min Gud, från mina
fiender, beskydda mig för mina mot
slåndare. Rädda mig från ogär
ningsmännen, och fräls mig fr ån de
blodgiriga.»

På fredagen den 3 mars läste de
den 62:a psalmen :
»AIlenast hos Gud' sök er min själ
sin ro; fr ån honom kommer min
frälsning. Allen ast han är min klip
pa och min frälsning, min borg, jag
skall ej mycl{et vackla.»
Fyra dagar senare läste de i psal
men 66:
»Han förvandlade havet till torrt
land; till fots gin go de genom flo
den; då gladdes vi över honom.»
Då blev den ensamme fangen i
stånd att fröjda sig i sin Gud och att
dag efter dag visa rövarna ett hopp 
fullt och frimodigt ansikte, Samma
dag läste han också:
»1"y väl prövade du oss, o Gud,
du luttrade oss, s ~ som silver luttras;
du förde oss in i fängelse, du lade
en tun d börda på vår rygg; du lät
männis7\Or fara fram över vårt hu
,"ud, vi ' m flste g[l genom eld och vat
ten. Men du har fört oss ut och
vederkvickt oss.»
och:
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. »qm

j~.~ h a d~ för ehaft något orätt
mItt h]arta, sa skulle Herren icke
höra mig. Men ~ud. har, hört mig,
han har aktat pa mltt bonerop. Lo
vad vare Gud. som icke har förkas
tat min bön eller vänt ifrån ·mi" sin
nåd!»
"
l

På onsdagen den 8 mars var det
psalmen 67:
»Gud yare oss nådig och välsigne
oss, han låte sitt ansikte lysa och
ledsaga oss, Sela, för a It man på jor
den må kän.na din väg, bland alla
hedningar (1111 frälsning.»
Gång efter annan hade också den
fångne missionären tillfälle a tt för
kunna Guds frälsnings evangelium
ibland rövarna, och, Gud vare loy ,
detta icke utan resultat.
Dag efter dag fick missionären nåcl
att tjäna Herren med glädje, även när
till slut allt hopp syntes ute , att rö
varna skulle tillåtas att återförena sig
med den reguJjiira armen - j vilket
fall han omedelbart hade blivit fri'
given - och när männen motvillio't
to
kastade sig in i röverier, från vilka
de under alla dpssa veckor under hans
fångenskap had e avMllit sig. Lörda
gen d. 11 mars, var det de goda, hug
svalande orden i den 70:e psalmen ,
som gav honom styrka:
)~~>[ e n alla de som söka dig må
fro}das och vara 9'ada i dig; och

de som åstuncla dm frälsnina säg e
alltid: »Lovad vare Gud!» J~a var
be.tryckt. oc~ .fattig; Gud, skynga till
mIg. Mill h]alp och befriare är du'
Herre, dröj ,icke,»
,

Följande dag, söndag, var den värs
ta av alla; en stad skulle stormas och
plundras. Stor förlust av människo
liv och mycken grymhet kunde man
vänta. Tidigt den morgonen prövades
missionkiren i sin ande till yttersta
gränsen av sin förmåga - men icke
över. Under det att han red ned från
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ingick, att doktor Howard Taylor under
ett besök i provinsen Yunnan blivit bort
rövad.
Yunnan hal' under de sista åren varit i
händerna på än den ena, än den andra
äventyraren. En härförare vid namn
Tang hade för ett par år sedan underlagt
sig provinsen. Tang var en klok och
kraftig härskare. Han gjorde slut på rö
vareväsendet inom provinsen därigenom,
att han gav banditerna tillträde till sin
huvudstad, lovade .dem amnesti, upptog
dem som reguliära soldater i sin arme
och regelbundet betalade. deras sold. Un
der hans fasta ledning vidmakthölls god
disciplin. Tang störtades emellertid aven
rival, general Ku, och måste fly ur pro
vinsen. Denne Ku ansåg sig icke "ara
bunden av några löften avgivna av Tang.
Därför lät han utan vidare gripa och av
rätta de forna banditernas leda:r;e Yang.
Yangs änka tog nu befälet över sin
mördade mans trupper och förde dem
tillbakatiJl deras bergfästen. I sin hand
bm' hon en fana med inskriften: »I-Iämnd
över min mans mördare.» Hennes arme
var 20,000 man stark Under sig hade
hon tvenne generaler, WlI och Pu.
Sådant var läget då dr Howard Taylor·
med sin fru och ett par kristna kineser
färdades till Yunnanfu, provinsens huvud
stad. De befunna sig endast omkring 30
km. från staden, då de helt plötsligt över
föllos aven skara män, ldädda i fantas
tiska dräkter, beväpnade ända till tänder
na med gevär, svärd och dolkar.
Banditerna förde dem med sig mot ber
gen. Efter tre dagars färd komma de
fram till den ovannämnde general Pu's
bergfäste.
Här utsattes de visserligen ej för miss
handel, men fingo dock ständigt påmin
nelser om att de voro i fiendehand. När
det sedan spordes, att general Ku's trup
per vara på marsch emot Pu, lät denne
säga dem, att om general Ku angrep ho
nom, skulle deras liv tagas.
Märkligt nog frigav Pu fru Taylor efter
bloll två · dagars fångenskap. Han befall
de, alt hon ulan dröjsmål skulle föras till

5 februari 1923.

huvudstaden. Där skulle hon låta general
Ku veta, alt om han angrepe Pu, skulle
dr Taylor få plikta med sitt liv. Under
färden mot hm'udstaclen stötte fru Taylor
hel oförmodat på den truppstyrka, som
general Kli utsänt. Fru Taylor sökte nu
förmå trupppernas anförare att ej före
taga något vidare emot Pu, förrän hon
hunnit fram till huvudstaden och fätt un
derhandla med general Ku. Efter mycket
övertalande lyckades hon och räddade
därigenom för elen gången sin mans liv.
General Ku s yntes emellertid obeveJdig,
och först efter fem veckors ihärdiga be
mödanden lyckades fru Taylor förmå ho
nom att återtaga ordern om förföljandet
av Pu.
Under hela denna tid var Taylor stän
digt hotad till livet. Banditerna släpade
honom med sig på sina strövtåg, och han
fick vara vittne till hur de plundrade och
brände överallt j bygden samt åse hur
folket torterades. .
Trots deras råhet och grymhet fanns
det dock .hos dessa banditer en Yiss he
derskänsla. Under tre hela veckor av
stodo de från plundring under väntan på
att general Ku skulle lyssna tiII fru Taylor
och vilja ingå förlikning. Men som Yj
förut sagt, var denne ovillig därtill. Följ
aktligen hade de fångnas öde varit .3\"
gjort, . om ej i rätta stunden den förut
omnämnde Tang ryckt fram i spetsen för
en stark här söderifrån. Med honom för
enade sig nu Pu och 'Vu, och de fångna
och deras vänner kunde därför åter börja
hoppas.
Under hela tiden hade man oavbrutet
kämpat i . bön för dr Taylor och de tvenne
kinesiska kristna som · voro med honom.
General Tangs ankomst hälsades därför
av dem som en direkt bönhörelse.
Vi lämna här nedan några utdrag ur
brev skrivna av dr Taylor under fången
skapen.
Den 9 mars skrey han: »Ibland Yunnans
banditer men i den bästa Vännens vård.
Jag .skulle gärna Vilja beskriva, hur, det
ser ut i min omgivning, men måste dock
avstå därifrån - - 
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samt också:
»1 nöden ropade du, och jag räd
dade dig;»· .
..

På den dagen hände det . också,
okänt för dem båda, att mått och steg
för den fångnes befrielse började vid
tagas, som skulle leda till ett lyckligt
resultat. På torsdagen läste han:
»Gud står i gudaförsamlingen, mitt
ibland gudarna håller han dom:
»I-Iur länge skolen I döma orätt och
vara partiska för de ogudaktiga?
Sela. Skarfen den arme och fader
löse rätt, given <len betryckte och
torftige rättvisa. Befrien den arme
och fattige, rädden honom från de
ogudaktigas hand.»


Ett »Amen h> , som kom, det behö
ve~ ej sägas, från hjärtat, står nu i
marginalen i bibeln jämte den da
gens datum mitt emot sist noterade
vers. På fredagen lästes psalmen 83:
»Gud, var icke så tyst, tig icke
och var icke så stilla, o Gud.»
»Gör deras ansikten fulla med
skam, så alt de söka ditt namn, o
Herre.»
('

Hoppet nådde fram till bergen den
dagen men icke befrielsen.
På lördagen medan ännu allt stod
ovisst, läste missionären i psalmen 84:
»Saliga· äro de människor, som i
dig hava sin starkhet.»

»De gå från kraft till kraft; så trä
da de fram inför GUd på Sion. Her
re Gud Sebaot, hör min bön,lyssna,
du Jakobs Gud. Sela.»
»Ty Herren Gud är sol och sköld,
Herren giver nåd och ära.»

Men detta var icke allt:
»Han vägrar icke dem något gott,
som vandra i ostrafJlighet. Herre
Sebaot, salig är den människa, som
förtröstar på dig.»

Med detta att vila vid, men utan
någotfullvisst hopp utom i Gud, ge

nomlevde han den dagen. Sent på af
tonen, sändes alla hans laglösa vänner
bort inberäknad naturligtvis den vän
lige ledaren och en till utseendet myc
ket vild skara kom för att intaga de
ras plats. Detta ·var i sanning oroväc
kande. Men den svårt prövade fången
fick ändå nåd att säga : "Ja, Fader, ty
så har varit behagligt för dig. l) Det
visade sig också vara ett sista prov.
En halv timme senare kom order om
att han skulle frigivas, och inom fem
minuter satt han i sadeln och eskor
terades fram emot staden.
)l Lova Herren,
min själ, och förgät
icke vad gott han har gjort dig. Han
som helar alla dina sjukdomar och
förlossar clittliv ifrån graven!»
(Ur Chinas Millions.)

H E R R E N Ä R E N H J Ä L P A R E.
Dr Howard' Taylors fångenskap.

Alltsedan revolutionen år 1911 har i
Kina rått .ett ständigt osäkerhetstillstånd,
varunder befolkningen fått utstå obeskriv
liga lidanden. Mycket ofta har det hänt,
att personer ur den förmögna klassen
blivit bortförda av rövarehorder, vilka
sedan fordrat en dryg lösen för dem. En
dast i några få fall ha europeer råkat ut

