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Vad som ej tar slut. 
Som en örn s in vinge sträcker 


Över ungen i sitt bo, 


Så mig Herrens arm betäcker, 


Att jag vilar trygg i ro. 


Från den stund han livets gnista 


Skänkte mig i moderssköt. 


Herrens godhet jag åtnjöt. 


Njuter ock intill mitt sistä 


Allting varar sin tid ut. 


Men Guds kärlek tar ej slut. 


När jag sover vill han sörja 


För .den dag, som än skall gry, 


Att var morgon jag skall börja 


Glad. att än hans nåd ä r ny. 


Om -ej Gud mig täckts bevqra, 


Om hans anlete ej fått 


Leda mig , jag aldrig gått 


Frälsad ur så mången fara. 


Allting varar sin tid ut. 


Men Guds kärlek tar ej slut. 

Paul Gerhardt; 
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SKRIFTERNAS TRÖST. 
En ngdrshälsning till S. M. K:s vänner i hemlander. 

-'>- ", 

Kära vänner! 

Det allra bästa vi vid ingången av 
ett nytt år kunna tillön'ska och hänvi
sa varandra till, är »Skrifternas under
yisning " och »Skrifternas tröst». Rom. 

IS: 4. 

G'jorde inte Mästaren själv så med 
de två nedslagna och trötta Emmaus
vandrarna. Han "öppnade deras sin
nen, så att de förstodo skrifterna " . 
Deras hjärtan blevo brinnande, de 
kunde strax b ä r a k l a r t v i t t
n e s 'b ö r d, o m ' »vad som skett på 
vägen ». Ske alltså med oss! 

Skriften erinrar också uppmuntran
de om, att "Herren talade med Mose 
ansikte mot ansikte, såsom när den 
ena människan talar med den andra ». 

Mos. 33: I I. Tyngd genom bördan 
av »ett hårdnackat folk», fick denne 
gudsman sin själ lättad genom orden 
från Herrens mun: "Se här en plats 
nära intill Mig; ställ dig där på klip
pan. 2 Mos. 33: 21. Älskade vänner, 
så ljuda än i dag till oss dessa ljuvliga 
ord: "nära Mig", »där på klippan ». Ja, 
"i revan av den brustna klippan"" 
Kristus är också v å r säkra tillflykts
ort i en "hårdnackad värld » som bju
der på »betryck". ), Varen vid 
g o t t m o d. J a g h a r ö v e r v u n
n i t v ä r l d e n. » 

När så Mose i lydnad för Guds bud 
ställt sig nära intill »Honom », utro
pade Herren - 34: 6 f. - till sin lyss
nande tjänare: " Herren är en Gud, 
barmhärtig och nådig, långmodig och 
stor i mildhet och trofasthet, som be
varar nåd emot tusenden, som förlåter 

missgärning och överträdelse och 
synd ,; .. , Må också vi begrundande 
stanna stilla inför dessa ord och ej 
hasta dem förbi, därför att de äro oss 
så bekanta. De skola då sätta spår i 
livet, ej minst i tider och stunder, då 
vi nödgas fatta vårt djupa behov .av 
"barmhärtighet », av Guds "långmo
dighet och ~ildhet». Ja, hur oumbär
ligt blir ej på nytt »det dyrbara blo
det », då den trefalt Helige, inför vil
ken Seraferna skyla sina ansikten och 
betäcka sina fötter, behagar i sjukdo
mens, nödens eller dödens tider låta 
sin helighets ljus "lysa fram ». Intet 
förmår såsom en blick in i Guds vä
sens storhet »fylla alla dalar » samt 
), sänkaalla berg och höjder » och »be
reda väg för Herren" i våra själar. 
Det går oss som Guds tjänare vid ovan 
berörda tillfälle: »då böjde Mose sig 
med hast ned mot jorden och tillbad». 
2 Mos. 34: B.Och så må då vi tillropa 
varandra: »'K o m m e n l å t o m o s s 
tillbedja ... inför Herren 
vår Skapare»! 

A tt denna tillbedjan inför den tre
falt Helige har stor betydelse i det 
praktiska livet framgår likaledes av 
ett av de viktigare dragen i Abrahams 
liv. I sällskap med Isak och sina tjä
na're vandrar patriarken sin tunga väg 
emot Moria berg. Kunde blott vi nu 
höra rösterna därinne i hans hjärta. 
Fadershanden skulle offra löftes-so
nen, med vilken förenats löften om 
»ett evigt förbund». I Mos. 17: 7. 
Hans hjärta kunde brista och tanken 
svindla. Vad menade Gud? Följe 
slagarna kunde ej ge svar, ingen män
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niska. "Stannen här med åsnan», sade 
Abraham, jag och gossen vilja gå dit 
bort.. När vi hava t i 11 b e t t - -.» 
"Dit borh, där hämtade Abraham 
svaret på sitt livs största gåta. . Där 
viskade den »i råd underbare » Guden 
in i hans skälvande själ de förlösande 
orden: »Jag är mäktig uppväcka från 
de döda.» 

Vid samma t i l l b e d j a n s a l t a r e 
skolaock vi hämta fullgiltiga 
s v ar på vå r a frågor och för vår 
missio~ viktiga och där, »hos Herren, 
vår Gud, hämta s t y r k a » a t t o f f
r a . det käraste vi äga, om så blir oss 
bjudet. . 

Tagen då med Er, dyra vänner, på 
färden under nya året dessa ur mitt 
hjärta .sprungna önskningar och ma

. ningar: de vilja göra hågen ljus och 
steg~n lätta: 

Låten de Heliga Skrifterna göra 
Edra hjärtan brinnande, så att o r d 
o c h l i v bä r a k l a r t v i t t n e s
b ö r d o m d e n U p P s t å n d n e. 

Var e n v i d g o t t m o d i svårig
heter och inför livets uppgifter, vetan
de: Han, som övervunnit och har all 

I N F Ö R D E T 
J!Jl1in själ väntär efter Herren mer 

än väktarna efter morgonen, ja, mer 
än väktarna efter morgonen.» 

Ps. 130: 6. 

Guds folk har alltid varit ett v ä n
t a n d e, ett vakande folk. Framåt 
har blicken spejat. . Som pilgrimer 
hava Guds människor hastat framåt. 
De ha icke här haft någon varaktig 
stad. De ha sökt en tillkommande. 
Även. under tider, då . morgonljqset 

makt i himmelQch på jorden, är med 
Eder alla dagar. 

Bliven eftedöljare till Moses, Her
rens tjänare, och Abraham, Guds vän, 
i att under stilla stunder begrunda, 
beundra . och t i Il b e d j a G u d för 
Hans majestätiska väsens outgn~ndli
ga, fullkomliga egenskaper. och . för 
Hans underbara frälsningsråd i Kris
tus. Jesus. ' I skolen på den vägen 
»växa i nåd och i kunskap om vår Her~ 
re och Frälsare, Jesus Kr.istus», : s'!mt 
bH i stånd att giva de offer, Abrahams 
Gud begär. 

Slut är nu mitt lilla brev till »S. M. 
K:s vänner i hemlandet». Till dessa 
räknas också alla missionärer, 
som äro »hemma », för tillfället eller 
för alltid, allt från den av Gud oss 
givne dyre ledaren och så he~ .skaran 
av innerligt älskade syskon, : ingen 
nämnd och ingen glömd, som med oss 
»har del i bedrövelsen och .riketoch 
ståndaktighet i Jesus» samt det 
arbete, Gud lagt i våra händer. 

Frid vare med Eder alla! . 
Eder tillgivne 

H. Dillner. 

N Y A ÅRE T. 

klarare än eljest visat sin glans, ha 
Guds trogna väktare med profetblicl~ 
sett ännu mycket mörker ännu myc
ken natt. Vid Guds stora utsiktspunk~ 
ter i historiens lopp ha de om ' och om 
igen utropat: »Morgon har kommi.t 
och likväl .är det natt». 

»M o r g o n h a r k o mm i t. » En 
underbar soluppgång från höjden har 
kastat sina strålar vida ut över folk
slag och länder. Det ,har förunf1.~ts oss 
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att . leva vid ert tidpunkt i historien då 
salighetens och frälsningens ljus trängt 
längre ut över de väldiga vidderna .än 
under någon föregående tidsperiod. 
Vad ha vi ej fått se under loppet av . 
en generation! Grundvalarna till Kri
sti kyrka hava blivit lagda bland folk 
efter folk där förut nattsvart mörker 
rådde. De mest obegränsade möjlig
heter hava öppnat sig för den missio
nerande församlingen. Man förstår 
något av dr Motts hänförda ord när 
han, då han för några år sedan åter
kom från ett besök på de stora världs
missionsfälten, yttrade: »Jag skulle 
hellre vilja leva dessa tio år än under 
någon annan tid om vilken jag läst 
eller drömt. » 

»Och likväl är det natt». 
Ja, mörkaste natt. Man kan icke säga . 
att det ens ljusnat vid horisonten, det 
år som gått. Det gamla västerlandet 
synes i blindaste blindhet stappla fram 
mot sin undergång. Även de stora 
världsmissionsfältens politiska himmel 
är täckt av tunga moln. Nya, upplö
sande rörelser vinna terräng och väs
terlandets inflytande över de nyvak

.nande folken har lidit svårt avbräck. 
I Kina råder en fruktansvärd anarki. 
Missionärer hava allt allmännare bör
jat tillfångatagas och även mördas. 
Man står bävande inför vad framtiden 
månde bära i sitt sköte. 

Men tidens oro och mörker skärper 
blott vår längtan. »Min själ väntar 
efter Herren mer än väktarna efter 
morgonen, ja, mer än väktarna efter 
morgonen. » En ständigt växande ska
ra ser i det som nu sker begynnelsen 
till födslovåndornas och slutdomarnas 

. tid. Och de vänta efter m o r g o n e n. 
Bortom den mörka nut.iden se de gry-

L A N D. 	 5 Januari 1924 . 

ningen till en ny dag strålande i ljus 
ty »vid aftonens .tid skall det . varda 
ljust ». Ty då tiden är inne skall vår 
Konung . komma och taga sin stora 
makt och regera. 

Den vördade 86-årige biskop Ull
man höll för en tid sedan ett märk
ligt tal vid ett prästmöte i Strängnäs. 
Till text hade biskopen valt Upp. 
3: 	10 och yttrade därvid bl: a. : 

»Vi som nu leva måste taga å t oss 
detta ord till varning och uppbyggel
se. Även i vår tid finnes det i mänsk
niskovärlden en Herrens församling, 
som tar vara på Herrens ord och som 
i hjärt~ och leverne väntar efter det 
antågande, fulländade Gudsriket. En 
sådan väntande, troende och bekän
nande församling skall Herren all t
jämt ha i behåll på jorden, tills han 
kommer igen och låter prÖvotiden för 
de sina övergå i salig, evig seger. Ju 
mer vi hålla fast vid Herrens uppbyg
gelseord, desto mer få vi uppleva det
ta. Herrens tålamodsord ger oss kraft 
till tålamod och uthållighet. 

Den som är förtrogen med det pro
fetiska ordet och blickar ut över det 
nuvarande världsläget skönjer i dess 
företeelser inbrytandet av det i den 
heliga Skrift bebådade sluttidevarvet 
med dess mörker och dess domshem
sökelser över jordens folk. 

Överhandtagande okunnighet och 
förblindelse i fråga om kristendomen 
och allt som står i samband därmed, 
vilket härrör ur ringaktning för bibel~ 
ordet samt förvridande och förnekan
de av de fundamentala frälsningssan
ningarna, villfarelse och halvsanning
ar samt stor mottaglighet för kultur
sminkad hednisk världsåskådning, till 
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satt med vanställda smulor från kris
tendomen, som man övergivit, bekri
gande och nedrivande_av all förnuftig, 
mänsklig samhällsordning samt under
grävande av detmas enda, hållbara 
grundvalar, nämligen kristen guds
fruktan, endräktighet och rättfärdig
het, saint . en alltmer öppet frambry
tande fiendskap till oförfalskad kris
ten tro och bekännelse, som i nuva
rande tid och på åtskilliga håll, sär
skilt i våra grannländer, hemskt över
raskande alstrat martyrier, minst lika 
grymma och gruvliga som dem histo
rien omförmäler från förflutna tide
varv, äro tecken på att vi närma oss 
dessa hemsökelsens tider. Dessa tids
tecken kasta djupa skuggor · över vårt 
folk och land. Förvisso finnes bland 
oss svenskar ännu en både till beskaf- · 
fenhet och antal betydande kvarleva 
av Guds folk på jorden och den kom
mer icke att . gå under vid den all
männa sammanstörtningen, även om 
många skulle därvid få offra sina liv 
för Herren och hans ord. Många av 
våra ämbetsbröder ha i grannländer
na lidit sådan martyrdöd. Tiden är 
sådan, att vi även i vårt land inom ett 
eller annat årtionde kunna få uppleva 
liknande saker. » 

Så give oss då Herren, att under 
det nya år i vilket vi ingått, under ar
bete, möda och frestelse vänta efter 
Honom, ja, mer än väktarna efter 
morgonen. Det . skall giva vår blick 
den rätta ri~tningen och vårt liv dess 
rätta innehåll. 

N. H-n; 

Ett gott nytt år 
med rik välsignelse från Gud tillönskas 
alla Sinims Lands vänner. Samfidigt be
der red. att på det hjärtligaste få tacka 
för allt troget och uppoffrande samarbete 
under det år, som gått. Vi äro djupt med
vetna, huru hjälplösa vi skulle · vara med 
avseende på tidningens spridning, om .vi 
ej finge räkna på våra · vänners goda 
hjälp härvidlag. Men framförallt ·är red. 
tacksam med avseende på förbön, som va
rit verksam, och beder alt även under det 
nya året få vara innesluten i läsekretsens 
trogna förböner. 

Förhållandena i Kina 
visa tyvärr inga tecken till förbättring . 
På vissa håll synes anarkie'n ha tilltagit i 
styrka. Så förmäler ett telegram, att ki
nesiska rövare överfallit staden Tsaoyang 
på gränsen mellan Hupeh och Honan och 
därvid dels mördat, dels tillfångatagit där
städes bosatta amerikansIm missionärer. 

Ävenså meddelas från Changsha att en 
tysk missionär 'vid namn Strauss, som ar
betar i samband med Kina Inlandsmissio
nen, har blivit tillfångatagen av rövare 
och att de nu begära en lösesumma ay 
10,000 dollars för honom. 

I brev dat. den · 18 nov. skriver missio
när Blom från Yiincheng: Det kom brev 
i går, att myndigheterna i Honan begärt , 
att alla utlänningar skulle lämna provin
sen, emedan de ämna taga itu med rÖvar
na på allvar och då ej" vilja vara besvä
rade med att se efter utlänningarna. Sitt 
eget folk behöva de ju ej taga någon hän
syn till. Jag har telegraferat ner till 
Shanghai för att få veta, vad C. I. M; gör 
beträffande sina egna missionärer, och 
vad · de utländska ministrarna säga om en 
sådan utvisningsordeL Biir det nödvän
digt att resa därifrån, så ha vi ju god 
plats här i Shansi för alla syskonen i Ho
nan, bara de kunna komma hi!.}) Senare 
meddelar missionär Blom, at.t telegrafiskt 
svar från C. 1. M. i Shanghai ingått med 
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meddelande om att de anse, alt de kvinn
ligamissionärerna ,böra lämna provinsen. 

Dessa förhållanden giva en inblick i det 
tillstånd av osäkerhet, som alltjämt rå-o 
der därut~ . 

1 ett enskilt brev skrivet i Shanchow 
meddelar missionär Johannes Aspberg, att 
han och missionär Morris Bergling efter 
upprepade order från mandarinen och 
påstötningar från de kinesiska kristna i 
Mienchih ' lämnat denna stad och rest till 
Shanchow. Rövarna hade intagit en : stad 
ej långt från Mienchihoch dödat manda
rinen. Våra bröders färd blev rätt även
tyrlig. Den farligaste delen av vägen ha
de de marscherat till fots fem svenska mil, 
enär en järnvägstunnel rasat, så att tåg 
ej kunde passera. De voro nu välbehållna 
i Shanchow, men voro beredda, om så 
skulle bli nödvändigt, att resa över Gula 
floden till Shansi. 

Missionär Ringberg hade rest till Ku
ling, där hans hustru i och för sin häl
sas vårdande en tid vistats och där hon 
nu skulle genomgå en blindtarmsopera
tion. 

Vi behöva ej erinra om att våra syskon 
därute nu äro på ett alldeles särsldlt sält 
i behov av missionsvännernas trogna för
böner. 

Utresande missionärer. 
Den 19 jan. avresa v. Gud, från Lon

don via Suez till Kina missionärerna August 
och Augusla Berg, Oscar och Gerda ear/en 
samt Ester Berg. Samma dag avreser mis
sionär Henrik Tjäder från Göteborg via 
U. S. A. till Kina. 

Fru Inez Bölling. 
som alltjämt är mycket klen, har bett att 
på detta. sätE till alla dem, som ihåglwm
mit henne med julhälsningar och brev, få 
framföra sitt hjärtligaste tack. De svaga 
krafter- hon har, tillåta henne icke alt per
sonligen besvara alla de hälsningar, hon 
fålt . En liten förbättring synes de sista 
dagarna ha inträtt i fru Böllings hälsotill
stånd, 'men hon torde ännu rätt länge be. 
h?\ratuIlständig ,'ila far alt kunna ' åter" 
hämta sina krafter, 

LA N D. 5 Januari 1924. 

Från höstens stormöten. 
.! tvenne brev dat. Chingtou d. 28/10 och 

Yuhswnghslen d. 3/11 meddelar missionär Carl 
Blom- ' följande: '. 

Kära vänner! 

Under det söndagsskolan pågår i ,ka
pellet ville jag taga tillfället i akt och an
teckna några intryck från vårt möte här, 
medan de äro färska . 

Min hustru och jagkommo hit i tors
dags kväll för att kunna ge litet extra 
hjälp under fredagen å t dem som samlats 
för bibelstudium. Evangelisten Hsii från 
Chiehchow hade varit här i 10 dagar och 
undervisat en liten skara män och kvin-' 
nor. Före frul<ost hade de bönemöte, kr
10 lektion med Jesu underverl( som text. 
Kl. 12 en ny lektion för l,atekesundervis
ning och efter middagsmåltiden en lek
tion om Jesu liknelser. Sedan brukade 
många fr ån närbelägna byar gå hem för 
att sova eller för att vaka ute på åkrarna, 
så att tjuvar ej skulle komma och stjäla 
majskolvar eller plocka bomullen, som nu. 
iiI' mogen. De som vara l(var hade gemen
sam aftonbön innan de gingo till sängs. 
Vi komma fram just under aftonbönen. 

Följande dag, som var den sista före 
stormötesdagarna, vara flerafrånvaran
de, emedan de måste stanna hemma och 
ställa i ordning så att de kunde vara inne 
i köpingen under mötesdagarna. 

* 
Evangelisten, Hsii fortsatte sin utlägg

ning av J esu ~nderverk och liknelser; jag 
ledde katekesationen på f. m. med sär
skild tanke på dem som begärt dopet. På 
aftonen hölls välkomstmöte och vi hade 
mot förmodan två medarbetare från an-, 
dra stationer här: pastor Ch"ing från Yiih-. 
~iang och äldste Tsao från Puchow, vilka 
båda sedan lett gudstjänsten under mötet. 

FÖljande morgon börjades med ett bö
nemöte, under vilket flera mötesbesökare 
anlände från byarna omkring. När jag 
efter frukost ledde gudstjänsten, yoro de 
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lies ta på platsen, men kapellet var ej så 
väl "fyllt som vanligt, ty ej. så få hindras . 
av brådskan från att infinna sig. 

Som det just råkade vara torgdag, var 
det mycket stoj utanför och ej stor still
het inne i kapellet. Det var ett påtagligt 
bevis på behovet aven ny samlingslokal. 
Efter en stunds rast tog pastor Ching led
ningen av ett »hjä rteoffer-möte», vid vil
l{et först upptogos kontanta gåvor eller 
löften om bidrag till verksamheten. När 
denna insamling avslutats upptogos sär
skilda tacksägelseoffer för inbärgad skörd. 
Allt som allt fingo de väl in omkring 50 
kronor. 

*. 

Genast efter middagen vidtog ett sam
manträde av församlingsrådet, till vilket 
gästerna jnbjudits. Nio forskare, som vid 
vårrnötets rådssa.f!1man träde anmält sig, 
antecknades såsom katekumener. Flera 
andra som anmält sig antogs icke. Fyra 
katekumener rekOInmenderades till upp
tagande i församlingen. De skulle döpas 
i Chiehchow vid höstrnötet. 

Tvenne representanter utsågos att i det 
för Chiehchow och Chingchow gemensam
ma kyrkorådet representera denna lokal
församIing. . 

Vidare upptogs till behandling den brän
nande frågan om bättre gudstjänstlol{al. 
Det beslöts att föreslå församlingen alt 
denna skulle uppdraga åt rådet att vidta 
ga anordningar för uppförande av ett 
halmtäckt kapell, om möjligt på en tom 
plats just bakom den av församlingen hyr
da lägenheten. Tomten skulle få dispone
ras fritt och i. framtiden kunna inköpas 
eller kanske doneras för ändamålet, ty 
ägar.en är en av de ledande kristna på 
platsen. 

Vid det därpå vidtagande församlings
mötet godkändes rådets alla beslut. 

För närvarande uppslukar hyran av lä
genheten mer än hälften av de årliga bi
dragen., varför det är synnerligen önsk
värt att de få egen lägel1het så att inkom
sterna kunna användas för direkt kristlig 
v.erksamhet. 

I dag vid bönemötet utlovade en man 
$10,00 till kapellbygget under bön för sin 

flicka, moderlös och på grund a v epilep
tiska anfall hemsänd från Ishih flickskola. 

* 
En annan sak, som avhandlades var frå

gan om tältverksaJTIheten. Tältet komm~r 
efter höstrnötena till denna trakt och fri
Yilliga predikanter deltaga i verksamhe
ten, tills tältet efter en rond här i trak
ten övergår till Linchin och Yungho-di
strikten, då Verner Wester och de kristna 
i den bygden övertaga ansvaret för det. I 
olikhet med förut använd sed beslöts det 
nu, att tältet skulle stanna 14 dagar eller 
mer på platser, där evangelium ~unnit in
steg . . Det ansågs, att en vecka var för 
kort tid för att ' ge varaktiga, resultat, vil
ket nog ock erfarenheten visat. 

. * 

Vid vittnesbördsmötet var det många , 
som talade om Guds godhet ()ch omvård
nad. Diakonen Li berättade ' om sina erfa
renheter fr ån ' ~esan till blbelkursen i som 
ras. Han talade om, att hans hustru, som 
i allt är honom till .hjälp, ocks~ brukar 
hjälpa honom att ej glömma bedja, när 
han har brått. Den morgonen skulle h em 
emellertid skynda för att hinna; upp ett 
par andra kursdeltagare, som gått före, 
och sedan tillsammans med dem" gå över 
berget. . 

Han hann upp dem, och de började 
klättra. När de voro uppe på höjden, kun" 
de de ej få klart för sig om de skulle gå 
över ännu en ås , eller om de skulle följa 
en dalgång. Hans resl{amrater ville det 
senare. Men det visade sig att den stigen 
~Iutade i en sänka," och de måste vända 
om. En klyfta , som de försökte följa , led
de in i en håla utan utgång på andra si: 
dan, så att de hade gått förgäves. Näl: de 
åter voro uppe på h öjden hade de bli;it 
alldeles förvillade, så att de ging.o i rikt
ning mot norra sidan av berget, . där de 
klättrat upp, i stället för mot södra där 
Shui-iu ligger. . 

De kommo till bergskanten och såga 
sjön, men trodde det var Gula floden vid 
Honangränsen. Så började det blåsa och 
mulna, och innan de hunnit långt utför 
var det mörkt. 
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Li hade klättrat före de andra, Qch kQm 
till en så .brant plats, att han fick använ
da händerna såväl SQm fötterna. Till slut 
fann han alt han ej kunde få fQtfäste alls. 
Han kände nedåt med sitt paraply . Qch 
fann .att han stQd på. en klipphäll, SQm 
sköt ut i luften. När han kastade en sten 
ner, kunde han ej höra denna slå i mar
ken. Då rQpade han på sina reskamrater, 
att de skulle stanna, Qch SQm det började 
blåsa tQg han fast i ett par smala kvistar 
av ett träd, SQm hängde ut över branten. 
Just då hörde han ett rQP att blåsten 

AftQnmötet på söndagen var en rann
sakande predikan av äldste Tsao från 
PuchQw, i vilken han visade syndens ve
derstygglighet Qch med ledning av bud
Qrden påpekade synder överallt i livet. 
Det märktes att Qrden träffade, Qch det 
var ett djupare allvar över församlingen 
än förut under hela mötet. 

* 
Förra veckan skrev jag Qm mina in

tryck från stQrmötet i ChingtQu. · Nu ärO' 

Et! kinesisk M/väg. 

kastat hans dräng utför sluttningen, Qch 
då denne kQm ned till hQnQm sträckte han 
ut paraplyet och lyckades med detta hind
ra hQnQm från att slinta över kanten. Där 
VQrQ de alla, Qch ingen vågade röra sig. 

. Li surrade fast sina tillhörigheter vid ena 
. grenen och höll själv fast i den andra, 
gav paraplyet till drängen Qch svepte in 
sig själv i täcke, Qch så fingQ de sitta hela 
natten. 

Den natten SQV han inte, men fick i stäl
let både tid Qch anledning att bedja; Han 
lärde sig att det ej går för sig att ha så 
bråttQm, att man går ifrån Gud, ens Qm 
man skall gå till en bibelkurs. 

Följande morgon gick allt lätt. De ha
de haft en förberedande kurs, SQm gjQr
de undervisningen sedan dubbelt värde
full. 

Carl JQhan Bergqvist och jag här för 
denna församlings höstmöte. 

Vägarna vorQ dåliga, emedan det . reg
nat, men alla ärO' så tacksamma för reg
net för grödans skull. Emellertid var det 
mörkt redan då VI .VQrQ över en halv 
svensk mil härifrån, men som vi hade 
sällskap med en annan vagn var deLjust 
ingen fara att vi skulle fastna, Qch så 
körde vi på i mörkret. Det var stilla Qch 
fridfullt och vi njöto av det, men kunde 
ej låta bli att tänka på hur Qlika det är 
söder om Gula floden, där man ej är sä
ker mitt på dagen mycket mindre efter 
nattens inbrott. Herren förbarme sig över 

. dem SQm äro i rövarnes våld! 
Vi funno &n liten skara samlad, men de 

hade redan hållit sin aftQnbön, så att vi 
hade blQtt att göra Q$S i Qrdning för nat
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ten uppe. i pastorsbostaden på loftet. Det 
äraIltid en glädje att träffa dessa enkla 
människor, barnsliga i många avseenden, 
men ej för outvecklade att av uppriktigt 
hjärta hålla sig till Herren. 

* 

morse hölls morgonbönen något sent, 
emedan flera väntades från de närbeläg
na byarna. Det var ett varmt, gott böne

· 	möte, lett av den i våras valde diakonen 
Hsie, som nu skall avskiljas för sitt äm
bete tillsammans med den andra nyvalde, 
Li. Båda dessa bröder ha ett tjänande 
sinne och Herren har i dem givit försam
lingen stora gåvor. 

På f. m. höllos två möten, båda av myc
ket uppfordrande art. Den ena predikan 
rörde sig om vårt ansvar för Guds rike 1 
världen och den andra om offrandet av 
sig själv - och sina ägodelar - åt Guds 
tjänst i församlingen . .I samband med den 
senare upptögs kollekt sålunda, att pap
persremsor utdelades på vilka sedan var 
och en fick skriva vad han eller hon kun
de giva under det börjande halvåret. 

Efter middagen . vidtog katekisation i 
kapellet och sammanträde av församlings

· rådet häruppe. Båda pågingo i det när
· maste i tre ' timmar. 

Fem dopkandidater anmäldes och re
kommenderades. 

A v dessa var en änka efter en nyligen 
avliden kristen. Det berättades att hon 
under mannens livstid länge var en svår 
motståndare och att hon, fastän under de 
senaste åren ej aktivt fientlig, dock först 
efter mannens död . kommit helt över på 
Herrens sida. Vår sekreterare sade: »Vi 
hade ett catalpa träd hemma på gården. 
Så länge det levde ville ingenting växa 
under det, men så sågade vi neT det, och 
då kom det upp en hel dunge av små 
catalpa träd på platsen.» 

* 

En intressant åtgärd v.ar att försam
lingsrådet tog emot som gåva pastor 
Chings gård och hus för att efterhand där 
inrätta ett ålderdomshem. Förbehåll gjor

des dock att under pastor Chings . livstid 
och så länge .hans fosterson lever värdigt 
en kristen, så skola de få arrendera går~ 
den moten ringa avgift. Vid den senares 
frånfälle eller om han avfaller från Gud, 
äger ' församlingen obegränsad bestäm
manderätt över egendomen. 

Vid församlingsrådssammanträdets slut 
samlades församlingen omedelbart och 
godkände alla åtgärderna samt mottog 
med tacksamhet gåvobrevet, vilket ju har 
det dubbla syftet att tjäna församlingen 
och vara en hjälp för fostersonen, som eJ 
alltid visat sig tillfredsställande. 

* 

Dopkandidaterna förhördes en i sänder, 
varvid den gamla änkan avlade ett myc
ket klart vittnesbörd om sin tro, fastän 
hon är bra okunnig och oförmögen att 
läsa eller minnas mycket. 

En äldre man visade ovanligt god 
kristendomskunskap och stor frimo.dighet. 
Det berättades om honom att han, som 
är gårdfarihandlare, alltid har en traktat 
eller en sång med sig att förklara för . sIna 
kunder; Under hungersnöden, då hans 
affär gick så dåligt att han stundom 
måste tigga, talade han om Jesu fräls
ningsverk för dem som han bad om hjälp 
av. 

En annan äldre man var mindre flytan
de i sina bekännelser, men gjorde gott 
intryck på alla genom sitt stilla, ödmjuka 
uppträdande och fick goda vitsord av dem 
som kände honom. 

Sedan var det elt par unga män som 
hördes, den ene granne till utstationen 
här och mycket klar i sin trosbekännelse. 
Det gladde mig mycket att de som ej fått 
någon undervisning på annat håll, likväl 
här på platsen fått de väsentliga tros~ 

satserna så tydligt framställda för sig och 
tillägnat sig dem.. 

Den andre unge mannen vistades ' i 
Yiinchengs folkskola till vårterminens slut. 
Intrycket var, att hans andliga . liv under 
arbetet i hemmet fördjupats fastän han 
där har det svårare att få tid till bön 
och läsning. 

Efter kvällsmaten vidtog en ny predi
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kan, av C. J. Bergqvist, vilken pågick till 
nära klockan 10 på kvällen. En del av 
mötesbesökarna gingo hem redan före 
församlingsrnötet för att tura om med 
andra familjemedlemmar, som komma till 
mötet i morgon. 

* 
Söndagen började med ett gott bönemö

te i vilket många deltogo. Efter frukosten 
vidtog söndagsskola ledd av C. J . . Berg
qvist, med rusdrycksförbud som ämne. 
Detta är det svårt att speciellt framhålla 

Flodöve1·.qång.• 
i ett land, där överdrivet bruk av rus
drycker är så jämförelsevis sällsynt, men 
man hade ju opiurn i stället och tillver
kandet av persimmonvin, som är en hem
industri utmed berget, där vanligt åker
bruk är föga givande. 

Med en kort rasts mellanrum fortsattes 
sedan mötet med predikan av mig och 
därpå dop, som förrättades ay pastor 
Ching. Det var ej så litet utomstående 
inne för att åse dopakten, men alla upp
förde sig väl och fingo en särskild liten 
predikan om dopets betydelse. Dopet före
gicks av att dopkandidaterna inför för
samlingen avlade sina doplöften. 

Efter middagen vidtog först en kort 
predikan och sedan invigning av de två 
nya diakonerna, vilka fingo en liten särskild 
homiJja, varpå följde nattvardsgång, ledd 

av pastor Ching. Han uttryckte sin stora 
glädje över tillökningen av församlingens 
medlemmar och dess . arbetare. De ny" 
döpta hälsades också välkomna i försam~ 
lingen och tackade för den kärlek som 
bevisats dem. Många gingo hem genast 
efter detta möte utan att invänta avslut
ningen på måndag, så alt aftonrnötet var 
fåtaligt besökt. 

* 

Genast efter nattvardsgången ombads, 
jag all gå och hålla föredrag på några 
ställen mot opiumlasten. Myndigheterna 
ha igångsatt en stor propaganda mot opi
et. En hel del kristna män äro anställda 
att resa omkring och organisera ämbets
och. tjänstemän, inklusive byfogdar o. d. 
till föreningar mot opieförbrukningen. 
Det var en sådan resesekreterare, medlem 
i Y~hsi,mg församling, som bett mig gå. 
med. Vi gingo först att besöka mandari
nen på vars uppdrag begäran framställts, 
Han var naturligtvis mycket vänlig, och 
uttryckte sin tacksamhet för allt vad mis
sionen gör för folkets moraliska höjan
de. Sedan gingo vi först till f. d. fängelset, 
vilket avskaffats, emedan fångarna sända~ 
till y iincheng, och förvandla ts till opie
asyl. Där funno vi ett 40-tal män och i. en 
synnerligen ohygienisk omgivning. Dessa 
höllos här med tvång i förvar och voro. 
försedda med medicin, så att de inom 14 
dagar skulle kunna vara fria från sitt be
gär. . De flesta hade avvants förut, och 
syntes ej vara synnerligen tacksamma för 
den givna hjälpen. Resesekreter;!ren Wei 
förehöll dem, hur de skada sig själva ' 
o. s. v. och jag talade för dem om den. 
hjälp de kunde få av Gud, om de VOr!?i 
villiga att taga emot den. 

* 

Nästa besök gällde arbetsinrättningen, 
där ett liknande antal förhärdade rökare 
och opieförsäljare fingo vistas och lära 
sig olika yrken. 

De flesta rökarna hade avvants fem el
ler sex gånger förut, så att de voro täm; 
ligen förhärdade och sågo eländiga . ut., 
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Bland dem var en gosse pli. 18 är, som av 
mandarinen utpekades såsom alldeles 
oförbätterlig. Wei talade mycket barskt 
till dem om deras förfall och att deras 
enda utsil{t till framgäng i livet var bätt
r.ing från sina onda vanor. Jag fick även 
där fortsätta och peka . på Guds kärlek 
som allas värt hopp och kraft till pånytt
födelse. 

* 
. Till sist gingo vi till häktet, där en 

blandning av tjuvar, spelare, opieförsälja

re o. d. voro .församlade. Det var hjärt
slitande att se huru ytterligt förfallna de 
flesta sågo ut. En ung ' !lian var sjuk, och 
mandarinen. sade själv till honom, att han 
ficl< sitta ner, så att han kröp ner på mar
ken med ryggen stödd mot ett träd där ute 
på gärden, <;lärvivoro samlade. En gam
maj grähäring stod och hängde på sin stav, 
sä l,änge han orkade, men till slut måste 
de' läta honom sitta ned ocksä. Det är 
inie lätt att göra sanningeri Idar för så
dana ' som dessa. Kanske någon gnista av 
ljuset dock fick komma fn och lysa upp 
förständ och känslor.. 

* 

Kinesisk tempelpol't. 

L A N D. 11 

Det var med en känsla av befrielse vi 
kommo tillbaka till utstationen och de 
kristna. Några av de nydöpta talade om, 
huru Herren hade lett dem till avgörelse. 
En berättade på ett mycket livligt sält om 
huru i hans hemtrakt ingen . kände. till 
»läran» och hans hustru därför var en 
bitter motståndare, när han först kom till 
tron. Han sade : »Förr var jag elak och 
förbannade dig dagligen. Ser du inte, att 
jag är mycket annorlunda nu?» ~ 

»Jo, men du fär förbanna mig hur myc

ket som helst, bara du lägger bort d~n 
där religionen.» - 

»Det kan jag inte, ty jag vet att den är 
sann, och frälsar för lid och evigheb>. - 

»Ja. då skall jag också taga skadan igen 
och betala dig för alla svordomar, som 
jag fätt ta emot. Jag skall förbanna dig 
varenda dag, tills du iedsnar pli. det och 
slutar gå till den . utländska . gudstjäris~: 
kn.» -

»Om du skall få mig att sJuta upp me.d: 
att gli. till ](yrkan, så finns <;le t bara ett 
sätt. Tag det där repet, och . när jag ~!m 
somnat, sno det Om ha:lsen på. mig .och; 
stryp mig. Ingenting annat kan ' hjngra, 
mig att gå Qch tillbedja G-ud.» ·· : .~ .; .'. 

»Om det bara funnes tio hem hlawta!l~~ 
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dessa hundratals familjer i vårt byalag, 
som ' ginge till utlänningarna, så skulle 
jag inte bry mig så mycket om det. Vore 
det fem eller två, så vore vi åtminstone 
inte ensamma, men vilken skam att du 
ensam går ifrån ditt folk.» 

Så där höll hon på, tills han blev rädd 
att gå, så att någon visste om det. Evan
gelisten fick veta hur det var, och förma
nade honom att vid nyåret sälta upp krist
na deviser på dörrarna och sedan öppet 
gå till kapellet. 

Nu gjorde hans hustru själv slag i 
saken genom alt ställa till spektakel och 
förbanna honom på öppen gata. Men di\ 
insåg han att det ej längre var lönt för
söka hålla husfreden vid makt genom ef
tergifter. Han sprang in i huset och rev 
ned alla avgudar, tog ut skräpet och brän
de upp det inför sin hustru och dem hon' 
hållit på att beklaga sig för. När sedan 
gudarna ej togo någon hämnd, blev hen
ens tro på dem försvagad, och ej så långt 
därefter bekände även hon att hon ville 
tro på Herren, Detta skedde kort innan 
hon dog. 

Även andra enfaldiga vittnesbörd av
gåvos, vilka visade, att de troende leVde 
i ett verkligt förhållande till Gud,hur 

, bristfällig än kunskapen var. Som vanligt 
var en skara skolflickor med, ledda av sin 
troende lärarinna. De ha ej samma fri
het som förr att utöva sin religion, men 
kanske själva trycket utifrån bidrager att 
göra deras tro dyrbarare för dem. 

* 

Nu äro vi hemma igen och i full fart 
med skolarbetet. David Landin har kom
mit tillbaka mycket svag, men håller på 
att samla ihop trådarna igen. Vi ha fun
nit, att en del av de nya skolböcker, som 
vi köpt upp på prov för att se om de 
passa att användas för den nya kurs, som 
håller på att prövas, innehålla en massa 
otrospropaganda, ' så att vi få tydligen 
fara mycket försiktigt fram. Man kan ju 
inte hindra dessa teorier all förr eller 
senare nå fram till de unga, men man får 
söka bereda dessa gen.om at! förse dem med 
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motbevis från början, annars stå de utan 
försvar, när fienden kommer med sina 
anlopp. 

* 

Kort efter Landins genomresa kom en 
del av det rövarband, som lyder under 
den ryktbara »Gamle utlänningen» (så 
kallad på grund av sitt utseende) upp till 
trakten väster om Kwanyintang, så alt 
ingen kan resa dä'r nu. Som det här är 
fråga om et! par tusen rövare, kan mili
tären ej förse med nog stark eskort. Vi 
undra hur det skall gå för städerna i väs
ter, samt om det går att bevaka floden 
och hålla bandet ute ur Shansi. Vår kom
menderande general här har själv rest till 
flöden för att övervaka försvarsanord
ningarna i händelse "försök till övergång 
göres. Vi äro glada alt de fångna kvinn
liga ' mission,ärerna kominit loss, men gå i 
undran, när nya skola tagas. En manlig 
missionär har fasttagits av rövare nere 
i Hunan som gisslan. 

* 

Vi ha ett härligt höstväder, och grödan 
frodas ovanligt. Det är en njutning att se 
åkerfälten, efter de två magra år som gått. 
Icke desto mindre håller mjölet på alt 
stiga och egendomligt nog hirsen också. 
Detta senare lär vara dels emedan utför
sel börjat till mindre väl försedda trak
ter, där de odlat mera bomull, och dels 
emedan de lägga upp förråd av hirs som 
säkerhetsåtgärd mot förnyad missväxt. I 
alla fall gör det, att levnadsomkostnader
na ej sjunka, fastän det är gott om mat, 
ty alla andra varor hålla jämna ' steg med 
matvarorna. 

Vi äro alla ganska krya här, utom 
Sekine Sandberg, som lider av sitt onda i 
fotleden. 

Med hjärtliga hälsningar, 
Tillgivne 

Carl F. Blom. 
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För det gångna året, s. 1-5. 

Oroligheterna i Kina, s. 5. 

De utresande missionärerna, s. 6. 

Fru Inez Bölling, s. 6. 

Bibelklasser och dopkandidater, s. 6. 

»Hjärteöfferrnötet», s. 7. 

Fältpredikoverksamheten, s. 7. 

Pastor Chings gåva, s. 9. 

De två nyinvigda diakonerna, s. 10. 

Arbetet bland opierökare och fångar, s. 


10-11. 
Otrospropagandan, s. 12. 

Svenska Jc,yrkans mtS81,on i Sydafrika har 
under flera år haft samarbete. med Norska 
missionssällskapet och BerIinermissionen, sär
skilt i fråga om utbildningen av lärare och 
präster. Nu har samarbetet utsträckts även 
till Herrmansburgermissionen och den Hano
verska frikyrkans mission. Samarbete skall 
ske i fråga om litteratur och rörande kyrko· 
tukt och andra praktiska frågor skall över
enskommelse träffas mellan de olika missio
nerna. 

BO'rt-från-Rom-rörelsen . i Tjecko·Slovakien 
fortgår alitjämt med nästan oförminskad 
kraft. Under de tre senaste åren ha sålunda 
omkring två miljoner människor lämnat den 
katolska kyrkan. Av dessa h.a omkring en 
miljon slutit sig till den nybildade tjecko-slo
vakiska folkkyrkan. Aven tili metodistkyr
kan och de andra protestantiska samfunden 
ha många vänt sig i sitt sökande efter san
ningen. 

De sven-sk<» missionssällskapen-s statist-ik vid 
1ltgången av senaste arbetsåret angives i en 
tabell i Svensk Missionstidskrift. På de olika 
Hilten finnas nu 613 svenska missionärer, där
av 381 kvinnliga. De infödda missionärernas 
antal är 2,661. Huvudstationerna äro 168, 
bistationerna 960 och övhga predikoplatser 
1,516. Församlingarna ba 40,264 nattvards· 
berättigade medlemmar. Under året ha 7,967 
dop ägt rum. Antalet anhängare är 78,844. 
I 456 s.-skolor gå 15.263 barn, 6 teologiska 
läroanstalter ha 109 elever och 11 seminarier 

296 elever, vardagsskolornas antal är 1,111 
med 39,171 barn, 9 industriskolor ha 225 e!e
ver, 52 barnhem ha 2,850. skyddslingar, sjuk
husens antal är 19 och antalet patienter ha 
varit 4,877, varjämte 2,053 operationer utfört8. 
å 54 kliniker ha behandlats 100,183 fall och 
6 opieasyler ha 'haft 27 patienter. Den på 
fälten spridda litteraturen uppgår till nlir' 
mare 400,000 ex. Inkomsterna uppgingo på 
fälten till 391,832 kr. och i hemlandet till 
3,935,999 kr.; 13 missionstidningar utgingo i 

'132,500 ex. De svenska missionssällskapen ar
beta i olika delar av Afrika, Indien och Kina 
sDmt i Mongoliet, Ostturkestan och Armenien, 

Spiritistiska söndagsskolor ha börjats i Eng
land. Ungefär 13.000 barn besöka dem och 
man försöker påverka dem till att bli medier. 
Protester ha igångsatt:s från en del inflytelse
rika personer. 

Från Mongoliet skriver fröken Ollen följan
de: »Mongolerna äro inte längre så misstrog 
na och rädda, när det är fråga om Gud och 
religion. Det kan till och med hända, att man 
någon gång möter ett verkligt intresse I 'Det 
var verkligen en god bok du gav mig', sade en 
ung mongol härom dagen. 'I tio timmar satt 
jag i går och hörde den föreläsas I Det ·är nå
got i den som gör hjärtat gott.' I allmänhet 
är man ense om att det är en 'god och dyrbar 
lära' vi förkunna. Men - det är en lång, 
lång väg från ett sådant alimänt erkännande 
till ett personligt tillägnande av frälsningens 
gåva. Ganska ofta är det någon som oppone
rar sig. 'Säger du att alla människor äro 
syndiga, det är fel I Människor, som hava bli
vit gudar, äro de också syndiga?' - 'Endast 
en Gud, säger du I Skulle Buddha hava synd, 
skulle inte han vara den fullkomlige frälsa
ren?' Det händer att en och annan präst be
ger sig av i vredesmod. Men ofta ser man dem 
betrakta varandra förstulet leende och hör dem 
viska: 'Ja, om man tänker rätt på saken, är 
det nog så.' 'Ah, nu förstår jagl Det är för 
att det är tomt i vårt sinne, som vi behöva 
gudar i det yttre. Rade vi Gud inom oss, be
hövde vi intet mer.' Hela det grova, annars 
så slöa ansiktet upplystes av. glädje över den
na upptäckt. 

* 
Missionsläget i asiatiska Turkiet under Ke

mals regim . beskrives aJltjämt som tröstlöst. 
I aprilhäftet av tidskriften »The mos lem 
world » (den islamska världen) skriver en mis
slOnär: "Nära hälften av missionärerna ha 
sedan världskrigets början gått undan genom 
döden, utvisninga.r eller förflyttningar. Två 
tredjedelar av de infödda medarbetarna ha 
mött en våldsam död, och den överlevand~ 
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återstoden klappar tillika med spllIrorna av 
Turkiets kristna folk förgäves på de tiIlslutna 
dörrarna till denna ogästvänliga värld för att 
åtminstone någonstädes finna en uppehållsort. 
Nästan varenda 'kristen kyrka i Mindre Asien 
är stängd. Det stora system hv folkskolor, 
som missionen sorgfäIligt uppbyggt över hela 
Ip.ndet, ha'r fullständigt gått till spillo: Av 
de amerikanska högskolorna, som utbildade le· 
dare inom kyrkorna, ha åtta faktiskt upphört 
att exister'a, medan trenne ännu fortsätta al'· 
betet' i kuststäderna utan någon säkerhet för 
framtiden . Av 45 gymnasier och högskolor 
äro blott tio procent ännu verksamma. Av 
sjukhusen, som jämförelsevis lidit minst , få 
dock blott hälften tjäna de sjuka." 

Mlsslonstldningen 

S I N I M S L A N D, 
utkommer 1924 i sin 29: de årgång. 

Organ föl' Svenska Missionen i Kina, redige. 
rad av Nath. Högma.n under medverkan av 
Erik Folke m. fL, utkommer med 20 nummer 
om året samt innehåIler uppbyggelseartiklar, 
bihelstudier, brev från Kina samt missions· 
notiser från när och fjiirran. 

Tidningen kostar: helt ål' kr. 2: 25, 3 kvar · 
tal ki·. 1: 75, halvår kr,. 1: 25, 1 kvartal kr. 
O: 	90, 1 månad kr . O: 65. 

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

PrenumerantsamIare, som verkställa prenu· 
meration å närmaste postkontor, erhålla mot 
insändande till expo av postens kvittenser, kr. 
2: 25 för varje 5·tal ex., men då intet fri· 
exemplar, 

När 5 ex. eller d'irutö\·er rekvireras hån 
exp., erhålles vart 6: te ex. gratis. 

När mindre än 5 ex.. t>lgas bör prenumera· 
,tion ,ske på posten. ' 

Provexemplar erhållas grat.is från expedi. 
t.ionen . Rcd<J/ctioncn. 

.Litteraturanmälan. 
Bland muhammedaner 1 Nordafrika. Av Fritz 

Kösch. Bemyndigad överstittning , från 
tyskan av Ingrid Lindblad. 161 sid, Pris 
2: 75. J . A. Lindblads förIag, Uppsala. 

Denna synnerligen intressanta bok utgöres 
aven samling brev och dagboksanteckningar 
vilkrt efter förf. död samlats oeh utgivits av 
d: r Paulns Seharpf!. Den erbjuder mycket av 
värde icke blott för missionsvännen utan ock 
för var och en som hyser intresse för antropo· 
logiska och etnografiska frågor, Förf. var en 
ung tysk vetenskapsman som 'egnat ett intres· 
serat s tudium åt koptiskan och ,egytoJogi. Men 
han greps av ett ännu högre intresse. Ar 1907 
viger denue framstående unge vetenskapsman 
sitt liv åt mi ss ionen bland Nordafrikas mu· 
hammedaner. När kriget bröt ut kallades han 
till fronten. Redan den 28 aug. samma år än· 
dade en kula harts verksamma liv. Genom 
denna bok talar ban nu fastän död. 

N. H~n. 

Liten vägvisare mot härligheten. Korta ord 
till eftertanke för varje dag i månaden. 
Av Schwester Eva. översättning frän 
tyskan. 

Dessa små prydliga kort med sina goda 
minnesord säljas till förman för Schwester 
Eva von Tieles verksamhet: Diakonisstiftel· 
se n Friedenshorti Ober·Schlesien. Rekvisi· 
tioner insändas under adress: K. F. U. K. 
Brunnsgat. 3, Stockholm. N. H-n. 

TiIlkonune ditt rike. Årsbok utgiven av Sven· 
ska Kyrkans Missionsstyrelse. lS:dc ärg. 
Pris bäft. 1: 75, kart.. 2: ,50'; 

Visa tidningen för edra' vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera å densamma I 

RE D O V I S N I N G 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under december 1923. 

Allmänna missIonsmedeI. 1986, Missiollsmedel frän Mora, gm M.S. 20:
1987. E. O., Fredsberg, til! miss.·resor 20: 

1975. mObs.! Sparade tobnksslautar 111. Jll.» 30: - 1988. A. D-n. ,Sala 	 JOO: 
1976. MaL 3: 10 	 1: "O 1989. Kimstads Syförening ,WO: 
1977. E . P .. MÖlnbo 	 8: 75 1990. Kinakretsen, Götehorg, till K Gun· 
1978. K: M. A:s Pensionsfond. till A. nardos underh. 	 120: -,

Forsbel'gs nndel'h. 	 1991- Missionsvänner i EkenässjöD. gm
1979. K. M. A. til! d:o' .J. V, N. " 25: 

'1980, Daggrynin~en i K. M. A .. til! K 1992. K J., Boden. till J, Aspbergs
Bergs underh. 150: .- underh. '100: 

1981. Från Köping vid T. F:s besök, gm 1993. D :0, rabatt å böeker 8: 93 
G. G.. Kijpinl; , 24 13 1996. H. R.. Sthlm, til! missionärernas 

'1982. Nye Mfg, årsbidrag 50 utresoT 50 
1983. A. V -'-n, gm C. D, 8., Nye 10 1997. »Ur Guds rika förråd » 10 
1984. J. A . S., Forserum 50 1998. U. S. och C:s sparbössa 25 
1985. Skärstads Norra Mfg 125 1999. »Annie» 10 
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2000. lngarps Ungd.-förening, till Jndit 2087 . H. G., Gtbg, till hjälp for missio-
Hultqvists underh . ' 25 :  närernas utresor 12': -

2001. -n, Ps. 81:11 30: 2088. M. L ., »ett Olissionsoffel'», gm H. 
2002. P.L., Sthlm 20: - A .. Flisby 5: -
2003. Mölnlycke Mfg 15 :  2089. K . M., gm L. O .. Kri s tinehamn 10: -
2004. " Onämnd". Sthltn 50: - 2090. F. P" Björklinge 4: 2" 
2005. "Kinesel'nas vänner", JÖuköp., gUl 2091. E. W., Hälsingborg 35: 50 

V. W. 800: - 2092. >"Solglimten » i Värna, gm M. L. 50: -
2006. Skeldervikens syförening JO: - 2093. Mölarps öresförening 65: -
2011. »Från en av Herrens snu\,» 5: - 2094. Eu barnsyförening i Eksjö 40: -
2012. " Ps. 23: lo» 15: .:.... 2095. Ryggestorps syförening 100: -
2013. Koll. vid Kinakretsens möte Skel 2097. Ryds syförening 100: -

leHeå ]]7: - 2098. Koll. vid missions- och adv()ntsmöte 
2014. Kollekter i Umeå 79: - i Skellefteå, gm C. G. 175 : -
2015. »Onäm"nd·» 5: - 2099 . Skellefteå landsförsamlings Mfg, gm 
20lli. "En sparbössa lämnad vid försäljll ." 6: 20 A. B. HlO:
2017. A. O., Karlskrona l: - 2100. »Ett löfte åt Herren». Medle, gm 
2018. E. O.. Hejde, sparb.-medel ] ;1: 7ä d:o lO : -
2019. 25: -O. L. och H. L ., gm O. L .. :Skövde 2101. H. J ., Katrineholm 50: -
2020. 15: 63Koll. i Brobacka folkskola 2/l2 2102. ·),Obs.! Sparade tobaksslantar m. m. » 30: -
2021. 15: -"Herrens de]" 2103 . Mal. 3: lO 2: -
2022. 3: 50Offerkuvel't. gm R. ' 1..Älgarås 2104. J . K., Sanda 103: -
2023. A. N. , Kimstad, sparb.-medel 7: 77 2105. Skede Mfg 50: -
2030. N . .s., Ske Ilefte'å, till E. Sjöströms 2106. Hamrå nge kvinnoförening, 50: -

underh. ' lO: - 2107. J . J .. Hädinge lO: -
2036. Koll. i Kristianstad, gm A. G. 133: - 2109. E. B ., »julgåva UI' offerpåsen» 3: -
2037. D:o i Karlshamns kyrka, !!'m O. S. 35: 81 2112. S. R., Sthlm. tillCar! Bergqvists 
2038. D:o i Fridlevstad. gm J. P. ~: ,,5 underh. 50: -
2039. D:o i Spjutsbygd, gm O. A. 24: - 2113. K. F . U. M :s uppsvenska distrikt 
2040. ·"Spjutsbygds symötes lO~örinR'al'» 10: - till Morris Bergliugs underh. 600: -
2041. Koll. i Trefaldighetskyrkau, Karls 2114 . »Kinavän », VetIanda, till missio

krona, gm T. P. 50: - närerna Bergs och Cadens utresa 200:
2042. Bankeryds östra Mfg 25: - 2]];;. H. och S. B .. »Esperanza'», Rall" 50: -
2043. E. J., Bankeryd 7: 7;; 2116. »Från fyra Kina-vännen>, gm A. 
2044' P. P., Gånarp lO: - L., Grebo 30: -
2045. D. gm N. M. O., Huskvarna lO: - . 2]]7. F. H ., »tackoffen> 100: ~ 
2046 . D. B., gm d:o 5: - 2]]8. »Onämnd » 25/l1 :,0 : 
2047. ) Jobannes Hedengrens minne», gIll 2]]9 . Gm J. P ., VetIanda, resebidrag 25: -

E . H. 33: - 2120. Kolt. i Holsbybrunll, gill A. H. 23: 79 
2048. N . M. O., ,Huskvarna 8: 91 2121. N. IS .• Alsheda lO: -
2049. G. L., Kumla 60: - 2122. Näsby Ungd.-förening 50: -
2051. »1 stället för blommor vid Emma 2123. Koll. i Näsby 15/12 16: 22 

Anderssons grav". Kumla 100: - 2124. »On ä mnd ». e tt litet moln, såsom en 
2052. Ur '4 st. offerknvert. gm L N., Vem mans hllnd - - och ett starkt 

dalen 2: 0'2 6: -regn röll » 
2053. >,E n Ii ten missionsanktion i L iimn 2125. »A rbelsfören. föl' lappska och hedna

hult» ' 50: - missionen». gm A. G. Kristianstad 100:
2054. Koll. i Ragby 22: 32 2126. Gm offerkuvert, gm d:o 7: -
205". D:o vid Sala gruva 10: - 2127. H. T ., Sthlm, till missionärel'llas ut
2056. D:o i Sldnnargården 12: - reso r 50: -
2057 . Mfg i Bäsinge lO: - 2128. Koll. i Leksberg, gm L . 19 . -

2058. Onämnd. ur sparb. ;'2: 80 2129. D :o i Fredriksdal. gm E. J. 20: 40 
2059. S. M., tSala ' 5: - 2130. D:o i Nässjo Missionshus, gm O. W . 31: 5'1 

'2060. H. M., Sala , ur sparb. 18 :  2131. D:o i Ystad miss ionssalen, gm N. R. 50 : -
2061. S. O., Sala, tir sparb . 35: - 2132. D:o i Motala missionsförsamling, 
2062. L. M., d:o. d :o lO: - gm E. P .. resebidrag 30: -
206R. Koll. i Gamsebö 7: - 213;;. »Elilla och Ivar» 20: -
2064. Mfg i Gamsebo lO: - 2136. A . P., Madängsholm 25: -
2066. Syfören:s föl' S. M. K. , Sthlm, för 2137. I. S., Delsbo lO: -

säljn. d. 7/l2 3,768: - 2139. T. H. 50: -
2007. '»-i-» 100:  2140. Klöverdala Mfg 42 : "O 
2008. Karlstorps Mfg :\0 :  2141. Syfören. i Mnnl<flohögen 50: -
2069. E ekerda Mfg. gm J. A. K .. VetIanda 30: 2142. Söndagsskolbarnen i Bäckseda, gm 
2070. A. S., Skara 6: - A. S. lO: 
2071. Från Missionsauktionen i Lund i 2143. Lerbergets Kl'istl. Ungd.-förening 25: -

nov., gm H . K . 173: - 2144. O. M., Orrviken 22: 45 
2072. G. L ., Fåker 21: 25 2145. Efterskörd till försäl.iningcJl 6: -
2073. Bönekretsen. Norrköping, sparb. 2146. »Ett tac koffer till Herren på 50

medel 11/l2 52: ;;0 iirsdagen » 25: -
2074. Bönekretsen. Norrköping. 11/l2; till 2147. E. H ., Broddetorp lO: -

missionär Tjäders utresa 152: 50 2148. »Ur Rachels sparbössa», gill A. A .. 
2075. Koll. på K. F. U. M., NOl'l'köping , Nävlinge ;; 

8{l2 l,: 78 2149. K. F. U. M:s misionskrets. Gthg 100 
2076. K. F. U. M., Norrköping. resebi 2150 . »I. 'V. , 2 Mos. 6: 1-2» 5 

drag, gm G. T. 25: - 21 51. F G. D ., Lundsbrunn. »ju loffel'» 30 
2077. Koll. vid Fröberga gård, Norrkö 2152, J . G. A .. gm N. H .. Röl'le 15 

ping 9/11 35: 04 2153. »Onämnd", gm d:o 60 
2078. Vrigstads Äldre Ungdomskl'ets, gm 2155. M. L :s sparbössa, Mönsteriis ~ 

M. E. 100 2156. K . F:s spa rbössa, MÖllsterå s 2 03 
2079. F. M., Ställberg 20 2157. »On amnd » 250 
2080. Säby Arbetsförening 70 2158. A. H-ms sparbössa 25 
:lO81. Holsby Mfg 175 2164. A . S., Norrköping-, prov. ii S. L. ' 4 50 
2082. »För hjälp genom djupa vatten » 4,000 2165. »För två obliga lionel' » ]]0 
2085. .> Ur sparbössan från en Kin a vän » 311 2166. Koll. i Yttervil< 9 /l2, gm S. V. 35 
2086. Ps. 66: 20 1,000 2167. Ersto rps Mfg }5 
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2168. E. E., Sävsjö 10: - 2028. J. 8 ., Säter, till M. Ringberg, att 
2169. J. B ., Ostavall 25: - anv. efter gottf. 25: 
2170. »Guunar» 10: - 2031. N. L., Norrtälj e, till M. Ringberg, 
2171. Skillingaryds KristI. Uugd.-fören. 100: - att anv. i verks. efter gott!. 200: 
2176. Ljungbergs Mfg 50: - 2032, A. V., Malmö, till Barnh. i Sinan, 
2177. · Offerkuvert frän Fridhem, gm H. gm J. S. 20:

L, Älgarås 4: 50 2033. J. E. S., Malmö, »underh. för vår 

2178. Missionsmedel från Mo. gm O. N., gosse hos Maria Pettersson» 125: 

Hel~ingmo 25·: - 2034. A. K., Björkeryd, »del av tionde» 

2179. J., Motala verkstad, gm G. G., Mo- till .J. Hultqvist, att anv. eft. gott!. 20: 


tala 10: - 2035. »Ekets solglimtar», till H. Linder 
2180. M. J-n, gm d:02: 50 att anv. efter gottf. .. . 50:
2181. H-g, gm d:o 2: 50 2050. S. S., Malmö. för ·»lille Olle hos 
2182. I. P., Sthlm 20: --,- Rahnes i Ishih » 100: : 
2183. I. U:9 sparbössa 12: 58 2065. Missionsförsäljning i Brummerska 
2184. Syföreningen i Korsvägen 15: - skolan, till Barnh. i Sillan 100: 
2185. O. 1., Vallstena, gm A. B., Källunge 100: - 2083. Emigrantmissionens Ungd.-f., Gtbg, 
2186. Ch. T., Storängen, till missionärer- för en skolgosses underh. . 50: 

nas utresor 100: - 2084. Sunne Kr. Ungd.-fören., för skolg. 
2187. »Karl-Erik och Sten», Mariestad 50: - Tjeu Di-dön, i Chiehchow 50: 
2188. »En Jesu vän », gm L. F .. Hägerstad 24:- 2096. S. S., Kiel, för en lärare i Mienchih 25:
2189: Baukeryds Kristna friförsam\. . 50: - 2108. »Litet offer vid Luciafesten i St_I>, , 
2190. K. K, Knutby 20: - gm R. M., Spjutsbygd, till arb. i 
219L Bjurbäcks missionsförsamI. 75: - Mienchih 10: 50 
2192. Skördefest inom Frösö försam\. till 2110. E. L., Sundbyberg. för Li Pao-los 

Hanna Wangs underh., gm J. R. 100: - studieri Shekow 35: 
2193. »Onämnd» 250: - 2111. A. R. Kalmar, till tältmissionen i 
2194. I. T. B .. offerknvert, gm A. J., Chiehchow 25: 

Alingsås . 10: - 2133. E. J .• Fredriksdal, till Carlens re
2195. G. K, Björköby, »ett löfte till Her- parationer i Juicheng 50: 

ren » 10: - 2134. M . S., till kvinnoarb. i Mienchih, 
2196. N. R., Sthlm 10: - till M. Ringberg 50: 
2197. G. K., Björköby 25: - 2138. Skolbarn i VetIanda, för Ho Ren-ni. 
2198. H . L .. Vet/anda 100: - gm A. O. 20:
2199. Koll. i Rörsta, gill J ..J., Knmla 50: - 2154. A. och A. P., för bibelkv. verks. 
2200. L. B. 5: - " i Puchow 50: 

2159. A. G., Malmö. ' för evang:a Wei 
Kr. 17,811.: 66 Dien-chen och Siao Hsi·kao i Ro

nanfu 250: 
S. M. K:s Pcnslonsfond. 2160. B. och S. T., Maspelösa, för evang.

Hco Shuen-tao i Honanfu 300: 
2029. Syföi·en. N:o 2, Sthlm, till Pen- 2161. F. H., till hyra i Meh-ti 1924 25: 

sionsfonden . Kr . 55:- 2162. O. C:s sparbössa, till d:o 16: 75 
2163. G. C:s sparbössa, till dvärgen i Sinan 11: 

Särskilda ändamål. 2172. Onämnd, Malmö. till en evang:s
unde rh. 100: 

1994. J. K L.,Höganäs, till Hugo Linders 2173. " Ida . och Anna, söndagstioöringar»,
verksamhet 25: - till Anna Eriksson . att anv: efter 

1995. Missionsvänner i Hova, »till Anna gottf. . 12: 20 

J anzon, att an·v. till extra j ul 2174. "Ingeborgs vänner», Katrineholm, 

glädj e för barn en» 25: _. till I. Ackzp.ll, att anv. i verks. 


2007. Redbergslids syfören., Gtbg, för efter gottt. 10: - 
deras evangelists och lärares un 217:;. »A-le, Boden», till evang:s underh. 150: -; 
derhåll i Mienchih 200: 

2008. D:o till Maria Petterssons verks. i Kr, 2,532: 45 
Sinan 300: 

2009. Onämnd. till d :o, gm M. K .. Norr- Allmänna missionsmedei 17,811: 66 
köping . 10: - S. M. K:s Pensionsfond 55:

2010. M. och O. A. J ., Norrköping, till Särskilda ändamål 2,53%: 45 
M. Ringbergs verks.' 50: 

2024. "Gamla ],{aja Stina ». till Barnh . i Summa Kr. ~,399: 11 
Sinan, gm H. I. 2:

2025. »Mor S .. till d:o gm d:o 111 : - Med varmt tack till varje givare!
2026. S. S., tiH d:o gm d:o . 5: 
2027. M. P., Sjömnrken, för en siwigosses »Om någon tjänar mig. Rå skall min Fader 

underh. 25: - ära honom. » Joh. 12: 26. 

Expedition: DrottnJnggatan 55. Telegramadress: ;'Sinim", Stockholm. 

Telefon: 44 59. Norr 224 73. 


I N N E H Å LL: 

Vad som ej tar slut. - Skrifternas tröst. ..:.... Inför det nya året. - Från redaktion 
och expedition. - Från missionärerna. - Taclcsägelse- och böneämnen. Från 