för detta öde. Detta är så mycket mera
anmärkningsvärt som missionärerna till
stort antal äro bosatta i det inre av lan
det, där de mycket ofta under sina täta
och vidsträckta resor måste färdas genom
osäkra trakter.
Det väckte därför stor bestörtning, då
i början av föregående år underrättelse
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Skulle de bli frigivna, finge vi också vår
frihet. Om de hållas kvar i fångenskap,
behålla de oss som gisslan.
Dessa män handJa naturligtvis ej efter
sådana grundsatser, som gälla hos oss.
De ha sin hederslag, och den hålla ele
orubbligt. Jag har ej under dessa 22 da
gar blivit bestulen på något. Men liv ak
tas litet värt här. J ag kände mig så tack
sam och glad att höra, att ledaren gick i
borgen för de två männen Li. Hade de
blivit skjutna, hade kansl{e mitt liv ändå
skonats, men ingen skulle ha ansett det
vara orätt att taga mitt liv till hämnd.
Du har redan hört, huru mycken nåd
jag fått mottaga so-m svar på Edra bö
ner. . Det är ytterst prövosamt för en sex
tioåring, som är mycket känslig rör drag
och kyla, att ligga ute på höga berg~- _
toppar. Heia förra veckan måste vi göra
så. Deras hotelser: »Gör det eller det,
annars skjuta vi dig» eller »dll kan gärna
~Iita ont» är smärtsamt att höra, fast man
måste svara med leenden och artigheter.
Dessa män äro verkligen skräckinjagan
de, då de råka i \'rede. Jag blev en glll1g
vittne till något dylikt. De trodde, alt en
vägvisare hade vilselett dem. Gud give,
att jag aldrig mer måtte bli vittne till så
dan behandling, som han fick.
Efter det trupperna kallats tillbaka, ha
vi haft det bättre. Vi bo nu i byarna. Ett
dussin äro inhysta i varje rum. "Det är
-mycket prövande alt ständigt inandas
opiumrök Och sedan alla småkryp, all
smuts! Aldrig får jag vara ensam . Till
mat få vi ris, fläsk och grönsaker tre
gånger om dagen.
Under tre veckor har all plundring vn
rit inställd. Detta är ju ett bevis på att
de vilja hålla ord. Då jag i går afton var
ensam med en officer Chang - som ' det
synes en uppriktig vän, så långt det är
hoilom möjligt - frågade jag honom:
'Får jag min frihet i morgon?' Han svn
rade, att general PH ämnade hålb sitt
ord: 'Bliva de sju frigivna, är du i sam
ma stund en fri man. Vi taga hänsyn
till din ålder.' J ag tror, att de mena upp
rik'tigL Kunde blott en utväxling äga rum
på någon plats, där de ej befarade för
räderi, skulle de helt säl,ert verl,slä lIa en
sådan. - - 
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I morgon · är det lördag. Då ämna de
sig ut på plunddng igen, och jag måste
följa med. Jag måste dela deras lidan
den, deras fara l:, deras umbäranden, och
vad som är sHlrare än· allt annat se dc
syner, som vänta . Give Gud , att det ej
blir av!
.
Min lott är hård. Matte blolt de fångnn
banditerna bli väl behandlade. Matte ge
neral Ku ej handla så, alt mina lidanden
onödigtvis förlängas. Varje försök alt
rädda mig med härsmakt, kunde lätt kosla
mig livet.

Ingen skull e vilj8 vara i des s a

mäns händer, om de dreves in i el t för
tvivlat läge.))
Senare skriver dr Taylor: ))General Pu
har nu kommit tillbaka. Jag hal' fått det
intrycket, att han ämnar hålla sitt ord.
Han sade: 'Om de frigiva mina män och
sända dem till Ta sao, skall du bli fri' -.
Skulle nl\gon ay dem bli avrättad, kunde
det kosta mitt liv. Bliva de frigivna, är
jag viss om att även jag skulle bli fri.
~en det finns en ljus sida - Gud lever,
och allt som utgår fran hon0111 är ljus.
.Jag misströstar ej. Till svar på Edra bö
ner har jag blivit underbart uppehållen
oeh slärkt. .Jag har ännu ej blivit frestad
ulöver förmågan, och jag skall ej bli det,
ly Gud är trofast. Han kan ej förnel,a
sig själv. Och han kan ej förgäta mig
eller dig. "Därför är jag ful! av tack och
lov, ja, jag fröjdas i Herren.))
Dessa are! skrev han till hustrun, d~\ fa 
ran var större än någonsin på grund av
att lvå av de fångna banditerna blivit a\'
rättade i huvudstaden, oeh sålunda hop
pet om befrielse var mindre än någonsin.
Det lyckades emellertid för missionär
Thompson att medla mellan de stridande,
och huvudstaden överlämnades åter till
general Tang. Vid Mtta tillfälle sade en
av Tangs generaler till Thompson: )Ni
har gjort mycket för oss och för vårt folk.
Kunna vi göra något för Eder?)) Dl'
Thompson begärde då, alt dr Taylo-r skulle
frigivas. På den 38:e dagen av sin fången
skap återvann dr Taylor sin frihet. Av
berättelsen framgår, att hans liv bland
banditerna varit ett sådant vittnesbörd
bland dem , alt flera av dem uttryckt sin
önsl,an att bli\'a I,rislna.
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Skulle 'min f~lngensl,ap vara känd där
hemma , skulle jag vilja tacka mina ' vän
ner för deras hjälp i förbön. Jag har un
der dessa tre veckor känt mig underbart
burcn och stärkt. Vanligen äro rövarne
vänliga och artiga, dock har min broder,
evangelisten Li, och jag ej sällan varit i
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dig, generalkonsul' OtLerwill ' och an-dra
vänner, för allt vad ni gjort för mig. Och
jag behöver ej säga, hur tacksa~ jag är
för Eder förbön. Den skall eL lämnas obe
svarad. \'i förnimma varje dag bönhörel
se fast under mycket svåra förhå])an- ~
den - --.:. -.»

I-[lIdson TaylO?' med sin son, H, Taylol', samt miSbions.~chcte),a!·c
J. Holmg1'en 1mdcj' besöket i Sverige åj' ]889.

lägen. Ovisshelen är mest prövan
dc. Hcrrens beskydd har dock varit för
nimbart. . Vilken barmhärtighet, att min
hu slru efter två dagars fångensl,ap blcv
frigiven.» .
En dag senare skrev han till missionär
j\llen i Yunnan[u: »Jag längtar efter den
slund, då .jag skall få tillfälle att lada
S<l1';1

faran för dr Taylor ökades sedan sju
av banditerna fallit i sina fienders hän
der. Detta framgår av vad han sedan
skriver: »Naturligtvis är jag mänskligt
talat prisgiven åt dessa mäns godtycke.
Om de sju behandlas väli sin fångenskap,
kan jag väj räkna på att bli S~I väl be
handlad som omständigh eterna medgiva.

S I N I NI S L A N D.
n!1SYUrH för nlt ingen obehörig skulle
komma in i värdshuset. Efter en stund
stormade emellertid plötsligt under ett
vilt hojtnnde 400-500 rövare in på går
den. De togo till fånga de kineser, som
troddes äga. penningmedel och ropade
högljutt efter utlänningen. Det var ingen
tid att förlora. Beinhoff lyckades rädda
sig genom att klättra över flera murar
och i sista millUlen finna en stege, P ~l
vill(en han l,om ut P~l de öppna fälten.
Därifrån flydde han lill bergen, däl' han
tillbringade en hel natt i en herdes grot
ta. Allt vad han lämnat kvar i värdshll
se t, föll i rövarnas händer, utom en skri\"
portfölj och litet kläder. BeinhoH skri
ver: »Min mulåsna och min fina kamera
iir vad jag salmar mest.» En avdelning
regeringstrupper hade siints till undsätt
ning, men soldaterna gömde sig utanför
sIade n och visad e sig först vid tretiden
på morgonen. Vad så rövarna lämnat av
värde, toga soldaterna såsom sitt byte.

Missionärernas hemresor.
Fröken Maria Nylin har. fått plats P ~\
en japansk ångare, som skulle avgå från
Shanghai d. 29/1. Om platser kunde er
hållas skulle även fröken Estrid Sjöström
och bl'. Martin Linden resa med samma
båt.

Dr Howard Taylor,
förf. till den i detta nummer införda ar
tikeln: »Psalmernas levande kraft», är son
till Kina I nia ndsmissionens grundläggare,
J. Hudson Taylor, och är nu en över 60
års man. Det införda fotografiet togs då
Hudson Taylor o'ch hans son i november
al' 1889 besökte Sverige, och då de, tolka
de av vår hemgångne sekreterare Josef
Holmgren, talade till stora skaror i skilda
delar av vart land.

Prenumerationen
P,t Sinims Land fortgår alltjämt. Vi äro
tacksarruna om våra gamla prenumeran
ler ville meddela, om dc önska någon
ändring av försäridelserna.
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"Huru ljuvliga äro icke på bergen
budbärarens fötter etc.
Fru Se7cine Sandberg meddelar i

enskilt

brev följande:

Alldeles uppe i bergstrakten, där nöd
hjälpsarbetet pågick förra året, hölls dag
ligen andaktsstunder med arbetarna. En
kvjnna l,om p i"l det sället att höra eva nge 

lium och blev djupt gripen av sanningen.
Bibelkvinnan och jag besökte de byarna,
strax efter det nödhjälpsarbetet avslutats.
Vi voro just på väg till en kristen mans
hem, där vi skulle stanna en vecka. Då
vi l,ommo till en by, sade en man lill oss:
»Här bor en kvinna, som är mycket varm
för Gud.» »0, visa oss vägen till hennes
hem», ropade jag. Kärran stannade, och
vi gingo alla ur samt upp för en trång
gata. Där inn e på en g:hd salt hon. Hon
sydde på ett par skosulor. j\{en framför
henne i knäet låg sången - vi ha den
sången tryckt på små blad - »,Jesus äls
kar mig jag vet.» Vad hon lyste upp, då
hon såg oss komma. O\:anligl för en ki
neskvinna, fragade hon inte eHer något
utan plockade blott fram sina små pap
persark med tryckta bibelord och sånger.
Hon bar allt i en ficka på bröstet. Aldrig
glömmer jag den stunden, vi hade till
sammans. Guds helige ande verkade så
mäktigt på denna kvinna, ja, prl oss alla
med. Att Anden förhärligar Jesus,. det
ringo vi då erfara här.
Då solen dalacle ned bakom kullarna,
vände vi tillbaka till vår l<ärra, välsigna
de, värmda - det var så tyst, så tyst. Vi
hade sett Honom sfälv - den ene vilJe
inte störa den andre. Det var helg där
inne i hjärtat. Uncler sådana stunder bö
jer jag ofta mitt huvud och läser den apo"
stolisl<a trosbekännelsen högtidligt och
tyst för mig själv. Tron behöver detta
utlopp. Så gjorde jag även nu, då jag satt
i kärran. Vi hade inbjudit denna J,vinna
alt lwmma och stanna en vecka med oss
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Emma Andersson 60 år.

ka . stationer givit sina krafter i\ t arbetet
bland kvinnorna. F. n. är hon st:Hionerad
i Ishih, där hon under de senaste åren
förestått därvarandc flickskola . . Enligt sc
nast ingångna meddelanden förspörjes, att
frökcn A:s krafter ej äro så starka, och
"ilja vi ' använda detta tillfälle föl' att på
ett särskilt sätt bedja missionens vänner
troget iMtgkomma henne i sina förböner.

Från redaktion och expedition.

Den 18 nästl;ommandc februari fyller
fröken Emma Andersson 60 år. Fröken
Andersson är född i Lindes församling
av örebro län. Hon utexaminerades från
Skara Folkslwllärarinneseminarium våren
1884 och avskildes till missionär vid 1\rs
mötet 1894. Till Kina ankom hon den 24
okt. 1895.
Under första arbetsperioden på fältet,
som sträckte sig till år 1903, verkade frö
ken Andersson i Honan. Under denna ar
betsperiod inföll boxarupproret och det
var då, som fröken Andersson tillsammans
med fröknarna Sigrid Engström och Ma
ria Pettersson fingo fly föl' sina liv och
genomgå oerhörda faror och lidanden,
men då de ock fingo erfara en underbar
räddning. Dessa upplevelser äro skildra
de i en liten skrift: »Flykten, eller för
Gud är ingenting omöjligt», av vilken bok
ännu ett fåtal ex. finn~s på S. M. K:s för
lag.
Efter en tids vila i hemlandet återvän
de fröken Andersson till Kina hösten 1905
och verkade där sedan en andra arbets
period till hösten 1914, då hon återkom
till Sverige i och föl' en välbehövlig vila.
Hennes krafter voro då mycket nedbrut
na, men i januari år 1918 hade hon dock
så återvunnit sina krafter, att hon kunde
återvända till Kina. De två sista arbets
perioderna har fröken A. varit stationerad
i prov. Shensi och Shansi, där hon P~t oli

Möten och reSOr.
Missionär O. Carlen kommcr, vill Gud,
~tt under februari månad hålla serier av
möten; den 3~6 i Mariestad, den 7-16 i
Skövde och den 17 till månadens slut i
J-l errljunga.
Ett missionsmöte för Svensb Missionen
i Kina kommer att hållas i örebro den
11 febr., vid vilket missionärerna Augusl
Berg och Nath. Högman kommer att med
yerka .
Fröl;en Ingeborg Ackzell reser undel'
månadens sista hälft i Gästrikland, Häl
singland och Dalarna, och kand. G. A. ös
terberg leder en bibelstudiekurs under se
nare delen av månaden iFredriksdal,
Småland, samt medverkar vid ett mis
sionsmöte för S. M. K. i Eksjö den 25 febr.
Vi innesluta alla dessa möten i missions
\'ännernas förböner.
Fru Augusta Berg
har lyckligt genomgått den operation, var
om i sista numret meddelades. Allt har
gatt väl, och fru B. hopp~s snart vara
fullt älerställd.
o

Förhållandena i Kina
äro alltjämt oroliga, och röv~rna fortsät
ta sina fruktansvärda härjningar. Ingen
av våra missionärer har dock hittills rå
kat i deras händer, men missionär E. O.
Beinboff undangick med knapp nöd den
na fara. Under en resa, då missionär B.
tagit in i ett värdshus i en köping vid'
stora stråkvägen, dit även en skara för
näma kineser, köpmän m. fl., tagit sin
tillflykt, blev han utsatt för ett över
fall. Nio beväpn~de soldater hade lovat
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p S A L M E R N A S L E V A N D E K R A F T.
Av dr Howard Taylor.

Två missionärer, som icke längre
'voro unga, blevo nyligen, då de reste
igenom några av Kinas mera avlägset ,
'liggande provinser, tillfångatagna av
banditer och bortförda till bergen.
Från första stund hotades de med
tortyr eller död, så framt icke bandi
;' ternas önskningar uppfylldes. Då des- , :
sa önskningar hade avseende på lan
dcts regering, stodo de helt och hållet
utanför missionärernas inflytande - 
och mord eller tortyr skulle alltså
kunna bli missionärernas lott. Och
när en av dem lössläpptes, så kan
man väl tänka sig, att hennes ängs
lan och omsorg blev en större nöd än
de svårigheter och lidanden, hennes
man utstod.
Under dessa förhållanden blev det
ett särskilt behov för dein att få er
fara dcn hjälp, som Guds ord, särskilt
p~' all11erna, skänker. Det var vid mid
dagstiden den 16 febr., å rets 47:e dag,
som de tillfångatogos. Tidigt den da·
gen hade de i den 47:e psalmen er
hållit följande budskap:
»Han utväljer åt oss "år arvedel.»)

och:
»GlId är konung öyer h ela jorden
ih'cn öyer de ensliga hergsfästena.)j

Hela natten och dagen skyndade de '
framåt för att undkomma de förföl·
jande soldaterna, och den andra da
gen läste de i den 48:e psalmen:
»Ty sådan är Gud, var Gud, al1tid
och evinnerligen; inti/[ döden skall
han ledsaga oss.»

Vid midnattstiden hotade rövarhöv
dingen dem med plågor och död. Föl·

jande dags morgon läste de i den 49:e
psalmen:
»Varför slmlle jag frukta i olyc
kans _dagar, när mina förföljares
ondska omgiver mig?»

och även:
»jVlen min själ skall Gud förlossa

ifrå n dödsril,cts våld, ty han skall

upptaga mig. Sela.»

Följande dag, som var söndag, Vill'
den första hela dag, då de båda mis
sionärerna voro åtskilda. Den ena :: l\'
dem befann· sig i staden i bön och
tillbedjan tillsammans med Guds folk,
och den andre på en hög bergstopp,
tältande ute i kölden tjllsammans med
rövarna. Den dagen var det ett ord
ur den &O:e psalmen som bar dem .:
»Församlen till miN mina from
ma, som sluta förhun(~ med mig vid
offer. Och himlarna förkunna alt
han är rättfärdig, alt Gud är den
som skipar rätt. Sela.»

Han gör inga misstag.
»Nej, öHra lo\'ets offer åt Gud, så
skall du få infria dina löften till den '
Högste. Och åkalla mig i nöden, s{t'
vill jag hjälpa dig, och du skall pri
sa l]J ig.»
,

På detta sätt fortsatLe de. Följande
fredag hade dc hunnit till den 55:c'
psalmen:
»Kasta din börda på Herren, hal~ ;
skall uppehålla dig; han skall l
evighet icke tillstädja att den riiU-;
färdige vacklar.»
»De blodgiriga och falska skola ej
nå sin halva ålder. ' ' Men - ja'gror=
tröstar på dig.»

Och på lördagen, då rövarna jaga
des från plats tili plats av de soldater,
som sänts emot dem, och då de hota
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i denna troende mans hem. Vilka dagar,
vilka stunder!
I varas reste fru M. och jag tillsam
mans hem igen. Vi talade om denna kvin
. na och undrade så mycket, hur vi skulle
få tag i' henne, ty VI hade hört, att hon
hade flyttat.
Då man kommer in i den lilla byn, som
ligger vid foten aven lång bergskedja,
och åker upp för bybacken, stannar kär
ran pa en bred plan framför en slor svart
m~t!ad port. (her porten utanpå star må
lat i slora svarta skrivtecken: »Den som
annänder sig och tror, han sl,all varda
salig.»
Då körkarlen knackade pa porten, kom
husfadern själv ut.· Med en djup bugning
hälsade han oss: »Guds frid, I Herrens
apostlanl. Några ögonblick efter vara vi
omringade av husets alla medlemmar till
och med den stora trogna hunden, som
alla ~iro rädda för, hoppade upp efter mig
av idel vänlighet. Inte hade jag glömt att
taga med mig en »godbit» åt honom hel
ler; dt gott ben måste han ha, varje gång
jag reser dit. Korgen med »förnillg» se
dan, den drogs barnen om att få bära in.
DCI jag hade klappat om alla, vem kom
mer så blygt in i rummet, om inte den
omtal"de kvinnan: »0, o, dL! här!» ropa
de jag. »När kom du hit?» »1 dag.» Var

för just i dag?» frågade jag. »För att mö
ta Er,) »Oh, så märk\'ärdigt!» ropade jag.
Ingen här visste, att vi skulle komma. Vi
komma från byar flera mil 2 ii 2 J I" mil
härifrån, där vi ha varit över en vecka .
Men så kände vi oss manade att. fara hit.
Då svarade kvinnan mycket högtidligt, att
dagen förut, då hon hade en bönestund,
sade en röst i hennes hjärla: »G~I till herr
Rei i morgon, där skall du träffa Si'-niang
frun.» . Trots hennes GO år, och den då så
svåra slaskiga vägen, tog hon sin käpp
och gick genast efter frukostel1. den unge

fär en halv sv. mil långa vägen.
Var inte detta märkvärdigt? Jag blev
så djupt gripen. Det var, som jag ficl,
en blick in i Guds råd, att hon sImIle bli
ledd på det sättet att lwmma till oss. För
henne var det så helt naturligt. »Min ra
der visste, att hans barn behövde hjälp»,
sade hon, då jag såg förvånad ut. Så stan
nade hon hos oss i flera dagar. Under
bara, sköna dagar! Kvinnan sov i grot
torna med familjen. Dibelkvinnan och
jag Hlgo i ett litet rum. En morgon hör
de vi sång från grott"n: »Jesus älskar mig
jag nt.» Då jag såg på min ldocka var
den inte fyra. »Låt oss få sova lilet till»,
ropade jag till dem. Då svarade mannen,
som låg i den yttre grottan: »Detär hön,
~om har kommit hit, som nu vill upp och
läsa.»

1
KOH YUNG LOH.
Herren har åter tagit ifrån oss en kraft
som vi ansåga oumbärlig. Koh Yung loh
var föreståndare för vår gosskola här i
Honanfu, vilken post han fyllde på ett
förtjänstfullt sätt. Han var i sin bästa
krafl'. Nitisk för Herrens sak; beg~lvad
och omutligt rättfram. Han var en Petrus
natur. Ofta kunde man tycka, att han var
tvär och burdus, och han hade ej lä lt att
bära och fördraga svårigheter, men »han
hade hjärtat på rä tta stället».
Gossarnas andliga och timliga välfärd
var han mön om som Et. Då oml,ring ett

tiotal av dessa förra våren avgjorde sig
för Herren, var han jublande glad. Han
spelade orgel alldeles utmärkt,. och när
han fick gossarna omkring sig vid orgeln,
var det sång av hjärl'ans lust. Då var han
i si tt element.
Sommarferierna, som i regel varat fyrZl
månader, ha aHa utgjort ett problem för
oss med avseende på en hel del gossar,
som ej ha någon sysselsättning och gärna
velat hålla på med läsningen. rör att av
hjälpa denna svårighet föreslog han, alt
vi skulle ha tre terminer på året i likhet
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De tre lärornc i Honanfu gosskola"
Koh YlIng lolt sitter i mitten.

med regeringens skolor, vilket innebar en
sommartermin. Strax efter dennas slut
Ior han till sitt hem några yeckor och
kom ' så åter hit, men blev nästan omedel
bart ,sjuk i en mycket svårartad ner\"
feber. Då sjukdomen tilltog - i trots av
att allt gjordes, som kunde göras - öns
kade han liksom alla kineser, som äro i
samma läge, att komma till sitt hem. I-Ian
bars den tre svenska mil långa vägen, och
efter endast en vecka tog Herren honom
hem.
Koh Yung loh var en frukt av vår gosse
skola och vårt seminarium i Yiincheng.
Vi ha slor anledning att tacka Herren för
den senare och för ej så få unga krafter,
som vi fått uthilda där. Detta gäller i all
syn~erhet våra skollärare. Denna vår
tacksamhet ökas dess mer, då vi se på
,flera av våra grannmissioner, som ej haft
någon sådan utbildningsanstalt att draga
lärarekrafter ifrån. De ha äncUösa svårig
heter, dfl det gäller den lägre skolverk
samheten, som är alldeles oumbärlig för
en sund utveckling av den infödda för
samlingen. Denna fråga var en av de mest
brännande vid Kina Inland Missionens
sista konferens i Shanghai.
Tidsläget i Kina är sådant, att vi mer
än någonsin behöva väl utbildade krafter
för alla grenar av missionsarbetet. Men
dessa komma ej utan våra förenade böner
i Iro. Många av de unga, som i våra folk
skolor givit oss glädje och hopp och som
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1iOlO R. Anders,'Gn,

sedan sändas till v{lrt . seminarium eller
andra utbildningsanstalter, bli ej sällan
stora sorgeämnen. Då de fått litet kun
skap går denna åt huvudet, de· bli hög
modiga och se stora utsikter på andra
håll. Då de i våra skolor på sin höjd
kunna få 10 dollar i månaden, få de i
regeringens skolor 40. Ingenting mindre
än Guds alltomskapande och tuktanue nåd
förmår bevara dessa unga i ett sådant
sinne, att de vilja tjäna icke för timlig
lön utan för att behaga den Herre, som
köpt dem med sitt blod. Koh Yung loh
var en sådan tjänare och genom våra
"änners hjälp i förbön och genom Her
rens makt tro vi, att han skall giva oss
många sådana unga män och kvinnor för
sin stora vingård.
Richard Anderson.