när och fjärran. 

~~~~~~~~~~~~~~~~.N~~~-A~~,~~.N~~~-A~~.N~~~-A~~~ 

Stookholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1924. 
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0, A T T D U V I L L E VÄ LS I G N A M I G t 
Predikan i sammandrag av missionär O. earlen i BetesdakYi'kan, Stockholm, 

. trellondagen 1924. 

Denna bön förekommer i ett kap. 
som endast består av namn; ett kap. 
som man därför frestas att hoppa över. 
Men just i detta kap., l Krön. 4: 10, 

finna vi denna ,dyrbara bön, Jabes 

bön: »0, att du ville välsigna mig ». 
Det är dyrbart att här hemma träffa 
sådaria som ha denna längtan, längtan 
efter välsignelse. 

Jabes bön vittnade om stor ö d
m j u k h e t. Han sade: »0, att du 
v i Il e. » Visst v i Il Gud välsigna. 
På bibelns första blad läsa vi, att han 
välsignade både människor och djur. 
Det första ' Gud gjorde, sedan han ska~ 
pat . dem, v,ar att han välsignade dem. 
Men det är . ej alla, som vilja mottaga 
välsignelsen. Det, rrtåste ofta, såsom 
fallet var med J,cikob, först komma till 
en 'brottning. · Brottningen pågick · 
länge, ända tills morgonrodnaden gick 
upp: Meri sedan heter det: »Och han 
välsignad~ honorrt där. )} Alla behöva 
vi Guds välsignelse. Guds församling 
behöver ·den. Vi behöva den särskilt 
i d e n n a tid. Tiden är ond, och önd- ' 
skan skall tilltaga, ända tills Jesus 
kommer. För att vi må komma igenom 
behöva vi komma nära Guds hjärta 
och bliva välsignade av honom. Gud 
vill. ingenting hellre än att välsigna 
oss. Må också vi ingenting hellre vilja 

än att bliva välsignade av Gud. 

Joh. !O: 10 säger Jesus: Jag har 
kommit för att de skola hava liv och 
hava övernog. Jesus ger liv. Övergå 
därför på hans sida. Bliv hans barn. 

Jesus giver liv åt de döda. Du får leva 
i gemenskap med honom. Han giver 
också övernog. Var ej nöjd med att 
blott ha kommit med på vägen utan 
kom ihåg Jesu ord övernog, övernog. 

Han för sina får på gott bete. Och 
där välsignar han oss. 

Då han välsignar oss sker vad Jesus 
säger i J oh. 7: 38. Då flödar från våra 
liv strömmar av levande vatten. Det 
är vad vi alla hemma och ute längta 
efter. Vi bedja om denna nåd, att 
strömmar må flöda från Guds folk och 
Guds vittnen. Detta sade Jesus om 
Anden, vilken de som trodde på ho
nom skulle undfå. Apcist. Paulus stäl
ler denna uppmaning till de troende: 
"Uppfyllens med Anden. » Må vi akta 
på detta. Då bliva vi Välsignade. 

»Utvidga mitt område )}, beder vidare 
Jabes. Vi behöva bedja denna bön. 
Det finnes så mycket på löftenas mark, 
som vi ännu ej intagit. Det är så myc
ket . i ordet, som ännu återstår, som 
ännu ej blivit vårt. Och därför äro \ri 
så fattiga i våra: liv. Vi känna behov 

.av att bedja denna bön ockSå,för att 
vi må kunna utöva inflytande över 
andra, här hemma .och ute ibland hed
ningarne. 'Ofta känna vi"att de områ
den, som ännu, ej äro intagna, äro allt
för stora, uppgifterna alltför väldiga. 

Vi orka ej med dem. Men må vi vänta 

stora ting av vår Gud och våga stora 
ting för honom. Må vi bedja Herren 
utvidga vårt område, och vi skola en 
dag få se bönhörelse. Då skola de 

I 
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komma från Kina i · stora skaror, flera 

än att de kunna räknas. 0, det skall 

bli en stor dag. 

Låt din hand vara med mig, beder 

vidare Jabes. "Din hand. » Det är den
na hand som talas om i 2 Sam. 22: 17, 

där det heter: »Han räckte ut sin hand 
från höjden och fattade mig, han drog 

mig upp ur de stora vattnen », och i Ps. 
. 40: 2: »Han drog mig upp ur fördär

vets grop ur den djupa dyn. Han ställ
de mina fötter på en klippa, han gjor
de mina steg fasta ». I l· Krön. 29: 12 

heter det: »Det står i din hand att göra 
vad som helst stort och starkt. » Han 
som bär namnet Stark Gud förmår 
göra vad som helst stort och starkt. 
Den som tror på Jesus och i tron ber 
denna bön till honom, han skall få se 
stora ting. Han skall ock få se, att 
Herren så välsignar honom, att själar 
därigenom dragas till Jesus. 

»Lovad vare Herren min hjälpare » 
sjunger David. Vi som äro inskrivna 
i Herrens här, vi äro kallade att verka 
hans verk, att vittna om honom att 
tala med själar. Må vi göra det med 
frimodighet. 

Furstarna i Isaskars stam slöto sig 

till ·Herrens stridsmän. Är detta fallet 
med oss. Eller har slöhet och slapp
het tagit överhand! I Ps. 68: 17 frå
gar Herren: »Viljen I då ligga stilla 
inom edra inhägnader? » Och Debora 
frågar : »Varför satt du kvar i din in
hägnad och hörde på herdepirorna? » 
Dessa frågor må ställas till oss. Det 
är många här som ha det gott, som ha 
penningar och tid men ej göra något 
för Gud. 0, att Gud finge väcka oss 
upp'! Sebulon var ett folk, som prisgav 
sig åt döden, heter det, så ock Naftali 

på höjderna vid stridsfältet (Dom. 
5: 18). Följa vi deras exempel? Jesus 
gav sitt liv för oss. Följa vi' i hans fot

spår? 
Det heter vidare: »Från himmelen 

fördes strid. Herren själv strider för 
oss. Herren hjälper hjältarne » (v. 23). 
De som älska Herren och · följa honom 

som hans stridsmän, de skola, såsom 
det heter i sista versen, likna solen, när 
den går upp i sin hjältekraft. Det är 
stort att få vara med i denna Herrens 
här. 

Kommitlen för Svenska Missionen 
1(ina 

höll sitt första ordinarie sammil11träde för 
året i Stockholm den 8 · jan. Nio ordinarie 
ledamöter och två rådgivande hade infun
njt sig. Missionsfältet representerades av 
fyra av de hemma varande missionärerna. 

I sitt hälsningstal erinrade ordf. om hu
rusom. vår tid särskilt utmärker sig för en 
oerhörd jäkt samt krig och strid på alla 
områden. Detta förhållande utövar sitt 
inflytande även på den enskilda männi
skans liv och därmed indirekt på missio
nen. Under sådana förhållanden är . det 
hälsosamt alt med sina tankar gå tillbaka 
til! den första kristna tiden.. Den enkelhet 
och trons enfald, den harmoni och still
h et ii1för Gud, som .. kännetecknar dessa 
kristendomens iörs!a dagar, bora vi strä
ya efter att även i vår tid kunna fÖrverk~ 
liga. 

* 
Val av ledamöter i Kom~itten företogs. 
tur att avgå voro fru Anna Peterson, 

apotekare K. Nilcnius, l(yrkoherde G. Arb
man och marinintendent O. v. Malmborg. 
Samlliga de avgående blevo omvalda. På 
den. vakanta platsen i Koniniitten invald'es 
enhälligt direktÖi' Gustav Tornqvist, Norr
köping: 

i 
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Kommitlen för Svenska Ylissionen i Ki
na 1924 utgöres alltså av överste H. Dill
ner .ordf., öyeringelljör.lC G. illlagnussoll . 
vice ordf., direktör H. Hal/encreu/z kassa
rönalta re, marinintendent O. v. Malmborg, 
grosshandlare Sven johnson , apotekare K. 
Ni/eIlills ,fru Anna Pe/er~on, frökcn Anna 
Gallffin, kyrkoherde G. Ai'bman, direktör 
G. Törnqvisl, missionsfö~eståndare E. Fol-. 
lie och missionssekreterare Nalh. J-!.ögnwn. 

* 
Till ledamöter i Arbetsutskottet vald es: 

ordinarie ledamöter: överste H. Di/lner, 
överingenjör K. G. Magnllsson ,direktör H. 
Hal/encrelllz , missionsföreståndare E . Fol
ke, missionssekreterare Na/h. Högman: 
till suppleanter grosshandlare Sven John
son, musikdirektör H. Gillgren och dolOol" 
Josef v. i'vlalmborg . 

.*.., 

Sammanträdets förh a ndlingar upptogos 
uteslutande ' av cn rådplägning mellan 
Kommitten och de hemmavarande missio
närerna angående deJs j'rbetet i dess hel
het, dels vissa särskilda frågor , so m voro 
aktuella. Det var synncrligen värdefullt 
och givande att på delta sätt gemensamt 
få dryfta de angelägenheter, som röra det 
oss av Gud anrörtrodda stora verket, och 
vi äro förvissade om, att detta skall bära 
sina goda frukt er i det framtida arbetet. 
Kominittens nästkommande ordinarie sam
manträde kommer, vill Gud, att äga rum 
den ' 28 maj d.. å: i samband med årsmötet. 

Trettondagens missionshögtid. 
Denna dag blev en stor och oförgätlig 

~lag i S. M. K:s historia. Hela dagen var 
det en gripande mä ktig stämning över våra 
möten. Denna stämning nådde sin kul
men vid avskedsmötet på kvällen. Stads
missionens kyrksal kunde ej på långt när 
rymma de skaror, som strömmade till, och 
ej så få fingo beldagligt nog "ända åter 
hem utan att kunna komma in . Det "aJ' 

ju ock ett enastående tillfälle, som nu er
bjöds, då man fick lyssna till avskedsor
elen från icke mindre än sex missionär.er, 

vilka stodo färdiga attåtervärida till mis
sionsfältet. Ett referat ,som inflyter i nä
sta nummer, hoppas vi skall giva även de 
vänner, som icl,e kunde närvara, något 
från detta rikt välsignade m·öte. 

Missionärerna avreste sedan från Stock
holms Centralstation vid olika tider, men 
varje gång \'oro talril<a missionsvänner 
samlade för att med hälsningar, minnes
ord och sång visa missiönärerna sin kärlek 
och tillgivenhet. Det var k änsligt gripande 
stunder, då något av tidens l,orthet och 
cYighetens verklighet trängde sig ' starkt 
på.. Låt oss nu sluta en bönering omkring 
våra r'esande vänner, at t de må b-liya rör
da säkert fram till det arbete, som vän
tar dem. 

* 

S. M. K:s bönemöten i Betesdakyrkan, 
Stockholm, hava nu tagit sin början och 
fortsätta, vill Gud, varje tisdag afton 1;1. 
7 e. 111 . t. o. m . den 20 maj. Alla vänner 
till missionen, som önska deltaga i dessa 
möten hälsas hjärtligt välkomna . 

Förbättrade kommunikationer. 
Missionäl' Blom skriver: 
Motorvägen från Taiyuan hit är nu fär

dig med undantag av några byar. Automo
bilerna kunna gå till BUllgtung på 8 tim
mar, och därifrån kan man resa med 
ricshaw på 3 dagar. Järnvägen till Shan
chow beräknas bli öppnad för trafik före 
nyåret. 

I Shensi reser man med motoromnibus 
från Tungkwan till Sianfu på några tim
mar, och det gör risken för rövare mindre, 
än då man färdas m ed vanlig landsvägs
~kjuts. Vägen mellan våra stationer di\r 
är dock lika Osähr. 

Fortbildningskurs för missionärer. 
Svenska Missionsrådet har enligt mårigas 

önskan beslutat anordna en fortbildnings
kurs for h emmavarande missionärer nästa 
;h. Kursen lwmmer, om Gud vill, at! hål
las i Holsby Brunn den 15-31 augusti. 

En liknande l<urs hölls å r 1921 på sam
ma · plats. Den .kursen utgör för alla del

http:mission�r.er
http:�yeringellj�r.lC
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lagarna ett Ijuyt minue och ett stort tack
sägelseämne. 

Kommitten för ordnande a v nästa års 
kurs ville med dessa rader vädja till allt 
Sveriges missionsfolk om förbön för kur
sen. Endast genom bön kunna alla 1"ör
berede.lser u tföras i överensstämmelse med 
Guds vilja och endast genom bön deltagar
nas hjärtan beredas att mottaga allt vad 
Gud vill gh·a. Bedjen därför, kära vänner, 
för· dem, som utföra förberedelserna, för 
föreläsare, deltagare· och alla dem, som på 
något sätt taga del i den blivande kursen! 
Bedjeri att den må få bliva ett medel till 
l1era själars frälsning, mera frimodighet 
och andekraH i missionsarbetet och en allt 
varmare kärlek Guds barn emellan! 

Låtom oss i 1ro omfatt<l löf1et i !I'latt. 
18: 19: »Om tvft av eder här på jorden 
komma överens <lIt bedja om något, vad 
det vara må, så skall det beskäras dem 
av min Fader. som äi" i himmelen», och så 
i trogen förbön bedja för nästa års fort 
bildningskurs för hemma\"arande missio
närer! 

För Forl vildningskursens arvelskommil/c: 
Sekreteraren. 

En kristens hämnd. 
I en nyligen utkommen kinesisk tidning 

omtalas följande: I en undangömd vrå av 
Mandsehuriet bodde en lantbrukare vid 
namn Tung. För omkring två år sedan 
kom en skara rö\"are också till denn trak t. 
De bundo Tung, brände hans hem och för
de med sig allt av värde. Tung, SOlIl var 
en ödmjuk kristen, underrättade ieke myn
digheterna· om vad som skett utan bar . i 
stillhet sin förlust,gl'ep p il nytt verket an 
och återuppbyggde sitt hem. För ich 
länge sedan, då han var inne i en stad, 
mötte han en i trasor höljd man, som vid 
åsynen av Tung hastigt 'vände bort sitt an
sikte. Men Tung hade redan känt igen ho

'	 nom. Dennc man val' en av de rövare, 
som hade fördärvat hans gård och plund
rat hans hem. När mannen märkte, alt 
han var igenkänd, föll han enligt kinesisk 

plägsed på sina knän och ,bad om nåd. 
,,0, anmäl mig icke! överlämna mig .icke 
i rättvisans händer!» .bad han. Tung sya-. 
rade: . "Jag hyserintet agg emot dig. Tala 
om, hur du har del.» Mannen, som knappt. 
trodde sina öron, svarade: »Viha, haft en 
mycket SVål' tid. Kort efter sedan vi ,hade 
bränt ert hus, kommosoldater, .skingrade, 
vår skara och drevo oss uppåt bergen, Djir. 
irrade vi länge omkring, Det var på _vin
tern och det blev bitande kallt. Båda mina. 
fötter blevo förfrusna. Nu har jag varit 
här i staden omkring tre månader, och 
nu är det slut medrnina pengar. Jag vet 
inte, vad jag skall ta mig tilL På värds
huset är jag skyldig åtskilligt med pengar, 
och nu har jag inte så mycket kvar, a tt jag 
kan få mig Ii tet maL » Tung tog fram en 
rätt stor summa pengar och räckte honom 
den med orden: »Gå och sl,arra dig något 
att äta! Betala sedan din räkning pfl 
värdshuset! 1 morgon kommer jag och 
h'ämtar dig för att föra dig till sjul,huset. 
Det är ju möjligt, att de där kunna göra 
något för dina fötter. » :.'I1annen, som fruk
tade, aH bakom detta ädelmodiga anbud 
låg någon plan rör hans infångande, ville 
helst ha flytt under. na tten, men kunde ej 
p5. grund av sina ondafötler. Nästa dag 
kom Tun'g med sin egen vagn för at! häm
ta honom, förde honom till sjukhuset och 
betalade där över två pund för hans sköt
se!. »Kans],e », sade han, »skall rnannen 
där lära känna Jesus, såsom jag har gjort; 
och Iwmma därifrån som en ny männi
ska". Det dröjde ich länge, förrän den 
forne röyaren, övervunnen genom alia des
sa kärleksbevis, fann vägen till Guds lamm 
och fick sin tunga shldbörda avlyftad. 

(Ur Sv. Tr.) 

"Den synen gjorde mig glad"_ 

Missioniir Monis Bergliug har sänt OS5 föl
jande intressanta, skildring. ' 

l dag hade jag för första gången den 
glädjen att få tala vid den kinesiska . sön
c1agsgudstjänsten. Far tolkade mig. Jag 
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tror det, gjorde ett djupt intryck på det 
kinesiska sinnet att se far och son sam
man på pred)kstolen. 

På em. fingo vi deltaga i en högtidlig 
nattvardsgång. 

Så var tiden inne för det vanliga fri
luftsmötet. En stor skara frivilliga med
hjälpare, väntade på oss utanför vår port. 
Där syntes gamle Hsyen, två lärare från 
gosskolan, två mattbasar från industri
skolan Qch ett 20-tal skolelever. 

Vi begåvo oss i väg mot dagens mål, en 
by 3 li bort. En liten gubbe följde oss. 
Han hade all möda att hinna med på 
vandringen till byn. Han halvsprang nästan 
hela tiden. 

Jag bad den lille mannen tolka ett par 

Medan vi Idistraupp arket, komma de 
»posterande» soldaterna springande för 
att få del a v kungörelsen. Och de läsa: 
»Given kejsaren vad kejsaren tillhöter, 
men giv Gud vad Gud tillhörer.» 

Vi ha även mindre traktater för utdel
ni:ng. På en läses överskriften: »Alltings 
ursprung». på en annan: » Vägen till 
lycka», eller: »Det går ej för sig att upp
sl,juta!» (Man måste ha lockande titlar 
för att få dem att läsa). På en traktat är 
vidskepelsen avhandlad i 15 punkter. Trak
taten lämpar sig utmärkt att ge till tviv
lande, kritiska ungdomar. Jag brukar 
även ge den sortens ungdom traktaten: 

,».:\t ej utländsk religion.» 
Men vad är det, som i dag samlar så 

När , cykeln missionerar. 

kinesiska skrivtecken på en traktat. Jag 
ville veta, vad de bctydde. Men han rus
kade på huvudet: »Jag kan inte läsa.» 
Vad; tänkte jag, och svärt har du för att 
börja sa'mlala med människor. Vad skall 
du med och , göra? 

Men så förstod jag det. Han var en av 
dessa, som arbeta i det tysta, en av dessa 
som mera bedja för än tala om Guds sak , 
en som längtar' efter Guds rike och glä
der sig åt, all blott mvara med och se på 
ocil höra, hur Guds ord förkunnas, Ack, 
måtte vi få många sådana förebedjare! 

Det bär av ut genom västra stadsporten 
denna gång, Nu ha de nya traktaterna an
länt. En av dem måste ,'i klistra upp i 
porten, där så många gå ut och in. Och 
den passar så bra att klistra upp. Trak
taten' är tryckt som en officiell kungörel
se. Överst st~lr: »Betala din skatt b) Un

stora skaror? Det är ej vått stora följe , 
ej traktaterna, ej ens vi utlänningar själ
va, utan - cykeln. Min bror Martin har 
funnit en stor tröskplan och åker rnnt där, 
runt, runt. Barn och äldre komma spring
ande fr{lIl alla håll. Nu kör min bror 
tvärs igenom hopen och bort utefter en 
gata. 

Bror brukar åka de viktigaste gatorna 
för alt samla folk.» »Vi ha möte på planen 
i mitten», ropar han och åker vidare. Halv
sovande hundar och grisar springa för
skräckta undan. Kor, mulor och åsnor, 
som stå bundna på gatan om dagarna, se 
undrande efter cykeln, som far förbi. Barn 
skrika inåt gårdar"na: »kan, kan» (se, sel) 
Och ut till gatan rusa hemmens nyfikna 
innevånare. 

Nu kommer cykeln tillbaka till planen. 
Och med den byns befolkning. Vi stämma 

dcr detta synas tV{1 kinesiska flaggor. upp en sång. Och så börjar det diI"ekta 
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arbetet. Gamle Hsyen låter ej ett ögon
blick gå förlorat. Han begynner med när
maste man. En skara skockas runt ho
nom för att höra, vad han har att säga 
mannen. (Det »tar» alltid bättre, när man 
riktar sig till någon personligen). över
lär~re!1, herr Ho står på en jordhög och 
talar till några kvinnor. Och där ser jag 
en 10-11 års skolpojke hålla fram en 
traktat för en man. »Jag kan inte läsa», 
säger mannen. Då börjar pojken helt re
solut utlägga texten. 

Jag blev verkligen själv häpen över före
tagsamheten hos denne lille predikant. 
Orden tycktes aldrig tryta. J ag gav ho
nom ännu några traktater att dela ut. Han 
sken av stolthet över att jag uppskattade 
hans arbete. 

Stl såg jag ut över tröskplanen. Hopen , 
var uppdelad på sju grupper, omgivande 
var och en sin predikant. Den synen gjor
de mig glad. Jag såg sju Guds sånings
män i arbete på Guds rikes åker. 

Måtte jordmånen bliva fruktbärande. 
Morris Bergling. 

Tacksägelse för den välsignelse Gud gav 
under högtiden, sid. 20. Bön för Kommit
tens ledamöter och arbete under det n1l 
ingångna arbetsåret, sid. 20, Bön för Fort
bildningskursen för missionärer i Holsby 
Brunn nästa sommar, sid. 20. Bön att Guds 
välsignelse må följa de \ltresande missio
närerna, sid. 20. 

Missionärernas adresser. 
An~. ocb Augusta Berg, 

Th.och SekineSandberg, 

Carl och Ethel Blom, ' 

Frida Prytz, 

David och Karin Lundin, 

Carl Bergq vist, 
 Yiincbeng, Shu. China. 
Emma Andersson, 

, Pro temp. 
Henrik TJäder, 
G. W . Wester, 

Maria Björkl und, } 
l' d Il Ishih, Sha. Cbina.Caro ltt "n va , 


Oscar o. Gerda Carlen l· . ' Sh 

d 'th H lt . t RUlchenghslcn, a.J u I u q VIS, J Ch' 

Elna LenelI, IDU. , 
Anna Eriksson, Hanchenghsien, She. China. 
Robert och Dagny Bergling, Hoyang, She. China. 
Ester Berg, } SIA I II Tungchowfu, le.I ngeborg C {ze , China. 

Hanna Wa,ng, , 

Hugo och Marie Linder, Pucheng, She. China. 

Nils och Olga Svensson, Tungkwan, !:ihe. China. 

Anna .Janzon, l 

Ebba Buren, , (Honanfu, Ho. China. 

Nath. och Elsa Engbäck, 

Malte och Ida Ringberg,} 

Johannes Aspberg, ' Mienchih, Ho. China. 

Morris Bergling, 

Maria Pettergson, }S ' h' Ho Ch'oa ' 

Elna Gnnnardo, IDan Slen, " I '. 

I språkstudier: 

Minnie Nicho1son, China Inland Mission,
}Lisa Gustafsson, Shanghai. China. 

I hemlandet: 

Axel ocb Anna Hahne'l 

Bilma Tjäder, l\iissionsbemmet,' 

Agnes Forsberg, Duvbo, Sundbyberg. 

Fredrika HoJIin" . 

Ossian o. Edith BeinholJ,ls. M. l{:s expedition, 

Estrid Sjöström, (Drottninggatan 55, 

Martin Linden, !:itockbolrn. 

E~ter Jonsson, Järnvägsgatan 14, Nässjö, 

Maria HultkraDtz, Bjöl'Dö, Heljehol. 

Maria Nylio" Hjärsta 471, Örebro. 

Josef och Jobanne Olsson, U. S. A. 


Aven i Förenta Staterna hava missionssäll 
skapen att kämpa med stom ekonomiska svå· 
1·ighetc-r. Den stora presbyterianska ' kyrkans 
mission drar på en skuld av icke mi'ndre än 
657 tusen dollars. ,Om icke denna/skuld genom 
ökade missionsgävor avbetalas, 'ser sig mis· 
sionsstyrelsen tvungen att stänga missionsstu
tioner och på flera sätt inskränka arbetet. 
Styrelsen hur utsänt en vädjan om en ökning 
i missionsbidragen av 33 %, för att denn il 

katastrof skall kunna undvikus. Den presby· 
terianska kyrkan Amcrika räknar 1,700,000 
medlemmar. 
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Den . under namnet GideoniternQ, i F örentn 
Staterna verkande förenin gen av resand e krist 
na köpmän hnr n.1I hunnit a tt i hotell i Förenta 
Staterna och Kan ada utpla ceru inte mindre iin 
558.6i9 biblur. Detta lir en missio n, över vi l
ken man bör synnerligen gllidja ~ och som be
vi sligen varit till mångas Ir'iI5lling. 

Den n.1ja kotl.stit'lttion, som Egypt en erhållit, 
värnar omsorgsfullt ·d en r eligiösa frihet, som 
nu råder där. Visse rligen fa st st ä ller artikeln 
149, att I slnm iiI' stat s relig ion och arabiska 
d et statsoificiellaspi'åket, men sedan finna ' vi 
följande: artikel 12 : ·sanivetsfriheten är abso
lnt ; artikel 13: stuten beskydda r i enlighet 
rtlEid d et bi'lIk, som blivit vedertllget i Egypten. 
den fria utövningeu av varje religion och tro, 
sI\. ·framt den ·icke strider mot god a llmiin ord
ning och god moral ; a rtikel 18: intet förbud 
kommer att Iltfii.rdas mot d et fria bruket n.v 
vilket språk som .helst i_ .privat_a melIanh a v!ln
d en, i bandel,' i religiösa a Här er , i pressen el
ler i publikationer av vilk et sl:lg som helst 
sli"äl som vid offentliga möten. 

En av metodistkyrka ns miss ionHrer i In
dien ha r vid e'n stor konferens i Saharanpllr 
i Punjab framhållit den sl.iJrrt förändring gent
emot khstendomen, som ,tgt rum i Indien . Som 
exempel berättade ha n , att n ,t r dir. ·Jobn R. 
Mott · för nio år sedan i en stor samlingslokul 
j. Mad \'as talade till bildade icke kristna hin
duer , blev han mitt i sitt föredrag, då ha n kom 
att nämna Kristi namn , nedvisslilcl. Tala ren 
hade nyligen för; icke kristna bildad e hinduer 
hållit en serie föredrag isa mm n, sn ml ing8före 
drag i samma sa·rulingslokaJ. Åhöra rskar:lU' 
storlek tiJlvä.xte . kvä ll e fter kv ii Jl , och s'sta 
a ftonen fingo de t. o. m . stå ut e på verandnu. 
Han s ä mne varenda kväH ~'8 r ](,'ist 'It.'; . S :sta 
a ft onen talade han om föl' dem , huru de kuud (! 
g iva sig . själva· åt Kristus. D;irpu sad e han: 
».Jag- skall nu bedjn .en bön, ge nom vilken vi 
giva oss själva. åt Kristus .» Därpå uppm 9. 
n ud·e . hlm alla, som det kunde, nttbe:lja efter 
honom mening efter mening. De allra flesta i 
d ell stora salen. gjorde d,irpå d eHa, 

Insänd litteratur. 
Karl PlIlmberg. S trödda minn en från hans 

levnad. Sv.. Missionsförbundets förlflg. 

Pri s häftad 3 kr. 
Ifrågava r a nde bok utgöres till största delen 

av självbiografiska anteckningar av den högt 
uppskattade predikanten och mi ss ionsvännen 
pastor Karl Palmberg. Det ii I' av största in
tresse att följa såvii\ P: s· egen ut\'ecklings
historia, som också bilde r från de andliga . rö· 
relserna i vårt ra nd undej' Mnnn betydels~
fulla tid . Det är b lott a tt beklaga att anteck 
ninga rnn sluta "å tidigt Som 1872, omkr. 50 
å r före Palmbergs död. De övriga bidragen 
till P:s historia vilka Himn a t s av andrn. fö r
fattare kunll a - om ä n så viirdeflllla - ej 
uppviign uHmuda ' brist. Jol. G. M . 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D, 
utkommer 1924 ·i s in 29 :de årgång. 

Organ föl' Svensk a Mi SSion en i Kina, redige
rad av Nath. Högmwn under medve rkan av 
Erik ·Folke m. fl., utkommer med 20 nummer 
om uret, samt innehåller uppbyggelsea rtiklar , 
bihelstudier, brev frå n Kil1<~ samt mi ssions 
notise r fr ån nii r och fjärran . 

Tidningen kosta r: helt år kr. 2: 25, 3 kv :u
tal kr. 1 : 75, halvAr kr. 1: 25, 1 kvartal Kr. 
O: 90, 	1 månad kr. O: 65. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr . 
3 : 25. pr å r . . 

Prcnllmerantsamlare, som verkställa prenu
me ration å närmaste postkontOJ', erhålla mot 
insiind a nde till expo av postens kvittense r , kr . 
2: 25 föl' varje . 5·tal ex., men ·då intet · fri
exemplar. 

N,ir 5 ex. eller därutöyer rek vi rera s frår. 
exp., erbålles vllrt 6: te ex. gratis. 

Nitr mindre än 5 ex. t agas bör prenumem
tian ske på posten. 

Pro\'exemphlr erhållas g ratis frår! exped i· 
tionen . Redaktionen . 

Expedition : Drottninggatan 55. Telegramadress : "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 44 59. Norr 224 73. 

~,~~-v~~~~~~-v~~~~~~~ 

INNEHÅLL: 

· 0, a tt du \'.i11e· välsig na mig! - Fr~lI1 redaktion och expedition . En . kristens 
tJiiI:nnd . -. Från missionärerna . - Tack sägelsc- och bön eämnen. ~ Missionärer

nas adresser. - Fr~1lI när och fj ä rran. - Li ll eraturunmälan. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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L Ä N G T A N D E S J Ä L A R. 
P redil<a n i sammandrag av missIOnä r August Berg Trettondedagen 

Betesdakyrkan. 

Julens evangelium talar om att 
Frälsaren kommit. Trettondedagens 
evangelium talar om, Ihur han blev 
mottagen, då han kom. Över dagens 
text (Matt. 2: 1~12) kan sättas såsom 
överskrift: L ä n g t a n d e s j ä l a r. 
Augustinus säger: Du har skapat oss 
till Dig, och vårt hjärta har ingen ro, 
förrän det vilar i Dig. Människan 
längtar efter gemenskap med Gud. 
Jordiska ting kunna ej tillfredsställa 
själens begär. Det var på grund av 
att denna .längtan fanns i hjärtat, som 

. de vise männen fora den långa vägen 
till Judaland för att där söka den ut
lovade Frälsaren. De hade en aning 
om att världens Frälsare just då hade 
kommit, och denna deras aning var 
just ett uttryck för . deras själars 
längtan'. 

Hur skall människan finna Gud? 
Detta är den stora frågan i kristene 

heten och i hednavärlden i denna tid. 
Hur uppenbarar sig då Gud för dessa 
frågande själar? Vi kunna ej se ho
nom med våra lekamliga ögon, men vi 
förnimma hans röst, då han talar till 
oss därinne i våra hjärtan, och då han 
säger till oss, detta är rätt, detta är 
orätt. Denna röst i vårt inre är sam
vetets röst. Det är om denna Paulus 
talar i Rom. 2: 14-15, då han om hed
ningarna säger att »lagens verk äro 
skrivna i deras hjärta » och att deras 
egna samveten därom bära vittnes
börd. Men samvetet kan aldrig leda 
människan fram till Gud. Samvetet · 
kan i bästa fall angiva riktningen, som 
själen har att följa i sitt sökande. Vi 
behöva något mera. Och Gud har gi
vit människorna olika medel att söka 
och finna honom. Under gamla testa
mentets tid gav han budordslagen. (2 
Mos. 19: 5-6.) Israel försökte hålla 
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denna lag, men misslyckades. De 
misslyckades ända därhän, att de över

gåvo den sanne Guden och gingo bort 
och tjänade andra gudar. Då använde 
Gud ett annat sätt. Han sände till dem 

sina "profeter. Dessa Guds profeter 

hade väl olika uppdrag, men ett var 

gemensamt för dem alla. De skulle 

vara en Guds kallande röst till det av
fallna folket. (Jes. I: 18). Ja, det är 

ej blott själen, människans själ, som 
längtar efter Gud, utan att det också 
är Gud, som längtar efter sji\len. Slut
ligen kom Gud och gav människorna 
sin sista uppenbarelse, då löftet upp
fylldes, då sonen föddes, då ordet vart 
kött. Detta är den högsta uppenbarel
sen av Gud. Guds Son, född av kvinna. 

Längtande själar ha funnits i alla 
tider. »Såsom hjorten trängtar till 
vattubäckar, så längtar min själ, o 
Gud, till dig», sjunger psalmisten. 
Herdarna i Betlehems ängd, Simeon 
och Hanna och alla dessa, om vilka 
det heter, att de väntade på förloss
ning, alla dessa voro sådana längtande 
själar. Kanske finnes denna längtan, 
där vi minst ana det. Många männi
skor kunna synas likgiltiga men bära 
dock i sitt innersta på en djup läng
tan. Ja, vi misstaga oss ofta på män
niskor. Vi känna ej, vad som rör sig 
i deras hjärtans djup. Visst är dock, 
att samvetets röst gör sig hörd i varje 

"hjärta mer eller mindre. Skall du då, 
du längtande själ, finna vad du söker? 
Ja, " "där längtan finnes, där skall den 
bli tillfredsställd. Då varje verkligt 
längtande själ kommer till Jesus, up
penbarar han sig för henne. Och när
helst en sådan själ kommer till honom 
och fått sin längtan tillfredsställd, fö

}- A N D. 5 februari 1924. 

des i hennes inre ett begär att föra 

andra längtande själar till Frälsaren. 

Trettondedagen "är missionens hög
tidsdag. Texten om de vice männen 

är en missionstext. Det var en lång 

väg dessa vice män hade att färdas. 

Men vad betydde vägens längd och 

mödor, då de funnit vad de sökte. Och 
under vägen hade de ju en vägvisare. 
Den stjärnan, som hade synts för dem 

i deras hemland, den stjärnan ledde 
dem till målet. En sådan vägledning 
behöva vi människor. Den säkraste 
vägledningen är den, som gives oss i 
Guds uppenbarade ord. »Så mycket 
fastare står nu också för oss det profe
tiska ordet. I gören väl att I akten 
därpå såsom på ett ljus, som lyser i 
en dyster vildmark, till dess att dagen 
gryr och morgonstjärnan går upp i ed
ra hjärtan», säger aposteln Petrus. (2 
Petr. I: IS.) Missionsförsamlingens 
uppgift i denna tid är att genom sina 
sändebud föra Guds ord till sökande 
själar i hednavärlden. Denna dag på
minner oss om denna vår uppgift. 
Och denna vår uppgift är också en 
förmån. Det är en förmån och en upp
gift att liksom profeten få säga: »Hö
ren rösten aven som ropar i öknen. 
Bereden väg för Herren. » Det är mis
sionens uppgift att bereda väg för 
Herren, att säga till sökande själar : 
Den Frälsare du längtar efter har. 
kommit. Vi skola å Guds vägnar föra 
Guds ord till dessa sökande själar. Vi 
hade på ett ställe i Kina under en vec
kas tid tältet uppslaget och predikade 
där ordet morgon och afton. Vi lade 
därvid märke till, att en viss kvinna 

kom dag efter dag, och då vi frågade 
henne, varför hon kom, "svarade hon: 
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»140 år har jag längtat efter vad jag 
nu fått höra, och nu har jag funnit det. 
Nu är .min längtan tillfredsställd.» 
Denna kvinna är blott en utav de 
många i hednavärlden, som längta och 
söka. Aposteln Paulus säger i Romare
brevet, att det är ingen åtskillnad mel
lan jude och grek. Alla hava vi syn
dat, men alla skola på samma sätt bli 
va rättfärdiggjorda och aposteln frå
gar: »Är då Gud endast judarnas 
Gud, är han icke också hedningar
nas?» Aposteln Paulus kunde, fastän 
han var uppfostrad som en sträng fa
rise och såsom en sådan måste känna 
motvilja mot hedningarna, säga såda
na ord. Vad var det som gjorde, att 
en sådan ' förändring skedde i hans 
tänkesätt och livsuppfattning. Jo, han 
hade funnit Messias, han hade funnit 
Kristus, och Kristus, morgonstjärnan, 
hade uppgått i hans hjärta. Hela hans 
liv hade därigenom blivit nytt och det 
gamla hade försvunnit. 

När de vice männen kommo fram 
.	till Betlehem och kommo in till Jesus
barnet, uppfylldes deras hjärtan av 
stor glädje. Nu hade de kommit till 
sin längtans mål, nu hade de funnit, 
vad de sökte, och de fällo ned för Je
susbarnet, de gåvo det sin hyllning. 
De sågo ·Guds härlighet i detta barn. 
Ja, så är det för var och en, som fun
nit Jesus. Och vidare, de togo fram 
sina skatter och framburo skänker åt 
barnet, guld, rökelse och myrra. De 
skatter, de gåvo åt Jesusbarnet, hade 
stort värde. Mänskligt sett återvände 
de till sitt hemland fattigare än då de 
kommo. Men i själva verket reste de 
därifrån rikare än då de kommo. 

Vilka skatter är det Jesus vill mot

taga utav oss? Han vill mottaga ett 
syndbelastat hjärta, Han vill mottaga 
oss så eländiga vi äro utan någon för~ 
tjänst eller värdighet. Han vill mot
taga oss i vår fattigdom, och han vill 
giva oss av sina rikedomar, såsom 
aposteln säger -i Rom. 10: 12. »Han 
har rikedomar att giva åt alla som 
åkalla honom», och i Efeserbrevet 
kap.: »Vi ha förlossn:ing genom hans 
blod, syndernas förlåtelse efter hans 
nåds rikedomar», och vidare: »1 ho
nom ha vi undfått vår arvslott.» Vi 
ha i honom undfått den helige Andes 
gå~a såsom ett insegel o. s. v. Sådana 
gåvor vill han giva oss och skola vi då 
icke också lägga oss och vad vi äga så
som en gåva på hans altare. Ja, må vi 
då komma till Jesus! Må vi giva åt 
honom och mottaga av honom! Kom
ma vi så till honom, skola vi ej gå tom
hänta bort. Må vi då också gå till hed
ningarna med de gåvor, vi fått, ty 
Gud, han är också hedningarnas Gud. 
Du som älskar Jesus, var välkommen 
till honom att frambära ditt guld och 
silver och dig själv och tag emot hans 
gåva, de rikedomar, som han vill giva 
åt alla som söka honom. 

Fru Inez Bölling 

har på Mörby lasarett undergått en rätt 

så allvarlig operation. Allt har lyckats väl 

och krafterna å terkomma så småningom. 

Vi innesluta vår sjuka syster i missions

vännel'nas förböner. 


Åter från Amerika. 

Rektor J. Rinman och mIssIonär Martin 

Linden återkommo välbehållna till hem

landet från sin Amerikare,a (l. 24 januari. 


l 
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. . . ' . -. . ~ ! I : 

lIemresanöver Atlanteri hade varit mycl<ct 
stormig; ett par av räddningsbåtarna hade 
t. o~ m. gått över bord. . 

RäHelse . . 
Under rubrjl<en »Missionärernas adres
s.er» i föregående ' nummer insmög sig ett 
fel. Fröken Ester Bergs adress skall vara: 
Hoyang, She, Kina. 

Missionsresor. 
Missionär Axel Hahne har under sista de
len av jan. och början av febr. rest i södra 
Skåne. Fröken Maria Nylin reser fortfa
rande för L. M. F. och fröken Esler Jons
son skall under vårterminen göra resor 
bland L. M. F :s barnmissionsföreningar 
Snödropparna. Kand. G. österberg är på 
resa i östergötland och Småland. Bedjcn 
för dessa missionsresor! 

London den 15:de januari 1924. 

För all kärlek och vanlighet, som under 
\'år vistelse i hemlandet kommit oss i så 
rikt målttill del, och som nu särskilt i av
skedets stund tog sig ett så rörande ut
tryck, bedja vi .a tt få framföra våra var
ma och innerliga tacksägelser. Gud löne 
Eder alla! »Han har rikedomar att giva 
åt alla dem som söka honom.» 

Efter en gansIw stormig r esa anlände 
vi hit på måndagen; omkring sju timmar 
försenade, och Idockan. fem på e. m. voro 
vi framme på Kina Inland l'vlissionens hem 

. där vi voro väntade och välkomna. Lör
dagen den 19:de gå vi omi>9rd för alt ålJYo 
fortsä tta vår resa. 

»Han ledde dem på en r ä tt väg.» Ps. 
107: 7. 


Edra varmt Qch tacksamt till givna 

August och Augusla Berg. 


Esler Berg. 


Oscar och Gerda Gar/en. 


* 

Stormötet i Ishih den 14:e och 15:e ok
tober 1923. 
Solen strålade från ·molnfri himmel. Ute 

på fälten vajade ännu här och där hirsax, 
fulla och mogna, väntande på sl<ördemän
nens lie. På de stora ,bomullsfälten lyste 