Från när och fjärran.
D: r John Scndder, den allbekante syd.in
diske missionären, fick sin kallelse, då ,han
en dag under väntan på en patient tog upp
och läste en traktat som låg på bordet. Han
avreste till Indien 1820 såsom den förste lä
karemissionären från Amerika. Ej mindre
än nio av hans barn och 15 av hans barn
barn ha tagit samDh'l. kall. "För några· år
sedan, vid. en konferens i N orthfield, stodo
ett antal missionärer på plattformen. Mötets
president bad dem, som icke voro avkom
lingar av den store missionären, att sätta
sig ned, men vi saknade knappast d.em som
satte sig, ty de voro så gott som alla av
Scudders stora familj, och dessa voro blott
de för tillfället hemmavarande och vid denna
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konferens närvarande. Tusentals Ii\' hft bli
vit räddade, sjukhus öppnats och oräkneliga
människosjälar förts til! Kristus, och den
synliga anledningen är, att för hundra år
sedan en kvinna, som väntade doktorns be
sök, lade en .traktat på. bordet!"
(Den evangeliska missionen.)
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I skolen undfå kraft,. Den helige Andes gava
och fullhet. II. Av Joh. ltinman. · E: F.
S. förlag. 1109 sid. Pris kr. 1: 5-0.
Herren skall göra under ibland eder. För
bibel- och bönestunderna. Av Joh. Rin
man. E . F . .s. förlag. 87 s id. Pris kr.

"Må vi bemöd(l oss.. , framhåller förf., ·,om
att skilja mellan vad ä ena siclltn är GlId~
gåv'l och kraft samt il. andra sidan ' (k där
med ofta åtföljande st.arka sinnesrörelserna. »'
Vikten av att hårt hålla oss till ödmjuklwtcn
betonas; "Det kan finnas helgelse, brinnande
bön och himmelsk erfarenhet och likvm om
detta icke är åtföljt av Herrens synnerliga'nåd,
kltn däri ligga en omedveten självupphöjelse."
För det köttsliga dömandet av medkristna
varnas, och förf. manar allvarligt till vak
samhet över dc bevekelsegrunder, som besjäla
oss, så att vi i allt må bevara ett gott sam
vete. "Ju högre bekännelsen är, desto farli
·gare är den försvagade rättskänslan ocll desto
ansvarsfullare den sviktande och svikande

Fijrlorad och återvunnen härlighet. Av Joh.
Rinman. Halls förlag, Jönköping. Pris
50 öre.
Dessa rektor Rinmans trenne arbeten kom
plettera varandra på ett lyckligt sätt. Det
första. är ett djupgående och självständigt
stud'ium av den helige Andes gäva. och full'
het, det andra en samling uppbyggelsestyc
ken med rik själaföda, under det att det ,ista
är en sällsynt hjärterannsakandr och väckan
de predikan, vilken förf. höll förliden vår.
Den, som något känner elen vanliga i syn
nerhet från reformert h,\l1 kommande littera
turen i hithörande frågor, skull hii r snart
upptäcka, att förf. lyckats tränga. sig fram
till , de verkliga källsprången för an(lligt liv
och att han lyckligt undgått de bliulIskär,
mot vilka så många tärna.t. Förf. visar, att
"löftets helige Ande är Kristi Ande" och att
"Andens liv fortplantas och Andens lag ver
kar genom evangelium». Han påvisar sam
bandet mellan vad Jesus gjO?·t för oss och
vad' Jesus vid varje nytt tillfälle gWe?' oss.
,,1 förkunnelsens. mänskliga. ensidighet göres
ordet om Anden ofta till nya lagbud i stället
för. att det framför allt är ett evangeliskt
budskap, ett löftets m·d.
Därför uppställas
också många konstruerade krav i s tället för
att det här framför allt är fråga om ny
kraft. Därför skapas ock av själva tron en
dygd, såsom skulle vi på grunll av denna er
hålla den helige Ande. I verkligheten få vi
intet på grund av men väl allt genom tron ...
Det är från denna utgångspunkt förf. ut
går, när han ' i denna skrift, som är del II
av den för ett par år sedan utgivna kritiska
granskningen av "Vitr tids S. k. pingströrel
se", nu söker framställa lien positiva sidan
avandeuppfyllelsens nädesverk. I tre stora
huvudavdelningar behancl.lar· fört sitt ämne:
Löftets helige Anlle 1) genom evangelium, 2)
i den enskildes erfarenhet, 3) i församlingens
liv och kallelse.
Den sant evangeliska grundton, som alltså
genomlöper hela framställningen, är emeller
tid iiven "med salt bemängd " . ' På ett sätt,
som vittnar om en klarvaken blick, varnar
förf . för d'e faror, som i detta sammanhang
försåtligt ligga utlagda i en kristens väg.

för dem, vilka hastigt genom starkare and
liga kriser - utan motsvarande inre mognad
- fått sina liv instä.llda efter högre kristligt
moraliska grnndsatser. »
Pit samma gäng förf. allvarligt varnar för
alla dessa avvägar, framhåller han gripande
allvarligt det stora behovet i vår tid efter
verklig andlig kraft. "Det är ett förhållan
de, som väckt bestörtning hos varje allvarlig
iakttagare av tidshändelserna, att med det
kristliga livets växande ström icke följt en
skärpt rättskänsla men väl i stor utsträck
ning allt suddigare moraliska begrepp och
allt lösare sedliga krav. Aven där man skul
le ha minst skäl att vänta det, påträffas ofta
en töjbarhet i samvetsangelägenheter, som
hotar att fullständigt upplösa våra personers
och organisationers sammanhållande band.»
Dessa ord ha förvisso träffat den · ömma
punkten i vår tids kristenIiv, och det är emot
denna mörka bakgrund , förf. sedan utvecklar
sina. tankar om »löftets helige Ande och tros
tilHignelsen därav". Hiir har förf. mycket gott
att giva till hjälp och ledning för längtande
själar. "När Andens inströmmande kraft in
griper i vå ra liv såsom en Guds skapande
hand, d" förbyteg även det torraste liv, det
mest tröstlösa knogardöme kanske t. o. m.
under namn av missionsarbete, i ett fruktbä
rande- tros- och kä.rleksarbete.»
I bokens sista del har förf. måhända givit
det bästa. i denna värderika bok. Här finner
man många verkliga pil 1'101' av andlig erfa
renhet och insikt. Här har förf. många. all
varliga ord att säga. Icke minst vår tids and
liga förkunnare varnar han för avvägar till
höger och till vänster och påpekar, av vilkea
vital betydelse för oss det är att vår reserve
rade hållning gent. emot det myckna osunda,
som förekommer i den nutida, mänskliga hög
tl'ycksandligheten, icke sa får skymma blic
ken för oss, att vi i vårt eget liv och arbete
bedröva och utsläcka anden g en9m någon vår
ohörsamhet ell,e r teoretisk renlärighet. Her
rens Ande gör oss aldrig svärmiska och
opraktiska, frånvarande och försumliga. Han
har både vilja och makt att t . o. m . hjälpa
uem , som av naturen äro detta, att de i möj
ligaste mån bli mot~atsen.
N. H-n.

Insända skrifter.

1: 5U'.

sanl.vet",srnnnhf'·wo.

Fn.ran

lir

biirvidln.g störst

5 Februari 1923.
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REDOVISNING
för medel inUutna till "Svenska Missionen i Kina" under januari 1923.

66

Allmänna 1llissionsmedel.
1.

M. och E ..J., Odes hög

::!.
:I.

.A. H., Silllluna

Il.

»HelTclIs tionde»
C. H., Gl'bg-, till )'f. Lindens hemresa

8.

»K inescruns vänner», .Jkpg
MÖI·tcryds K. U. F., till Judit Hult-

M . K. ,
)}
Bärby mrg, Simtuna
:;. »Obs. Sparade tobaksslantal' m. m.»
~.

~.

lO.
1[,
]2.

U.
1~.

qvists och M. Lindens underhåll

Vallebcrga syförening
J. A .•
Stideråkra
A.

J.:
r .. 1\IaJUng-sholnl

Syföreningen i Korsvägen
"EII juigåva från SÖIHlagsskolbarn
Biicksedu»,

17.
18.
~3 .
~5.

26.
27.
~.
2~.

:10.
:n .

32.

:14.
:Jå.
HG.

gIll

A. S.

:18.

40.
~3.

44.
4;'.
46 .
47.
·18.
~n.

;'0.

,,).

:,2.

:i3.

,,4.
,,5.
;'6.
;;7.
:;S.
,,9.
tiO.
G1.

62.
G5.

200: 100: ;;0:-

Livsbilde?'frdn missionsarbdet
i !(ina uv frn · R.Goforth.
Pris kr. 2: 25.
På denna bok lämnas nu
60 % rabatt..

))Karl -Erik

E. I.

och steu, Maries(ad)), gm

2;): -

bäcks nnderb. gm E. V. L., Banke 

kind

7.:-

10: 2~ : -

»fIovuwnstorp, ett litet tackoffer"
K. M. A:s pensionsfond, till A ..forss
7;"): 
bergs underhåll
K. M. A., lili A. Forssbergs ullderh. :;0:54: 
C. A, Visby
Vil\gåkers kyrkliga syförening
50: 
10: 
"O]<iilld", från Stenstorp
22: 
O. Å., Spint.b5'gd, "Herrens tionde"
100: 
Syföreningen i Magra
A. S., Gbg, till missionärernas hem
Wr
.
10: 
2;): 
E. J., Niissjö
Kåge burnsyföreniug, till E. Sjö
100: 
ströms underh.
J., Motala verkst.ad
10: 
2:
1'. N., gm G. G., Motala
10: 
G. G., Motala
~Iangelpengal' från Diickel'sboda, gUl
11:C. W. C., LekHberg
14:C. W. C .. Leksbel'g
16: 75
"Ur offel'kuvert», gm M. K.
5:
Ur E. K,j-gS oHerkuvert, gm d:o
;>:"Nyborg», gm H. I., Alg-aräs
8:Oi'ferknvel't från Fridhem, gm d:o
Kol!. i Svensta skola nyärsdagell,
10: gom A. J., Svenstavik
»Matt . G: 3, till missionärernas under
10: hålL.
25: H . J., Gbg
5:E. L., Enskede

Ädelstenar i Mästarens
krona.

.

80. 1. F. B., offerknvert
81.

82.
84.
85.

8G.
87.
88.
89.

no.
9).

n2.
93.
94.
100·

101.

E. E., sparb.-JllCdel
A. J., Alingsås

Värna
Spllrb.-medel från Vänner
m~, gIr. J ... U.
A. N., '\ aXlo
R. C., Salldhem
Resebidrag frAn Betel, Nässjö
O. W., Nässjö
Koll. i Belania, Sandsjö, glll S. A. K.,
Bouafors
S. G., Nässiö
C. J. G.. Nässiö
J. och K. B ., Tranå~. resebidrag
Spal'b.-medel från Trunås med om
nejd, gm K. B.
.T. P., Ovallillyr3, prov. å S . L.

E. S. H.

Hi. S., Uppsala

70: 
10: 
1:):
25: 
llG: 33
4: 7:;

10: 
15: 

;l: 50

52: 7n

100: 
100: 
30: 

927: 

4:
100:
25:
underh. 100:
G:

102. E. J., Boden, till .J. A~pbel'gs
D:o , prov å H . S. O.
103.
104 . Ul' en inlämnad sparbössa
Tretton
105. Tillägg till sparb.-medel

50





87

14:24

dagen
20:
15: 
lOG . B. J .. Gottenvik
107. L. B .. B.iör]<öby, samt "e n sygter i
Smål. Rydaholm», till M. Lindens
16: 3;;
hemresa
70: 
108. Kinne Vednms mfg, sparb. -merlel
10: 
109. S. L .. gm L. O., KI'iHtinchamn
110. L:a Sv. Barnt:s Exp. till J. Hult
6: 95
qvis Ls nnderh.
40: 114. P. N., östervåla
2G: 20
115. Klövnruals mf/::
116. E. F., H errljuuga, "för söndags
ii!l:g »
40:
117. S. F., Herrljunga. sparb.-medel
9: 72
118. Gåva nv av1. evangeli~ten Hjalmar
A n()erSSOll
.
1.3:'0: 
119. L. M. F .. till M. Nylins, Frida Prylz
och E ..Jonssons underhåll
l,R50:
120.' R. E .. Vån/::u, en b10mmfl på Hj. An
uersso'ns g'l'av
10: 
12l. Sparb-medel från Nora. gm H. D.
100: -,
122. "Tackoffer. Ps. ·9: 11-12»
]00: 
;): 4!l
125. E. A" Hög-oniis
l2ll. L\ . L., HedvigsdnI. sparb.-me,lel
26: 
127. Bogla
mfgs Kvinnoföl'enin/::,
till
GB: 
kvillnl. missionfirel'S underhåll
2:-\: 
128. P. ,J.. Spöiand, /::1ll F. Ö.
129. 1fYl'hti 1ts mfg
10: 
130. Sp31'b-medel i S:t Göraus kyrksal
11/1 23
IOS: 20

Från lidande till seger.
En lcineskvinnas livskamp av
Ingeborg Ackzell. Rikt illustr.
Pris 1 kr.

10 ex. 25

~:ffi

67. Koll. vid sparb.-tömningen i Betesda
kyrkan, Sthlm, GlI 23
~21: 33
68. Från sP<ll'b.-tömning i d:o
..88: 08
73. HÖl'sta KristI. försam\. till A. Habnes
underhåll
30: 
22: "O
74. R.. L., Södertälie, sparb-medel
75. FlIllösa Missionsförsamhng, sparh.
10: 
medel
.
10 : 
7G. l . J., Hädinge
1J : 
.77 E. H. Simonstol'p, spal'b-Illetle!
7: 7:>
78. A. S" Ven a
.
79. Missionsvänncr i G1'cbo, till N. Eng

15 : -

5:
S. S., Alingsås
S. M. Modigs st.ärbhus, Brostug-ao,
100:

Skede, gm J. E. I.
,,0:
Skede mrg
13:

A. N., Killlstall
i3: :,0
1. B., Dnvbo, "tionde»
67 : 50
E, C" Krylbo, spul'b.-medel
25:
,
H. B., Sthlm
Onämnd, till missonäl'ernas helllr. 3,000: 
110: "Ur Guds st.ora fÖl'l'ådshns"
"Från ett par vällnel''', gm O. L.,
30: 
Skövde
10: 
A. A ., Flisby
.
..
Fn IWsa missions[öl'salll \., sllarbosse
62: 50
lIledel
aj: -E. B., Sthlm
;'0:
E. J., Sthlm
2;;0: On,imnd
A. F., Duvbo
"O: -

:n. »Annic»

39.

iD: 
(i0:10: 10: ~2: 10: 22
;>0: 500: -

%

rabatt.

Hans Stjärna i Östern.
19: (le :'trg.
Omviix.lande jnneh:'>l\.

Över 40 illustrationer.
Pris kart. 2: 25, klotb. 3: 25.
5 ex. 25 % rabatt.·

Ett fåtal ex. finnes kva!·.

S I N I ?Il S L A t\ D.
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13l. Kollekt

Sol hems

miSSionskyrka
190: :;7

14/1 23

132.
133."
134 . .
13;'.

:10: 7: ;'0
]8: "O

»Obs. Sparade tobnksslantar m. m.»
»Henens tionde»
O.. F .. Ul'sviken

Del av [rkll Lotten Rnglius (es(a
mente
136. L. N., Löderup, sllarb.-ll1edel
137. M. N.,d:o d:o
]38. F. M., Mörby, d:o
13~.

22: ;'0

60: -

Sy [ören ingen i Uonöhohn

12: 75

149.

151.

]:;2.
153.
154.

155.
157.
15B.
159.

lGO.
161.

1Ii2.
163.
164.
165.

166.
167.

]68.
]69.

Sl'urb.-nu} c1el,

gom

d:o

11:
}:l:

nR

j: -

-

a: -

n:.: -

.

]0: 
32: ;,0

E . K., Högsbyårhult, sp,n-b.-llIcdcl

Ko'l. vid J1~;rårsvHkan i Strång.. . jö
)LJ\.nna -Briia s sparbössa»
»Lisbets spa rbös su»
»De ' ungas s'yföl'cuing», i ÅstOl"P,

,;):

"0: 8: 2"
9: 58
3: 49

3:

:;0:
::0: -

heml"l~sn

Bri.cksedn lllfg

178.

Spal'b.-ltH:,.(lcl fn\n Fiisby, g'm E . B.

Kinne-Kleva O. Kestads mrg, spurb.
193: 93
medel
176. Från Of'fcrdag i K. F. U. K., Kristi
lOD: .anstad
.

181.

185.
186.
1R7.
]93.
]91.
]9".

1%.
197.
]9R.
199.
ZOO.
201.
202.

20:;.
20ö.
209.
210.

Koll. i Flisby, gm d:o
Söndugsskolb ., ·sparb.-mcdel,

Flishy,

g-m C . J.
»}''1::.u "hl'or Und i n, på 90-€irsuag-en», gnl
F . G. J., Holsbybrllnn
»)Syster Annas Rparbö:-:;sa»
En hlomma på Almas grav, 23/2

>, Ur lilla Astrid" sparhi;ssi\.
Koll. vid Steninge 21/1 2:\
»D, A. M:s välsignelse- o. tael,offer
asl<.
"S . N. ,T:s ,1:0 (\:0
»,Tag skal! fiirsull1'a ännu fler t iiI ho
nom »)
M . \' S.,,gm K. D., Växjö
A.. O., spat·b.-medel, gm d:o
A. n., d :0, gm d:o
S. I,. E n:o. gm d:o
A. L. och K. D., d :0, g'm d:o
K. D., Växjö, rab. på R. S. O.
F. M ., Miirby
S. N., Sala

))Elills sparbössa», gm A. L., Hemse

»Jllloffer från Hemse», gOl el:n

211. »U r Marins ~pnrb.~>, J:nn S. L .. YsblU
212 . S. L .. y staeJ, överskott på S. L.
213. Kinakretse ns sjl:1rbössa, gm E. J. Bo-

~23:

Vänner i Lämubnlt, sparb.-llledcl, gl»

2~4.

Jt'ägl'eds -mfA'
C. A., Mobolru
Koll. i Nässiö missionshus, g'm K. K.
D:o i Hörle, gm N.. II.
D:o i Fl'edriksda.l, gm E. J.

234.

":16.

3: 94

a: 83
2: ~3
1(J:

:,: 14
3: 95
2: (;4

2:): 77
13: 87
;'0:
2: 7=>

;,: -

42: 3;
30: 4:

24G.
247.
2.:18.
~49.

2:'6.
257.
258.
2;)!L
260.
261.

2613.
2G4.
265.
21;6.
267.
269.

))Onäm ulb. gnl U:O

20
-

i Betel, Nässjö, ~nn J. n.
i Habo k~'l'ka, gm E . R.

och B. R., HaiJo, gm el:o
mIg-

i Mullsjö, gm C. L ..
i Bränncmo kapel!, Götlnnrla,

.
Viirnamo, re

sebldrag
S. K., Linköping, resebidrag

19:
1(1:
15:
:H:
:!(;:
]0:

10
;tl
Hl

:,2
:,0

28: -

11:
2:

o:,

lO: 21: ~~:



2;): -

'parb-.metlel, gm J. L., Sth!ll1
E. l[.. Sirnonstorp, »)1"ionrlc av :1r\")}
Koll. i Sävs.;ö

10:

14: 4r,
~ln: -

öl: Iii

OniimlJd, d:o
H. N., <1:0
Koll. r Liliebolmen ~'3/1
D:o i Valhalla 24/1
D:o i :t<fa.l,mköping 28/1
M. I,. L., Halmstad

IDO: -

G. J ., ,N0nköplng

7;): 100: -

DI",a

1;): Iii: Il

22: 30

mfg-

Kr. 19,337: 0$
19.
20.

Barnen J-son, Odeshög, iill Barnl!. i
Sinau
Björnö siilldagsskolbarn, hll Barnh.

20: 4ö

l Slnan
11;: 21. H. F., Kumla, lilJ ,le hungrande i
Kiua
10: 22. Slinne Krist!. Ungcl.-före., för gossen
Chen Hsi-uen i Chiehehow
30: 24. Onämnd, Miinsal'p; 1iII H. Linders
vet·k sHl.lthet gm K. N .
]00: 38. Gustafs, Sigrids och Tors(ens nyårs
gåva, till biblar åt ett [!ilr kines
barn
]j: 41. SöndugsskoliJarn i Äsaka, sparb:-Jlle·
del, till Barnh. i Sinan
9: ·12. "Solglimten» i Visby, ti I H. Lindel's
verksanlhet bl. de nnga
2;1: -

63.

Enl. önskan av avlidna Maria An
dersson, Bl'oddetorp, till Curl Blom,
alt. an\'. efter gott.finnande
64. E. J .. Mariestad, »Ett tackoffer till
Henen", för de nöd'idaude i KinH
GO. »Orfer», lämnat virl spal'b-tömning i
Betesdakyrkan, Sthlm, G/l, till bib
lar och evanA'eliedelar

71.

10: -

-

:JO: -

A. B.

gill A. W., Väring
»Kill~sernas VHnnel'~),

-

Sä}'~k. ilrla ändam·å l.

'i0.

ilen

214 . V. ,T., Vetianda, till M. Lindens hem'
resa.

243.

li9: 31

23: 
29: 74
10: 1:
30: - -

~O:

2"~.-1"

Z:12.
:233.

34

38 : 

(j·I: 35
l'!: -

2:17.

~28.

2.,5.

.

0:0

Kinaln'etsen, Gbg, till E. U llJl nal'llo.;
underhåll
HiO:
Niigra vänuer till S. M. K., i Striing
näs
.:0:
Efter a.v.!. frlm SigTid 1.:'llgrotb, Norr
köping, gm O. A., Linköping'
2,000:
Bu väu i Lund
15:
Sam!. ettöringar, gm A. H., Köpin~'
;,:
Syföreningen i Vän fors, sjlarb.-llJet.lel 31:
»On~imn d». gllt .A, ..J.. Aliugsås
:W:

HHgS'uUlS lnrg:

E. O., Giiddede
Från söndagsskolfesten i Ändebol

gUl

Lalnåsa ml'g., Holsbybrllnll

D:o
250.
D:o
2,,1. M. E.
252. Habo
2;')R. Koll
254.
D:o

174.
175.

179.

226.
227.

A. och E. G., Gri>nskåra, d:o
lC G. N:s lackoffel" o. välsigne:seask. 4: 79
8: 80
F-k-is, d:o d:o
10: 
H. S. Ns, rl:o d:o
K. F. U. M:5 mel:erstll <listr., till M.
7;,0: Riugbergs llIHlerhåll
3: n
T. L. E., ElvdalelJ
]0: P. O. O., d:o
10:
C. U., EI<olslJnd
2j: K. E., Knlltby
Husaby och SkjäHvUllls mfg, spurb.
,',0:
medel
JU: »Fråri en 84-ål'ig' "iiil»

spurb.-medel
.
1,0. »Kinakretseu», Gbg, !ill E . Gunnar
300: dos 1I1l<Jerbåll
173. O. J., Norrköpiug, ti~l O. BeinhorrR

180.

Gilvor från Köping,



4: :>0
.): R;)

67,, : 
»R.änta å sku:d till Gud»
223 . »Ps . 31: 2j»
200: 224. H. PVetlanda, »tackoffer på födel
sedagen» 24f1 23
.) 0: 22;). G. P., l\.karp .
10: -

22!J.
;"):

~~:

222.