de vackra gula blommorna mellan bus
karnas stora ril<a blad. Den snövita bo
mullen, som här och där stack fram ur 
de tjocka bollarna, vilka ännu behÖvde 
några dar at~ svälla för att lmnna släppa 
ut fin mjuk bomull, väntade också att 
snart ploåas. På andra fält grönskade 
redan det nysådda vetet. 

Från alla håll i vårt distril<t kommo 
vandrare, ensamma eller i små sällskap; 
andra kommo ridaride eller ål<ande till 
stormötet på huvudstationen. 

De två bibelkvinnorna och några »för
troendekvinnof» voro beredda att mottaga 
de kvinnliga gäs terna, de tre evangelister
na med församlingens förtroendemän ha
de allt i ordning för de manliga. Missionär 
Wester hade anlänt någon dag i förväg 
redan. 

På lördagsaflon den 13 hade vi glädjen 
se en icl<e så liten skara samlad i kapellet 
till välkomstmöte, då evangelisten Chang 
ledde en andaktsstund. Hans ämne var 
Sacl<eus. »1 dag måste jag stanna - Tänk 
om M~istaren verkligen ville stanna hos 
oss med de himmelsIw, välsignelserna!» 

* 
Söndag morgon kl. 7 var det bönemöte. 

Missionär Wester inledde mötet med Jona 
2: 10: »Jag vill offra åt dig med högljudd 
tacl<sägelse», påvisande huru mycket vi 
hade att tac]<a och prisa Gud för. 

Det första mötet på f. m. leddes av 
äldste Ts'ao från Puchow. Hans text 
handlade om mannen, som varit lam. i 38 
år. Själva ' högmässogudstjänsten ledde 
missionär Wester. Han hade till text valt 

' . " . ' 

liknelsen om skatten i åkern och köp
mannen , som sålde 'allt "ad hari ägde för 
dEm dyrbara pärlan, han hinnit. Många 
utomstående även från 'staderi hade kom
mit, så a tt I<apellet var alldeles fullpackat. 
Men tyst och stilia var det; och 'höglids c 

slämning "llade över det ' hela. vi tro att 
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ordet fick tränga ned under -.; isande i 
mångas hjärtan. Påe. ni. samlades för
samlingsrådet för att överlägga om ' vik
tiga angelägenheter. 

* 
Det första mötet på f. m. leddes av äldste 

Ts'ao från Puchow. Hans text handlade 
om mannen, som varit lam i 38 år. Själ
\'a högmässogudstjänsten ledde missionär 
Wester. Han hade till text valt liknelsen 
om skatten i åkern och köpmannen, som 
sålde allt vad han ägde för den dyrbara 
pärlan, han funnit. Många utomstående 
även från staden hade kommit, så att ka
pellet var alldeles fullpackat. Men tyst och 
stiIla var det, och högtidsstämning vilade 
över det hela. Vi tro att ordet , fick tränga 
ned undervisande i mångas hjärtan. På e. 
m. samlades församlingsrådet för att över
lägga om viktiga angelägenheter. 

* 
Det första ärendet gällde dopkandidater

ua. Två sådana hade anmälts vid ett mö
te i fjol, och blevo nu antagna. En ny 
manlig dopkandidat föreslogs, och hans 
sak IlIåste noggrannare behandlas. Han 
blev inkallad och fick besvara åtskilliga 
fr ågor. Av de svar han gav, kände man, 
att han var en lärjunge »utan svek». Han 
blev bland annat tillfrågad angående bö
nen. I stället för att svara stod han upp 
och bad en enkel, hjärtegripande bön. 
Nog hade han sin sak klar. Det kändes. 
Således ' skulle tre införlivas med försam
lingen. 

* 
Nästa viktiga frågg gällde, om tiden var 

inne aH här i Ishih välja äldste. De flesta 
tyckte nog, att det var bäst att vänta, men 
likväl heslöts det att framlägga förslaget 
på församlingsrnötet. Inför församlingen 
togs även frågan upp tvekande. Lite var 
tyckte, att inga lämpliga krafter funnos. ' 
Då sade en yngre kvinna: »Skola vi vänta 
tills vi ha en fullkomlig person att välja, 
då få vi aldrig någon äldste i Ishih.» Där
på voro de flesta med om att föreslå 
kandidater. Fem kandidater föreslogos, 
därav skulle blott en bli äldste. Fel och 

LAND. 2\1 

brister hos den ena och andra påpekades, 
Äldste Ts'ao' från Puchow föreslog att 
man skulle välja två, men man beslöt att 
först nästa dag förrätta valet. Det var åt~ 
sldlligt att klara upp först. 

Dagen led mot sitt slut. Efter kvällsma" 
ten samlades vi ännu en gång till s. k; 

viltnesbördsmöte. Men att få kinesern,a att 
förstå vad man skall tala om, när det gäl
ler att avlägga ett vittnesbörd om vad Gud 
gjort för en själv eller andra, det är myc
ket svårt. De passa på tillfället att få pre
dika då i stället. 

Måndagens morgonmöte inleddes av 
äldste Ts'ao med berättelsen om kvinnan, 
som hade haft blodgång i tolv år. Han 
stannade särskilt för ordet »i sitt hjärta», 
som den kinesiska översättningen av v. 21 
lyder. Bönemötet efteråt kändes varmt 
och gott. 

Efter frukosten blev det val av äldste. 
Evangelisterna Chang och Hai blevo val
da, men som valet först skall underställas' 
provinsens presbyterium dröjer det ju än
nu en tid , innan s.aken blir fullt bestämd. ' 

Gudstjänsten på f. m. leddes av evange
listen Hai, som läste Lule 23, och med led
ning av ett stort lwrs .uppritat på vitt pap~ 
per och skrivtecken runt om, talade över 
frågan: »Vem menar du att Jesus är?» 

Två möten på e: m. voro ' stilla hibel
stunder. Men strax efter förmiddagens 
möte ägde dopet rum. , 

Högtidens sista sköna stund var natt
vardsgången på aftonen. De tre nydöpta 
hälsades först välkomna, varefter missio
när Wester stannade för ämnet: »Han har 
gjort mig frh). - Så hade vi ännu en gång 
få tt fira denna himmelska åminnelsefest 
nere på jorden, och vi hade fått fira högti? 
i två 'dagar tillsammans omkring Ordet 
och bönen. Må alla, som då voro med, en 
gång samlas i det himmelska hemmet! 

Bedjen därom med oss! 
Maria Björklund. 

* 
"I faror bland rövare." 

De två kvinnliga missionärerna fröknar'
na Sharp och Darrock tillhörande Kina 
Inlandsmissionen som en tid varit till;

; , 
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fångaiagna av röyarna hava nu blivit be- . 
friade, i det general WiJ.'s soldater jagade 
bort och slogo rövarn·a och förde missio
närerna till Honanfu. Fröken Ebba Buren 
berättar · härom följande: »Glädjen blev 
stor, och innerligt tackade ,'i Gud, ·när vi 
fingo återse dem. På det hela taget hade 
rövarna behandlat dem väl, men de be-

Foto. R. Anile·son. 
J)en kvinnliga miss·ionsstationen i 11 i.man{n. 

svärligh·eter och strapatser, missionärerna 
fått utstå, voroobeskrivliga. Det är ock 
någonting fruktansvärt att leva 34 dagar 
ien sådan atmosfär och omgivning. Det 
var underbart att erfara, huru Gud uppe
hållit och bevarat dem. De vore uthung
rade, men vågade ej äta sig mätta. Under 
helå tiden hade de ej kunnat taga · av klä
derna, · som iJU voro mycket illa medfarna. 
De hade varit med i 15 strider, antingen 
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då rövarna · gått till anfall mot byar och 
städer eller själva blivit anfallna av sol
dater. · Vid ett sådant anfall måste de läm
na vagnen och sina tillhörigheter och 
springa med rövarna. I bergstrakterna 
fingo de rida på en packsadel, och vid sista 
anfallet drogo rövarna dem med · sig, så 
att de rullade som nystan utför branterna 
och släpades uppför i vild fart, till dess de
ras fötter voro fulla av törnen. Till slut 
togo deras vaktare till flykten för att räd
da sina liv, och de fångna missionärerna 
sökte sin tillflykt bakom en klippa för 
kulregnet, till dess soldaterna kommo och 
togo hand om dem. Dessa förde dem till 
Ruchuw, . där endast missionär Forsberg 
var hemma. Han sökte upp dem och för
de dem till Augustanamissionens hus där 
de fingo ett efterlängtat bad och ombyte 
av kläder. Sedan förstärkning av soldater 
anlänt, fördes de, eskorterade av 500 sol
dater, till Honanfu och vid Longmen 1~/2 

mil härifrån mötte general Wu's egen bil 
och förde dem in hit.» 

* 
Från barnhemmet i Sinanhsien. 

Vi ha just lcommit tillbaka från den 
sista gudstjänsten för i dag. Ljuvligt har 
det varit att än en söndag få samlas om
kring Herrens ord. 

Det råder stor yttre oro och det har 
varit så nära alt vi nödgats lämna våra 
kära till en tid. Rövarväsendet florerar 
så förfärligt, och myndigheterna äro ·räd
da att vi också skall · bli deras byte. Allt
nog har Herren hjälpt, så alt det nu är 
hopp om att vi skola få stanna på vår 
post. Att sl(iljas vid en sådan här <barna- . 
skara då kylan stöter till är mer än svår!. 
Inte alla ha' ännu fått »vadderat», men 
snart så äro de iklädda den yttre rustning
en vad kylan ·beträffar. 

Det har gått kreaturspest . och även vår 
mula och fem getter ha' struldt med. Defta 
är en förlust, .ty nu kunna vi inte själva 
köra hem kolstybb utan få köpa till ett 
högre pris. Herren vet ju varför det ena 
och det andra skall hända. Han kanske 
rent av vill låta någon fattig fa fortjäns!. 
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Vi sökte i dag att övertala en fattig gosse H~ms svärmor, fru Ma, ~r min trogna bi-
att lämna hemmet här och söka nägon belkvinna. Då jag kom hit som 20 år gam
sysselsätttning i sin by i Mienchih. O vad mal flicka, kom hon till mig som min 
han grät! tjänarinna. Hon var dä hedning, men re

:f.lerren har hittills försett vära behov dan samma år lämnade hon sig åt Jesus~ 
och vi få innerligt tacka honom.. Genom Då vår lilla Einar ej mer behövde henne 
gävor pä min femtioärsdag, och alla de som barnjungfru, blev hon miri . bibelkvin
goda ting jullådorna innehöllo blir vår na. Hon är nu 72 är gammal. l 3.0 år ha 
brist mindre och vårt hopp och vår tro vi två arbetat tillsammans. Annu hälla vi 
stärkt. Herren är god. Ja, men det är ju ihop. Hon är min . trogna bibelkvinna: 
inte jul ännu? bet är sant, men tro . Ni Varje dag, då det inte regnar, går hon 
då att vi inte ville se vad våra väriner från hus till hus och undervisar kvinnor
sänt, då man ändå stod i fara att få Iiim- na. Förra äret var hon med mig på lan
na allt ät rövarna. Låt mig få utlala mitt det i 13 dagar och var lika duktig som' 
outsägligt stora tack for alla de rika gä- jag. Min innerliga bön är, att hon mä fä . 
vorna till mig enskilt såväl som de till hålla ut så länge som ' jag, om det är Guds 
barnhemmet från kända och ol(äuda vän- . vilja . Vad skall jag göra utan min fru 
ner. Herren löne Eder rikligen. Elna ' Ma?» . Sekine Sandberg. 
Gunnardo, min kamrat, har rest till 
Honanfu stormöte och evangelisterna äro 
var och en ute i arbete för Herren. Vi Från Trettondedagens möte mä alla gott och äro vid gott mod. 

Eder i Stockholm. 
illaria Pettersson. Trettondedagens avskeds- och välkomst

möte blev ett oförgätligt minne. Tillslut* ningen var så stor att många fingovän"De komma frän öst och väst"... 
da om utan att Imnna komma in. En stil

I ett enskilt brev skriver fru Sekin e la, mäktig ande vilade över mötet. De 
Sandberg följande: »Det är nu över 30 är hjärtegripande budskapen, som missionä
sedan jag kom till Yiincheng. Många av rerna framburo, omväxlade med gemen
våra älskade kinesiska syskon bäde gamla sam sång och solosång. Både tal och säng
och unga ha fä tt gå in i den gyllene sta gick frän hjärta till hjärta; det märkte
den. Många ha gätt så saliga över grän man. 
sen. Underligt är det att stå på vår lilla Mötet inleddes av rnissionssekreterare
begravningsplats för de kristna. Hur väl Högman som med ledning av orden i Ps. 
jag minnes dem som hedningar! Hur väl 126: 4-6 talade om tåresådden och gläd~
jag minnes dem , då »vårarbetet» börjades jeskörden i Guds rike: Därefter talade
i deras själ, då isen smälte, dä de första missionärerna i nedan nämnd ordning.
skotten började att synas, sedan ' frukter

na, andens ljuvliga fruIner! Många gånger * 

var kampen med mörhets furste hård och Missionär Oscar Car/en lämnade som 

svår, men nu stå de ' inför tronen, tvagna minnesord Joh. 14: 31 :»Stån upp låtom oss 

i Lammets blod. gå.» »Jesus visste vad han gick till mö


Underligt är det också att se de kristnas tes, och ändå sade han dessa ord. Det var 
barn växa upp ochbIi stora. Hur väl jag av kärlek till Fadren och i lydnad för 
minnes gamla fru langs lille somon. rl!\ Fadren han gick. Och det var tillik,a 
han som 4 år gammal satt pa milt knä , kärlek till människobarnen, som drev ho
dä jag lärde honom hans första bön. Nu nom. Det heter alltjämt till Herrenstjä-. 
är han lärare i vår skola, en varm, älsklig nare: Stån upp och gärt! Ständigt är det 
kristen, som själv beder med sina barn uppbrott. Men då Jesu kärlek .är driv
och lär' dem att frukta och älska Gud. kraften är det dyrbart att få gä. Så få vi 
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då gå för att .verka Herrens verk. /och då 
vi nått slutet av· vår väg härnere. få vi 
bryta upp och med våra kära gå in i · 

. vilan. Må vi vara redo. ·då den· stunden 
kommer.)} . 

* 
Fru Gerda CarTen uppläste Rom. 8: 37: 
»1 allt detta övervinna vi rikligen genom 

den som har älskat oss.» »Det var ej utan 
bävan». sade hon, »jag motsåg vistelsen i 
Sverige. Hur skulle jag kunna motsvara 
alla de förväntningar. missionsvännerna 

. .Missio-,iär och fru Carlen (t. v.) samt f-,.ökenJ1tdit lh,lt · 

. qvist i missionsstationens trädgård i Juicheng. 

ställa på oss. Men· mi lwn jag bara tacka 
Gud för denna tid i hemlandet. Jag kän
ner mig nu rikar(;! än någonsin. Skaran 
av Iörebedjande vänner är så myået 
större. överallt i stad och på land har 
så mycken kärlek strömmat oss till mö
tes. Nu då vi stå färdiga att anträda åter
resa,n. år det dock ej med bara ljusa för
hopp·ningar vi resa .. Yi känna orolighe
terna därute, qch frestaren gör sig allt 
emelian påmint. Yarför resa tillbaka till 
Kina, där det är så oroligt. Det blir kamp 
och strid i hjärtat. Skona {fig själv, lju
der det. Me.n jag hör då Frälsarens .ord: 
Den som icke tager sitt kors på sig och 
följer mig kan ej vara min lärjunge. Och 
så ko·mmer han och ger kraft till att 

övervinna. rllan har ' varit trofast och han 
skall så förbliva.» 

* 
Missionär Tjäder erinrade om vår Fräl

sares liknelse i Luk. 18: 1-7. där hah 
framställer vikten av uthållig bön. och 
sade bland annat: »Yi ha på missionsfältet 
haft många dyrbara bevis på betydelsen 
av våra vänners i hemlandet bönekamp 
för oss. Yi ha räddats ur stora faror. -Yi 
ha fått erfara ny kraft i vårt arbete. 

Yi böra bedja om inbör
des kärlek och varmt tros
liv i församlingen. om stör
re mått av ödmjukhet och 
tjänaresinne. om att ett helt 
och fullt korsets evangelium 
må förkunnas därute och 
om mera av helig vilja till 
offer. Må vi följa Jesus och 
så bliva männislwfiskare. 
Må vi få smaka välsignel
sen av · att vara själavin
nare. Det är nu fjärde 
gå ngen jag far ut till Kina, 
denna gång ensam utan 
min hustru. Faror hota 
därute. Men må Herrens 
Ande i oss övervinna den 
ande som råder i de ogud
aktiga .» 

* 
Efter en solosång av fru L. Lodill fram

trädde fröken Ester Berg. Hon ville som 
minnesord giva missionsvännerna detta 
ord: »Dina tiders trofasthet är en skatt 
av saligheter.» »Någon har sagt: Första 
gången man reser ut till Kina. går det 
jämförelsevis lätt. Andra och tredje gång- . 
en är det svårare. Hur kan jag väl d.å , 
återvända med sådan glädje, J.o; det är 
därför, att Guds trofasthet är . en skatt- :av 
saligheter. Det ha många provat på under 
tider av nöd och svårigheter. Guds tro
fasthet har under sådana tider bevarat {fe
ras hjärtan i frid. • Detta. har ock varit 
min eliarenhet. Så vill jag då också taga . 
detta ord med mig även. denna gång. Då· 
jag för l1år sedan resteuttUlKina, stod 
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det just den dagen i }»Ljus på J.\·ägeu»: »Då 
jag utsände eder utan penningpung, utan 
ränsel och utan skor icke har väl eder 
något fattats. Just dessa ord ha nu åter 
härhemma kommit till mig. Från lär
jungarnas sida blev svaret då: »Intet.» Nu· 
fick jag ock vid tanken på hela den tid, 
som gått, giva samma svar. Det har nog 
många gånger varit svårt och vägen har 
synts 'Vara stängd, men så har Herren i 
sin trofasthet åter banat den. 
Vi ha visserligen varit råll
villa men aldrig rådlösa, ty 
Herren heter .Råd. Vi kommo 
ut som till en öken, men Her
ren mötte de törstande med 
levande vatten i själva öknen. 
Herren kan fylla alla behov. 
Han har gjort det. Oss skall 
intet fattas. Hans trofasthet 
är oss nog. " 

* 
Fru Augusta Berg. »Då jag 

nu står redo att för fjärde 
gången resa till · Kina, står 
samma ord, som jag fick vid 
första utresan, levande för 
mig, ordet: Nåd. Nåd att få 
gå de törstande tillmötes med 
vatten. Det var nåd att få giva 
ålderdomens tid åt Jesus i 
hans tjänst. Här hemma fin
nas så många unga män och 
kvinnor, som äro frälsta oeh 
leva i goda förhållanden, som 
ej äro bundna, av någon sär
skild kallelse. Ack om blott så
dana fingt lära känna, hur 

trofasthet, Då vi i tidningarna läst om 
oroligheternå därute, har det känts i hjär~ 
tat. Vi äro j~ga äventyrsälskare. Fruktan 
vill gärna inställa sig, men ' d~ fruktan 
lwmmer på, sätter jag min förtrÖstan på 
Herren. Herrens ord i J es. 11: 10 har ,va
rit mig till stor hjälp. I den engelska 
översättningen heter det .där:'Frukta icke 
ty jag är med dig. Se dig ej omkring, ty 
jag ar din Gud.' Se dig ej omkring 'på 

hedningarna därute längta ef Missi'onö,' o.ch (n, Tjäder bland bergen s. om Ohiehch&w . . 

ter ljus, hur de dö i sitt mör
hr; då skuIlede förvisso ej kunna stanna 
hemma. De haliyetframför sig. ' Varför 
ej giYa sin itngdomstid åt Herren till hans . 
tjänst. 

Själva kanna vi . var svaghet. Men det 
måste bli, som det heter: Gudomlig nåd 
i rriänsklig svaghet. Man kari ej bli van 
vid skilsmässor. I sådana stunder får man 
erfara sin. egen svaghet, men man får ock
så känna ·· kraftenav Guds ord och av hans 

stormen, se dig ej omkring' på vågorna. 
Herren säger: Jag är med dig. 

Vi skiljas med ljusa minnen. Vi' korn~ 
:na att ofta leva oss in i desSa ' minrien 
därute. Vi komma att så livligt ; minnas, 
då vi träffade den oeh den. Då vi voro 
där och där. Oehvi vilja tacka [ör all 
personlig kärlek som visats oss.» 

* 
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Missionär August Berg: »1 stunder så
dana som denna kä,nna' vi , at t vi äro både 
givare och mottagare . Vi som gå ut äro 
dock i första band mottagare. Vi möta 
här i kväll vänner från vitt skilda delar 
av vårt land, och genom eder kärlek kän
na vi oss så rika. Jag vill åter erinra 

Missio'när och (1"/t / L1/g. B e1·g sam,f; f1 'öken 
Est er Berg. 

eder om orden i Rom. 10: 12: 'Han är rik 
över alla dem, som åkalla, och rika bliva 
vi då vi åkalla honom. Det är dyrbart att 
var,a tillsammans med· så mycket rikt folk 
Vi; äro rikt folk i kväll. Vi ha våra skatter 
i Jesus Kristus och med dessa gå vi ut till 
Kina. 

Under mina reSOr här hemma har jag 
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föresatt mig , att ,ej säga något omkine~ 
serna, som jag ej , ville säga, om en kines 
vore närvarande. Det är ej svårt att tala 
gott om dem man älskar. Då man . är 
borta från fältet, känner man, hur mycket 
man älskar dem. Och man känner behov 
av all, då man kommer åter till dem, 
älska dem mera, ha mera tålamod, mera 
I'ördrag med dem. Det är visserligen myc
ket, , som skiljer oss åt, men det är ock 
mycket som förenar. Det sant mänskliga 
är överallt detsamma. Krävande \Ippgif
ter möta oss därute. ' Vi behöva vänner
nas stöd och hjälp. Kina är ej detsamma 
nu, som det var för tio år sedan. Det är 
cj lätt för oss gamla att sätta oss in i de 
nya fÖI'hållandena. Kineserna ha nu vak
nat upp. De vilja ta ut sina rättigheter. 
Vi behöva Iwmma ihåg detta, och vi be
höva förbön. Nu har en demokratisk an
da gripit föl!(et. Det är av vikt att giva 
kineserna den rätt, som de böra få. Och 
så ha vi att göra med depressionstid hem
ma och ute. Arbetet växer, tillfällena 
äro flera. Det är ej lätt att med glatt 
ansikte föra slmtan igenom. Därför behö
ya vi gå ,tillbaka till Rom. 10: 12. Till sist 
ett tack till alla vänner i Stockholm och 
ett tack till alla vänner landet runt.» 

* 
Sedan dessa sex utresande missIOnärer 

talat hälsades de två sist h emkomna mis
sionärerna, Richard och Hildur Anderson, 

, \;älkomna. 
Fru Hi/dur Andersson: »1 sista versen 

av l Kor. 15 kap. heter det': 'Edert arbete 
är id<e fåfängt i Herren.' Med dessa ord 
viI! jag framföra en hälsning ' från våra 
troende kineser därute. En liten kines
flicka låg på ett sjukhus i lUna. Hon var 
blek och avtärd, men ' friden lyste i hen
nes ögon. De som besökte henne, förvå" 
nade sig, att hon ej fruktade för döden. 
Plötsligt sade den lilla: 'Syster jag ' vill 
skriva.', Då sjuksystern avrådde, bad hon 
ännu ivrigare: 'Syster jag 'måste skriva.' 
Och hon skrev denna hälsning till mis" 
sionens vänner: 'Att jag fåtl gå Lmissions- ' 
skola, har ej varit fåfängt. Nu ,går jag 
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lycklig hem till Jesus.' Så vilja ock våra 
troende vänner därute sända eder samma 
hälsning. Därute växla solsken med moln
höljd himmel. Där är så oroligt. Hur 
skall det sluta. Vi måste ge kineserna 
evangelium. Evangelium kan förvandla 
rövare. En av våra mest nitiska medhjäl
pare var en gång rövare. Nu är hans 
liv helt förvandlat. Han blev först vår 
tjänare. Jag kände mig aldrig så trygg, 
som då' jag fick lämna barnen i hans 
vård. Hans fader förstod honom ej. Han 
slog honom därför att han trodde på Je
sus, och ändå bar han alllid hem sin lön 
till fadern. Hans liv bär vittne om, att 
edert arbete icke är fåfängt i Herren.» 

* 
Richard Anderson: »Jag vill i afton pi'! 

grund av vad jag känt, erfarit och tror, 
avlägga ett vittnesbörd om att evangelium 
är en Guds kraft till frälsning för var och 
en som tror, och vidare om den sanning
en, att vi ha denna ska lt i lerkärl. 

Det är ej ett tomt ord bara. Evangeli
um är verkligen Guds kraft. Det tror jag 
på, och i tron på det lever jag dag efter 
dag. Många säga: Förr kunde man pre
dika så men ej nu. Det är dock ej så. 
Evangelium är alltjämt en Guds haft. Så 
har det varit och så kommer det att bli. 

För fyra år sedan sammanträffade jag 
med en av vår tids mera bemärkta ldne
siska kristna, doktor Chang Po lin. Vid 
det tillfället sade denne: 'Då jag kom hem 
från Amerika, där jag bedrivit studier, ha
de jag den uppfattningen, ah amerikaner
na trots sin kristendom ej voro det ring
aste bättre än vära konfusianister, men 
då jag vistats hemma i ' mitt land ett år, 
kände jag mig ytterst otillfredsställd. J ag 
sökte bli av med denna känsla genom 
att med fördubblad iver kasta mig in i 
arbetet. Jag försökte kasta av den, men 
jag blev trots alla försök allt mer otill
fredsställd. Så kom jag till K. F. U. M. 
Jag kände, att där hade de något, so,m 
jag saknade. Jag uppsökte missionärerna, 
och i umgänget med dem blev jag fullt 
övertygad om att de hade den kraft, jag 
saknade i mitt liv. Jag sökte och jag fick 
denna kraft.' 

L A N D. 

Det finns ingenting som tillfredsställer 
ett människohjärta mer !:in Jesus. Kun
skap räcker ej till. Vetenskap hjälper ej. 
Det är blott Jesus; som har kraften. 

Men vi ha denna skatt i lerkärl. Gud 
vare lov, att han utvalt lerkärlen, att kraf
ten må vara Guds och ej av oss. Förlora 
vi lerkärlsställningen hjälper intet, varken 
egna ansträngningar, organisationer eller 
annat. Då förloras kraften. Bed därför 

iJlissioniir R. Andc-rson ?ned familj. 

Gud, att vi få förbliva lerkärL Det måste 
bliva så, att allt blir av Gud och intet av 
oss, att Gud får vara för oss den han är, 
och att vi intaga vår plats. Endast i den 
ställningen kan Gud bruka oss.» 

* 
Mötet avslutades med att · alla stående 

sjöng o den gamla kända sången: 
»Här vi skiljas från varandra 
Här är möda, sorg och strid 
Men uti den gyllne staden 
Snart vi mötas få i frid.» 
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Därefter lästes välsignelsen unisont. Se
dan bröto vi upp. 

Löftena hålla. 
Under min sista vistelse i Sverige be

sökte jag en doktorsfamilj i Småland. So
len sken in, men ute var det vinter och 
djup snö. Plötsligt fingo vi höra en sång 
därnerifrån trädgården. . Då vi sågo ut 
genom fönstret, funno vi, att det var 
Frälsningsarmens officerare, som voro ute 
för att samla medel till ,de fattiga under 
juten. Omkvädet i sången ljöd: »Löftena 
de stå kvar». Alltsedan dess har dessa 
ord ljudit i mina öron: Löftena de stå 
kvar. Hur ofta glömma vi icke, a tt alla 
löftena hålla. Icke ett ord av alla Guds 
löften utebliver. För 30 år sedan, då jag 
stod vid min tomma koffert för att packa 
den för Kina, förekom det mig, som blott 
försakelse väntade mig på min väg. Men 
då min mor såg min reselwffert, gick hon 
hastigt in i sitt sovrum. Hon behövde va
ra allena med sin Gud. Allt var så trev
ligt därhemma omkring mig. Solen sken 
in, men resan, som förestod, syntes då så 
lång, ja det var nästan tungt. Jag glömde 
löftet i Marie 10: 30. Jag tänkte på för
sakelsen, på törnestigen, som låg framför 
mig. Då böjde jag mina knän och bad 
om ny kraft att följa. 

Ja, nog har vägen varit törnig ibland. 
Det har varit försakelse. Men löftet i 
Markus har ' hållit. Solskensdagarna ha 
varit flera. Gud har hållit detta, som h an 
håller alla sina löften. 

Titta in en sommarafton i Hoyanghem
met i Norra Kina. Solen har dalat. Man 
är glad att komma ut under en öppen 
himmel. Stjärnorna tin'dra · så vackert, 
där vi sitta i vår lilla trädgård. Min man 

har lille Roland i sitt knä. Anna Eriksson 
sitter vid min sida. Litet längre bort slår 
Carola Rudvall, vår äldste sonslrolovade, 
och våra två ,äldre söner. De sjunga 
tre stämmor Sionssånger. Vilken hem
känsla i ödemarken! Dörren till vår hem
trevliga stuga står ö.ppen. Sången . ljuder 
så hjärtevarm och frisk. Litet anade jag, 
att Gud hade all denna lycka i beredskap 
för mig, då jag före avresan till Kina kän
de mig så ensam vid sidan av min tom
ma koffert. Att ha sina barn med sig här
ute, ett med oss i arbetet för Guds riks
sak , ett hjärta och en själ. Ja, Herre ock
sa i detta liv har löftet h ållit. Att få se 
sina barn gå ut i byarna med traktater 
för att sprida Kristi vällukt, det är hjärte
glädje, ren och helig. · Gud har skänkt 
mig rrier än jag begärt också i detta liv. 
Löftena h ålla. När man ser på kineserna. 
Huru litet l{änna de ej till ett trevligt hem, 
ett verkligt familjeliv. Då önskar man att 
få deras fötter uppå klippan. Få de det, 
få de hopp om ett hem i de str'ålande bo
ningarna därovan. Ofta höra vi kvinnor
na, då de få se vårt hem, säga: »Ser du, 
de som lära känna Jesus, de få ett hem 
mycket finare än detta hos Gud.» »Få de», 
höres ofta en undrande fråga. »Ja, och 
det hemmet kan ej liknas vid detta, det 
är ett hem, som Gud har berett för dem 
som tro på honom.» Under sista dopklas
sen, då jag hade framför mig några som 
nyss hade kommit ut från mörkret , såg 
jag, att de voro skapade efter Guds be
läte. En av dem var mycket ful. ögonhå
lan sträckte sig ända ned på kinden. För
modligen hade hon blivit vargbiten. Dock 
hade den kvinnans utseende något him
melskt över sig. Hon lyste av glädje, hon 
hade blivit medborgare i det himmelska. 
Själen var fri , hon var köpt med Jesu 

Nya Begynnelser på den 
Oamfa Orunden. . 

Av 


Rektor J. Rinman: 

Pris 50 öre, 5 ex. 25 % 


rabatt. 

~Om I bedjen. ~ 
Av 


James H. Mae Conkey. 


Pris 15 öre, 10 ex. 25 % 

rabatt. 


MissionärskaJlelsen. 
Av 

J. Hudson Taylor. 

Pris 25 örE', 5 ex. 25 % 
rabatt. 

--"._------
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Missionsstationen ·i }[oy(J/nr;. Fr. v. t. h. : Morris 13e,·.'1· 
ling, Carola R1ldv all, Dagny JJerr;lin.'1, Rudolf I1er.'1ling, 

kinesisk tjänare. 

dyra blod. Inte 
sjunga sången 

underligt att hon ville 

Frälst av nåd, frälst av nåd. 
Jesus har köpt mig fri. 
Han köpte mig med blodet, 
Sitt lilla lamm, sitt lilla lamm. 

Guds skaffare i hemlandet skulle jubla 
i hjärtat, om de hade sett och hört dessa 
kära återlösta kvinnor, gång på gång fröj
defullt jubla och sjunga denna kör. Den 
omtalade kvinnan var änka och fattig på 
jorden. Men ändå rik emedan hon genom 
blodet är ägare till skatterna · därovan. 
»Hur kom Du till Jesus)), frågade jag en 
äldre kvinna. ))Jo, min dotter, som blev 
döpt på våren, hal' berättat mig om Jesus 
och nu älskar jag honom också. Jesus är 
min Frälsare.)) )) Nå, gamla fru P., huru 
fann du din Frälsare.)) ))Jo, vi kommo 
vaDdrand~ . tHl Ch.ingcheng, där inbjödo de 
troende oss till möte. Ibland dem fingo 
inina två döttrar . och jag lära känna vä 
gen till liveLi) Hori. var 80 är och hade 
"andrat den 21/ 2 mil långa vägen hit till
sammans med några ·andra gamla . En Ii
ten' åsna .bar deras sängkläder, och s~ 

byttes de om alt rida litet ibland. Där satt 
Chiiin-ör, som kom som flykting hit uncler 

L A NO. 

övetfallet på sladen. Den gången 
var hon en »vildkatt», men nu 
är · hon en· trevlig, stadig ung 
hustru, ·· som själv. har kommit 
till Gud och även få tt sin far och 
hans biträden med på · vägen. 
Löftena hålla. Det lönar sig · alt 
'kasta ut sädet i Kinas människo
hav. Härute finns plats för flera 
budbärare. överallt heter det: 
»Kom snart till vår by. Kvinnor
na behöva hjälp och undervis
ning. Vem vill mottaga löftet i 
Marie 10: 30, försaka, men också 
vinna allt med Jesus, infoga någ
ra flera ädla stenar i hans krona 
också fr å n Kinas myllrande mil
lioner? Han, vår konung, är vär

dig varje offer. Han håller också varje 
givet löfte. Han giver också i detta livet. 
Kom över och hjälp oss! 

Dagny Bergling. 

Det kostar en människa lika mycket be
svär eller mera all gå till förtappelse som 
all komma till himmelen. Förtappelsens 
väg är besvärlig; först är den lätt, sedan 
blir den tung. 

Det går så läll all träda in ilusiarnas 
dans, men när det så blir lustan, som dan
sar med människan mot hennes vilja, då 
blir det en tung dans. 

Det är så lätt alt giva begären tyglarna, 
tills begären ha tagit makten och draga en 
med sig. 

Det går så lält all låta en ·syndig tanke 
smyga in i hjärtat , men man får betala 
dryga lärpengar, därför all man ej höll 
den på avstånd. . 

Synden kommer först som en ' smieJ,fan 
och erbjuder sig vilja tjälla människan, 
men är den väl kommen in, så blir den en 
tyrann, och människan är syndens slav. 

S. lGerkegaard,. 

»Jag vill säga till dig, min sörjande vän: 
var icke ängslig, om du känner dina sam
ma gamla synder, som du förr hade så 
svårt med; dll behöver ej bliva rädd, t: o. 
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m. om' de äro starkare än du. En liten 
gosse hade gåLt bort i skogen, och hans 
far gick och letade e[ter honom. Han ro
pade och ropade, men intet svar kom . . 
Till slut visste [adern i sin [örtvivlan ej 
rikligt vad han sade, utan gick och ropa
de: 'Ar du död, gossen min?' Då [ick han 
höra en liten barnröst, som svarade: 'Ja, 
pappa'. Det [örtvivlade ropet från gossen 
var [ör [adern det lyckligaste livstecken. 
Så är det med en människa, som själv fäl
ler dödsdomen' över sitt kristendomsliv, 
det är tecken på liv och icke på död.» 

O. Ha/lesby, 

Fru Inez Bölling, s. 27. 

Missionsresorna i hemlandet, s. 28. 

Trettondagens möte, s. 28. 

De utresla missionärerna, s. 28. 

De nydöpta i Ishi, s. 29. 

De nyvalda församlingsäldstarne Ishi, 


s. 	29. 
De kvinnl. missionärernas befrielse, s.30. 
Barnhemmet i Sinanhsien, s. 30. 
För dem som lyckligt bergats, s. 3l. 

Nära 70 år gammal avled julafton i Tran
quebar, Indien, fru Teodora Sandegren. Hon 
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var född i M'lidras, Indien, samt dotter till 
en tysk missionär. Vid nitton års ålder ingick 
hon äktenskap med den från Bohuslän bör
dige, kände missionären teol. doktor C. J. 
Sandegren, som verkat såsom missionär i In
dien i nära 55 år. Den bortgångna sörjes när
mast av make, barn och barnbarn. Av barnen 
äro flera missionärer i Indien. . 

Enligt ingånget meddelande från Ost-Turke, 
stan har den kinesiska regeringen från sin 
befattning entledigat den mandarin, som man 
ansett vara själva anledningen till fientlig
heterna mot de kristna på detta· missionsfält. 
Ävenså har tillstånd givits åt Svenska Mis
sionsförbundets missionärer i Kashgar att 
återupptaga missionsarbetet. De infödda 
kristna hållas dock allt fort fängslade. 

D:r Sven Hedin har givit Svenska mongol
missionens missionärer följande vackra betyg: 

"Vad jag säg dem uträtta, var den vackraste 
missionsgärning jag någonsin bevittnat. Jag 
stannade i Urga i fem dagar, och det rörde mig 
verkligen på det djupaste, då jag såg de 
svenska systrarnas arbete. J ag satt i ett rum 
intill mottagningsrummet på kliniken, och 
genom den öppna dörren såg jag hela skaran 
av patienter och förfärades över deras fruk
tansvärda sår - veneriska sjukdomar äro yt
terst vanliga bland mongolerna. Syster Ollen 
satt därute hos patienterna och talade till 
dem, tröstade dem och berättade för dem, och 
syster Dagny Hansen skötte om deras sår och 
förband dem. Det är en underbar gärning, 
dessa svenska missionärer utföra, en sant hu
manitär kärleksverksamhet, över vilken inga 
lovord äro för starka. över hela Mongoliet 
genljuder lovet över de svenska systrarna och 
deras utomordentliga kärleksarbete." 

för 

Allmänna mlsslonsmooel. 23. H. P ., Sthlm 2 	 22: 
24. K. M. A:s pensionsfond till A . Forss

2. 	 Rom. 8: 28. till Il.. Andersons under- bergs underh. 75: 
håll 200: - 25. K. M. A. till d:o 50: 

3. "Obs.1 Sparade tohaksslantar m. m." 32: - 26. "Nyårsgåva av systrarna E. och S., 
4. Mal. 3: lO 	 10: 25 Hovmanstorp» 30: 
5. Sparb.-tömningen i Essgärde, gm 27. E. K, Falun 	 50: 

J. J. 	 30 28. Några vänner i Vadstena. bidrag till 
G. O. A., Spjutsbygd 	 lO 46 sparb.-tömn. Trettondedagen 32: 50 

13. S. A. A., Höganäs, rab. å böcker 5 47 29 . A. N., Växjö, årsbidrag 6: 
14. J., gm d:o 	 3 31. »Den 2 jan. 1924. en ' liten gåva 
15. N .. gm d:o 	 2 Jesu namn " . 10: 
16. 1. P., Gräsg-ärde 	 37 20 32. Auktiousmedcl från syföreningen 
17. "Onämnd" 	 50 Brobacka 700: 
18. A. W., Sala 	 10 33. Sparb.-medel från sy!ören. för S. 
19. A. H., Simtuna 	 50 M. K. j Ulricehamn 30: 
20. M. K., d:o 	 10 34. H. L .. VäXjö, »till sparb.-tömningen
21. Mfg i Forsby 	 10 på trettondagen 10: 

22. »)Annie» 	 lO 35. Björköbys M/g, spal'b.-medel 52: 
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36. "På julafton från Kinavänner 123. Sparb.-medel frAn Tranås med om-
Flisby » 15: ~ - nejd, gm K. B. 848: 07 

37- »Herren mitt baner " 10: - 125. A. N., K'almar, " tackoffer. åt Herren" 5:
38. F. M., Ställ berg . 30: -- 126. Koll. å Hedsvedian .10/1 till J .. Asp
41. ,,1 stä llet för blommor på lIlrs SofIa bergs nnderb. 7: 

Christina Anderssons, St. Palll, 127. NI. NI., Ljnngby. till mlssionär'ernas 
Amerika, gra v " 267: 75 n treso r l:ro~ = 

42. F . P ., Biörklinge, " i stället föl' resa 128. H. J .. Gtbg 
till Sthlm» 10: - 129. C. G., Mönsterås, spurb.-medel. gm 

44. »U r Marias s parbössa " , gm S. L., B.JE.\,.V' P. §UgYstad ;JO : - 136. 
137. Från KnngsboJms Kyrköbröders45. S. L., y stad, prov .. å S. L. 9:  sparb.-tömn. lO/l , gill J. L. 115: lO46. E. J .. Boden, till J. A s pbergs underh. 100:  138. O. H .. Sthlm 25: 47. "Onämnd» 2: 50 139. Ur t.re st. offerknvert, gm L · N.,49. Walleberga syförening 9~: - VelDdalen 2: 3550. ·E. H .• Simonstorp 22:  140. A. G. N., Kristdala, till Minni Nie51. E. H .. »ett tac koffer" 2U: - Irolsons nnderh. 10: 52. M. R ., VäXjö 40: -  Koll. i Brilnsta, KnUll a, 5/1 S: 50

53. F. S., ett tac l<offer, gm H. F .. Kumla. lU: -
141. 
142. D:o i Vesta. 6/1 23: 

54. A. J., H e rrljnnga, "ett tackoffer" 10:  143. D:o i Vallby. N. Kil , lO/l 19: 55. B. ' J .. Sigtuna, »ur sparbössau » 15:  144. S. J. , Rydsnäs gm J . A. L. 354: 56. E. K., H ögsbyå rbult. sparb.-medel 10: 
57. 146. K. L .. gm J.N., Kramfors 2: 5U

A. och E . G., Grönskiha, d:o 25:  147. E. B., gID d:o 2: 58. M. S:, Visby, "tackoffer » 10:  148. A. A.. gm d:o 2: 5059. E. E., sparo.-medel 2~:  149. K. S-n, gm d:o 2: 5U60. A. J., d:o 5u: 
I~O. B. S., gill d:o 5: 61. Vänner i Köping, sparb.-tömuing A. M., gm d:o 2: 4/1, gm A. H. 9~: 98 
151. 
152. E. F .. gm d:o 5: 62. D:o, offerkuvcrt, gm d :o 12: SO 153. K. U.• gm d:o 2: 5063. A. N. , Kimslad. överbe t.. å S. L. 4: 5u 104 . J. W. F .. gm d:o 2: "O64. H. C.. Sa ndhem . 12: 4. 155. E. V., Finspong 9: 2;65. J. N. Kramfors 2: 50 156. K. S., Bornholm 6: 5066. Sv. Lärares Mig, till D. Lannins 157. N. J. A. S., Vena. gm E. C. 7: 7;unde l'h. 400:  158. Bogla NIfgs arbetsfören. för kvinn!.70. Koll. i B e tesdakyrkan, Sthlm. vid missiollsarbetares nnderh. 64: 31'sparb.-tömningen föl' S. M. K. 6/1 310: O~ I;j9. ),FrAn några vänner". gm G. H .. Rök 100: 71. Från sparb.-tömningen i Betesdakyr 160. Grebo Mfg, till Nath. Engbäeksl<an. Sthlm, 6/1 1,2.9: 3, underh. 175: 72. S. G., Näss.iö l lHI: 
161. Sparu.-medel från Värnamo, gm73. Gm O. L., Skövde. r esebidra g 71: 50 J. U. 94: 2974. E. F., Herr1.iunga. " söndagsä gg» ;Jj:  162. L. M. F .. till Fr. Prytz, M. Nylins75. K ol!. : i Herrljunga vid syskonen och E. Jonssons nnderh. 1.350: Cal'lens avskedsmöte SI:  163. "Obs.! Sparade tobnksslantar m. m ." 30:76. Sparbössem edel fråu Herrljunga 32: 2" ](;4. Mal. 3: JO 8 : GO77. P . S .. Herrljunga ID:  16j. L. W. Hoverbergs, sparb.-medel 15: 5078. Koll. i Sjö tOl'P vid syskonen Carlens 166. "TackofJ'er p " 50-årsdagen". gm A. B .,avskedsmöte, gm E. J. 45: 2:) Skellefteå. 50: 

87. K. F. U. M: s Mellersta distrikt, till 167. " Lill-Ingemars" sparbössa, gm d:o 6: 68
M. Ringbergs uudel·h. /;'0 : - 168. Onämnd. till E. Sjöströms nnderh.,

SS. L. N., Borås lU :  gm d:o lO: 
S9. Ek ekulls Mfg 5U:  169. ) Ur e n sparbössa» 54: 59
90. "Ett tack till Her ren» ;j:  170. »rrionde» 10: 
91. K. F. U. K., Kri s tianstad, gm A. G. 4j: 171. Sparb.-medel från Nora, gm H. D . 100:
93. Ri. S. , Uppsa la 2:':  172. Sparb.-medel från Kalmar 6: 94. M. J ., Sigtuna. gm B. J. ;):  173. Koll. på Adelsö 16: 95. O. E., Sthlm 1u:  174. ,}Herrens tioude ,} 20 : 96. »Ell garnmal missionsväD ». fö r eva n· 175. Sparb.-medel från Mora, gm M. S. 57 : 43

gel isationsarbete 1,000:  176. ),Bokförsä!.illing" 11 : 97. H. L., örebro J:  ii7. C. A .. sparb.-medel 16: 4"98. S. J. , d :o 10l!:  179. Vänner till S. M. K .• gm C. A, Vad99. Koll. vid Kinamöte i Hållaud, Tret stena 20tondagen no :  180. S. N., Malmö 35 
100. »Gunoar » JU 181. T. C., Skönnarbo. sparb.-medel 15 
101. "För hjälp genom d jupa vatten» 2,OUU 182. S. S., D elsbo, sparb.-medel 9 H 
102. K . S. N., sparb.-medel, Sak. 6: 15 1U lS3. D:o, »rabattpengal' » 9 IS 
103. K. G. N .. d:o, Mutt. 21: 1-7 6 3;) IS4. G. P., Delsbo, sparb.-medel " ~;
104. Ps. 23: l 2;) lS5-. r. R., d:o. d:o 1 
105. Kinne Vedums Mfg, sparb.-medel iU 18G. B . L., d:o, d:o 2 04 
106. A. A., Flisby 10 1Si. K. A., d:o. d:o ~ 
lOB. »Onämnd» 1 51J 18S : I. n., d:o , d :o 3 53 
109. A. L., Hedvigsdal 26 18!!. Häggums NIfg 5u 
110. E. N ., Sthlm, sparb.-medel H o" 190. 'l'llcko ffe r från S. B ., gm G. W., Rögle , 4 
Ul. E. L., Biörl,a , gm G. G., Motala lU i" 191 . D:o från B. V .. gn} d:o 2 
1J2. K. A., gm d:o U 192. A. n. 20 
113. Ut.iämnat glO d :o l 2" 193. G. S .. Stensjön. prov å Sinims Land 6 70 
114. En sparbössa j 5~ 194. Sparb.-medel fl'ån F . N., Sthlm ;i0 40 
U S. "Oniimnd. ett löfte åt Herren " 178 19:>. Ukna Mfg 5u 
116. C. A., Visby 62 196. M. och E. J., Ödeshög 80 
117. I. A .. Norrköping 2;, 197. Spölands Krist.1. Uugdomsförening 50 
ns. O. ö ., gm d:o lU 19S. K. F. U. M:s missionskrets, Gtbg 220 
119. Sparb.-med e l. gm H. B., Hova 35 21J 199. Kinakretse n i Gtbg 135 
120. Offerkuvert. gIll d:o 6 205. H. V., sparbössemedel 15 70 
121. L. P .. gm d:o 206. E. L., Enskede 5 
122 . C. och A . J., glO d:o 3" 207. C. W . C.. L e\;sberg, sparb.-medel 15 
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208. 	 Tackoffer på födelsedagen d. 24/1. 24, 80. Sjötorps Ju'niorförening, till -d :o 15! ~ 
H. P .• H-a 	 25: - 81. E. S. K, Sjötorp, till d:o . 50.: :---

209: S. N.• Sala ' !l:- 8'2 . LiJl e Stens sparbössa, Mariestnd, 
:no.. Offerkuvert fr. Nyborg, gm H. 1. 5: - till d'o, gm. E. '1. 31: .86 
211. 	 D:o fr .. Fridhero, gm d:o 4: - 83. Sparb.-medel. till Aug. Berg för fru 

40: 71214. L. ?II .. Löderup, sparb. -roedel G: -	 Lii's underb . 
215. 	 M. N., d:o. d:o 14: - 84 . S . T.. Orebro, för bibelkv. Wang 

50: -	 .216. Syster ·A., sparb.-medel 12: 8~ 	 Tiao-si i Puchow 
217. 	 Kollekt i Ystad. : gm N. R. 45: - 85. E . O. U .. Bonäs, till fonden för iri
218. K. F. U. M:s ' missions krets, Gtbg H';: - födda evang. verks. · 30: 
2]9. M. och O. A. J., Norrköping !lO: - 86. K_ F U. M:s mellersta distrikt. till 
223. M. F .• Sundbyberg, sparbössemedel 13: ;'0 	 M. Ringberg, för hns i Stenbyn 20Q: 
224 . 	 Ränta å ' skuld till · Gud ~,~. - 92 .. .Böneringen i Duvbo, till Hanna 
224. Avbet. å s kuld till Gud 130: -	 Wang. för flickan Hsiu-ing i 

12: 226. C_ J. G., Nässjö lUV: -	 TlIugchowfu 
227. 	 Evang. Luth . ?,ug i Grebo, till N. 107. A. B. och A. F., t ill Maria Björk

Engbäcks underh . 'jj: - lund för bibelkvinnorna JOO.: 
228. 	 A. L., Hemse. sparb.-medel 24: - 124. Gm E . L., Sundbyberg, för Li Pao, 
229. Tackoffer fr. Rådene . 10: -	 lo's studier i Shekow 60: 
230. 	 M . P., Delsbo, sparb,-medel. gm 130. YngJingafören. »Libanon ». Gtbg. till 

S_ S. G: - arb. blaud söndagsskolb. 25 : 
231 . . Söndagsskolbarnens sparbössor 13l. T. A .. Gtbg, sparb.-med . till Carlens. 

Munkflohögeu, gm A. A. 19: ~6 verks. i Juicheng 6: 
232. 	 Koll. i Betelk yrkan, Malmö, gm J. S. 71:- 132. A. A. , Gtbg, d:o till d:o 10: 
233. 	 Fam. J .• Osteräng 31: 7~ 133. S. A .. Gtbg. d :o tiIl d:o JO: 
234. 	 K. P., Delsbo, sparb. -medel, gm S. S. 2: Iv 134. E. K. , Gtbg. d:o till d:o 6: 22 
235. 	 »Onämnd ,) 250: - 13;'. Tillä gg till d:o 2': 78 
23G. 	 Fu llösn Mfg 100: - 14;'. S. U., Sth lm, för en evangelists 

ll'nderh. 500: 
K l'. 16,201 : Il 178. H. H ., ,Jämserum, till Anna Eriks

sons vel·ks .. att anv. efter gottf. 50: 
S. M. 	K:s Pensions rond. 200. Från bal'llcn J. till Barnh. i Sinan 20 : 

201. 	 A. L., Uppsala, till Emma Anders
l. 2 	 Mos. 35:;' Kr. ;;0:- son, att nnv. efter gottf. 

20'2. Spurb.-roedel fr. Lcmnhu lts Mfg,
Särskilda ä nda mAl. till C. B loms verks. 21: 55 

203. 	 E. N ., GiIlhngn, gm M . H., Häljebol 7: 50 
7. Söndagsskolan j Hnsaby och Skjelvum 204. KungsholmShydduns barnsyfören. till 

till Barnbemmet i S inan 30 : Wang-En ·Sengs uuderh. 100: 
8. Söndagsskolbarnen i Kes tad. till d :o 21: 89 212. Missionsviinner i Holmestud till Ma
9. 	 E . S. E .. Vingiiker, för eva ng. Kao- ria Pettersson att auv. efter gottf.• 

Seng-tsai 100: - gm E. J ., Götene 40: 
10. K. G. M., Äppelviken, till Barnhem- 2]3. YugIingafören. Liban-On, till evang. 

met i 'Si nan 100: - Li -Senp-'-ho 's i Hoyang underb. 13;': 
ll. Gm L:a Svenska Barntidn:s exp., 220. .M. ocb 0_ A . J .. Norrköp., till M. 


Jkpg" till d:o 	 9: 76 Ringberg att anv. efte r gottf. 50: 
12. 	 S. A. A ., Höganäs, till missions- 22l. KoJI. på 65-årsdagen till evangelisa


verks. i Puehoog 30: -- tionsarb et-et i Sillanhsien, gm M. 

30. 	 Vänner i Tålebo, för evang~ Yuin H., H iiljebol 30: 

Yiien-shangs unde l·h ., gm F. F. 44: il 222. Tackoffer till ' d:o gm d:o 20: 
39. 	 Söndagsskolb. i Asaka, till de smil 

barnen i Sinan 6: 36 Kr. 2,357: 75 
40. A.-B_, .J. & S.. för evang:s underh . 200:
43_ 	 »Gustafs :och Torstens» sparbössa.


till Barnhemmet i Sinan 23: 96 

48. 	 P. E. W., Djursholm, för evang. Allmänna misslonsmcdel 16,291: 71 

Snng Hsi-lien . 50:- S. III. K:s Pensionsrond 50: 
67. 	 K. L., ti ll Barnh . i Sinan, gm M. H.,- Särskilda ändamål 2,357: 75 

Björnö 41: 
68. 	 Söndagsskolb. i Björnö, till d :o • SUlluua undcr ian. månad 1924 Kr. 18,609: 46 

. gm d:o . 15:4> 
69. 	 »Ps. 23: l. till nya testamenten eller 


bibeldelar för kincserna », lämnade ~led varmt tack till varje givare!

vid sparb.-tömningen i Betesda 
kyrkan 6/1 	 25: - »Hen'en ä r god, ett värn i nödens tid. och 

79. 	 Sjötorps Ungdsf.. till CarJens verks. han låter sig vårda om dem' som förtrösta . pil 
i Juieheng 25: - honom. » Nah. l: 7. 

Expedition: Drottninggatan 55. TeLel!ramadress: "Sinim", Stockholm.

TeLefon : 44 59. Norr 224.73. 
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INNEHÅLL: 

Länglande sjäLar. - Från redaktion och expedition. Från missionärerna. 
Från Trettondedagens möte i Stockholm. - Löftena hålla. Tacksägelse- och 
böneämnen. - Från när och fjärran. - Redovisning. 

Stockholm. Svcn., kn Tr)'(·.keriald_icbo l.1A'cI. 1924 . 
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MISSIONSUPPGIFTEN ETT ÄMNE TILL TACKSÄGELSE. 

J 

»Han har döll rär cr/la. på del all 
de som l eva icke mer må leva för sig 
själva.)) 2 ](or. 5: 15. 

Varför dog Herren Jesus? På den 
frågan kunna olika formulerade svar 
ges. Ett svar är Paulus' härovan cite
rade förklaring: »På det att de som 
le:va ej mer må leva för sig själva. » 

Detta, att ej leva för sig själv, kalla 
vi ibland självuppoffring. Eil person, . 
som ej lever för sig själv, sägavivara 
självuppoffrande. Har då Herren Je
sus dött för att bereda oss tillfälle till 
försakelse, och om så är: Huru .stäm
mer detta överens med påståendet, att 
Han, genom sin död, bevisar sin kärlek 
till oss? Var det kärlek att bereda oss 
tillfälle till självuppoffring? 

För att kunna besvara den frågan 
behöva vi kanhända ·framställa en an
nan: Vad blir följden av självuppoff
ring, av "att ej leva sig själv? Den frå
gan kan ej här uttömmande besvaras, 
men eft par" antydnirigar vill jag 

söka ge. 

Ett resultat blir k r a f t. »Mig för
~tan kunnen I intet göra », säger Her
ren, men såsom grenar i 'vinträdet, så
som lemmar i Hans kropp, kunna vi 
bära frukt. Lemmen i kroppen, grenen 
i vinträdet, lever ej sig själv, tjänar ej 
sig själv, och kraften att bära frukt 
kommer honom till del, frukt som gör 
honom rik för Gud. 

Ett annat resultat av att leva Kris
tuslivet och ej självli~e.tär · g l ä d j e. 
Bero ej våra .flesta sorger på självisk
het? Det går ej som v i tänkt, som v i 
vilja, v i bli sårade, och glädjen rövas 
därför iran oss.- Äro vi lemmar i 

. . . ' _ . . 

Kristi kropp, då är .det ej längre oss, 
lemmarna, saken gäller, utan Honom, 
och Han, huvudet, är det, som skall 
taga saken om hand. Då förbliver un
der allt Hans glädje i oss. ' 

Ha vi ej då anledning tacka Herren 
för att Han berett oss tillfälle att ej 
leva för oss själva, och skola vi ej även 
bedja om mera nåd till att begagna oss 
ay detta tillfälle? . Martin Linden. 
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E N I N B Ä R G A D. K Ä R V E . 


Vår vän och broder Kao Fei Chi har fått . han dem atl vid hans begravning ej tillåta o 

hembud. Han insjuknade helt hastigt i något hedniskt (han hade nämligen hed
ansiktsros, vartill senare blodförgiftning niska släktingar). Han uppmanade också 
liIIs,tötte. Hans huvud och hals, ända ned sin äldre hustru, hon som på kortet sitter 

Kao Fä Chi med hustrur, son, 

över skuldrorna, hade svullnat upp till 
otrolig storlek. Vi fingo höra om det först 
sju dagar efter hans insjuknande. Hans 
måg, som arbetar i tältet, hade blivit efter
sänd och kom sedan hit för atl köpa be
gravningssaker, ty Kao förstod att han ej 

Foto. O. Svensson. 
sonhustru, måg och daller. 

på hans vänstra sida, (han hade nämligen 
två, båda tagna flera år .innan han hört 
evangelium) alt snart lämna sitt hjärta åt 
Gud. Hon är den enda av de vuxna i fa
miljen, som ej ännu är döpt. Så somnade 
han in helt stilla, under det han bad, som-

Foto. O. Svensson. 
ELI kinesiskt kristet begravningståg. 

skulle gå igenom. Mågen återvände sam nade med Jesu namn, detta underbara 
ma dag hem och tog då med sig Kaos yng namn på sina· läppar. Äldste sonen som 
sta dotter, som går i skolan här. De hunna studerar i Yiincheng, var ej hemma. då fa
hem medan han ännu levde, men redan dern dog, men hade sänts efter, så att han 
samma kväll fick han hembud. Hela tiden kom hem till begravningen. Vår försam
då han var vid sans talade, förmanade, bad lings äldste lang förrättade jordfästningen 
eller sjöng han med de sina. Så förmanade och begravningen var i allt såsom det an
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står en kristen. Ett ' underbart skådespel 
,'ar det förvisso för alla de hedniska släk
tingar och grannar som hade samlats, ty 
dessa hade nog aldrig förr sett en begrav
ning, vid vilken man ej tillbad förfäderna, 
brände rökelse och papperssaker m. m. Kao 
fick sålunda även genom sin död vittna om 
sanningen. Gamla frun säger sig nu också 
hava bestämt sig för att helt höra Herren 
tilL Bedjen för denna familj! De bo en 
halv svensk mil från vår utstation Chao. 
Må Gud göra dem till välsignelse i sin by, 
där de äro de enda, som bekänna sig vara 
kristna. 

Förra året råkade en ung man, en släk
· ting till Kao, ' falla i rövarehänder och bli 

bortförd, för att mot hög lösen frigivas. 
Kao gick då dit och begärde få träffa sin 
släkting. Jo, det skulle han visst få , sade 
rövarna, men kommen innanför porten till 
det hus, där rövarna höllo till, stängdes 
dörren, och de läto honom förstå, att nu 
var ' också han ' deras f!lnge. Då Kao en 
stund förgäves bett dem om att bli lös
släppta föll han på knä på gården, och med 
händerna sträckta mot himmelen anropa
de han Jesus om hjälp. Det var mer än 
rövarne kunde stå ut med. De öppnade 
porten och lät honom gå. Han kom hit full 
av glädje och tacksamhet och berä Ilade, 

· hur Gud frälste honom ur rövarnes våld. 
Olga Svensson. 

"Till vägledning i förbön." 
. Med ' detta nummer av tidningen med
foljer en liten innehållsrik lista: » Upplys
ningar om . Svenska Missionen i Kina till 
vägledning i förbön.» Här finnes i sam
manträngd form d.et väsentligaste av sta
tistiska och andra uppgifter rörande S~ 
M. K. Man återfinner här dag efter dag 
namnen på S. M. K:s olika missionstatio
ner samt· namnen på de missionärer, som 
äro stationerade vid resp. stationer. De 
väsentliga grunddragen i det arbete, som 

· vid ' varje station utföres, är också . angi

vet, ' likaså ' det år, då missionstationen 
öppnades och' missionären begynte sitt. ar
bete i Kina. Den främsta avsikten med 
denna lilla lista är emellertid icke att läm
na statistiska uppgifter, utan framförallt 
att dessa uppgifter skall få vara en väg
ledning i förbön. Får så ske, skola säkert 
härliga segrar vinnas. 

Vänner, som så önska, erhålla: fritt från 
expeditionen mot insändande av porto det 
antal bönelistor, de önska.. Vi vore glada, 
om våra vänner ville göra bruk härav och 
söka a Il sprida detta lilla blad vida om: 
!<ring. Det lämpar sig bl. a. förträfnigt 
att lägga in i ett brev. På så sätt kan man 
göra missionen känd och beaktad. 

Syskon, som behöva förbön. 
Fru Böl/ings tillfrisknande ' efter opera

tionen fortskrider på ett tillfredställande 
sätt. Hon har nu t. o. m. kunnat gå ned 
för trapporna, och hennes läkare anser, 
att hon efter omkring sex veckor skall 
åter kunna vara i verksamhet. 

Fröken Maria Hultkran/z är ej stark och 
lider därjämte av svår reumatisk värk. 

Fröken Es/rid Sjöström genomgår f. n. 
en behandling här i Stockholm, ' som vi 
hoppas skall betydligt stärka· hennes ej 
starka krafter. 

.Syskonen Richard och Hi/dur Anderson 
söka att. genom vila och lämplig skötsel 
å tervinna sina brutna krafter. Fru An
derson lider aven struma, som hon av allt 
att döma ådragit sig under .bergsvistelsen 
i Kina~ men som det är gott hopp om att 
hon skall kunna bli botad ifrån. Broder 
Richard Anderson har efter en grundligt 
utförd läkareundersökning förklarats va
ra utan något organiskt fel , men han lider 
av följderna aven alldeles ovanligt våld
sam överansträngning i samband med nöd
hjälpsarbetet under hungersnöden i Kina. 

Fröken Lisa Blom, som för en tid sedan 
insjuknade i influensa, har erhållit en tids 
tjänstledighet för att återhämta sina starkt 
ansträngda krafter. 

Vi innesIu ta alla dessa våra syskon i mis
sionsvännernas trogna förböner. 
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"Även publikaner" ... 
ett {'nskilt .brev rnedde!ar missi on,lr Jo' 

7Wllll.eS AspbcI'g följ tlllde: 

. Det andliga arbetet här i Shanchow be
finner sig ju ännu på den »J-inga begynnel
sens» stadium. Dock torde det kunna an
ses vara en hårdarbetad plats. Därol1l 
vittna de många templen och folkets kon
servatiYa stelhet. Endast })dörrvaktaren» 
Hsii är här r. n., och han sköter gästemot
tagningen och leder gudstjäns\ernavarje 
söndag, Första sönda' u vi \'oro här, kom
mo endast några gummor till gudstjänsten 
i det lilla trevliga kapellet , men vår när
varo synes ha väckt åtminstone deras ny
Iikenhet, så nu blir kapelle t fullt om sön
dagarna. Men så gå vi också ntpå gatorna 
och })nödga» dem att komma in för e guds
tjänslens början. Jag predikar så gott jag 
kan, och Morris står vanligen ute och bju
der dem att komma in . Kineserna synas 
ha svårt för att göra detta. I dag t. ex. 
skulle vi börja kl. 10, men ännu 10,30 kom 
Hsii och sade, att ingen kommit. »Det är 
bara att gå ut efter dem », svarade.. jag. 
Han skrattade bara, men inom 10 min. ha
de jag kapellet fullt. Förra söndagsefter
middagen hade vi en glädjande erfarenhet. 

En officer vid tullen i södra. förstaden, 
som hört att vi kommit hit, bad att vi 
skulle . besöka honom på e. m. och predika 
där. Vi gingo med glädje förstås. Han 
heter Li och är en a v statens tullinstruk
törer, d. v. s. han reser från . pla ts . till 
plats och hållel' ulbildningskurser för bli
vande tullljänstemän. Först blevo vi trak
terade med te o·cbbakelser, och under ti
den hade jag ett långt samtal med honom. 
Han hade i många år varit konfucianist, 
men han fann till slut,att man inte av egen 
kraft kuud.e bli va god , och att denna kraft 
fanns att få i Bibeln och i Jesus Kristus. 
Han . sade sig vara cn stor. syndare men 
var glad att Jesus h a de förlåtit honom. P å 
min fr åga varför hall ej gått in i en fÖr- . 
samling och låtit döpa sig sade han, alt 
han ej vågat hittills, emedan han ej ångrat 
sina synder tillräckligl..Jag fick det in

trycket av honom, atth.an var en genom
ärlig själ. Han fortsalte:»Jag har blivit 
förvissad om att endast den tulltjänste
;nan, som blivit omvänd och tror på Jesus 
kan vara ärlig. Alla andra sloppa pengarna 
i sina egna fickor. Därför skall jag ordnfl 
så, all mina lärjungar här få undervisning 
i läran och tillfälle alt lära känna l-ler
ren.» Till den ändan har han anställt en 
evangelist från en amerikansk mission i 
Kaifeng, som skall undervi sa dem, samt 
inköpt biblar och sångböcker. Så skulle 
gudstjänsten börja. Då vi kom mo ut på 
gården stodo ett 40-tal unga präktiga män 
uppställda där och hälsade på .oss. De hade · 
endast hunnit lära sig en sång, men den . 
kunde de alla utantill.. Det var: »Jeslls 
loves me, this l know» ,och den sjöngo. de 
!ned kläm. Sen talade .Hsii en . stund för 
dem, och jag fortsatte med berättelsen om 
grekerna, som ville »se .J esus». De lyss
nade uppmärksamt hela Liden. När vi slu
tat. gav deras förman och lärare Li en 
kort resume av vad vi sagt, och Yi sjöngo 
åter: »Jesus loves me .» Så skildes vi med · 
ömsesidig. önskan att åter få träffas. 
Nämnde Li är en av Ffmg~yiihsiang's per
sonliga vänner, och vi gissade, alt han 
sökte använda hans metod bland sina Ull

derordnade, vi!l{et jag i dag fått bekrM, 
telse på av den evangelist, han anställt. 
Denne var nämligen på gudstjänsten i dag. 
Vi voro mycket glada, då vi den kvällen 
gingo hem. Må Gud där bland »tullmän
nem) öppna en vid dörr för sitt evange
lium! Tänk · vilken välsignelse denne Li 
kan bliva till, om han fortsätter på detta 
sä t t på alla platser, dit hans levnadskall 
för hOllom! En Guds gäva åt Kina. - . 
Trots ofriden i landet ·fyller Gud hjärtan 
med sin underbara frid. Därför hÖTes ock 
lov, tack sägelse och bön! 

* 
Orostider - nödtider. 

Mis8ion;ir V.Wester skriver i ett -enskilt 
brev från Ylinehellg den 29 nov. 1923: 

Det orostider vi leva i.Herren alle
na vet, hUI' det kan komma att gestalta 
sig. Det ser ut, som om det ej längre 
kan pågå, såsonl det nu är. Det är, som 
om allting stode på spänn, a'tt det förr 

http:7Wllll.eS
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eJler senare måste brista. Hur viktigt då 
att under väntans tirlervi hans tjänare 
alltid äro beredda att ,gå in i hai1s vilja, 
vare sig det gä'Jler uppgift , för honom 
eJler det gäJler att vara redo, då han kal
lar. För mig har det varit mörkt ibland, 
tjockaste och svartaste mörker, och grun- ' 
den för tron på en kärleksfull Fader har 

, varit utsatt för de allra största påfrest~ 
ningar. Men jag vet nu mer än någon
sin, 'på vem jag tror, ävcn om jag iute 
l\an begripa eJlerförstå hans väg eJlcr 
hans handlingssätt emot mig. Det som 
har uppehåJIit mig är, att han har större, 
högre och viktigare planer a tt följa än 
dem vi se med våra ögon och nu kunna 
fatta. Hur stort och underbart när vi en 
gäng komma hem och kunna se fulll l<Jari 
det som nu är förborgat för oss. 

* 
Efter' återkomsten från Shallghai fick 

jag sätta igång med förberedelserna för 
utdelning av nödhjälp i icke mindre än 
6 a v våra 11 domsagor i denna provins. 
Det blev därför många , och vidsträckta 
resor i påkommande sommarvärmen för 
att ,göra noggranna undersökningar på 
ort och ställe. Större och mindrc l(van
titeter spannmål utdelades under den 
svåraste tiden till 22,300 människor. Vi 
utdelade tillsammans närmare 120,000 'kg. 
spannmål till en kostnad av 25,000 h. 
Sedan allt delta arbete salts i gång, restc 
jag till Kikung för att där få vila efter 
det alltför stora och krävande arbetet un
der våren, Herren välsignade vistelscn 
där, så att fram i augusti månad, då jag 
kom hem igen, var jag fullt återställd 
och ' utvilad. Genast efter ankomsten blev 
jag anmodad att resa tiil Yungho och 
övervaka utdelandet av nödhjälp där ännu 
cn gång. Den 3 aug. hade det kommit ett 
sfl häftigt regn, a tt ett stort antal byar, 
er mindre än 48, blivit mer eller mindre 
förstörda av de från ovanför liggande 
höjder 'nedrusande vattenmassorna. fle
ra tusen hus hade stortat in eller delvis 
ramponerats. En avsevärd del av den 
ovanligt goda sld)rden hade även sköljts 
bort. En vecka efter detta steg Gula f10 

den av vattenmängden Q-ch svämmade 
over och lade så ' gott solnheiå. ga'mla 
staden under vatten. Lyckligtvis skedde 
det en morgon, så att folket hann att 
rädda sig undan, då floden komvältran· 
de in. Men allt vad de ägde gick natur
ligtvis förlorat. Vid ovannämnda regn om. 
kom elva personer och en, <lel boskap. 
Myndigheterna ingrepo genast och läm
nade undsättnillg till de svårast hemsökta. 
Så sändes jag som sagt dit med en större 
summa nödhjälpsmedel, omkr. 14,000 kr.; 
som delades ut till 4,000 personer efter cn 
förut så noggrant som möjligt uppgjord 
förteckning, där dc hjälpbehövande upp
delats i flera grader efter förefintliga be
hov. Det var ett mycket , uppmuntrandc 
uppdrag, 'och tacksamheten hos befolk
ningen var slor. Massor , av människor ha 
ju genom detta kommit , inqm hörhåll för 
evangelium, och några ha vu'nnils, som vi 
veta. 

Våra stonnötcl1 äro just nu över. ' Men 
varken i Ishih eller Puchow 'var tillslut
ningcn så slor som vanligt heroende på 
lantbrukarnas rent ängsligt stora iver alt 
bärga iIl den ovanligt rikliga och vackra 
skörden, som Gud välsignat dem med i 
höst. Mötena \'oro cmellcrtid välsignade. 
Några dop förekommo ock. ' 

Det stora predikotältet, som P~I ,vår'cll 
användes i Puchow, lörsamlingens, norra , 
landsbygd, är sedan i ,höstas, j , bruk .. i 
Ishih-distriktet, (j,'är \detskallanvändas 
så länge ej köld lägger hinder i vägen. 
De ä,·o så ' uppmuntrade, i sitt arbete,de 
predikande bröderna, och 1'i vänla och 
tro , att frukt sl(311 komma därav ,i Here 
rens behagliga tid. 

Skolorna äro i gång både i Ishih ,och i 
Puchow. ,Flickorna frän , den sistnämnda 
platsen äro dock för denna höst i Ishih 
och torde l(3ns}(e nödgas hli där till 'Vå
ren också, enär dct inte ännu finns någon 
wm l(an sc till vår ' flickskola i Puchow. 
Själv bor jag, då jag har någon tid ))atl 
bOl) någonstans, här , hossyslwnen : i 
Yiincheng. Mesta tiden, går emellertid åt 
alt resa på d~t alltförviclsträcl(ta arhets
fältet. 

* 
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"Hon hade trogel bränt rökelse för 
den nye, okände Guden" . ~ . 
I enskilt brev meddelat fröken HannaWang: 
Vi hade i sommar hört att de politiska 

förhållandena nog gjorde alt ett krig var 
oundvikligt i Tungkwantrakten (vårt di
strikt). Men underbart nog undanröjde 
Gud svårigheterna så att intet blod be
höv(!e ljutas och vi kunde i frid återvän
da utan fruktan. J a, frukta hade vi nog 
orsak till, men därför alt Gud nu under 
mer än ett års tid låtit oss vara ostörda 
både hemma. och på resort iinlwvi ej så 
mycket på farorna. 

När jag för 2-3 veckor sedan var ute 
i distrildet en liten tid tog Gud så bort all 
oro för rövare att jag ej en enda gång 
ens tänkte därpå, och jag tror, alt denna 
underbara inre trygghet , som uppfyller 
oss, är svar på trogna vänners förbön el' 
därhenuna. Löne Han alla trogna före
bcdjare. 

Jag hade det mycket .välsignat de här 
- dagarna jag var ute då; -mycket stor vil- 
-lighet _ att lyssna förefanns särskilt i den 
köping -där vi bpdde på nätterna. Både 
på för- och eftermiddagarna saml~des sto
ra skaror omkring oss. fl era gånger ble

_vo vi inbjudna efter galumötet a tt kom
ma in till nllgra som ville höra mera. 

Bätt många sade sig vilja helt tro på 
Herren. _Bland dem var cn fru Li som 
alltsedan tältet Var på den pla tsen i fjol 
troget bränt röhlse och knäböjt för den 
nye okände Guden, som hon då fick höra 
litet om. Hur glad och tacksam jag var 
att nu om än med stammande tunga få 
vittna om denne okände Gud, som ej vill 
h a annan rö](else än våra uppriktiga 
hjärteböner. Det var så gripande sista 
gången vi besöl(te henne. Hon höll mina 
händer fast, som om hon aldrig velat 
släppa dem, alltjämt lyssnande och frå
gande. 

Men ack, jag bävar för henne. Hon ha
de ej ännu då fålt mod att göra sitt hem 
tent från avgudar; en rätt stor -budda
bild stod på ett bord jämte tillhörande 
sa](er som brul(ades vid tillbedjan. Dessa 
voro mycket granna och kostbara varför 
det nog blir en svår strid innan hon får 
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mod och l{raft ait bortrensa det alltsam

mans. - Hennes man ville dock ej hindra 

henne att tro på Jesus hörde jag. 


Vi träffade en afton en gammal gumma, 

också hon vegetarian, som ivrigt lyssnade 

till vårt budskap. Hon _ sade sig från den 


-dagen vilja tro på den sanne Guden, 
hon bara fruktade att hennes yngste son, 
som var borta för tillfället skulle hindra 
henne, ty även han var -buddistisk vege
tarian. Hon ville veta hur hon skulle till
bedja Gud och jag söl(te lära henne en 
liten bön:»](äre Jesus fräls mig, förlåt 
mig mina synde~ och förvandla milt bjär
ta.» Aler och åter sökte hon upprepa des
sa ord, men tydligen -var det till sist bara 
första satsen bon lwm ihåg ty det sista 
jag hörde när hon lämnade oss efter att 
ha följt oss till vägs var, »Käre Jesus 
fräls mig». Bed för dessa två och även 
för de övriga intresserade där alt Gud 
mr\ fullborda sitt verk i dem. 

* 
Jag såg någo t rysligt för tre veckoi' se~ 

dan, något som jag ej trodde hunde före
komma i denna storstad: ett litet barnlik 
liggande på en skräphög nästan milt på 
gatan, myc](et nära ingången till ett hus, 
och en hund stod och åt på det. När jag 
gått förbi såg jag en kvinria bära bort 
det, tydligen aven viss skamkänsla! gis
sade jag. Hur skall jag kunna beskriva 
mina känslor inför en sådan synq! Och 
dock lär detta ej vara något ovanligt alls 
här berättade Tu för mig senare. När jag 
ser våra älskliga små flickor i flickskolan, 
som vi i höst fått öppna här, hur glädes 
jag inte över att de blivit skonade från 
utkastning och nu få växa upp under krist- 
ligt inflytande. De äro så rara och det är 
så rörande höra deras innerliga böner till 
Jesus, som de alla vilja tro på -och älska. 
Vi ha endast de krist~as barn här i år. 
Efter nyår l,ommer det troligel) alt ord
nas så a lt -även icke-](ristrla barn oc!(så få 
komma. Vi ha' hört a lt flera fr ån slatens 
flickskola h ar önska komma hit efter 
ldncsislw nyå ret. Bed aU så må skeJ

* 
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Dagrar o~h skuggor. . . . 
Missionär C. Blom meddelar l ensklIt brev.. 
Vi ha haft mycket uppmuntrande rap

porter från tältverksamheten på den sista 
tiden. De troende i Chiehchow ha ökat till 
sitt lilla tält och varit ute med det på [lera 
ställen. De hade säx:skilda moten rör kvin
nor ibland. Bibelkvinnorna från staden, 
samt andra troende kvinnor voro med och 
talade samt antogo sig kvinnorna. Nu skri 
ver Yuanförlitet sedan, att han varit ute 
och .lett . söndagsförmiddagens gudstjänst i 
diakonen Changs · hem, där omkring ett 
femtiotal människor samlats. Därifrån 
gingo de till en by nära Taohwatung (plat
sen där vi vistats dessa två somrar) där 
tältet också. varit nyligen. Där samlades 
nästan lika många, däribland många kvin
nor. 

Den stora mottagligheten .här gör, att 
.man blir nästan överraskad av alt höra 
motsatsen från anna t håll. I ett brev från 
Ingeborg Ackzell säger hon sig aldrig ha 
erfarit sådan ovillighet alt taga emot och · 
rent av fruktan för utlänningen, samt från
varo av allt intresse för förkunnelsen, som 
i en del byar runt Tungchow, Chao-i och 
norrut. Det finns ju ljuspunkter, men på 
det hela känner hon fältet hårdarbetat, 
som ju Tungchow alltid varit. 

* 
Jag hörde under besöket i Chiehchow, 

alt folket reparerat tornet över norra 
stadsporten synnerligen omsorgsfullt nu 
och att mycket folk samlats till dess in
vigning. Anledningen var, att den draken, 
som säges ha huvudet förlagt vid det val
vet, har sin kropp sträckt ut över landet 

. ·mot norr, och den under hungersnödsar
betet byggda vägen har gett honom större 
frihet att röra på sig och göra sig gällan
de. Denna hans livaktighet har haft myc

ket gott inflytande på byn, som ligger vid 
vägens norra ända, och denna bys för
nämsta man har följaktligen haft stor 
framgång på sin ämbetsmannabana, så att 
han nu är en av regeringens i ·Peking be
trodde män. Detta var ju ett oväntat re-o 
sultat av nödhjälpsarbetet, men man mö
ter så mycket oväntat i det här landet. . 
Det synes ej ha fallit byfolket in, att ifrå
gavarande mandarins egen begåvning har 
haft något väsentligt med hans framgång 
a t! göra. Draken kände de till på förhand. 

* 
Vår station i Tungkwan är f. n. 

full av norska missionärer, som nödgats 
fly från sina stationer längre söderut i 
Shensi vid den s. k. »Gamle Utländingensll* 
annalkande. Det var gott för dem. att de 
kommo undan i tid, så att det ej gick dem, 
som missionärerna i Tsaoyang i Hupe nära 
gränsen till Honan, där två missionärer, 
man och hustru, sårats och en fru blivit 
bortförd. Det stod ett telegram om tre dö
dade samtidigt, men man vet ej om det är 
samma tre eller ej. Jag vet inte om rövar
ne vänt sig mot norr eller söder därifrån, 
men jag har sedan sett, att soldaterna från 
Hsingyang lidit nederlag mot dem. Även 
påstås det att de oavhangiga truppledarne 
i Szchuan ännu taga upp »LaoYang
jen»** hos sig, så det kan hända han vill 
söka slå sig igenom dit. 

Dagens tidning säger, att· telegrammet 
om de tre dödade missionärerna ej bekräf
tats, så att det är troligen de två sårade, 
vilka äro utom fa,a, och den bortförda fru 
Kilen, som utgöra de tre. 

* Så kallas denne rövarhövding därför att 
h on tilIlltseendet liknar en vlisterlänning. 

Red. 
** »Gamle Utlänningens» kinesiska namn. 

Red. 

Nya Begynnelser på den[

Gamla Grunden. 
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De kärvar som bärgas, s. 42. Att Herren 
!)lä uppväcka många förbedj are föl" mis
sionen; s. 43. För de syskon, som äro sjuka; 
s. 43. För arbetet i Shanchow, s. 44; ' föl' 
tulltjänstemannen Li, s. 44. För v. Wester 
och hilI1s arbete, s. 4~. FÖl' alla famlande, 
sökande själar på "tlrt fält, s. 46. Föl' kvin
noarbetet. s.' 47. ' , , 

r~~", ~' , /4ArfA 
' ~;PVm.oCH~ZIN,LZ~ 

F,tt tecken till hllddismens liv:\ktighet. IIt
gö r följande meddelande från stnden Wllhll i 
Kina, Bllddi,ternn. därstiides ha anordnat Pil 

kampaoj, som ' skail räcka i' tre ll1unader. Dp 
hava' (nbjurlit e ll hlugt nvHigset hoende n:UlIJI
kunnig pl'iist. och' hnn har nnHint med 21) 

assistenter. Kostnaderna för detta möte be
räknas belöpa sig till mer lin 10,000 dollars, 
Mötet beskyddas av iimbetsmiinrlell. Det h"r 
ett betydande och vittgående inflytande bltll1d 
h"IJ'e hög och låg, 

Till Eritreafältet 'i Ostafrika, utsände El'ang, 
Fosterlandsstiftelsen för en hd sNun två nya 
",Issionäl·er. Dessa ' måste emellertid återvilJl
da hem , enär italienske guvernörerl i l<: .. itren. 
förbJuder dein tillt,rödetill landet, Han t,ye
k~r att det iir tillriickligt med de miss:oniirer 
som redan finaas dii... Man tror att denna 
:1.vogh~t ' beror l~å katolskt inflyland<" 

D~ koreans'ka kristna församlingnrna gåvo 
ur 1921 467,500 (\01lnr8 för Glid, rike;; sak. 

Tji] Bornu-provinsen i Nigeria, Afrika, kom· 
mer den nya, Illorslm sudanmissionen att inom 
kort utsända sina första missionilrel'. Fkru 
platser äro där öppna för evangelium. 

, Svenska Jernsalemsföreningen: ~edun för 
eningens hitt,illsvarande lä kare doktor R Lan., 
son den 1 sistl id ne aug: ft-ånträtt sin beintt
nirig SOIl1 läkare vid föreniugens sjukhuR j 

Betlehem, har styrelseu tillläkal'c antag:t <l: I' 
Edmond Lindholm , född 18'85 i Piteå, 