1j: 

lG: 12: -

S., Delsbo

A. A., Höganiis, rab. pä H. S. 0.
TJ .• gUl d:u
.
220 . Offerkuvert och saml. ettöringar fr.
Köping, gm A. H.
221.

Gl: 12: "O
12: GO'

140. Va"bo friförsamling, koT
141. Koll. i Hag'mm'en, gm 1'. O. A..
142. M. S., gm S. J., Orebro, eftersk. raO·
143. M. S., gm d:o
144. A. M. k, gm d:o
145. »Pe lt es sparbössa», gm H. P., BröIllseb,'O
146. G. L., Offel'lmvert. gm H. B., Hova
147. L. P., gm d:o
148. C. och A. J., gmd:o
1;,0.

m. r.
218. S.
219. r.

;19

14: ;'0: 
58: O.:)

E. S. E., Vingåker, för eva ng. Kao
Seng-tsai i Hoy"ng
100:Gl» L:n-Svenskn Barlltidn. Exp., ,Jk pg-,
1 il! Bal'l1h. i Sina n
:" ,.

S I NLyrS L A:\ D.

40
72.

Söndagsskolbarnen och ueras lärarin·
na., Kimstad tLl u:o
Skolbarn i Vetlanda , för gossen Ho
.Ren·ai i Sinan, gm A. Ö.
%. O. S., MisterhuJt, till A. Erikssons
verksamhet
~7.
D:o, tilI Maria Petterssons d:()
98. ' Söndagsskolbarnen i Forssa. till R
,Berglings söndagssko;vcrksamhet ,
95.

'9.

Frän ,avlidna Matilda Erikssons

~O: -

20: 
5: 
5:
20:

7"

D:o d:o. till u:o
J: /;,
K . J ., d :0, till d:o
10:
H. N., Silvsjö. undel·b. för 2 evang.
och 1 bibelkvinna
800':
268. }>L. och A. 'V.>}, för en elevs underh.

242.
243.
262.

. i Manliga' Sem.

TI:~

' 200: 

270. "Bönhörelse}} til! E. All<lersson .att
anv. efter gottfinnandc
. '10: 

Kr, '4,147: 7l

Sy·

,förening i Beckershov, till d:o, gm
H. J.
.
,
10 : 
111. M . M., Ljungby, till 8kolbal'ns under·
håll i Kiua
30: 
112. Koll. i Vaggeryds missionshus, tUl
kapellgår<lsköpet i Juicheng, gm 47:
J. S.
'. ,
113. För ett guldur, till de ,nöd\. i Kina
100: 
123. S. U.. Sthlm, för evan'gelisten Han
Shui.liu
500: 
124. :; E. R., Piteå, till J. Aspberg, att anv.
efter gottf.
~O: 
,156. Söndagsskolbarnen i
Kestad •. till
Barnh. i Sinan, gm E. J., KlIlue·
m~ma

;) februari 1923.

S. M. , K:s Pensionsfond. '
83.

» Taeko'ffCl~»

Kr. 50: -:
Allmänna missidnsmedel
Särskilda ändamål
S. M. [(;8 pensionsfond

19,387: 08

Summa under januari mån, 1923. ]( ...

23 ,5S~:

4,117: 71
50:

79

Jlf ed varmt tao/, till vnde givare!

»Tackcn Herren, ål{allen bans nau,u, g-ören
Huskvarna sönuagssl<ola. för en skol·
hans gHl'ningar kunniga - - -»
Ps. 105 : l.
gosse i Sinan. gm L. J. G.
']50:
172. Tribbhults skolbal'll, till .J. Hult.
Gåvor till Hemmet pcl Duvbo.
qvist, att anv. efter goUr. gm E
G:
·1ode kvartalet 1922.
H., Mörtfors
.
177. E L., Sundbyberg, för Li Pao·Los stu·
H. A.. Gävle : 1 täljstenskamin; N. M. O.,
dier i Sbekow
"
125: 
Huskvllrua: 1 låda äpplen; O. K., Lund: div. klä·
182. E. O. U., Goniis, för e vang. underb.
60: 
desplag'g, l eksak, kaffe, te, ljus m. m.' L. B.,
183. Systrarna H. C. ocb E., Gl'ebo, till N.
Vadstena: päron; J . U., Värnarno: 1 lainm ' A.
Engbäck att anv. efter gottt.
15: 
M., Vadstena: pianino; E. C., Rästa: 2 cypres.
184. A. B. och A. F., till bibelkv. för Ma·
ser; M. L., Värna: ost; L. R-L. B. och E. B.-J.,
ria Björklund
100:
Björköby: ostar; Fru E., Vingäker: torkad frukt;
188, n. M., Spjutsbygd, för 3rh. i Miens·
hih
.
.
5: E. och J . S., Malmö: kaffe, caco, choklad ' och fi·
lwn;
Björkerydsviinner: ' ostar, potatismjöl tor·
~89. Kungsholinshyduans barnsytörening,
ka~ frukt ; Mörterydskretsen :, ost ;, E. A ;, Hjorted:
för sko gossen Wang En·seng. '
100 : 
~
filt;
Nye ungdomsförening: ost; E. U:, Duvbo:
'190. " Till Emma Andersson, f l'. en gam·
frukt; L. U., Sthlm: marzipnntårta;M. ,K. Frö ·
mal vän och kamrat», att anv. ·cftcr
herga:'
ost):· l. ii: Norrköping: 2:ne bor,ddukar;
gottfinnande
.
'
10: 23
A: och K . . J., BJorl;eryd: ostkaka' Vänner i Vet·
'191. A. D., Kris tdala, söndagstiilöringul"
landa: specerier; H. ' H .• Djursh'olm: specerier,
till A. Eriksson att' - nv. , i, .v erk.
n~armelad. julgott.er; D. J., Duvbo: lutfjsk, apel.
samhe ten
.
G: 20
,~lller; Se J .. .orebro: ' postpapper' L. T:, Stor.
' 192. »Sysler Illa», d:o til! d:o .
6: 20
angen: mal'me: ad, julklappa r; A. ' B., Sthlm: jul.
'203. K. D.• Växjö, till ·cn skolg{)sses ' un·
150: 
gotter; ,L. L., Sala:, l bunt oblekt väv" S' O.
derh. i Chiehchow
. . '.
,Sala: lärft; .J . G:, Vadstena: stickning 'av " tliv:
204 . F . M .. MÖ1'UY, ti'l R Linde r •. elll.
strump()r: , LIiltomtavänuer: , svin huvud köttt·ärs
överenskommelse
50: 
.och smorgåsmat varje lördag.
' .
'
. ,
·:207. Skiilfvurns och Husaby mfg, till
10: - ,
8: J., örebro:,];r. lOD: - ' »Onämnd » :
JO:, - ;
Barnh. i Sina n.. . ...
2:i .~ or . l åu av t vuttstuga»:b·. 0: - : M . L :, Värpa:
~08. L. K., Klintemåla, till d:o
»hjiilp . l ill ved ,, :· h. 50:-; · C. , M .• ~. Ystad: kr.
216. Forshems KristI. ' Ungil . fÖ)' el1., t ill
lO.: - ;.. FrknB., Björköby: ' kr. lQ: - ; Syf. n~o 2
' gossen Yllin·tongs · uilderh.
"O: ,..
sparbossa: kr. 7~ : ,JO; L. S., . Sthlm: kl'. 20: ,- ; S.
217. S. A. A .. Höganäs, till verks. ' i Pu·
' cheng
.
~O: _ .
. H.. Sthhn: kr. 2,,: - ; H. L.; Yetlanda: kr. '25,-;
F. P., Björklinge : kr. 10: - ; r. A '.. Norrköping:
230. E. A .• VetIanda, till Ringbergs, att
kl'. 10: -; " Syskon.krets en pa fjULe t» : kr. 20:-;
100: an v. efter gottt. i ved,s.
;): ~. A. G., Åsal<a: kr .. 5: - ; M . O.• Stocksund: kr.
2:31. . A. N., Kalmar, till d:o
~~: - ; L. L., Söd ertälje: kl'. 10: ·~.; ~: och E: S.,
, 2H8. >}Kinuvänner i Vena», ttJI M. ' Ring·
. . bcrg att anv. enl. öv er enskom mel·
S" cllcft e å: kr. 10: -; E. \V." Ha]slIlgborg:' kr.
20:-; A,>-L . o. A. 'L., Dl(vbo: kr. 10:-; "Onämnd"
se/ gm E. C.• V ella. ·
700 : Sthlm: kr. 5:-; A. R, . Eksjö: kr. 25:-; S. A.:
. 239 . E. .8.., Linköping, till kapellköpe t . i
!'lO: Juicheng
,
Brodd ~rud: kr. 19: 68: A. F :. »Margareta,,: kr.
·5: .- ; A : G.• Kristianstad " överskott » : kr. 8: 43;
.2·10. O'. L ., och S. M., till pOl'tvakt i Jui·
S:a ,1(1' . 541 : 51 .
chen g
100: . Med varmast e tack!
. 241..' Onämn d , Tidan, till fattiga barn i
d:o " •
lO: ,Tnez Bölli ng.
171.

I<r.

Expedition: Drottninggatan 55. " Telegi'amadress: "Sinim"" StockholOl. .
Telefon: Riks 44 59. AIIm. 22473.
~,~~~~~~~~~~~~~~~

INNEHÅLL:
Emma Andersson
III.
Psalmernas levande kraft. - Herren är en hj ä lpare.
60 år. - Från red>jl{tion och expedition. - Brevavdelningen. - Från när och
fjärran. - Insända skrifter. - Redovisning.
~~JV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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E.lERREN VET DET
.Herren vet det, sorgsna hjärta, du som undrar mången gång
Varför det och det dig möter uppå ökenstigen trång.
Herren vet det, han vars hjärta aldrig, aldrig ändrar sig
Och som i oändlig kärlek stakat ut din levnadsstig.
Herren vet det. När hans kärlek uti rosor kläder sig
Och när smärtans .tömetaggar riva och martera dig,
Har han samma mål i sikte.' Att du lyckligt hinna må
Hemmets strand, där livets alla mörka gåtor lösning få.
Herren vet det. Vilken trygghet, vilken outsäglig frid/
Nogsamt han ditt hjärta känner och förstår dess tysta strid.
Går din väg i djupa vatten, har du ingen jordisk vän,
All din nöd du får till honom bära om ock om igen.

K. K-n.

GERTRUD WESTER.
Genom telegram från Yiincheng, Kina,
avsänt den 13 febr., når oss den djupt
smärtsamma underrättelsen, att Herren
till sig hemkallat fru Gerlrud Wesler,
ävensom 8 dagar tidigare makarna Wes
ters yngsta barn, Anna. Grela, vilken föd
des den 21 sist!. september.
Angående dödsorsaken angives i tele
grammet, att fru Wester dött i hjärnhin
neinflammation, under det att man var
oviss om orsaken till lilla Anna Gretas död.
Vi stå liksom förstummade inför delta
oväntade och fruktansvärda dödsbud. Full
av hälsa och arbctshåg, omgiven av de ri
kaste tillfällen att tjäna Gud både ibland