, "Den muhammedanska tl'on" Gibraltar", har 
Kai 1'0 blivit kallat, d'tirför att det ä I' säte föl' 
den muhammedanska viiridens mest betyd nn , 
,le läroansta lt ~ ' lInivers itetetEt-Azhar, som 
har 10-12,000 studenter i åldem 12 till 11> 
år. De stanna vid universitetet i 12 år ' oeh 
gÖI'as ,liir ti ll fanatiska a nhiingm'e av muh"nl
mednnismen, som de sedan mci! all makt sökll 
uthreda. 

Bl'itt'i8ka och 1ttliindska /J 'ibel8ällskapu1-s led 
ning i London har mottagit meddelande från 
sitt ombud i J(tpan, att det tryckeri,som IIt
förde allt arhete föl' siiltsknpet i .Japan, har 
sa totalt förstörts, att endast sex av de fyru
hundra personerna, 80UL voro nnstiUlda i tryc
keriet. undkommo med livet. Chefen har ock
så omkommit. Bibelsällskapet hal' förlorat föl' 
inl:mot 200,000 kr, värde i stereotypplåta I' oeh 
lager, och fasbin allt va l' försäkrat mot elds
våda, gällde försiikringen icke skada vållad 
genom jordbllvning. I Kolle hul" man emel
lertid genast gått till verket för att trycka nya, 
biblar. Man fotograferar sida efter sida och 
t illvcrkar stereotypplåtar efter fotografierna 
san:t har börjat trycka, I J'apan har man pol 
itera språk tryckt biblllr för Kina, FornlOSl'l 
och ett fl ert III ögrupper i Söderhavet, lliir 
mång~ språk och dialekter .talus, 

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v-~~~~~-v~~~~v-~~~~~ 

I N N E HÅ L L: 

wllssionslIppgirten ett ämne till tacksägelse. - En inbärgad kärve. Från redak
tion .ochexpeclition. - fr~n missionärerna. - Tacksägelse- och böneämnen, ~ 

från när och fjärran. 

St,ockbolm. Svenska Tl'yckel'iokticbologet. 192~, 
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8{fältan som längtande söka - - . 

~ 

g{jäptan som längtande sökte g{eppe, [åt skina kfapfigt 

vägen finna tif{ dig, än på skuggom6ö{jd fäpd ' 

CJfeppe, du fopdom redde {juset, stpå {an de, i'ena 

rang oc6 fapofy{{d stig: fpån det evigas väp{d I 

', {edde med stjäpnan kfapa Båt i mitt 6jäpta 6pinna 

,6än övep öknaps gpus, städse en längtans Gpand 

genom möda oc6 fapa att dig näpmape 6inng, 

säkep{ med 6imme{skt {jus. näpmape löftets {and I 

YJig vape ppis, o c;Jesus, 

att vap sÖkande själ 

än du med {jus fpån ovan 

{edep säkept oc6 vä{1 

(jiv, att dunkfet föpsvinnep, 

g{eppe, a{ft mep oc6 meP, 

tif{s den dagen upppinnep, 

, då Jag din 6äpfigljet sep I 

(71" (änglan OC9 aning). , 
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Ä N N U E N G Å N G! 

:.. ; Inför S. M. JU årliga gemensamma tacksägelse- och bönedag den 11- mars. 

Alla dina verk, Herre, skola 
tacka dig, och dina fromma 
skola lova dig. De skola lala 
om ditt rikes ära, och din 
makt skora de förkunna. Ps. 
145: 10-11. 

Ännu en gång stå vi inför vår ge
mensamma årliga tacksägelse- och .bö· 
riedag. 

Ä n n u e n g å iI g! Alltså, ännu 
en gång ett nådestillfälle, ännu en 
gång en dag i gemensam tacksägelse 
och bön, i förnyad helhjärtad överlå- , 
~else, ännu en gång då vi få hämta 
styrka hos Herren, vår Gud, och då vi, 
oförhindrade av yttre tvång eller . för· 
följelse, få bringa Herren . våra offer
gåvor och vår tacksägelses högljudda 
hyllning. 
. Huru mycket är icke d e t t a att 
tacka för! Huru oändligt mycket lyck
ligare lottade äro icke vi i detta stycke 
än många andra. Vill icke detta »ännu 
en gång» hos oss inskärpa hur oänd
ligt dyrbart nuets tillfälle är. Vi veta 
ej om vi i morgon äga det vi i dag åt
njuta. N u är salighetens dag, ri u är 
handlingens stund. 

Ack, att därför denna S. M. K:s 
tacksägelse- och bönedag finge bliva 
en dag fylld av heligt allvar inför 
den kallelse till helig tjänst, till vilken 
Herren kallat oss! Vi stå i ett allvar
ligt tidskede, och mycket är det, som 
varslar om, att det kanske icke huru 
länge som helst skall kunna sägas: 
ännu en gång. 

Huru länge skall detta: ännu en 
gång, ljuda i tiden! 

» Till dess Han kommer» skall det 
ljuda. 

Till dess han kommer samlas Jesu 
vänner i helig ' gemenskap, till dess 
Han kommer få de tjäna honom i bön 
och tro och med sina ägodelar till dess 
Han kommer få de gå ut som hans 
sändebud till världens yttersta ändar> 
så att, när han kommer, evangelium 
blivit predikat till ett vittnesbörd 
bland alla folk och stammar. 

Detta är den innersta meningen med 
hela denna tidsålders historiska lopp. 
Framåt emot den stora och härliga 
dag, som Gud fastställt, då alla tungor 
skola giva Kristus ära, och inför Ho
nom alla knän skola böjas, låter Gud 
världshändelsernas gång gå, även om 
det måste gå genom födslovåndornas 
djupa smärta och sluttidens nöd. Då 
skola alla Herrens verk tacka honom 
och hans fromma lova honom. Allt 
skall mynna ut i en evig jubelsång. 

Men detta »ännu en gång » har ock 
en rent personlig mening. Ännu en 
gång har d u ett tillfälle, ännu en gång 
en ny nådesmöjlighet, ett nytt tillfälle 
att betyga din Mästare din kärlek och 
över honom bryta din alabasterflaska. 
Det kommer en gång då över detta 

. »ännu» är struket ett obönhörligt, 
tjockt streck. Köpen därför tillfällena. 
Ty tiden är ond. 

Oändligt mycket ha Vl att tacka 
Herren för vid denna vår bönedag. 
Trots all yttre oro i Kina har ingen 
enda av våra missionärer fallit i röva
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rehand. Under de långa resorna till 
och från fältet har Gud trofast hållit 
sin skyddande hand över sina tjänare. 
Vårt dagliga bröd har Gud givit oss 
för varje dag. Sistlidna års inkomster 
t. o. m. överstego föregående års. 
Somliga i vår krets, som varit svårt 
sjuka, har Herren underbart hulpit, 
och andra, som ännu äro sjuka, håller 

. han på att stärka. Till högre tjänst 
har Herren kallat en i skaran därute, 
som vi tyckte var oumbärlig, och som 
lämnade en stor lucka i ledet efter sig, 
då hon gick. Men även här i sorgen 
är rik anledning till tacksägelse, tack
sägelse för det sällsynt sköna . minne 
denna · Herrens hängivna tjänarinna 
lämnat efter sig bland både kristna 
och hedningar. 

Stor anledning till tacksamhet är det, 
att Herren givit nya krafter i arbetet, 
hemma och ute, och att allt fler av de 
kristna på vårt fält mogna till sådana 
andliga kristna, att de kunna insättas 
som ledare på förtroendeposter i den 
unga församlingen därute. 

Mycket ha vi ock att bedja om. 
»Missionen arbetar nu under delvis 
andra förhållanden än förr.» Från 
västerlandet kommer icke blott mis
sionim. En flodvåg av nya, moderna 
ideer, representerande västerlandets 
alla tankeiiktningar, väller i missio
nens spår fram över landet. » Över 
missionären vill smyga sig en känsla 
av att den gyllene sånings- och skör
detid, som inbröt strax efter boxare
förföljelsen, då marken var fuktad av 
martyrernas blod; nu är avslutad.» 

:Den infödda församlingen, som nu 

L A N D. 

så villigt ingår i självunderhållets 
medansvar, är genom medlemmarnes 
stora fattigdom begränsad i sin 'för

måga. På somliga platser .förmär~es 
»ovillighet att taga emot och rent av 
fruktan för utlänningen, samt frånvae 
ro av allt intresse för förkunnelsen ». 
Allt detta manar till allvarlig och ihär
dig bön. Må vi bedja att både missio
närer och infödda kristna må bli be
klädda med ett ökat mått av kraft 
från höjden, att de i alla dessa förhål
landen må kunna ståndaktigt och till 
allt rikare välsignelse tjäna Herren. 

N. H-n. 

Kom och värm mig! 

Kom och värm mitt kalla hjärta, 
Du som brinner för mitt väl~ 
Skingra otro, nöd och stnärta, 
Tolka ordet för min själ. 

Kör. 

Kom och tala om din kärlek, 

Annat kan ej värma mig. 

Du, som burit har min smälek, 

Tala om din smärtestig. 


Låt mig korsets kraft få smaka, 

Giv mitt svaga hjärta ro, 

Du, som kunde himlen saka 

För att giva hopp och tro. 


Värm mig vid din klara låga, 

Giv mig av din kärleks glöd, . 

Och jag kan i striden våga 

Trotsa otro, synd och död. 


. K. G. Sjö/in. 

' . 
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. "Då talade med varandra de som fruk

tade Herren." 

Från Yiincheng skriver C. F. Blom i bre\' 
dat. d. 6/" 1923: 

I likhet med vad jag gjorde under höst- . 
mötena, skall jag nu berätta något om Pres
byteriets allmänna möte, som just avslutats. 
Ett 30-tal ombud från {lessa {listrikts
församlingar samlades i 1sh!. Mötet öpp
nades samma alton med ett välkomsttal 
från församlingen här och ett uppbyggel
seföredrag av mig i egenskap av ordfö
rande i presbyteriet. I går började da
gen med ett gott bönemöte lett ay Verner 
"\Tester. Efter frukost samlades vi först 
till uppbyggelsemöte, då Aldste Lo, från 
Juicheng predikade, Lo och jag valdes till 
ordförande, diakonen Hsie från Puchow 
och Theodor Sandberg till sekreterare. En 
del frågor voro av mera allmän teoretisk 
art, såsom »en kristens plikt mot försam
lingen», »bör en l;ristlig arbetare befatta 
sig med världsliga ange1ägenheter?», and
ra återigen aktuella såsom ~ en om upp
lösande av ingången förlo"ning, ett par 
om skolarbetet och en om behovet av än
nu ett större tålt för delta presbyterieom
råde. . 

Den stora frågan gällde bättre anord-' 
Ilingar för församlingens ekonomi, vilken 
duskuterades på sommarkursen i Shuiyu 
och därifrån hänsköts hit. Här framhölls 
nu framför allt behovet av årsbudget och 
redovisning samt olika metoder att samla 
merlel till verksamheten. I likhet med 
nägra av de andra praktiska frågorna, hän
sköts denna till Presbyteriet, som skall 
sammanträda i morgon. Vid aftonrnötet 
talade David Landin om Kristi återkomst, 
ämnet belyst med ett rikt urval av bibel
ställen. 

* 
I morse leddes morgonbönen av diaJw

nen Chang -från Yiihsiang, d. v. s. han är 
diakon {lär, men tjänar som evangelist i 
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Yiincheng. Han talar alltid enkelt bch 
praktiskt. Hans ämne var om· Andens 
verk och dess frukt i livet och predikan . . 

På förmiddagen,dä vi väntade <lels 
många kristna från tr'akten och dels andra 
gudstjänstbesökare, talade de två gamla, 
pastor Ching från Yiihsiang och Äldste 
T'sao Trän Puchow. Den förres text yar 
'»flit och nit», och gav anledning till en 
mängd träffande uttalanden och exempel 
framburna på ha.ns oefterlikneliga sätt. 
Den senare talade om' den rike mannen 
och Lasarus. Det var en mycket· upp
fordrari.de och okonstlad predikan. Kollek
ten som - upptogs bestred alla på pla tsen 
gjorda utlägg för ombudens mottagande 
och lämnade ett överskott på 3 {lolI iiI' 
yilken summa. överlämnades till Ptesby
teriets kassa. 

* 

På eftermiddagen ägde nattvardsgi1ng 
rum, ledd av Theodor Sandberg och ptl 
aftonen avgå\'os rapporter om församling
ens och verksamhetens tillstånd i de sex 
distrikten som voro representerade. över
huvud taget konstaterades goda framsteg 
särskil t beträffande ~villigheten att · giva 
för Herren verk, men {Jet val' en allmän 
klagan att andlig slöhet behäfta.de · de 
kristna, svagt deltägande i gudstjänsterna 
och brist på sammanhållning i allmänhet. 
Dessa rapporter voro värda. ett fullstän
digare återgivande, men jag orkar icke, 
ty sedan jag började detta brev klockah 20 
minuter i 10, har jag haft två besökande 
som togo upp tiden i 3 kvart och nu måste 
jag sova för atlorka med morgondagen. 

Efter rapporterna' lästes och godkän
des protokollet och j.ag avslutade mötet 
med några. ord på· grundval a v Mal. 3: 16 
-18 om dem, som samtalade och blevo 
antecknade till åminnelse inför Gud. ' 

Som ett tillägg till mina anieckn'ingar 
från Presbyteriets allmänna möte vill jag 
berätta något från sammanträdet av dess 
råd. 

Morgonbön höll~ p~, samma tid som da
garna förut, men resten av dagen anvä~
des helt för överläggningar. Det måste ga 
med fart, ty vi skulle alla följånde.dag 

http:beh�fta.de
http:fordrari.de
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resa hem, och i själva verket reste. redan 
på middagen både pastor Ching och de 
andra från Yiihsiang, Cbing stannade så 
länge endast för att kunna <leIlaga i överc 
liiggningarna om [örsta frågan, nämligen 
fastställande av b'enne äldsteval. 

De två i. Ishih voro den gamle evange
listen Chang-lien-sl och den unge Hsiai 
Iso-Iung; vilka båda synas ha församling
arnas förtroende i hög grad och mycket 
bra komplettera varandra. Fastän ganska 
ingående förfrågningar gjordes angående 
dem och deras förhållanden voro vi till 
slulalla ense om att församlingens val 
syntes vara gott, och fastställde därföi' 
detsamma. 

Den nyvalde från Puchow yar Hsie Pao
chen, son till den avlidne I-Isie Yi\e-liang, 
som var en bland våra försia diakoner. 
IIsie Pao-chen är också diakon och, lik
som Hsiai, ombud i Presbyterierådet samt 
värderas synnerligen högt av sin försam
ling, Han är också L d. elev i semina
riet och den andre bland ,därifrån 11 t
gångna, som valts till äldste. Han är en 
stor andlig gåva flt Puchow, och hans in
sättande i detta. viktiga församlingsämbete 
torde ge honom ytterligare Ollfälle alt 
tjäna där till uppbyggelse och utveckling. 
Den gamle äldste Tsao, som var med i 
överläggningen, visade rörande glädje 
över valets godkähnade. 

i:' 

Sedan valen förrättats upptogs en fråga 
om en ny sorts religionsförföljelse, som 
nyligen kommit i bruk. De troende ha 
förbjudits att i händelse av rättssak be
teckna sig såsom .kristna, emedan detta 
skulle vara ett sätt att påverka domaren 
till deras förmån. Men nu' användes i 
stor utsträckning vid rättssak mot kristna 
i anklagelseskriften uttrycket llövervåld i 
förlitande på religionel1ll, vilket väl ej 
nämner den kristna församlingen, men 
självklart tydes som hänförande sig till 
romerska eller protestantiska kristna. 
Detta avser att ingiva domaren misstro 
mot <len anldagade, Frågan var nu, .om 
vi ej sImlle kunna få denna form ~1.V an

klagelse förbjuden, <lå de kristna . ej få 
angiva sin religion, men vi enades om, att 
detta nog ej var möjligt, alldenstund det 
kunde hända. alt anklagelsen verkligen 
gällde sådan förseelse. Det beslöts slu tli
gen att vade församlingsråd finge självt 
göra framställning till myndigheterna på 
sin . ort, så alt ej det uttrycket leder till 
att försanmligen får vanrykte och enskil
d a kristna förorättas. 

Den av Allmänna mötet förordade ut
bildningen ledde till upptagande på bud
geten aven summa på 75,00 dollar för 
hållande t av korta bibelkurser pa statio
ner och utstationer i. provinsen. Delta 
avsåg ej blott undervisning av de troende 
ute på stationerna i allmänhet, utan fram
föJ' allt alt rusta de mera begåvade så 
att de skulle kunna betjäna de andra och 
även deltaga i förkunnelsen u tå t. 

·x· 

En annan av Allmänna mötet förelagd 
fråga gällde anskaffandet av ett andra 
tält för evangeliskt arbete inom presbyteri
området. Härför var det. stor entusiasm, 
men då det under diskussionen kom i da
gen att ett tält redan höll på att anskaf
fas p[\ en av stationerna och ett annat di
strikt hade plan på alt anskaffa ett sär
skilt för. sin räkning, så föll förslaget. Det 
skulle ju ej vari t lönt att skaffa ett ge
mensamt tält, när redan ett, kanske tv{\ 
nya tält komme att. fylla behovet ){lI1g tid 
fram~\ t. 

Sedan kom frågan om ordnandet av för
samlingarnas finansel'. Det var ju ej att 
vänta, att denna skulle leda till något de
finitivt resultat första gången den var 
uppe. Emellertid vis.ade det sig både att 
saken var förberedd genom sommarkur
sens och Allmänna Presbyteriemötets be
handling.· . Det tentativa förslag, soin jag 
utarbetet, blev antaget att prövas inom 
Presbyteriet och framläggas till diskussion 
i Synoden. Första prövningen skedde se
dan i det a tt vi enligt förslaget gjorde 
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upp Presbyteriets budget för det stundan
de året. 

På det hela taget var jag glad åt sam
manträdet och synnerligen åt de yngres 
inlägg. Vi hade i det allmänna mötet und
vikit att ge för framskjuten plats åt de 
yngre, men i diskussionen och sedan i 
sammanträdet hade de ju full frihet oeh 
gjorde nog mera för frågornas utredande 
än de äldre, vilket ju var att vänta. 

Här hölls i onsdags avslutning med bå
da seminarierna. Det var första gången 
gemensam examen hölls. Elever och lä
rare reste i g~lr. I dag har avslutning 
hållits i Chiehchow skola. Dit reste Ver
ner Wester och han berättar, att examen 
var synnerligen tillfredsställande. 

Carl F. Blom. 

"Kampen om själarne hårdare än förr." 

Kära missionsvänner! 

Jesu Kristi frid! 

Då detta framkommer, har ett år gatt 
till ända, sedan min hustru och jag åter
inträdde i arbetet. Då tiden varit för 
knapp för periodiska detaljerade medde
landen, vill jag nu här först meddela någ
ra allmänna drag av verksamheten. 

Vid en blick över Kina som arbetsfält 
finner man, att missionen nu arbetar un
der delvis andra förhållanden än förr. 
Nu som förr finner man dock både gläd
jande och nedslående företeelser . 

Vad det kristliga läget beträffar är det 
glädjande att se, att mera förståelse fin" 
nes bland de infödda kristna för deras 
plikt att bära. församlingens och missions
arbetets bördor, samt aU länge efterläng
tade infödda ledare så småningom börja 
framkomma. Nedslående är det att obser
vera huru modern social och rationalis
tisk undervisning, som meddelats i teolo
giska seminarier i de kristna länderna så
väl som i de flesta , större sådana skolor 
i Kina, håller på att utbredas bland för
samlingarna,· ibland genom pr post gra

tis utsända tidskrifter, hotande att under
minera församlingarnas andliga livsgruud. 

Vad det icke kristliga läget angår så är 
det glädjande att bevittna huru evange
lium, mitt under ett politiskt kaos, osäker~ 
het och laglöshet, tillåtits ostört utbreda 
sig och slå rot i folkmedvetandet, så aH 
kristendomen t. o. m. bland styresmän er
kännes som cn av Kinas fyra €ller fem 
huvudreligioner. Nedslående är det däre
mot att se, huru ett nytt och kraftigt 
motstånd håller på att uppresa sig mol 
evangelii verk genom den mängd hed
niska reformföreningar, som nu utbreda sig 
och vinna anhängare bland medelklas
sen - just den Idass, som man trodde nu 
skulle vara förberedd för evangelium. Dc 
genomgångna årens nöd har visserligen 
hos många av dessa undergräft tron på 
den jordiska lyckans påli tlighct. Mcn 
man söker vila för den trötta anden icke 
genom att öppna hjärtat för fridens evan
gelium, utan genom att på de hedniska 
filosofernas och religionslärarnes väg sö
ka upparbeta en egen rättfärdighet, re
sulterande i en bitter fiendskap mot kor
sets predikan. 

Det är förvånande att bevittna huru 
dessa föreningar, somliga med ett sam
lingsprogram för olika bekännare: kon
fucianister, buddister, taoister, judar och 
muhammedaner, utbreda sig i våra städer 
och draga till sig ett stort antal av den · 
tänkande och inflytelserika delen av be
folkningen. 

Kampen om människosjälarna har 
därmed blivit hårdare än förut. över 
missionären vill smyga sig en känsla aV 
att den gyllene sånings- och . skördetid, 
som inbröt strax efter boxareförföljelsen, 
då marken var fuktad av martyrernas 
blod, är avslutad. Han drives åter till 
den jordmån, som ännu är fullt mottaglig 
för det gudomliga. utsädet,. lantbefolk
ningen. 

Törhända .är det Herrens väg, att ge
nom alt bland det enklare folket , som ej 
såsom stadsbon är insnärjt i de sociala 
förpliktelsernas garn, utdana helgjutna 
kristliga karaktärer och genom dem på
yerkade övriga klasserna. 
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Våra undervis
ningsans talter ärO' då 
de väl skötas, plant
skolor för detta. Det 
är ock en glädje att 
se de unga växa upp 
i Herrens fruktan! 
Själva deras ansikts
uttryck är så olikt 
de omkring boende 
hcdningarna<5. 

Flera av våra unga 
önska utbilda sig för 
cvangclii vcrk. Men 
då -en la.ntbo h ållit 
sin son under sju 3r 
i skola på närmaste Skolgossarna 'i Puchenr/ . liJ 'lssioniir Line/er i m'itten bahom f/ossarne. 
missionssta tion, kan Foto M. Linder. 
han oftast ej dessut
om bekosta jämförelsevis dyr utbildning per, Iung Feng, har dock Herren under 
vid miSSIOnens högre skolor på vår 20 års tid underba rt uppehållit kristligt 
huvudstation. Då missionen ej kan å ta liv och regelbundna söndagsmöten ge
sig mera än att i bästa fall bekosta nom - infödd kvinnlig »pastor»! Gamla 
undervisningen, ser förs amlingen upp till vanner till S. M. K. minnas nog, huru 
den enskilde missionären, och denne nöd syskonen August och Augusta Berg bru
ga-s se till sina vänner i saken. kade skriva om »gamle Ma» med de stora 

glasögonen, hans enfaldiga tro och hans.: :. 
nit för folkets frälsning. Sedan h an ge

Nu någo t angående arbetet i detta di  nom en härlig död fått förhärliga Gud, 
s tri kl. Vad Puchengs domsaga beträffar, och även hans änka fått hembud, fanns 
så lida vi där av alt församlingsmedlem det i den trakten ingen manlig kristen , 
marna bo spridda, ibland på rätt stort som kunde vittna om Herren . 
avstånd från staden. I en av dessa grup- Då upptogs manteln aven av Ma's 

kvinnliga släktingar, 
som hos :systrarna A. 
Berg och Anna Eriks
son i Tungchowfa 
få tt lära sig läsa sitt 
Nya testamente. Som 
en verklig själasörja
re höll hon unde r 
15 år på med att var 
je söndag kalla till 
möte sin son och 
någr a andra släk
tingar, l äste och ut
lade Guds ord och 
ledde i sång och bön . 
Hon blev så medel 

P'uchellgs fl1cl..sk ola s eleve" 1'U " älJ /ill kallellel. a Il föra till tron ett 
Foto M. Linller , äkta par, som ut
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vecIdade si O" till älskliga kris tna , och aH o . 
sända <leras yngste gosse till vår skola t 
Tungchowfu. ' , 
, Då <lenna trogna kristinn a gick hem till 
Gud, hade ,hennes son, en ärlig 40 å rs 
'kristen man, dock ej kunnat lära sig läsa. 
Den fallna manteln upptogs då av den 
ovannämnda kvinnan. Hon hade nu bli
:vit alldeles blind och även hennes man var 
nästan blind. Hon hade dock en ovanlig 
bönens gåva, ett gott minne och eLt klart 
förstånd. Oförtrutet arbetade hon på si 
na barns l,ristliga fostran, och har under 

'dessa 5 år ej försumm a t a tt om söndagar 
na 'sammankalla sönerna, deras hustrur 
och barn till gudstjänst, då någon läskun
nig läst texten, varpå hon bedit och för
manat. Hon har också haft glädjen att 
se sina fyr a söner komma till tron och in
gå i församlingen . Den ovan omtalade 
yngste sonen är nu evangelist på s tati?
nen i Pucheng, förlovad med en av mll1 
hustrus skolfliclwr, nu elev vid kvinnliga , 
seminariet i Yiincheng, Så har Herren 
hedrat gamle Ma's tro och välsignat sys t

rarnas a rbete. Prisat vare Hans namn! 


I staden Pucheng äro vi nu de enda 
predikanterna. Av den »självständiga för
sa mlinO"enJ) finnes nu knappast mera kvar 
än sk~ ten. Innanför den ' bor en tidvis 
tokig man, som känner sig kallad a tt re
presentera »Iörsamlingem). Han och hans 
hustru söka livnära sig med att under
visa nå ara flickor i skolämnen. Den gam-o ,
le ledaren, som vållat vår verksamhet sa 
mycket ont, har numera inga andliga in
tressen och är ' illa sedd av sina förra 
vänner, sedan han såsom arvode för sin 
fleråri ga tjänst i församlingen och sina 
utlägg tillgodogjorde sig de åkerstycken, 
som medlemmarna donerat till ' försam
lingen. Dessa spridda åkrar hade han 
med stOT omtänl<samhet och i god tid för
sålt och sedan placerat penningarna i ell 
åkerstycke i närheten av sitt hem. Hans 
förre medhjälpare (liksom ha n själv ut- , 
gången frå n vår församling) nu chef i 
militärsjukhuset, håller sig ständigt till 
oss, deltar i nattvard en tillsammans med 
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oss och ' har fört en av , sina under läkare 
till tron och till församlingen; är ocksa 
flitig i att giva i kollekten. 

.~ 

Våra gosse och flickskolor giva oss fort
farande uppmuntran. Gosskolan börj ,i de 
1916. Som resultat av dessa årens skol
arbete ha vi Iyi'a ynglingaJ';som senai'c 
genomgå tt e ttåriga ' seminariet i Yiincheng, 
av vilka tvenne tjän at i av infödda krist 
na öppnad skola och en såsom evangelist. 
I Yiinchengs skolor ha vi sju ynglingar, 
som utbilda -sig för Herrens verk samt tY ~1 

f1ickOt,. En flicka u tbildas i Hankow för , 
ljnderga rtenarbete, tvenne äro lärarin 
nor i vår skola h är. 

I Pei-shui domsaga strävar' gruppeli i 
öster med sin egen gosskola och har re 
dan sänt någ ra gossa r till vår skola ' i 
Pucheng för vid are u tbiIdning. I , Wei
nans domsaga (Hsiao-i) ha vi foi, tfar andc 
o" lädjen av vår »Lydia.», som don erade 
den präktiga lägenheten i köpin ge n Pa-i, 
(tär varje afton i ur eller skur hon jänll e 
n~lgra nyl<ri stn3 håll a sina möten, led da ay 
den av den infödd a församlingen helt un
derhållne por tvakten och evangelisten 
(Wang) . 

Vårt predikot ält ha vi sedan elt par 
må nader tillbaka uppställt i ,den liYli ga 
handelsplatsen, köpingen Ku-se. N;'lgra 
ha där börjat fr åga efter Herren. 

Så småningom h ämta v( oss fr å n el en 
förlamning, som under våren inträdde pil 
"rund av uppdaga ndet aven evangeli sts ' 
fall som inträffa t under vår hemferie., Vi 
för~öka ringa i böneklockan vid Yåra 
onsdagsbönemöten och vid morgonbönen 
blir varje församlings medlem i tur , och 
ordning ihåg,kommen inför Herren . , 

Vi längta alt Herren skall låta en An
dens vind blåsa ' över våra föt·samlingnr. 

,x-

I Hua-chows domsaga synes så småning
om en ny tid inträtt i församlin gen ' i och 
med ett tillflöde av nya församlingsmed
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lemmar, som bättre 
kunna förstå en 
kri stens plikter så
viiI som förm åner. 

köpingen KaQ
T~lng har Herren 
till svar på bön 
undanröjt en farlig 
s tötes ten från för
sa mlinge n därstädes 
som . nu hyrt sig en 
egen möteslokal. 

-x· 

Stor har fram
ga ngen . sedan vå
r en ej varit. Vi 
kunde i hö·st giva 
dopet å t endast 8 
on1V ä nda(män). D et 
är dock en stor - _.' 
nåd alt -d et går alls 
frama t. Live t här- o 
ute är i sanning: hå rt! Kampen fö r till
varon ä r ytterst intensiv. Under må nga 
{I f h ar man alltjämt hoppats på bä ttre 
tid er. Nu h ar å ter dyrtiden stegrats. Hös t
gröd an, som erhölls, räcker över nyåret ; 
däre ft er ' börjar det, som finns kv ar, bli 
oä tbart. Militärbördorna utsuga folk e ts 
sista krafter. Förtvivlan vill gripå sinn e

. na. En av Honans värsta rövarhövdingar, 
»Lao lang», h ar nyligen infallit i vår pro
vins via Ching-Tse-kuan, och slagit tre 
komp anier regeringstrupper i Shanchow
distriktet. Trupper uppbådas. Nu , ' då 
året nalkas sitt slut, börj a röverierna till
t aga . Lantmilis har organiserats i byarna 
under militärens ledning och vapen ut
delats. De unga männen tvingas in i 
tjänsten - och förvild as . Hjärtat vill snö 
l'as ihop vid tanken på allt. 

På lek-pl allc-n . Foto M. Lindel'. 

och om välsignelse över Guds folk i dessa 
Il'akler och sä r skilt om välsignelse övel' 
de möten, ' som vi fram i februari och 

. mars hoppas kunn a hålla urider lednin g 
av den kin es iske eva ngelist en Hsie, vilken 
fått vara till mycken välsignelse på andnl 
platser i Kansu och Shensi. 
. Till sist vill min hustru förena sig med 

mig i wn om personlig håg komst inföl' 
Herren. Mot ta gen vår gemen samma hä Is
ning och vårt varma tack för flera bevis 
på kärlek och del!a ga nde med oss i Her 
rens verk 

Pei-Shui i december 1923. 
Ed er i hoppet och tron 

L. Hugo Linder. 

I församlingen h a vi nöd ga ts uppt aga 
kampen mot opium, SOm gjort sitt å ter
i"nträde i det allmänna live t och ju är ett 
sådant med el mot alla smäi·tor. Vi h ade 
vid h östrnö tet sorgen a tt utesluta 10 
persol1er, soin ej å tlytt varningen a tt av, 
vänja sig från las ten .. Hjälpen oss; väne 
ner, a tt bedja om dess as å terupprä ttelse 

S. M. K:s t acksägelse- och böned ag s. 
. 50~51. Att missionä rerna lyckligt fram 

kommit till Kin a, s. 58. Mis'sionsresor och 
bibelkurser, S. 58. Den inf. försa mlingens 
tillväxt inå t och utåt, s. 52. De nya för
hå llanden a i Kina, s. 54. För våra vännet" 
so m fått hembud , s. 59. 
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Missionärerna framkomna. 

Enligt den 1 mars från Shanghai mot
taget telegram ha vi blivit underrättade 
<om att d.e missionärer, som avreste från 
L<.mdon den 19 sistl. jan., lyckligt fram
lommit till Shanghai. 

Den 14 mars. 
som är S: M. K:s årliga böne- och offerdag 
anordnas, vill Gud, ett inöte på Stadsmis
sionens lokal, Stortorget 3, Stockholm, till 
vilket alla missionens vänner hjärtligt In
bjudas. . 

Mötet börj at Id. 7e. m. Missionär Mw'
1 in Linden kommer alt tala. Efter mö
tets slut blir det tillfälle att deltaga i en 
.enkel tesupe, och uppmanas alla, som ön
ska så göra, alt a nmäla delta till S. lVI. K:s 
<! xp. Tel. Norr 22473, 4459. 

Så hoppas vi, alt icke blott vi den da
:gen h är i Stockholm utan även vå ra vän
ner landet runt på ett särskilt sä tt skola 
ihågko mma mission€n i förbön. Gott är, 
'om man ·därvid kan ](Omma tillsammans 
till gemensam tacksägelse och åkallan. Där 
två eller tre äro församlade i Herrens 
namn, har ju Hen'en lovat a tt vara mitt 
ibland dem. 

Missionsresor och ,bibelkurser. 

Från medio av mars måna.d och ett stye
J,e in i april kommer , vill Gud, missionäl' 
Axel Halme att göra en missionsresa i 
Norrland. 

Den 11-16 mars leder sekreterare N. 

Nya Begynnelser på den 
. Gamla Grunden. 

Av 


Rektor J. Rinman. 

Pris 60 öre, ö ex. 25 % 


rabatt. 

.Om I bedjen.~ 
Av 


James H. Mae Con key. 


. Pris 16 öre, 10 ex. 26 % 

rabatt. 


Högman en serie bibelstudier i Betlehems
kyrkan, Stockholm. Den 18-25 mars äger 
en bibelkurs rum i Tjunnaryd, Småland, 
under missionär Martin Lindens . ledning. 
Fröknarna Maria Nylin och Ester Jons
son r esa fortfarande Hir L. M. F., Qch 
kand. G. österberg är ute på en resa till 
Värmland och Bohuslän. Missionsföre
ståndare E. Folke har för Svenska Mis
sionsrådets räkning företagit en r esa i 
Närke och kommer, vill Gud" aU för mis
sionens räkning göra ytterliga.re några re
sor inom den närmaste framtiden. 

Vi bedja alt få innesluta allt detta i mis
sionsvännernas hågkomst och förbön . 

Missionärskallelsen. 
Av 

J . Hudson Taylor. 

Pris 26 ört>, 6 ex. 25 % • 
rabatt. 
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t 
Vänner som fått hembud. 

C. P. Höglander. 

Förre skomakarmästaren C. P. Höglan
der i Stockholm har i en ålder av 85 år 
fått sluta sina dagar. Aldrig mer skola 
vi få höra och se den glade och rör
lige viinnen på vår missionsexpedition ! 
Dit brukade han nämligen komma en a 
I\,~å gånger varje månad. Under en lång 
följd av år har den uppmärksamme läsa
ren av vår tidnings redovisning för mot
tagna missionsmedel läst en post. som 
haft följande lydelse: »Obs. Sparade to
baksslantar m. m.». Det var den gamle 
vännen Höglander, som hade yrkat på, 
att hans missionsgåva skulle redovisas 
under denna formulering. Han var näm
ligen också en verksam medlem i före
ningen »Bort med tobaken»,och han ville, 
att då han gav sina sparade tobaksslantar' 
åt missionens sak, även redovisningen 
därför skulle få tjäna till väckelse och 
inspiration för någon. Men det var inte 
bam sparade tobal{sslantar, som han 1Wffi 

med. Oftast hade han lagt till inte så 
litet därutöver, och vid mer än ett till
fälle kom han med a.vsevärda gåvor, som 
hån blivit i tillfälle a tt förfoga över. 

På I30rgerskapets Gubbhus hade han 
under de senaste åren sin hemvist. För 
en tid sedan Drabba:des han av ett slag
anfall, och tre veckor därefter fick han 
ingå i den värld, dit hans själ längtade. 
Det var en stilla, högtidlig begravning i 
det, lilla kapellet vid Borgerskapets Gubb
hus. Man märkte, att vännen Höglander 
utövat ett inflytande till välsignelse bland 
sina kamrater. Vid hans grav talades om 
att han varit en outtröttlig såningsman 
och att han haft ideella strävanden så
som mål för sitt liv. Det blev den s för
mån, som skrivel' dessa rader, att därtill 
få vittna om alt han icke blott haft ide
.ella strävanden som sitt livs glädje, utan 
även andliga. Hans liv hade varit in
riktat på den eviga och osynliga väd
.deJ1~ Han hade leva t i denna världs yerk

lighet och samlat sina skatter Där. Gud 
vare tack för vad han givit genom denne 
sin tjänare! Han saknas, när hans plats 
nu står tom, men hans minne skail leva 
välsignelse ibland oss. 

N. H-n. 
-K' 

Sigrid Rudebeck. 

Med fröken Sigrid Rudebeck har en av 
våra mest hängivna missionsvänner gå tt 
ur tiden. Trots den krävande uppgiften, 
hon hade vid den stora flickskolan i Gö
teborg, vars skapare hon var, som ännu 
bär 11ennes na,mn och vinner allt större 
och större utveckling på den goda grund, 
hon alltifrån början lade för densamma, 
hade hon alltid hjärta och hem, tid och 
intresse övrigt för missionen, liksom hade 
hon blott haft Denna all leva för. Rikt be
gåvad som hon var fl huvudets och hjär
tats vägnar, såg hon alltid allting efter 
stora linjer, och. hon såg alltid längre än 
de flesta sina samtida. Så t. ex. har hon 
på skolans område utfört ,en ban~rytandc 
gärning av stor betydelse. Hon är långt 
före sin tid, brukade flera av hennes vän
ner säga. Och hon var det därför, att 
hon kunde se förhållandena och uppgif
terna i livet i evighetens ljus och mäla 
dem efter Guds må ttstock. 

För Svensl{a Missionen i Kina blev hon 
ända från början som en moder. Då vid 
den tiden litet var sl{akade på huvudet 
åt en sådan tanke som alt Sveriges mis
sionsvänner skulle upptaga Kinamission, 
gjorde hon allt' för att stödja och upp
muntra, och hon lät 'Sig ej nIls avskräcka 
av de till synes förståndiga, SOm rådde 
till belänksamhet och försiktighet. Så 
fick hon då icke blott kraftigt befrämja 
startandet av vår mission, utan hon fick' 
också fostra och giva Sveriges första 
kvinnliga missionär i Kina. 

Hemmet i Göteborg var för övrigt öppet 
för alla Herrens tjänare. Där gästade 
Frälsningsarmens general W. Booth. Där 
samlades hungrande och längtande sjä
lar för at! lyssna till det stilla, djupa viU
nesbördet, framburet av mr. Boardman, 
miss Murray och andra från England. Där 
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träffade man sådana män som Wieselgren, 
Sam Johansson, Waldenström och andra. 
Fröken Rudebeck förstod sig aldrig på 
alt begränsa , sig i sin kärlek. Hon strä
vade efter att vidga sitt hjärta, så att där 
skulle finnas rum för allt Guds folie Un
der de senare ~ren, sedan hennes ålder 
nödgade henne att draga sig tillbaka från 
skolarbetet, har hennes hem i Stockholm 
varit en samnligsplats för Guds rikes vän
ner. Trots mycket hög ålder har hon än
da till det sista fålt behålla sina själskraf
ler. Hon var alltid frisk och ung lill sin
net. HOll log livlig del i allt, som rör sig 
i liden, och gjorde alltid flitigt brul< av 
den bästa vägen att göra insatser i livet: 
förbönens tjänst. 

Fröken Rudebeck lämnar ett djupt tom
rum efter' sig. Hon ' skal! alltid, s tå där 
som ett rör oss andra kraftigt manande 
exempel: »Bliven deras efterföljare, som 
genom tro och tål amod få ärva löftena.» 

E. , F. 

Sdphia Cristina Anderson. 
Från det avlägsna Californien har även 

en underrättelse ingått om att en av vår 
missions vänner därstädes, fru Sophia 
Cristina Anderson, i ' en ålder av omkring 
68 år fått sluta sina. <lagar. Hennes make 
skriver och erinrar om hur hon blev in
tresserad' i Svenska Missionens i Kina ar
bete under broder E. Folkes besök i 
Kingsburg för många år sedan. Denna vår 
vän hade sedan dess troget följt och äl
skat S. M. 1{:s arbete. När hon nu stod 
inför uppbrottets stund, haDe hon uttalat 
en önskan Om att få en enkel begravning, 
och att i stället för blommor på hennes 
bål' pengarna skulle skänkas till missio

, nen. Icke mindre än 142 dollars inkom
mo på detta sätt för missionen. Denna 
summa delades lika mellan en mission i 
Sydafrika och Svenska Missionen i Kina,. 
Det var en s tor glädje för oss a tt få höra 
om denna mångåriga trofasta. kärlek och 
att få mottaga denna kärlel<s offergå va 
för arbetet. i Kina . Herren hugsvale och 
tröste den ensamme sörjande mal,en! ' 

N. H-n. 

Enligt 'meddelande i januarinumret a'c "The 
Chinese Recorder " har på s ista tiden Japan 
och Kina kommit i en mera vänskaplig s täll
ning till varandra. Till stor del anses dett:l 
bero på de kinesiska kristnas offervillighet, 
då det gällde att hjälpa dem som i Japan ge-' 
nom jordbävningen råkat i nöd. Huru myc
ket den kinesiska församlingen offra t för des
sa, som ansetts vara deras politiska fiender iir 
ej känt , men enbart genom »The Nlltional 
Christian Council» har överlämnats Yen 
3,500: -. Dennf\, i handling visade kri ~tllgil 
kärlek har , gjort ett djupt inti'yck och bli "i t 
en anledning till rik tacksägelse. 

Om d en ,nuvarande BhUlningen i Sydafrika 
skriver missionsBuperintcndenten pas tor ?-.'u
J'cnius bl. a,: "Skall vårt arbete under näT-
Yarande 'utvecklingsstadium gii. framåt och 
ej stanna och falla sönder, behövs den vita 
missionärens kraft mera än någonsin. Så
vii! våra unga krist.n" församlingar som rl e
stora hednaskarorna, dii'rutc ha va kastats i n 
i farliga brytningstider, ,förorsakade a" de
ras beröring med den europeiskn, civilisationeu_ 
"Kulturens offerväsen » pågår i stor skala, 
Därvid, pressas rasmotsatserna allt skarpar" 
och skarpare fram, spiinningen mellan ' ,'itt 
och svart därute, Rasbatet gör sig giillunde. 
Hos de vita yttrar det s ig i översitteri , för
v.kt och orättvisor och hos de svarta i miss-' 
tro och missnöje. Det behöver ej s;;gas, att 
ur allt detta. och ur de frihets rörelse r, som gått 
fram över vii riden 11llder de sista ii,ren, H,ve'l 
hos Afrikas svarta folk nationella stiimningar 
och strävanden viixt fram och samlat dem i 
allt Uitare massor mot de \/ib1. Sedan fler'l 
år tillbaka rinnes bland dem en stor politi sk 
sa mmanslutning, som omfattar stora omn\
den av det infödda Sydafrika, och allt hög, 
ljuddare blir kravet på stö-rre politiska och 
sociala rättighet.er. De vilja. hava ett' ord: 
med i laget i frågor, soni röra dem och de
ras framticl. Även på , det religiösa område!; 
uppenbarar sig något av samma frihetskrav i 
den stora mängd av s .k. etiopiska. sekter och 
sammanslutningar, som trätt fram därute och: 
lösgjort sig från de missionerande kyrkosam· 
fundens kontroll. Inom dess etiopiskf\, bild 
ningar, som ytterst och innerst äro politiska 
sammanslutningar och som nu sträva efter 
att förena sig i ett enda stort kyrkosamfund, 
pågår en livlig samman'blandning uv heden 
dom och kristendom, ett försök att sa mmanc 
gjuta det gamla hedniska livets seder och iic 
skådningar med det nya livets bud och kravc 
Det är samma företeelser i detta avseende, 
~om vi spåra i den kristna kyrkans iildsht 
historia, som Hven hi,r komma till synes oc!! 
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':göra sig gällande. Art nu allt detta. ställer 
de största krav på. missionerna och deras a~
hefare, ligger i öppen dag. 

Ett förföljelsens lir ' hal' det gångna liret 
vn rit för miss ionen i ](ongo. Från S. M. 
}' :.- mi8liionsfält meddelar n::issionii.r Palm
kvist följande: 

Det nu tilliindalllpna verksamhetsåret har 
varit klinnetecknat av dystra skuggor och 
Jl'i.rlig,t dagrar. Våra 3,000 församlingsmed
lemmar ha helo. detta ål' varit prisgivn" åt 
förföljelser och trakasseri er av allehanda 
s lag_ De till ett 70-tal uppgående lärarn e, 
s om genom !ldministrationen s ingripnnde sat
tes ur funktion förra året, ha ej tillåtits åter
-"ändn, till lärarekallet, huru .gärna de än 
'Skulle vilja det. Många. av dem iLro JlU enera
gerade för järnvägsbygget ' Brazzaville-Poi~tc 
Noire. Våra samlingslokaler Hro i fortsätt 
llingen stiingda för ordets förkunnare , utom 
mi i;s ionii.rerna. Ett stort antal av dessa ka
.pell ii 1'0 sönderslagn a, nedri vna eller upp
bränd'l. 

Det verkade minst sagt hjäl1slitande att se 
d essa demoniska helgerån_ Jag kunde knappt 
tIllhakahålla mina tårar , då jag stod vid rui
Jlerna till det jämförelsevis sti\.tligo. bykapel
Jet· i Mankuzu. 
. ~ u val' detta kapell , som kostat våra för

samlingsmedlemmar så. många mödosamma da
gar att uppbygga , ruinerat. Jug fn1gade dem: 
" V,Hl gjorden I , då de utskickade kommo för 
.att fördärva edert bönehu s?" "Vi sågo på och 
s l!(·kade" , sade några. "J'ag gr iLl ", sade en 
,Udre kvinna. Var det ingen , som gjorde 
~otst~nd för att hindra kll.pell et s ödelHggelse? 
.NeJ , mgen. VU'för? Svaret blev ett långt 
TnMdelande, varvid flern, sade sin mening. In
neha Ilet var uogefH r följande: Emedan det. 
val' vår överhet, 80m befallt det. Då frågade 
oel~ : »Var detoxiitt nv oss, att ej skydda 
vart kapell , som vi sj'i!vo. byggt upp i vårt 
'anletes svett? » "Nej ", ble." svuret . lIdet Vflr 
förståndigt, att I ej satten ed er II pp mot ed er 
(Jverhet. " »Nå», sade jag, »an sen I det ej allt 
for svårt utt under sådana omständighetcl' 
varn. Guds burn och församling~medlemmar ?» 
Sval:et blev ett gemensamt och kraftigt nej. 
En uldre man tIllade: »De ha stiinO't vårt ka
p~~ ll, de ha fÖ~'bjlldit oss att pris: Gud med 
""ng och nu tJll sist b'l de slagit ~önder vårt 

.llönehus, men de knnna alddo' slå sönder Val' 

tro på Gud .» . '" 

Bi.,kop Ihir.els i Sa~hsen har av den kom
muni.,tiska regeringen därstädes tvånerspellsio
nerat,s. Riksdomstolen har upphävt denna 
clagltga , åtgård. 

Litteraturanmälan . . 
I Drakens Skugga. A v Torsten Folke. Sven

ska Kyrkans Diakonistyreises Bokförlag. 
217 sid_ Pri s kr. 4: 50. 

I föreliggande arbete 'söker förf. teckna bil
den av kinesens liv, sett från religiös syn
punkt. Bokens första del utgöres aven sam
mimfattning av den reliO'iösa utvecklingen i 
Kina under gångna tide~·. På grundval a l' 
denna undersökning övergår så förf. till ell 

skildring av den nutid<t folkreligionen i Kina. 
Denna disponering av ämuet är synnerligen 
ly(·khg. För att först:). det religiösa Ii", som 
rör sig i det nutida Kina. iiI' det en nödvän 
d ig betingel~e att kä.nna · till de källsprång. 
från v~lka kineSiskt tänkande och religiös tro 
sprungIt. . 

Vid detta försök har förf. på ett erkHnnans
vitrt sätt lyckats nå fram till dessa gamla killi
språng, och han ger en ingående analys al' 
den kinesiskn. antikens religiösit liv. Denna 
hans undersökning för hOllom fram t.ill det re
sultat, att "Kinas urreligion fortlever intill 
denna d<tg dels såsom underlaa föl' ull kin,;
sisk religion, dels i siLkerligen "nära noa ur
sprunglig form på de platser, diLl' ej en "mera 
u.tvec~!ad kulturs . inflytande ännu hunnit göra 
sig gallande, d . v. s. företriidesvis ut e på 
landsbygden bland den diLl' boend~ enklare 
befolkningen . . På denna grund blir den mo
derna folkreligionen själv vår kanske vikti 
~ltste källa, . niir det gäller att kasta ljus 
over den kIneSIska llrreligioneus svårlö~Ll 
prohlem » . 

Förf. .har själv haft t.illfälle att göra s ina 
~tndler ICke hlott i studerkammaren utnll äV.en 
i en sådan urgam~al kinesis k hygd, som pro\'. 
H?llan, vilken ligger inom den trakt. d,i l' 
KlUas äldsta kultur linder de gamla kej'sarii" 
Yao, Shu,n och . .y samt dera s eftertriidare (fr. 
2300 f. KL) forst vann foWLste_ . 

På denna grundval 'söker ' sedan förf. lösa 
s in uPl~ift att skildra. den moderna folkr e- ' 
ligionen. På ett synnerligen praktiskt sätt 
går han hHrvid tillväga. I sju olika kapitel 
låter han läsaren följ a en kines isk människl\ $ 
vandring från vaggan till graven. Han skild
rar de religiösa ceremonier och upplevelser, 
som möt" denn'l människa vid hennes födelse 

. och under hennes barndom, vid gi[termål. 
lLiom hemmtes råmärken, bhind tempel och 
~udar, I hennes kallelsegärning och religiösa 
ovnlng. Arets religiösa fester samt de reli
giösa ceremonierna vid livets slut, ,;id . sjllk
dom och död skild·ras liven. Slutligen innehål
ler };loken några ,imnet belysande tabeller . 

Det är en verklig glii.dje . att få anmäla en 
bok sMan som denna, ty vi ha hittills varit. 
I avsaknad a)' något likhande på svenska 
språket. »1 Drakens sku.gga» och den av dess 
förf:s fader förra året utgivna >? Tiinkare ' i 
det Gamla: ](Ula » äro två böcker, so'l!l på . ett 
Iyckhgt satt komplettera varandra. Anm. har 
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vid genomläsandet· av dessa böcker gång på 
gäng haft en stark känsla av huru lyckligt 
det: vore, om missionens utövare i allmänhet 
hade sökt att så kunna tränga in i och förstå. 
kinesiskt tanke- och andeliv samt dess reli
giösa yttringar. Det 'v'ore varmt att förorda, 
att" båda dessa böcker användas som läroböc-" 
kel' vid blivande kinamissionäre~s utbildning. 
Det är ju på det religiösa livets område mis
sionären är kallad att arbeta, men det är fara 
värt; att missionärens utbildning blir lagd 
sä, att då han utgår till sin gärning, han är 
mer förtrogen med detta folks yttre historia, 
dess i ögonen fallande ofta ytligt uppfattade 
egendomligheter, dess kultur och politik, men 
står nog så främmande inför det "eligiösa liv, 
som rör sig bland folket. Faran härvidlag är 
betydande. Missionären kan därigenom kom
ma att mer eller mindre omedvetet i sin verk
samhet mera bli en ~ed ämbetsmän liktän
kande än en .Andens man som förstår att i 
den kinesiska folkreligionens religiösa yttring
ar spåra något av den längtan efter gudsge
menskap, till vilken han i sin verksamhet 
borde anknyta sig. Denna bok liksom boken 
»Tänkare i det Gamla Kina» tillönskas där
för a ll framgång och en vidsträckt spridning . 
Må de särskilt uppmärksammas av dem, som 
vilja göra dessa frågor till föremål föl' verk
ligt studium. N. H-n. 

Kyrkans ansvar rör prästbIldningen. Av Ad. 
KollInodin. Evangeliska Fosterlands-Stif 
telsens Bokförl ag. 32 sid . Pris 50 Öre. 

Detta är en av helig nitälskan flammande 
skrift i anledning av läget vid våra teolog:ska 
fakulteter. Den som ön skar att få en klar 
och kortfattad överblick över hurudant läget 
harvidlag verkligen lir, må läsa och behjärta 
denna skrift. Man må vara tacksam, så länge 
ännu så klara röster höras i dessa livsviktiga 
frågor. N. H-n. 

För tro och bekännelse. Inlägg i allas vår 
viktigaste angelägenhet: Utgivna av E. 

Lau1·ell. mLftet I: Utgivarens förlag. " 79 
sid. Pris kr. 1: 25. 	 " 

DeLta »Inlägg i allas vål' viktigaste angeW
genhet » har samma ,[dIa syfte som ovan 
anmulda bok. Men det är ingen str idsskrift 
utan ett allvarligt maningens ord »ti ll efter
tunke och uppbyggelse», därvid förf., pastor 
emeritus E. Laurell, i klara, miLrgstarka ord 
talar om »Människans uppgift», »Korsets ri 
kedom» och »Främlingskapets sinne ». Duref
ter följer en synnerligen läsvärd artikel om 
»en rätt uppfattning av bibelns inspiration". 
Efterföljande artiklar "avhandla sådana äm
nen som »Ur kristnas liv », »En rätt blick på 
tidsläget», ett rätt så utförligt kapitel röran
de litteratur, som förf. anmäler och rekom
menderar för dem, som i tidens" ytlighet och 
otro vilja tränga fram till och uppleva salig
heten aven verklig tro och levande gudsge 
menskap. Boken erhålles dels direkt från 
förf., adress: TålIbo, Su"ndbyberg, eller från A. 
V. Carlssons bokförlag, Stockholm, och rekom
menderas boken härmed varmt. N. H-'n. 

J ohn 	 Bunyan och Kristens resa. Av David, 
Hedegård. Svenska Missionsförbundets 
föriag. 47 sid. Pris 60 öre. 

Med synnerligt intresse bar anm . Htst den -o 
na lilla goda skrift. Förf., som bygger sin 
framställning på flera mycket värdefulla kill, 
lor, har lyckats att i. korta drag giva en mäk, 
tig helhetsbild av den märkliga mannen, förf , 
till världens näst bibeln mest spridda bok. Det. 
ger god behållning både för tankar och hjärt,. 
att genomläsa den. N. H---1'/.. 

Längtan och aning. Dikter av le Nilenius. 
t:>. A. M: s förlag. 72 sid. Pris häft. 1: 75, 
klotb. 2: 75. 

Vackra, stämningsmättade d.ikter i viI lca 
förf. velat ge uttryck åt den längtan och aning· 
som rör sig hos den människa, vilken fått sin. 
blick riktad mot den eviga världens verklighet 

N. H---1'/.. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i . Kina" 

Allmänna missionsmedel. 

237. E. F., Kimstad 
238. M. S, gm S. J., örebro 
239. »Mattei 18: 19 » 
240. Onämnd, tackoffer för N. H-s till 

frisknande " 
241. Galtås mfg . 
242. E J., gm W. L' Kumla 
243. »Rom. 10: 15», til I R. Anderssons un

derhåll 	 . 
245. K. M. A:s pensionsfond tili A. Forss

bergs 	 underhåll 
246. ' K. M. A ., till d:o 
247. 	 Sparb -tömning 28/1, gm S. ' A. A., 

Höganäs
248. E. A.i Fröberga, gm M. K., ~orrkö-

ping . 
249. ;,Ps 23: b gm d:o 
254. J. K., FinsplIng 

30: 
9: 90 

200: 

5: 
40: 
10:

200: 

75:
50: 

153: 07 

100:
9: 

100: 

255. O., gm M. S .. Visby 10 : ~ 
256. 	 De Ungas syförening i Åstorp, spor

bössemcdel 35:~ 
257. T. L. E .. Elfdalen 	 3: 7;;' 
258. P. O. O:,:. gm d:o 	 10: 
259. H. ,L , l'..slÖf 	 2:§
260. Huskvarna Evang. Mfg 7{): ~. 

261. B., gm N. M. O., Huskval'llll 
262. O. .J., gm d:o 	 ~~= 263. N. M. O., Huskvarna 12: 5~ 
264. »Annie» 	 10: 
265. 	 »Två missionsvänner», Filipstad', gm 

R B. 100: 
266~ E. H.. Uppsala 	 10: - . 
267. H. B, Enskede 
268. »Vännen från landet», gI)l. C. A.,

Vadstena 	 10 
269. "Ur Guds rika förråd» , gm d:o 10 
270. G. K., Björköhy 	 10 
271. E . J., Boden. till J. Aspbex:gs IlIHlerh. 100 
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272. Kinakretsens spHrb.·medel gm d:o 1~3: 50 317. Koll. v id missionsafton å K. F. U . 
273. E. R, Gistad 	 ;'0: - M. 11 /2, Sthlm 21: G;: 
274 . Sparb.-medel från Ingelstorp, gm E. 100:- 348. " En liten skärv till Herrens rikssak 
276. Boda mrg 50 : - i Kina. Krön . 29: 12, 13" 10: 
2i9. Allernms mfg "O: - 3j3. En blom ma på Almas grav 23 /2,
280. G. E.,· gm G. G., Motala 10:- Huskyarna 	 10: 
281. 	 Daggryningen i K.}[. A., till E. 356. E. K.. Björköby, "Evigbetsblommor 

Bergs underh. noD: - på Gurlis grav » 5: 
282. D:o till E. Bergs ntresn. 1281: 34 357. Grytgöls bruks och bys mfg 23: 
283. K. F. U. K:s Centralförening, till 3,)8. Ekenäs' syfören. 	 75: 

M. B.iörklunds lIlHlerh .. gm K. 359. K. D. 	 150:
M. A. 	 900:- 360. A. R.. sparb.-meuel, gm K. D., Viixiö 7: 3,

287. Koll. i Valleberga , gm F. S, H ed· 361. A . L., d:o gm d:o 	 10: 
vigsda l 4G : il 362. Växiö-vänner, d :0, gm d :o 11: 80' 

2S8. B. C., Slnn'up, resebidrag 10:- 363. Kinalllöte i Lanna 5/2 7: 
289. Koll. i Träll eborg, gm O. R. 21: 02 3G4. " Guds pengar», Lanna 10:
290. J. N., MalDlö r):- a65 . Koll . i Hackvad 6/2 16: 27 
~91. H. H ., Ma lmö 5: - 3G6. D:o i Fjugesta 7/2 15:
292. 	 Koll. vid Biskopsgatan lO, gm H. K. , 367. Kinamöte i .Eker 8/2 31: -

Lllnd 35 : 12 368. Koll. i Glas hyttan, Almby, 11 /2 25:
293. 	 D:o i Immanllelskyrkan , gm H. N., 3G9. D :o i S. Folkavi 13/2 25: 

Malmö 280:- 371. D:o i Vållga j gm O. E. ao:
294. .J . E. S, Malmö, resebidi-ap,- 25: - 372. A. J. B ., Vanga 	 10:
295. O. N., Flying" 	 10: - 373. Kol\. i E rstorp 8 : 
296. " Gamla Farmor " , d :o 2: - 374. D:o i Grytgöl 	 ~O: 60 
297. A. P., d:o 	 1: - 375. D :o i Folkström 7: 5er· 
298. Koll. i Höör, gm A. K. . U:2R 37G. D:o i Flisby 	 la: 
299. D:o i T jörnarp, p,-m A. E. 14: 56 377. D:o i Bodafors 28' 
~OO. D:o i Eslöv, gm .J . J. 14: jO) 378. D:o i Sävsjö 32 : 
~01. ,J .J., Eslöv 50 : -- 379. n:o iFredriksdal 30: 
302. Missi onsarb.-fören., gm A. G .. Kris · 330. K. Thoursi. Holl 	 5: 

tianstad 2:" - 381. C. S., d:o l ;;: 
~03. Koll. i Onnestad, gm L. P. 2;;:- 382. Koll . i Svennarum 27: 
301. N · B .. Hässlebolm 15:- 383. D:o i Vaggeryd 10: 
:105. Koll. i Osby. gm A . K. 19: 50 384. D:o i Hörle 15: "O 
HOG. E L., Köpenhamn 2,000:- 395. Onämnd. Skillingaryc\ 10: 5er 
il07. Sparb -med el från skolbm'n & syför- 38G. Mfg i Skillingaryd, r esebidra g 10:

e ningen i Appleryd, gm H . P ., :\87. Koll. i Byarum 8: "O 
Brömsebro GG: 65 ~88. D:o i Skärstad 13: 2:' 

308. Ungdomsklassen i OVB lll llY l'a, till E. 389. Vid sparb.-tömning i Äng 84: -
Le nelI s Ilnderh. 2;': - 390. )l . . L., Äng 	 40: 

309. G. K., Björköby 25: - 391. Koll. i Hol shy 	 20: 
310. F. H ., Dnvbo 	 20: - 392. S. T., Mnspelösa, resebidrag- 15: 
311. L. Äppelviken 2: - 393. W. W. 	 '>0: 
312. »Blanka pengar och eltöl"i ng-a r 394. Röks sy fören. 	 75: 

Herrens Jesu välsignade n a mn ». 395. De Uugas' syför en . i Åstorp 150: 
O. & H . K.. Lund 15: - 396. Vinl'öls arbetsfören. 150 : 

313. Anktionsmede l från LlInd, gm d:o 300: - 397. Spa rb -medel från Hålahult, gm H ..J. 72: S(I· 

:n4 . Bäckseda mfg ~O: - 398. W., nr sparb., gm A. J .• Alingsås 5: G$ 
315. L . B .. Biörköby 10: - 399. A. J ., ur sparb. 50: 
31G. Rab. å H. S . O, gm (1: 0 10: 60 400. J. S ., Hak a rp, »Tackoffer för väl
318. »EH tackoffen> 	 1,000 : - s ign elsen enligt " Moseb. 28: 5» 20 : 
322. »T ack till Herren». fr. H. B., Runs ;jO : - 401. Höreda syfören. 	 25: 

-323. Borås·Sjömarkeus KillakretB, sparb.- 402. Koll . i Borensberg 	 25: 
medel 115: - 403. A. L., offerkuvel't, gm A. B., Skel· 

:JU. I,ammåsa missionsf.. Hols bybr unn 30:- lefteil 10: 
32.5. Emma & Tilda, ofl'erkuyert, gm J. 401. Onämnd, Skelle fteå, t ill E. Sjöströms 

S. Karlskrona 	 4: ;10 lInderh., gm d:o 10: 
326. E. K, Joh. 3:16, gm d:o 10: -- 408. C. M . •J., Biörl,öby 1,000 : 
327. »H errens del", gm d:o 20:- 409. »Tackoffer. Ps. 103 : 1» 100: 
328. 	 H. L ., på 50-årsdagell 10 /2, " ,Jag kan ~11. L. L, Nord erön 55: 

icke räkna dem alla. de prov på 414. Ullg-d .·fÖren. i Habelsbolet 25: ~ 
Gnds godhet, jag rönt" 50: - 415. V. P., g m T . B, Älg31'ås 20: 

320. Koll. från Söndagsskolan, Skellefteå, 416. Gilvollnktion i Lofta d. 14 /2. gm A . 
gm C.G. 30:- P. R. 60 : 

:J30. R . L ., H ästbo. "ett t~ckoffer för 417. S parb -medel fr . Kinnekleva & Kje
undfången bönhörelse» 10:- s ta ds mfg 138: 79 

~31. K. J., Ekeid. »fö r försålt tr iid " 5:- 418. E ..J. , Köping 20: 
332. 	 I s t. föl' blommor på Gurlis gl'UY, 419. Allktionsmedel m. m. i Eslöv, g m 

av A. K, Ekenässiön 10: -:- S. J. 40&:
333. 	 A. K., Biörkeryd, till J. HuJtqvists 420. Koll. i Eksjö, gm d:o 63: 

hemresa 10:- 421. D :o från K. F. U . M:s lOissionskret s, 
334. D:o, till M. Lindens Iluderh. 15:- Norrköping 78: 39 
:135. C. T. Saltsiö-Storängen 200: - 422. B. , Djursbolm 25: 
336. "Tackoffer». Sthlm 25:- 423. O. B . Västerås, prov. å S. L. 6: 7~ 
337. Offel' kllvert fl'. Fridhem , gm H . I .. 424. Mörteryds mIg 50: 

Ä[garås 4'- 425. Ankt ionsmedel från Orbergu. gm E. 
338. Myrhults mfg 	 10: - S, Vadstena 50: 
339. B S, Hovers berg 	 15 : - ~26. Missionsvänner i Hassie till Hildm' 
342. Kinavänner i Norrköping, gm A. S. 161:- Anderssons underh., gm S. A., Ma
343. Linneryds mtg, sparb.-medel 100:- riestad 	 102 : 
344. P. A, Höreda, d:o 	 5: S~ 429. Skolbarn i småskolan & mindre folk
345. Onämnd, »Ett tackorrer till Herren» skolan, Hån. gm G. G ., Vem dalen 5: 

gm d:o 	 10:- 430. Ph. i Hörby 100: 
346. H. R.. Uppsala 	 10: - 431. E. S, NässIl ndet 15: 
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»Tvä kamrater" 	 ;;: - Daggryningen i K. ~L A., till Lärare" 
O. D . . Malmbäck 25: - krafter: Ronanrn 200: -, Hoyang
Svenska Alliansmissionen. Jönkö- 100 : -, Ishih 100: - , Haneheng

ping. lill A. & A. Bergs underh. 3,000:- 100: -, Pucheng 100: -, Puehowfu 
~:17. D:o, till Hugo Linders uO<.lerh. 1,500:- 75: -, Mienchih 1~0: - . ' 77;;: 
J38. r. & W. L., Sjötorp, till Nath. Eng 286. M. M., Ljungby, till I. Ackzell, för 

bäcks uuderh. 2;""): - barn- & Kvinnoarbetet lj: ': 
~39. D:o, till Oscar Carle us underh. 25: - 319. " Lady », till barnh . i Sinan, gID M. 
JJQ . Onämnd, "Herrens tiond e" , till mis H., Heljebol. . 5: 

sionärernas hemresa. Ma I. 3: lO, 320. H. S .• NOITköping, till Anna Eriks
gm M. H., Magra 5: - son, Hallcheng, att auv. eft. gott.f. 10:

Hl. 	 ?i'L H., Magra, till Judith Hult- 321. M. P., Slorhögen, till Hanna Wang, 
. qvists hemresa . 50: - at.t auv. i ver!iS. efte r gottf. 6: 
Kyrkliga syfÖren. i Mllgra 100: - 340. E . F., Uppsala, till Malte Ringbergs
}) Ov3nifrån » 100: - verks. ' . Il: ' 
») Onona1' » 10: - 341. H . K., Hu saby. till M. Petterssons 
A. 	 H ., Stensiön, t ill Jndith Hnlt- barnhem i Sinan. gm. A. K. 20: 
. qvists h ellll'esa 30: - . a;;o. Söndagsskolan. Ruskvarna, till gos-

Skolbarnens i Bod a sparbÖssa, gill sen. Heo Fuh-Yllens unoerh . 150: 
A . H, Stensiöll n: 50 351. SyfÖren. i Linngby. till r. Aekzell 

Onämnd. Orm a ryd 10: -,- för barn- & kvinuoarb. 100 : 
J. A. B .. d:o 	 ;): - 3;;2. E. S., Ljungby, till d:o 50:- ' 
S. G., 	 Nässjö. resebidrag 20: - 353. I ~t. f. blonlInor på fru A ckt.ell s 
S . A. E., BarkerY<l s bY 	 pav, till I. Aekzell olt anv. ' efter 
C. G., Flisby :l:  ,gott f ., gm d:o 2~: 
Koll . i SUllllcränga . gUl d:o ,;: 60 " KinaYöre niugen " i Veua. till evan-
Syskonringen .... Suulleränga, "111 d:o 100 : - gelists uuderh. och med ' M. Ring-
Sparbössor i l'lisby, gm. F.. B. 2(;3: 02 ber" överenskommet iindam/U 700: 
Koll. i Flisby, glO d:o 68: 11 3iO. »Böllliöre lse» . till Maria Pettersson s 
D:o 	 i Tranås. gm K. B. a~: 66 barnh em 10: 
K. & J. B. , Tranås, resebidrag 10: - 40:;. A . & A. P:, för bibelkv.-ver ks . i 
överbet. å böcker 4: 51 Pnebow 25:

40G. Frn Ebba Skyttes minne, till underh. 
Kronor HJ,283: ~2 av bibelkv_ Yang shi shi, Tuug

chow fn 100: 
S. M. K:s Pensionsfond. 407. GUl L:,. Sv. Barnt:s exp., JÖnköp., 

~H_ ?i1111. 3: 3 50 : - till Maria Petterssons skola, Sinan 42: 9. 
:JH. Onälllnd. pro'-. å S. L. 4: 50 410 . Forshems KristI. Ungd.-förell., till 
;H9. ,,14/2 » 2;;0: - gossen Ynin-tongs underh . ~O:-
H2. H. N., Anderslör 2.667: - 413. K . P., Brodebolet, till Maria P et

terssons barnh., !:"m T. B .. AlgHrås 10: 
Kronor 2,971: ;,0 427. Hassie Uugd.-fören., till Elsa Eng

bäc k, att anv. efter gottt. gm
Siirskilda iindam.ål. S. A .. Mnriestad 	 ~O:' -

2;;0. 	 L. K., Klilltcmåla. till Maria Petters- 428. B. S., Vägerst.a. till bamh. i Siuan :>: 
son i Sinall att- auv. eftcr gotl f. , 432. Hälsingborgs Bal"ll-mfg. till flickan 
J,t"mM. K., Norrköping l:;: - Ai-Hua i barnh. i Sinan 150 : 

D: o, till Anna Eriksson. Hanc hellg, 433. Gm L:a Sv. Barnt:s exp.. JÖnköp., ' 
alt anv: efter gott t., glO d:o 10:- till Barnh . i Sinan 6: 70 

S. 	 P .. Norrköping till Anna Eriks A. G., Malmö. för evahg. We; Dei 
sons kviunoskola, gm d:o 7: - ch an & Siao Hsi-kao, underh. 2;;0: -' 

:];;3. 	 Visby femöresfören. till R. Lin<ler, 4r.0. Husaby och Skjelvums mfg. att auv. 
hjälp i evallgelisationsHrbetet 27:- till hjälp för inköp av häst till 

F. 	M., Mörby, till Hngu Liuder, att ti.!l O. Ca r!<;n 55: 
allV. efter g-oUr. . ~O: -

2,7, . " Bönhörelse " . till MIIria Pettersson, K rOllor 5450: 67 
Hit anv. till bl1rnh. 10 : 

278. 	 Jönköpings KristI. Ynglingafören :s 
. llIissionskrets , 1ill Hugo Linder, AIl1uiinnct mi.ss ionS1)Ledel 19,283: ~2 

för arbetet å han s statiou enl. S. M. J(:s Pensionsfond 2,971: 50 
hans. egna bestämmelser 200:- SärSkilda 'ii"damål 	 5,4.50: 67 

Daggryningen i K. M. A .. till flick

skolorna jämte dyrtidstillägg, Ho 
 Su.mma ""der / eb1". må·n. 1924 Kronor 21,705: .39 
nantu 350: -, Hoyan!:" 350: -, Ishih 
350 : -, Hancheng 350: -, Puehen!!" 
~50: -, Pnchowfll 350: -, Mienchih Tae ken H er ren, åkHllen hans nHlUo , gören h a ns 
350: -	 2,450 : - gärnin!:"ar knuniga bland folken_ P,. 105: 1. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
TeleCon : 44 59. Norr 224 73. . 

INNEHÅLL: 

Hjärtan som längtande söka ... - Ännu en gång. ...:... Kom och värm mig! ....:. Frå n 
redaktion och expedition. - Vänner som fått hembud. :- .Frän när och fji;irran

~ Litleratura.nmäbn. - Redovis~il"!gen. 

Stockholm. Svenska Tryckeri a ktiebolaget. 1924. 
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RED.aKTÖR: NATH. HÖOMAN. 

Vid fastlagstidens början. 

_ 	 Upp till korsets kval och pi na Till min salighet beträder 
Går, min Frälsare, din stig: Du en väg av törnen full 

. Och jag skådar hur de dina Och i marterskrud dig kläder 

Under bävan följa dig. Ack, för mina synders skull. . 

Ack, hur litet än de kände O, må aldrig jag förgäta 

Guds förunderliga råd, Denna kärlek underbar, 

Denna mänskovärIds elände Ingen, ingen kan den mäta, 

Och din härlighet och nåd. l ntet lod den pejlat har. 


Jesu, giv mig nåd att dröja All din smälek, all din smärta 
Vid den marterväg du går Tåligt som ett lamm du bar. 
Och i tro och andakt böja Kärlekselden i ditt hjärta 
Mina · knän vid dina spår, l n i döden -bt:unnit har. 

. Där min frälsnings helgedomar Ingen synd din själ förgiftat, 
Stå mig öppna varje stund, l ntet hatets böljesvall. 
Och där fridens lilja blommar Nu ett nytt förbund du stiftat) 
Överallt på helig grund. Nådens, som förbliva skall. 

Jesus, du vår vän i nöden, 

Själavännen, vit och röd, 

Du var lydig intill döden, 

Ja, till korsets bittra död. 

Till ditt sköte vill jag ila, 

Prisande ditt stora namn. 

Låt mig trygg och salig vila. 

Jesu, i din hulda famn. 


E. .G. Bollmim. 
(Ur Sanllingsvittn<r.j 
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KRISTUS HAR AVVÄPNAT ANDEVÄRLDENS FURSTAR 
. ...• OCH VÄLDIGHETER.• · . 

Kol. 2: IS. 

·Det är Kristi seger, det är korsets 

triumf. 
. Avgrundsfurstens vapen äro sam

vetsanklagelser och syndens makt. 
. Dessa vapen har Kristus tagit från 

honom - genom ett liv i fullkomlig 
lydnad och seger över all synd, genom 
sin försoningsdöd och sin härliga upp~ 
ståndelse - för vår skull. 

Därmed krossade han ondskans 
furstes huvud, dömde synden i köttet 
och fastnaglade skuldebrevet vid kor
set. 

Därför kan Paulus .triumferande ut~ ' 

brista: Vem är den som vill fördöma? 
- Kristw,:. Jesus är den som har, . 

dött. 0:-.. l haven nu gjorts fria ifrån 
synden~ .. (Rom. 8: 34, '6 : 22) . Och 

Petrus kan säga: Stån vedersakaren 

emot, fasta i tron. 
Syndens furste är en avväpnad fi

ende, men endast i den mån vi äro 
korsfästa med kristus och så vitt vi 


. äro i tron förenade med honom i hans 

död och uppståndelse. 

Djävulen är avväpnad, då vi själva 
äro avväpnade, det är maktlösa 
och den som är korsf~st, han är a v
väpnad - så att vi endast och alle
nast lita på' vår allsmäktige herre, 
strida i hans kraft och segra med hans 

seger. 
Gentemot den, som är korsfäst med 

Kristus, har syndens furste inga seger
rika vapen. N. P. Madsen. 

(ut' Orrl ef) 

I rövarhänder. 
Under ' re'm . veckor förra ~\I'er voro lvfl 

av Kina Inlandsmissionens kvinnliga mis
sionärer tillfångatagna av rÖ~flre : N,'tgot 
om deras el'farenheter under denna tid 
berä ttas här för att påminnfl oni Glids he
varande makt och behovet av att i förhön 
fra mlJåra dem, som ha sitt arbete förl[1gt 
hll oroliga tralder och där äro i fara för 
l'övare. 

Redan i förväg hade Gud liinkt prl sinn 
tjänarinnor och den nöd Hnn fann yarn i 
överensstämmelse med sina planer att lfl- . 
la dem genomgfl . De hade m~lnaden före 
tillfångatagand et blivit kroppsligt stärkta 
under en vilotid på Kikungshan. De h ade 
ock där läst en uppsa ts om Hugsvalare/;, 
den Helige ..Ande, och i anclligt hä n~eencle 
blivifs·tärkta. Under sin Ut ngenskap fi ngo 
de Fpfii'l<nT(ell ' prÖYfI , a tt den Helige Ande 

verkligen ~ir Hugsv;llaren, S[l att de trots 
allt nu kunn a hetyga, a tt de ej en enda 
gå ng förlorade hopp och frimodi ghe t. 

Rövnrna infunno sig den 22 septemher 
på Sihwa miSSIonsstation, under det man 
;"t\ fr uk ost. Gevären riktades mot de tV;l 
damerna , och rövarne begärde för·st va
pen. Då man svarade, att sådana ej fun
nos, plundrades huset, och alla pengar 
och dyrbarheter rövades. 

Senare .. infann sig röynreh övdingens 
närmas te man och lovad e att »skydda» 
mission ärerna, men »sl,ycldsvaktell» "isa
de sig i stället "ara en »fångvakt» som' 
sk ulle förhindra der as flykt. En av »501
datenHl » i . (kill1l1. vakt inriklade sin revol
yer mot de \,'ä damerna och hotade skjut a 
clem, om de ej genast betalade 10,000 
pund. ,- S"aret ble,,: »Det lill a vi hade 

.. - -_ .
i 
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jJenllingeväg han I r edan tagit fr~ln oss. 
önska Ni taga även våra liv, så fån l väl 
taga även · dem.» 

Då rövarne utplundrat s laden och allts rt 
voro Hirdiga a lt resa d ärifr ~Ul, beordrades 
des.sa två kvinnliga rnissionärer alt följa 
med. De vägrade fö rs t, men dft rövarna 
lned~n käpp gå vo eftertryck ?t t befall
ningen, . var intet annat alt göra än alt 
lyda. De fingo åka 1 sv. mil i killeskärra 
och ringo sedan stanna i e tt lit e t smutsigt 
rum med en mindre sängplats alldeles 
ö"erfull av ohyra. Där tillbringade de 
(örs ta natt en av fångenskapen tillsam
ll1ans med en idiot, som kv arläm na ts d:i 
övrigainvånm'e fl);tt från pla.lsen. 

Efter några dagars plundring i delll);] 
lrakt,drogo rövarna mot nordv äs t. De 
"oro nu inberäknat fån ga r och by te elI 
sällskap som frå n förtrupp till efter trupp 
upptog en sträcka av nära l/z sv. mil. Mis
sionärema, deras dyrbaraste byte, funn os 
mitt isälls1;,apet och voro omsorgsfullt be
vakade. Lyckligtvis voro de för r övarna 
värda mera so m levande än som döda. 

Så småningom närm ade man sig bergs
trakter . Mjssionärerna tvin gades där a ll 
rid a,dock först sedan de vadat över en 
n od, ja, sedan de kommit över den, över 
~\nnn en djupare än den först a. Un{] er ti 
den beskötos d e av förfölj and e soldatel', 
men fingo erfara UIJpIyllclsen av Jörtet: 
»Om tusen falla vid din sida, ja, tiotusen, 
p~ . din hög ra sida, ska ll del dock icke 
dr abba dig.» . 

Under vistelsen i bergstr alden voro dc 
l)~stan . s tändigt ut satl a för gevärseld av 
förföljande soldater. . Hon ans guvernör 
ha(le underh andla t med rövarehövdingen , 
men då denne ej ens var villig a lt släppa 
missionärerna · mot löfte om förlå telse, lö
sen oeh möjlighet att å tervä nda till si n 
hemtrakt, blevo underhandlinga rna ay
brJltna, och guvernören sände sina solda
ter .a tt bekämpa r övarna: HaJl gav därvid 
soldaterna befallning att ejkom.ma å ter 
ut.~n att h a de kvinnliga missionärerna 
med sig: 
:.P eh .· .25 oktober ll ~de solda terna om

ti.ngat 'rövarna,oeh .en häf.tigslrid · börja
rle ·oeh p:'giek till midnatt. Drl striden 

upphörde, sökt e r övarna, skyp.d ade av n al~ 
tens mörker, a tt undkomma. · Over lmlla r 
och genom ·dal ar och vattenströmmar ru
sade man framå t i h opp a tt komma un
dan. Strax före dagbräckningen började 
soldaterna änyo beskjutningen, och flyk
ten blev desto vildare, men hela d agell 
drogos ändä de kvinnliga missionärerna 
HV rövarna med i deras sällskap. Då nal
ten kom, fingo de ej heller vila. Fas tän 
fö tterna voro ömma, oeh de kände sig 
oerhört tr ötta, måste de under na tten 
marsch era omkring 13 km. llä .- stigar bland 
bergen. 

Den 27 lyckades rö"afll a k or(ll 11 a uPjJ jJå 
en höjd, lä mpad för försvar, och sökte 
[ör en s tund göra motstå nd. Snart tog 
emellertid deras ammunition slut . och 
samtidigt försvann varje spå r av ordning 
och disciplin. I vild flykt rusade man ned 
för h öjden, men sökte ändå få mission
närerna med sig . . Ett par r övar e fattaDe 
fröken Darroeh s h änderoeh drogo henne 
med . . De släppte e j ens, då hon föll : på 
ansiktet, utan släpade henue nedå L · Bus
kar och · törnen fa ttade i h ennes kläder. 
Kläderna revos sönder, men fram[tt och 
Jledå t gick det. 

Slutligen lycl(ades hon Hl loss sina h än
der och fann a lt de t var självehovdiiiOgell! 
som släpat henne med sig. Hon vägrade 
då att följa med lilngre oeh till svar på 
hans h otelse a tt skjuta h enne, om hon ej 
fö ljde med, svarade hon: »S I.(jut bata. Jag 
kan ej springa l ängre.» - Hari vänd e sig 
om, och då h an s~l g sold a terna närma sig; 
sprang han ul an a tt skjuta. 

Efter h onom -rusade a ndl'u r o,'are förbi. 
De gjorde även de försök att HI h enn e 
med , men hon lyckades komma i skydd 
aven hög ldippa, där h on satt, under aet 
kulor ven o ornkringhenne. . 

Olll en stunc\ hörde h on röster och fick 
se tre personer . Hon visste ej om det var 
soldater, som kommi t för alt r ädd a hen
ne, eller rövare, som konuriit å ter fÖl' · alt 
söka r eda på henne. Hon l'Cste sig emel
lertId oeh fick till sin glädje höra fÖTst 
frågan: »;'i.r Ni utlänningen?» (en fråga" 
som ej var -obehövli g, sä tilltygad · -och 
sIlluIsig SOI Il hOIl wtr) och srdall: . »Var 
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ej rädcl. Vi åro soldaler" sori) kOlnmit rör 
att rädda Eder.» 

Snart funnode äv.en · Miss Scharp och 
glitdjen över alt åter vara fri yar full
ständig. 

r början av sin fångenskap hade de till
samman bett Gud alt få vara tillsamman 
och .pä så' säll vara varandra till skydd. 
Denna deras bön hade ock blivit hörd, ill
l'ninstone i så målto, all de varje natt, då 
el" bäst behövde varandra, få tt vara till
sammans. Under dagen hade de ibland 
för en . stund skilts från varandra, men 
aldrig under nallens mörker. Gud hade 
också under denna svåra lid givil dem 
Flä.d och ·kraft alt uthärda. De siiga · sig 
ini · kunna tac\a Gud för dessa erfarenhe
ter, emedan de därunder på elt nytt sä II 
lärt känna Guds trofasthet. De ha erfarit, 
all Gud varit med demi nöden. De ha 
ock sell, all Han, när Hans tid var inne, 
var mäktig föi'a dem ut därifrå n. De ha 
sålunda anledning till · tacksägelse. Vad 
sköla d~ vi · säga, vi som få bo . i · trygghet 
och'Yara befriade från olyckans skräck? 

'!!!!J/J!. .. .TlI~.E.l$E;- ..~. _Ji!!//Jl>1.
~ ·oa<BöNE~ 

. För räddningen aY dc tillfå ngatagna 
llli~sionärerna, s . . 66. . 
. 'De missionärer. som studera språket, 
s.' 68. 

TiiHpredi.Izan, s. 68, 71. 
Bibelkvinnornas arbete, s. ö!). 

l)c ~nyvunna själar~a, s. 69,70, 71. 
Hörelserna i den muhammedanska "ärt 

den, . s. 71. 
Den tyska missionen, s. 72. 