hedningarna och de kristna samt inom
sin familj, ryckes denna Herrens tjäna
rinna plötsligt undan från alltsammans.
Med djupaste deltagande gå våra tankar
till den sörjande maken. Djupa äro de li
dandets vatten, han redan fått genomgå .
Sin första hustru, född Tora Hattrem, fick
han efter ett kortvarigt äktenskap år 1908
jorda . ute i Kina. Sonen i det äktenska
pet, Gustav, ett mönster av hälsa och
kraft, dog några månader senare helt
plötsligt genom, som det troddes, s. k
tandslag. Den lille Tore, den förstfödde i
det nya äktenskapet dog vid födelsen och
den 25 sist!. juni avled sonen Einar Werner
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efter fem dagars' svar rödsot på vilohem
met Sommarro vid Shui yu. Han var då
20;Y:; månad gammal. Därom skrev då fa
dern: >lVår älskade lille Einars frånfälle
kom så oväntat och hastigt, att vi knap
past hunno sätta oss in däri förrän eHer
ät. På torsdag morgon insjuknade han
häftigt i rödsot och följande tisdag var
han borta från oss. Ovanligt stor och
kraftig som han var, tänkte ingen sig en
sådan ände på sjukdomen. Men denna är
en svår fiende till oss utlänningar och sär
sldlt till de små. Nu är han emellertid
bärgad, allas vår älskling, och det är gott
att veta, att han aldrig skall behöva falla
i synd som så många andra .» Vid åter
komsten till stationen Puchow känd es
tomrummet föIiärligt stort. ' överallt fat
tades han, tyckte föräldrarna. Men sa gav
J
Gud makarna Wester en ersättning i lilla
Anna Greta, som föddes den 21 sist!. sept.
Hon kom med mycken glädje till föräld
rarna och missionär Wester skrev: »Vår
lilla Greta är en riktigt rar och duktig li
ten tös. Hon sover nästan hela dygnet om
och valmar bara i regel en gång under
nattens lopp.» Nu är även hon borta och
äveh hennes mor. Den sörjande och hårt
prövade fadern står ensam med sin lille
femårige Sven.
Det är alltså icke mindre än sex gravar,
som vår käre broder, missionär Wester,
fatt gräva åt sina kära i Kina. Och det
under så kort tid. Med det innerligaste
deltagande tänka vi på honom, och vi
vilja allvarligt uppmana alla missionens
vänner att i trogen och deltagande för
bön ihågkomma vår hårt prövade broder
och den lille moderlöse. I sitt sista brev
skrev Wester: })Här är det bara bra med
oss. Sven är mycket stark och duktig. Just
nu kom han, stora pojken, och kröp upp
i mammas knä för att få höra en berät
telse. Det skall alltid vara en sådan in
nan han går till sängs. Helst en lång bib
lisk och en kort annan . I kväll fick han
höra om när . ängeln befriade Petrus ur
fängelset.» Nu ,har lille Sven ingen mor,
som läng.re kan lyfta honom upp i sitt
knä och så tala till honom.
>I<

Fru Gertrud Wesler, född Halldorff,
föddes den 5 okt. 1888 i Mönsterås, där
hennes far verkade som folkslwllärare.
Uppfostrad i ett varmt kristligt hem, fic];
hon från sin spädaste barndom lära sig
att umgås med Gud i ordet och bönen. Vid
omkring 14 års alder kom hon till elt mc
ra avgörande genombrott. Sedan hon ge
nomgått småskolIärarinneseminariet i Ek
sjö, erhöll hon anställning som lärarinna
i Huskvarna. Hon avskildes till missionär
den 16 april 1910 och anlwm till Kina den
10 okt. samma å r. Efter två års viste ls e
på missionsfältet ingick hon äktenskap
med missionär 'Werner 'Wester och var se
dan jämte sin man stationerad i Puchowfu
i Shansi. På våren år 1917 kom hon jäm
te sin man hem till Sverige i och för vila.
Denna blev emellertid tämligen kortvarig,
ty vid missionär och fru Folkes utresa till
Kina i januari år 1918 övertoga makarna
'\Tester vården om Barnens hem på Duv
bo . Här voro de verl<samma till den 10
juli 1919, varefter de samma år d. 18 nov.
över Amerika il tervänc1e till missionsfältet.
Ett rikt och välsignat minne efterlämnar
fru '\Tester. Hennes arbetsdag blev korl,
men den användes troget. Nu har hOIl
gått till vila hos Gud och till högre tjänst.
Saliga äro de, som i Herranom dö. De
ras gärningar följa dem efter.
N. H-n.

För våra unga missionsvänner.
Följancle brev ankom just som ticlningell
skulle läggas i pr ess. Det är det sista brevet
från vår hemgängna syster , fru Wester, som
vi mottagit. Om något mer är att vänta veta
vi ej. Lille Sven, som här omtalas, och vars
bild vi införa, är nu icke blott utan lekka m
rat, han har ej heller nägon mor att gå till
med sina frågor. Låt oss ej glömma honom i
förbön.

Det är inte alltid så roligt att vara en
liten svensk gosse på en missionsstation
långt borta i Kina. Lillebror, som börja
de bli en så duktig och rar liten lel,
kamrat, leker nu med änglarna hemma
hos Jesus, och lillasyster ligger ännu i
sin lilla säng och bara skrattar men kan
inte gräva i sandhögen, köra skottk ärra,
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FolO G. W . wester .

Sven Wester och hans ,lekkamrat>.

bygga hus o. d. som storebror, hela fem
år gammal, behöver hjälp med för att det
skall bli riktigt roligt. Visst talar han ki
nesiska som en riktig kinesgosse och vill
också gärna leka med dessa, men de ha
så lätt att tala fula ord och göra annat,
som pappa och mamma så långt möjligt
är vill skydda sin gosse från att höra
och se.
En dag lwm en liten svensk flicka på
ett par veckors besök O vad de två kun
de leka! De voro outtröttliga i att ))finna
på)). Då hördes ej det annars ofta åter
kommande: ))Mamma, vad skall jag göra,
jag har ju inget arbete.)? ))Stackars ' Sven,
när hans kamrat resen), sade vi ofta. Vi
visste icke, att Gud för en tid framåt ha
de e'n annan lekkamrat i beredskap.
l en by på Gula flodens ödsliga mader
bor en stor familj. Där, liksom i många
andra kineshem, höra trätor till ordning
en för dagen. Särskilt är det farmor, som
har svårt att vara snäll mot sina fyra son
hustrur. En orsak till ofriden var bl. a.
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att farmor rökte opium och härtill använ
de mycket pengar. Så beslöts det, att hon
skulle resa hit för att om möjligt bli fri
frän sitt opiebegär. En söndagsmorgon
kom hon med täcke, knyte och en påse
mjöl. Alla fruktade vi, att hon skulle bli
besvärlig, men vi komma överens om att
bedja Gud mycket för henne. Visst hade
hon litet svårt i början att ej få regera
och springa omkring efter eget behag,
men det rättade till sig efter ett par för
maningar.
Det dröjde ej länge förrän lille, Sven
kom underfund med alt här hade han en
kamrat i både lek och arbete. »Tan-li
Wang-niang)) (moster "Vang från mader
na) var så händig och uthållig med sin
lille l{amrat, vare sig det var i sandhögen
eller i pappas bomullsåker, inne hos lilla
syster eller i tegelhögen, vare sig de
byggde hus eller klippte pappersgubbar,
kastade boll eller sutto i förtroligt sam
språk. Så en dag kom pappa med sin
kamera och nu kommer heia sällskapet.
Kärran är kocken mästare för, men hu
ven, av tidningspapper, och de påklistra
de klllmelurerna av rött papper samt
hörntofsarna har Wang-niang gjort. Häs
ten, nu på tre ben och ett »)träbem), hade
Sven med från Sverige; liksaså de fula
men kära dockgubbarna i kärröppningen.
Gumman är belåten med sitt verk, och
Sven, ja han är inte längre bekymrad för
vad han skall taga sig till.
Men allting tager en ände. En vacker
dag kom en stor pojke med en riktig,
kärra och hämtade farmor. Nu fick Sven
några långsamma dagar igen. Emellertid
led det emot jul och skolba-rnen övade jul
sånger. Detta loekadeSven och nu sjung
er han ljudeligen: Tang-r! le-su Ii ch'i
t'ien-wei, seng yu ren-chien fang yu t'sao,
(Jesus lämnade himmelens härlighet, föd
des bland människor, lades i krubban)
jämte en hel mängd andra sånger, de
flesta dock kinesiska. Man riktigt avundas
hans minne och kinesiska språk. Vad som
nu , mest hägrar för honom är att ))bara
tre år till så reser jag till skolan på Ki
kung».
Unga vänner i Sverige, ni vill nog ofta
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Det var sorgehögtid inom missionshem
met vid Duvbo onsdagen den 7 februari.
Den tjugunioårige Gunnar Folke, missio
när Erik Folkes näst äldste son, hade
efter endast fyra dagars sjukdom mån
dagen den 5 februari kallats hädan, den
förste i den unga skaran av hemma
varande missionärsbarn. Från Sabbats
bergs sjukhus, där han lyktat. sitt unga
liv, hade han förts för att Jordas på
Spånga kyrkogård vid sidan av sin 16 år
tidigare hemgångna moder. Under fär
den dit gjordes ett uppehåll vid missions
hemmet å Duvbo, så att hans älskade för
äldrar och bröder samt hemmets invåna
re ännu' en gång skulle få hava ibland sig
den av dem alla så innerligt avhållne och
värderade Gunnar, för att man vid hans
bår skulle få förenas i bön och tacksä
gelse.
Sedan de första fyra verserna av psal
men »1 himmelen, i himmelel1ll sjungits,
talade överste H. Di/lner varmt, innerligt

och väckande över Jesu ord: . »Lasarus,
vår vän, sover, och jag går för alt upp
väcka honom av sömnen.» Till vem, så
föll o slutorden, skall kallelsen nästa gång
utgå? Vilket namn skall då nämnas?
Så sjöngs i stämmor av fru Bölling,
hennes båda barn samt Olle Hahne och
Wilhelm Bergling den vackra sången:
»Se tidens timglas sjunker».
Missionssekreterare Nalh. Högman ta
lade därefter om huru anspråkslöshet och
försynthet hade präglat hela Gunnars vä
sen. Stilla och tyst hade han gått sin väg
fram genom livet. Samvetsgrann och all
lid villig att tjäna hade han varit. Han
hörde till dessa djupt lagda, inåtvända
naturer, som vilja, att livet skall tala mer
än orden. Vid ett tillfälle hade emellertid
från Gunnars läppar kommit ett stilla
vittnesbörd, då han vid framlämriandet
aven missionsgåvaönskat att Ps. 23: 1
skulle citeras i redovisningen- Ta.Iaren
slutade sitt anförande med att allvarligt
framhålla, särskilt för den närvarande
unga skaran, vikten av att vara redo till
uppbrott och slutade mep en uppmaning
till alla de sörjande att rikta blicken upp
åt till Gud, Inför vilken vi, mitt i all vår
smärta och med alla våra frågor, få bliva
stilla, or.ubbligt förvissade om, att Gud
aldrig gör några misstag utan endast
handlar med oss i trofast kärlek och vis
het.
De sista verserna av ps. »1 himmelen,
i himmelen» sjöngos gemensamt, och så
kom den gripande stund, då den käre
unge, ledsagad av föräldrar och bröder,
skulle för alltid föras bort från den plats
på jorden , där han varit så hemmastadd,
och där han mitt under sina egna trägna
studier offrat så mycken tid för att hjälpa
sina yngre kamrater, där han i ungdoms,:
skaran utövat ett så gott inflytande. Så
var denna högtidsstund slut, men det ha
de varit en helig stund. Herren hade för
nummits outsägligt nära.

komma ihåg de svenska barnen i Kina och
bedja Gud · -beskydda dem från allt det
onda inflytande, som omger dem på så
många sätt.
Tant Gerlmd.

Fredagen den 9 febr. Id. 7f 2 var en stor
vänskara samlad i Spånga kyrka för att
närvara, då stoftet av Gunnar Folke skul
le vigas till den sista vilan. Den avlidnes

. Gunnar Folke.

*
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broder, pastor T, Folke, förrättade jord
fästningen och talade därvid om Jesu her
dekärlek SOln söker, som leder och som
längtar.
Efter duettsång · från läktaren och ge
mensam psalmsång fördes Gunnar Folkes
stoft ut till det rum, som var redo att mot
taga honom, och där han nu skall vila till
uppståndelsens morgon. Kärleksfulla, hjär
tevarma or-d uttalades vid graven av hans
vän, rektor K. Landgren, som i Umeå
kristliga folkhögskola förlidet år dagligen
samarbetat med· den nu hemgångne och
som med - tacksamhet och glädje tänker
tillbaka på denna tid.
Ljus, . blid och solig hade han varit till
hela sitt väsen, den · unge pilgrimen, som
nu lyktat sin färd, ljus och solig var ock
själfva naturen denna dag. Allt talade om
liv, icke om död.

*

. I missionär Folkes hem på Duvbo sam
lades sedan större delen av den vid jord
fästningen närvarande vänkretsen. Det
blev en oförgätlig stund. Den himmelska
världen kändes så oändligt nära. Särskilt
gripande var det, när den hemgångnes
fadel' med några under djup rörelse u t
talade ord lät de närvarande något litet
ana, vilken lidandesväg hans Gunnar fått
gå genom livet, huru han på ;grund av
kroppslig klenhet måst uppgiva den ena
planen efter den andra, huru, medan
andra unga strävade uppåt, han valde att
gå nedåt i det obemärkta. Då andra vän
de sig till stora gärningar, uppsökte han
de små. 'Var han gick fram, antog han
sig de ringa, var såsom någon sagt om
honom »de lidandes vän». Han tjänade i
det fördolda .o ch tjänade med glädje.*
.-. - En sjukdom, av vilken Gunnar Folke
ted nlltifrån sin barndom och som han sanno
likt ådragit sig redan ute i Kina, där han till
hnrgte -sina första sju levnadsår, o.ch som nog
var· den egentliga orsaken till hans, mänsk
ligt sett, älltför tidiga död, hämmade honom
åter och åter och gjorde, att han trots sin
stora begåvning, sin flit och energi och de
stora kunskaper han förvärvat, icke kunde
av.sluta sina studier och nå det mål, han till
en början tänkt sig i ]j vet. Blott sällan lät
emellertid ~ågon ana, vad detta kostade
honom.. .

ban
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En saknades på Gunnars högtidsdag i
familje1<retsen - hans enda älskade sys
ter Signe, som i augusti förlidet år ut
gick som missionär till Mongoliet. Dagen
före Gunnars död, då han endast med stor
svårighet kunde uttala ett och annat ord,
hördes han med svag röst säga: »Stac
kars Signe». Glömsk av sitt eget lidande
tänkte han tydligen på henne, den en
samma systern i fjärran hednaIand, och
hur hon skulle känna det, när budet om
hans bortgång hunnit ut. Och -låg det
månne icke i denna broderns avskeds
hälsning en bön: »Bed för den ensamma))?
E. B.

Från redaktion och expedition.
Om oroligheterna i Kina
skriver Kina Inlandsmissionens direktor
i enskilt brev till sekreteraren, alt genom
dessa oroligheter redan i slutet av no
vember Kina Inlandsmissionen förlorat
egendom till ett värde av åtminstone
10,000 dollars. AnarIden var alltjämt
fruktansvärd.
Mr. Hoste skriver: ))Dessa fruktansvärda
förhållanden inskärpa behovet av allvar
lig bön bland de kristna i hemlandet, så
att laglydnad och ordning må bliva upp
rättade i Kina. Låt mig lägga Eder på
hjärtat att betona detta både i tal och
skrift inför Herrens bedjande folk.))
Missionärernas hemresor.
Fröken Maria Ny/ins hemresa kommer
icke att äga rum, såsom i förra numret
meddelades, den 29 jan. utan har, enligt
meddelande, som just ingått, blivit fram
flyttad till den 14 febr. Såväl hon som
Eslrid Sjöström och Martin Linden kom
ma då, vill Gud, att avresa från Shanghai
med EIlerman-Linjens ångare ))City of
Yorlol. Resan går till Hamburg, dit de
hoppas anlända i slutet av mars månad.
Vänner som i Hamburg önska nå vara
återvändande syskon med brev, kunna
adressera dessa till Pastor Hj. Haag, Dit
mar-Koel-Strasse 36, Hamburg 9, Tysk
land.
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Nya ombud.
Följande personer ha mottagit kallelse
att vara S. M. K:s ombud: Lärarinnan
fröken Emma Karlsson, Kulleryd, Sjö
torp; kontraktsprosten Nils Häger, Rygg
sten, jV/olala; kyrkoherde G. Lindgren,
Kimslad.
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F8rklädda välsignelser_
Missionär L. H . Linder, som lyckligt fram

kommit till missionsfältet, skriver i ett brev
ilat. Shanghai nov. 21. 1922:
.

Genom Herrens stora godhet har jag
lyckligen förts över haven. Den 19 dennes
ankom jag till Shanghai efter en i början
ganska stormig färd. »Där sågo vi hans
under på havsdjupen.» Än störtade var
farkost utför branter, än klättrade den
uppför berg, som reste sig i dess väg. Vårt
präktiga palats, Empress of Russia, å
16,500 registerton, redde sig gott. En dag
uppsnappade vår trådlösa en kallelse om
hjälp från en japansk ångare, som drev
med skadat roder och led brist på pro
viant" Vi ändrade kurs, men annan hjälp
'kom före vår.
Jag hade en trevlig hytt och till hy tt
kamrater ett par svenska ingenjörer, som
skulle bygga extraktionsverk åt japaner
na. Maten var ganska god och riklig, men
felet är alltid på sjön, alt man aldrig har
aptit. Så mycket skönare börjar maten
smaka, sedan man väl kommit i land. Bå
ten lade till 3 sv. mil från Shanghai. Dit
reste man på en ångslup.
På kajen såg jag min hustru mig till
mötes. Genom en tidning hade jag redan
fått veta, om rövareoroligheterna och att
båda skolorna på Kikungshan just nöd
gats fly .
Däruppe i Shensi har tillståndet varit
bättre. Särskilt blev det bättre i Pucheng,
sedan vi fingo bättre soldater. Det är
mycket uppmuntrande i arbetet. Mötena
äro väl besökta, och till gästrummet kom
mer mycket folk, som vill göra de våras
bekantskap. Detta får vara vår balsam.
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Vägarna i Honan äro emellertid mycket
osäkra på grund av rövarnas framfart och
man kan inte tänka på att taga Margaret
upp till Shensi i ' dessa tider. Vi få väl
söka oss en tillflykt på något annat håll,
så att vi kunna vara tillsammans med
våra barn. Slwlan har upplösts för höst
terminen, och man måste ta hand om sina
barn.
Kaos råder i Kina och i provinsen Ho
nan är det skräcktid: städer och byar in
tagas och brännas. Kvinnor skändas_ och
människor mördas i mängd. Även därut
om är det osäkert. Under all 'o ron skall
Guds rike arbeta sig fram . Och det gör
så! Är det inte ett under? Dock allt våit
arbete är beroende av att Gud gör under
för oss, i oss och genom oss.
En annan ledsamhet har mött mig: en
sådan torka råder på vårt fält i Shansi
och Shensi, att 'en hungersnöd, svårare
än den i fjol och den år 1900 står för dör
ren. Detta betyder, utom folkets lidanden, ,
trångmål för oss själva personligen såväl
som i allt vad vi skola företaga, ,utom det
att rövareväsendet alltid under sådana ti
der uppblomstrar hotande den allmänna
säkerheten. Herren gav mig på bå.ten det~
ta ord: »Hållen det för all glädje, mina
bröder, när I fallen i mångahanda fr.estelc
ser.» Svårigheter, av vilka man ibland
blir rent av innestängd, kunna mö(aspå
tre sätt: 1. r-,{ed knot - såsom Israel ' i
öknen; 2. Utan knot - resignerat; 3. Med
glädje - vid tanke på, att Herren, sänder
sina barn svårigheter såsom förklädda
välsignelser. Det gäller för oss att så möta
besvärligheterna, att de få leda oss från
seger till seger.
Tillsvidare stanna vi i Kina Inland Mis~
sionens hem där vi mottagits med väl
vilja. Här arbetas det i olika avdelningar
med full fart: det är ett väldigt maskineri,
som skall h ållas i gång, så ut~redd som
denna mission nu är. En god böneande
råder: vid den dagliga gemensarrima bö
nestunden efter lunchen framlägges ingå
ende och i ordning en del av arbetet inför
Herren; jag tror detta är'· en a,v li,erri'lig
heterna till framgången. Mor gonböne'n vid
frukostbordet brukar vara mycket givallde.

S I N I M S L A N D.

48

Mycken kristlig verksamhet pågår bland
de myllrande skarorna i denna stad. Böne
hus och kapell äro väl fyllda med kineser
och själar vinnas för Herren. Shanghai är
'ock platsen för skolor och utgivande av
kristlig litteratur.
Tänk när hedningarnas fullhet en gång
har ingått och Herren fått insamla ska
ran från alla folk, släkter och tungomål!
Det blir en stor skara även från »Sinims
land.» Må vi var och en då ha kärvar
med oss!
»Så söker man nu hos förvaltaren ingen
ting annat än alt han mil. befinnas trogen.»
Med innerlig hälsning till var och en
från oss båda.
Er varmt tillgivne
L. H. Linder.
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att vara ute eIter mörkrets inbrott. Trots
allt äro vi glada att åter vara i vårt arbete
igen. IVrå vi få nåd att lysa för Jesus här.
Tänken paoss, när I gån till vila i still
het!»

Tacksägelse- och böneämnen.
För de närmast sörjande vid Gerlrud
Weslers och Gllnnar Folkes gravar.
Oroligheterna i Kina, s. 46.
Missionärerna på hemresa, s. 46.
De nya ombuden, s. 47.

Att Gud lyckligt fört missionär Linder
åter till Kina, s, 47.
Att Gud bevarade missionär Bergling, s.48.

"

Missionstidllillgen

''Tänken på oss, när i gån till vila
i stillhet."

SINIMS LAND,

Fru Dagny Bergling skriver i ett enskilt
brev, daterat den 23 nov. 1922:

»Min man reste i lördags till Chenghsien,
och vad han såg där av de kristnas ar
bete gladde och uppmuntrade honom stor
ligen. På vägen dit hejdades han aven
skara män, beväpnade med revolvrar och
gevär, som under hotfulla tillrop förlda
rade; att de skulle undersöka, om han ha
de något opium. Robert trodde, att han
skulle bli tillfångatagen, men så utropade
en man: »Det är pastor Bergling! Kom
låt oss gå!» En i sällskapet var ovillig
därtill, men till slut läto de Robert resa
vidare i fred. Här i staden är lugnt och
befälhavaren Kao, en f. d. rövarhövding,
försöker verkligen uppehålla ordning.
Somliga säga ju, att soldaterna äro ute i
byarna och röva om nätterna, vilket nog
är ganska troligt. Vi ha blivit ,varnade för
~

28: de årgången,
organ för Svenska Missionen i Kina,
redigerad av Nath. Högman under med
verkan av Erik Folke m. fl., utkommer
med 18 nummer om året, samt innehåller
uppbyggelseartiklar, bibelstudier, brev fr.
Kina, samt missionsnotiser från när och
fjärran.
Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3
kvartal kr. 1: 75, halvår kr .. 1: 25, 1 kvar
tal kr. O: 90, 1 mänad kr. O: 65.
Sänd till utlandet kostar tidningen kr.
3: 25 pr år.
Prenumerantsamiare, som verkställa
prenumeration Ii närmaste postkontor,
erhälla, mot insändande till expo av pos
tens kvittenser, kr. 2: 25 för varje 5-tal
ex. men då in tet friexemplar.
.
När 5 ex. eller därutöver rekvireras·
från exp ., erhålles vart 6: te ex. gratis.
När mindre än 5 ex. taga,s bör prenu
meration ske på posten.
Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen.
Redaktionen.
~

~

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: Ri s 44 59. AIlni. 22473.
~,~~~~,,~~~~~~~~~~
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INNEHÅLL:

Herren vet det. - Gert-rud Wester t. - För våra unga missionsvänner.
Gunnar Folke t. - Från redaktion och expedition. - Brevavdelningen. 
Tacksägelse- och böneämnen.
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