~~~~Ut.u.U~~~.M-UM·~ 

Bedjen för . missionärerna I 

Sl(r·iv till ' missionärerna! 

Läggul på djupet! . 
))Nallen hade varit lång- och arbetsam. 

Missmodiga höllo ·fiskarna på alt skölja 
sina nät där vid Ge·nesare·ts. sjö, då han 
den Underbare, Mästaren och Hjälparen' 
kom och tog en av deras bå far- till pre
dikstol och därifrå n undervisade ·folket . 
När han slutat tala, sade han till Simon: 
'Lägg ut på djupet; och 1<asten där ut e dra 
nät tiH fångst'.» Vi veta så väl · huru det 
gick. På Herrens ord kastades näten ut 
och fångsten blev så stor, atl näten gingo 
sönder. Huru mycket underbarare ble\' 
det ej för Petrus a tt sedan få :Uppdraget 
alt bliva en människofislxare. Della fisk a
fänge var ej bloll ett under, utan en pro
fetisk förebild i handling framställd . 

Så har den upprepats här i vårt Ishib
distrikt under del nu gångna årel. · Huru 
få voro vi ej i arbetet! Huru försökte vi 
ej att vinlca och ropa till oss . kamrater 
men det fanns inga. Vi kände huru näten 
brusto och huru få ngsten liksom ' ville 
sjunka och försvinna från oss.· Där lå ngt 
borta i Sverige sitter måhända mållgen , 
till vilken Herren gång på g:\ng har sagt: 
»J ag vill ha dig till männis1(Q[iskare ibland 
Kinas millioner.)) Att de ej hörde oss ropa 
på hjälp, är ju ej underligt, när de ej 
böra Mästarens bud. Låt Honom e} kalia 
förgäves! Giv Honom allt! Han allena 
iir det värdig. 

Här hemma på stationen, i flickskolan, 
små klasser med kvinnorna, söndagarna 
besök i kvinnliga fängelset och e tt ocb 
annat besök i byarna i ·närheten och min 
l;amrat (fröken Rudvall) i sina studier 
allt höll oss med ständigt arbete. 

Våra evangelister vOro ute på besök på 
utstationer då och då, men en · av dem 
var ständigt med i stora predikotäitet, .som 
godhetsfullt lå na ts åt vårt distrikt för hös, 
ten. Där. voro bibelkvinnorna Chang ·och 
Ull med också hela tiden och .ha . gjort 
ett gott arbete. Strax före nyåret kom
mo de hem, tackande ' och 10vande ·Gud 
för Hans be"aranoe makt (desen-as le "ec
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ko.rna · har termometern visat . ända upp 
ii Il 12° - Celsius). I byar där nya ,;än
ner till evangelium funnits, har det varit 
I'ätt så besvärligt med att finna hostad. 
Ylen· trots köld och obekvämligheter voro 
de bara giada åt sin arbetstid. Ordet har 
utsåtts till · skaror,och frukt .ha de även 
setL 

En vecka på vardera av \I ulika platser 
ha de haft tältet uppslaget. . Deras erfa
renheter på alla dessa platser skulle kun
na . fylla en hel liten bol.;. 

Härmed bara en händelse, en a,· fruk
terna, en fångad själ ievangelii nol. Eli 
ung kvinna,bu.ddist, ivrig ' vegetarian, OtIt 

full av begär ait vinna Sill själs eviga väl, 
kom med ibland 11hörarna dag efter dag 
kväll eHer kväll. Hon blev så djupt gri
pen, att hon kom och begärde hjälp med 
att bryta sitt vegetarianlöfte. Bibelkvin
norna skaffade helt enkelt en vanlig pur
jolök, några av de intresserade samlades 
omkring dem, bibelkvinnorna bå do Gua 
allsmäktig hjälpa denna nya kamrat, och 
så räckte de henne löken, och hon börja
de iita av den tillsammans med ett stycke 
hröd. Många års avhållsamhetsll1erit"er vo
ro härmed förstörda. För henne betydde 

.detta steg :oerhört mycket. 
Sedan · gingo de till avgudal'l1a, och de 

sparades ej. I elden . kastades de. Nästa 
steg var värre: . Vad skulle hellnes man , 
en affärsman borta i Sianfu, säga. Någon 
bekant skrev till honom i sKvallera.vsikl, 
med följd att kvinnall ricJ, · elt ljungande 
brev med befalhling alt genats lämna allt 
umgänge med evangeliefolket, annars skul
le han komma hem och köra ut henne. 
Kvinnan tog det lugnl. Hon svarade: »Nu 
har jag funnit den r~it\a vägen. Jesus svi
ker jag ej, om min ma.n än kommer hem 
och piskar mig.» .. O, bedjen för denna 
syst·er. i tron! ' 
. Julhögtiden ha vi nyligen firat, . och p:i 

nytt stått inför 'undret i Betlehem. Ju l.
'ottan började kl. halv 6, och det v.ar ro' 
ligt finna, att rätt många kommit trots 
l),ölden och den tidiga, morgontimmen. Må 
någon ljusstråle ha lyst in i deras hjiir-
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tall! · På e. m. hade slt.olgossarnaen Ii· 
ten tefest, och på kvällen hade vi en slun<l 
omkri~ julträdet i Hickskolan med tal, 
sål1g och bön. ' Till sist kommo även ;gpt
ter och ,en deJ små klappar. Desenare 
voro dels fr?m Sverige, dels från AlJlerika, . 
mel1 de möttes här i samma, aysiJ;,t,.näm
\igen all glädja, .och högt i ta1, slod ,gläd
jen efteråt sedai1 i ,dera.s so'vrum, Det var 
elt prat och ett skralt och ell murit"efhet, 
som rakt ej ville taga slut. 

:L-.uandagen hatlevi .exaVlell,ocll den 
gick med fart. Nyårsdagen fÖi'~t reste de 
sista barnen, och jag fick några ' dagars 
vil:.!. Nu ha vi börjat vår kursl11~d bi
belkvitllH)l'Ila. Vi hOppas fåhäUapå med 
den i tre \"eck6r . ~iå Henen Jes.l,l~ :;jäh 
\"ara oss näta med sin Ande, ufldervisan" 
dc och ledande oss :.!IW djupare in f sitt 
:.> rds I'ika skattkamrllr! 

För det nya året, SOI11 vi nyssböI'jat. 
bedja och hoppas vi mycket: Vi bedja om 
C1I Andens pingstvind. Vi bedja ornilera 
"lrbetare. Vi bedja om mera av .J~sris 

. . 

J(incsisk bib.f'lIwimuf. ·~;" .. i ... .. 
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·Kristus . i .vara egna liv, ViljCll I .cj yara 
Iti.edossiuthållig bön fÖr allt delta? 

. Eder i Hans tjänst förenade 
,l/aria Björklund. 

Skördedagar. 
Frn OJga ' Sl'ensson skri"er: 

Hedall h a r snart två veckor gålt sedan 
yurt stOrmöte, utan att yi sänt eder några 
meddelanden därom. . Dopkandidaternas 
klass samladcs omkring 10 dagar före mö
tets börjalI. Vi hade 9 hinnor i klassen 
vara"; 7 döptes. En måste gå hem 2 daga:' 
före ~tormötets början .emedan srnittkojl
p.on1a - utbrulitT11cinmet och 3 IJam lågo 
sJul<a .. Eri annan yar Iden här några da
gar. DlirtilI h ade hon aldrig förr haft till
fälle vara med p' å en dOllförrä ttnino' och . o' 
hOll ville först se, hur det gick till. Hon 
ville. alIts~1 vänta till våren, men hennes 
l5-årigi .dotter döptes till stor glädje för 
systern 'Buth , SOlU döptes här för 2 <Jr se- . 
dan~ Som jag inte för utrymmets skull kan 
berätta om dem alla, skall jag ej skriva om 
mera än två ;1\' dem. En var kvinnan Feng 

Kinesiska rtIlYIl(/O/", 
Fotu .\l. Folke~ 

hån Ti-aQcchiaQ. Uon yar, den som ägde 
»spökhus~t » , om vilk~t jag i fjol skrev en 
gäng i S.L. Hon var st.- hjärteglad ~eh 
lycklig och vit tnade med stor frimodighet 
och fröjd om huru hon blivit frälst och fri
gjord ur depondes våld: Både' l~on och 
he11l1eSSOn blevo döpta i höst. Sa hade vi 
k\iinnan Chang, Yilkens svärfar är portvakt 
i Hua-In ~Miao, Jag ]Wll när som helst se 
henues Iyekliga, frågande ansi],te. J-Io~ ~'ar 
sil intelligent och hade- så lätt ntt fatta Guds 
ords sanningar, men det var' inte' bara med 
förstbndet hon tog emot. Hon hade ett öp
pet hjärta oeh sinne för andliga ting_ Sa 
yar det liven med hennes man,- också döpt 
llU under stormötet. . De l-iade båda varit 
ivriga buddister, och voro gansl{'a fientliga 
mot fadern, då han för ett par .år sedan 
blev kristen. Vi äro så tacksamma för 
deuna familj boende i det eljest så »ljum
mm> Hua-In-Miao. Må Herreu ·använda 
dem till hjälp för tröga församlingsmed
lemmar, som finnas diir, såvä l som fÖr de 
utomstående, En man, som i många år be
känt sig vara en kristen, men som till följd 
av sy nder av olika slag ej kunnat intagas i 
försa mlingen, blev också nu döpt. Herren 
har till sist vunnit seger i denne mans liv, 
men hårda medel måste användas inn;\lI 
seger vanns, Han har varit så sjuk i h öst, 
nära dödens porLar, och nu S~lg 'han ocl,s ~l 
ut som en uppstånden från de döda. 

Hans vittnesbörd på lördagskvällen var 
doek mycket intressant oeh kraftigt. Jag 
önskar jag kunde å tergiva det helt, men 
det toge allt för myeket utrymme.. ViII blott 
Hämna någo t av innehållet i vad han sade, 
År 1900, då hungersnöden V,lr så svår läm
nade han sitt hem i Honan för att söka 
uppehälle för sig oeh sin familj : hustru och 
ett barn. Under sin vand!'ing hörde han 
mycket om förföljel se rna ' inot de ],risLna 
och u tlä nningarne, men t yckte, liksom de 
flesta, att det var rätt å t dem. Vad dessa 
kristna förkunnade hade han inte oJ' ort si"b " I:> 

mödan taga r eda på, men fick nu vid flera 
tiIHällen höra det. Först då han varit här 
uppe i Shensi .fl era år, blev det . dock ay 
större inlresse för hO~lOm, Hall trodde ~ch 
ville bli döpt, men bevel{eIsegrunder;a v~'
ro ej ren <l, H;lJlhnde ods,\ hörjat <llwänr\<'l 
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opium. och blivit en riktig slav under delta 
begäl;. Flera gånger blev han nekad dopet , 
tills han i f.örargelsen gick och slöt sig . till 
självständighetsförsamlingen i Pucheng. 
Hans hustru är församlingsmedl em sedan · 
8-10 å r tillbaka. Hans son är också döpt 
och även anställd i evangelii tjäns t. Hans 
h e m är i Song chi. För ett år seda n kom 
harr hit rör att avvänjas frän opiumlasten. 
Mycken bön uppsändes då för honom. Han 
blev också avvand, och nu har Gud så a lt 
säga fått bukt med honom. Han sade i sitt 
vittnesbörd, a tt han varit så hö gmodig och 
s·jälvgod hela tiden och varnade i si't röran
de ordalag de närvarande för a tt högmo
das såsom han gjort, och uppmanade delll 
alt i stället vara ödmjuka. Så sade han till 
sist: »Jag h ar trott på Jesus i 18 ~tr, och 
~ind å inte rörriin nu blivit int age n i förs a m
lingen. Min stoithet och mitt högmodi g;] 
sinne har hindrat mig.» 

Stormötet började den 16 tiov. p,l kväl
len, men redan den 15:de var h ä r stl myc
ket folk samlat, att jag på e[termiddags
m Ö"tet för b 'innorna hade omkring '10 kvin
nor närvara nd e. Många av dem som kom
mo voro e n direkt frukt av tiillverksamhc
ten detta år. T~iltpreclikanterna voro ocks(1 
så glad:1 och uppmuntrade. De h a de fått ett 
cftermiddagsmöte .för att tal a om sina er
farenhefer i tältarbetet. Detla möte var 
mycket givande och intressant . ja inspire
rande -för alla, som voro m ed. 

~Bedjen för detta arbete, såväl so m för a ll t. 
annat Guds arbete, men glömmen inte hel
ler alt tacka Gud för vad h:1n har gjort ge
nom denna verksamhetsgren. Jag har jus t 
nu har i mitt rum e tt avgudatempel i minia
tyr. De t ar 3 dm. högt och ungefär 2 dm. 
brett: Inne i templet finn es en 1 )0. tum hö g, 
sittande buddabild av m ässing. Detta tem 
pel och dito avgud tillhör en GO-~rig gum
ma i en by ej längt härifrå n. Hon h a r i 
m å nga ftr varit en ivrig avgucbdyrkerska 
och vegetaria n, som dagli gen inför detta 
lilI~ tempel br~int rökelse och tillbe t!. Nu 
har hon villigt skilts fr [m det , beder till oeh 
tror:.pfl):c:;us-_ Hon bröt sitt yege tarianlölte, 

. flå täif:ct-_\-aT i hennes by, och en av våra 
bibelkvillllordär verkade bland kvinnol11:1. 

Olga Svensson. 

~~~ciPED1TION 

Mötet den 14 mars 
i Stockholm hade samla t så mycket folk, 
som Stadsmissionens mindre sal· kunde 
rymma. Då möfets egentliga syfte var 
tacksägelse · och förbön, ägnades mycken 
tid häråt, men korta anföral1den fqrekom- 
mo även av missionsdirektor E. Folke och 
missionär l'vJarlin Linden,. Då de anteck-. 
ningal', som vid m ölet togos, tyvarr för- _ 
kommit, kan ej någo t utförligare· refern t 
lämnas. Vi ä ro d ock förvissade om att 
så dana s tund er av bön och tacksägelse 
aldrig rinna spå rlöst ut i snnden IIlilll 

sä lta förbliv a nd e frukt er uli det oss llV 

Gud anförtroddn a rbe tet. 

Rättelse. 
r föregående nummer av Sinims Land 

s t;\ r i redovisningen för influtna · med·el 
under No. 419 frlm Eslöv 406: - kr. Det 
skall ej vara Eslöv utan Eksjö. 

AY förbi seende har i No. 3 ·och No.:) 
nv Si"nims Land- kommit a tt stfl, att r edo
visningen gällde för december må narl 
1923. Redovisninge n i No. 3gåller janu
ari månad 1924 och i No. :J februnri m,\ . 
Ilad 1924. 

I den 1I1n}wIIDneaans!.:a. vii.j· lden pagar · L u'
m;irkligR rörels{'r_ Angoraregeringens försök 
ntt rent nv Rvsknff ,t ka.lifntet iiI' en händels'~ . 
".v vittfa mnande betydelse. Men t:m ännu mihk
lignre företeelse ä r det närmande tilJkris ten· . 
dornen, som riger rum i skil<1 a trakter a,· tieJl 
lJlllhammrdanska världen. Den frl1mståen(\c 
k iinnll ren liv muhammedn riskIl förhå ll IlJHle n . 
missionlir G. Raquette, shh·er b~'rom i Sv. lVI:.: 

K:l\iw.tet ii r i; nnn vall det f.o rdom V'I\", 151111115 

r;mbHigaste spl ittringspuukt. Det finn s mauga 
miljoner muhammedauer i viirldcn, som ii nnll 
ingen gång· erkä nt de t urki ska sultane rnII son, 
riitt.miit iga kalifer, .och iinnu mindre komma 
dessa att böja s ig för någon ny pretendent tir 
turkarnas lee!. Under vissa !".ider i det iörflltt.nn 
har islam snmtidi gt hnft två, dd n ågot till ii II e 
t. o. m. t re knli[er ; oeh dit å t pekar nu äter 
[lcn nfirvarande s it uat ionen s ut n >cktin g. P er
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sie.ns muhammedaner komma aldrig att er· 
känna. KemRl Pascha. som kalif. Arahern R 
ha, s01I! det sl!naste telegrammet me9.delar, re· 
dan kallat konung Hussein till kalif, ' och In~ 
diens muhammedaner hålla tills'vidare på den 
gamle avslltte sultanen men med egen· resen
kandidat i bakfickan. Egyptens rDulwmmc
dAner hma på sin konung, Fuad . . Diirjämte 
fLuns det en ,del andra kandi·clatförslag. Virr
va.rret -ät, smii 'man ser, Rtort,och eil fortgå
ende spli-ttringinom ," den muha'mmedanska 
världen synes mycket sannolik. 

Den stora tid våg, som lyft. ·hela. den islami· 
tiska ',iärlden på sin ' rygg och som i detta nu 
bär den , hi~n mot oanade öden, heter natio
iwlismen; Panisla,mismens ihärdiga ansträng
uingar till trots är det icke längre religions· 
sllll'lhörigheten: utHU rns- och nat ionnlkänsla n. 

, sbhlrill 'ba}· .sista ' avgörandet på ett siitt som 
aldrig tillförne. Dädör röner panislamismen 
just nu stark motvind i siua strävanden att 
till ett enda. kompakt politi skt block förena. 
"ärJdens mer ä.n 200 miljoner muhlur.medaner. 
I dag befinnes icke blott Turkiet utan iivell 
Indien, Afganistan, Eg-ypten , Ara bien , alla 
muhammedanska Hinder, seglande var för sig 
under nationalismens tecken , och c!;irför får 
det plus till splittringeu , som ligger i kalif/l 
tets fall, så mycket större bptydel,e för hän
delsernas utveckling. 

Den " ka,nske ~l\ra m;i rklignste företeelsen 
mitt i allt detta iir ett oväntat niirmandc t.ill 
kristendomen 'i skilda trakter av den mubam
medanska. världen. Och vad som gör de~sa 
livsyt.tringar i den förstenade islalllitiska för 
samlingskroppen tin mer anmärkningsviinia ,il' 
(let förhä:llandet., att dessa ,andliga rörelser inga · 
lunda nJltid stått i s>lmband med' den kri st· 

,Ila mi ssionsverksamheten , SOlll från Europa och 
Amerika bedrivits i de muhammedanska. liin
derna, utun att de här och där utan inbördes 
sammanhang uppstått alldeles spontant "nr 
pR: sin ort och ' ibland tagit form nv massrörel
se i riktning mot kristeudomcn, Så meddelar 
en i vida kret'sar ' känd engel smnn som under 
de, senaste ärim gjort vidsträckta 1:i>SO r i Itys, 
land o,ch ryska As;icu) ntt pn II"I kirgissta m ö" er
gått från islam till kristendomen och bildat en 
egen ' ]q'isten ' fÖI:sumiing.Ur samma kiill" 
kommer iiven ett meddelande, att en hemlig 
kristen rörelse påg.h hland nlilhummerlanern a 

i -ryska Asien. De samlas om nätterna till 
hemliga möten,. där både säng, predikan och 
natt.vardens utdelande förekommer. De ha 
hemfiglI. tecken, varigenom de kuöna 'giva sig 
till känna för va.randra i det vardagliga livet.. 
En liknande rörelse kan konstateras i Afrika.
niirmast en provins i Abessinien, där ,utan im · 
puls från någon missionä,r en kri~ligt religiös 
folkrörelse uppstått. Utom dessa. företeelser 
har på sistone kunna. kon.'>tateras en ' anmärk
ningsvärd omsvii'ngning i ile muhammedanska 
folkens förhållande till de kristna missioner 
na. Visserligen är Nordafrika ungefiir lika 
slutet som fön: och det nya Turkiet ställer 
s ig avvisande ocb synes vilja bermetiskt slut~ 
sig för all kristen kultur. Men ailnorstäde~ 
j nom den muhammedanska vä'delen är stä.lI
ningen en annan. Det förut · sli hårt. tillsltit
lla Scbiitska- Persien b€gä ,rnu kristna, lärare, 
långt flera iin mi ss ionS<1.nstalternn kunnå sitn
da, och Arabien ligger nu öppet för kristen 
kultur och är redo att mottnga den kristna m· 
rans förkunna re. Från missionerna i JlIbll 
land och Ostturkestan ingå lInderrättelser om 
oväntade talrika om\'iinelelser från islam till 
kri stendomen. Allt. vitt.na r Ruledes om en ny 
tid i den muhammedanska vHrlden. ,\.11:1, som 
i uågon mtln sök t finna och förklara de dolda 
kl'nfter, som ligga. bakom dessa händelser, sy· ', 
nas ganska eniga om ntt en avgörande upp 
görelse förestår mellan Ostern oc;h VÄstern , 
mellan islam och kri st ~ nrlompi1, .. 

Berliumiss ionen har Il)'.' s fimt 100·årsmil ,l· 

net lI.\' sitt stiftnnde. 


Den 20 febr. 1824 gnllidades nämligen 
"Säll skapet för befrämjande av den evange· 
liska. missionen bland ·hedningarne» ,i Be'rlin . 
sedermera ka.Jlat Berliumissionssällskapet. Det · 
ta siilIskap har under det gångna. sekletlltWrt 
ett synnerligen omfattande och I'älsignelserikt. 
a rb~te på en mängd olika, fält i Sydafrika,. 
Ostafrika och Kina. Vid I'iirld skriget's lit 
hrott 1914 hade denna, missioJl i sin 't.jänst 
"ammo,nlagt ,184 missionärer och ' 1,200 illröd 
da. medarbetaxc samt öve,: 70,000 hednakrist· 
na. Sitt. arbe.te i S~'llafrjka och Kinn har del 
nödtorftigt kunnat lIppehiiJla , ehur\l med Yt
lersta sl'årigheter. 

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

TeleCoH: «59. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 

,Vid fasllagslidens börjall. Kristus har nYYäpnat andevärldens fursIar och vil:!
dig):leter.,- ,- J l'öyarhänder. - Tacksägelse- och böneä;1men. - Från missionärer 

, . " Ila. :. - - Från redaktion och expedition. - 'Fr fln när och fjärran. 
~"-""'-A"-"""""'''-''''''''''''~,-"",,-,,,................__,,_,.......,,._~.~ 

Stockholm, S"enskll TryckeriakticbolaS'et. 19'24 , 
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REDAKTÖR: NATH. HÖGMAN. 

' I DEN TÖRNEKRÖNTE KONUNGENS TJÄNST. 
Ps, 110: 1-3, 

Av Nath. 

När vi under passionstiden följa Je
sus på hans väg mot korset, finna vi 
bonom en dag omgiven av sina bitt
raste motståndare, fariseerna, vilka 
:sökte snärja honom med ord. Det var 
'då, som Jesus med ord ur denna 
profetiskt-messianska psalm tillstop
pade motståndarnas mun. Evangelis
ten Matteus berättar att ingen kunde 
svara honom med ett ord. Ej heller 
dristade sig någon från den dagen att 
vidare ställa någon fråga till honom. 

Härav framgår, att Jesus själv i sitt 
livs stora ensamhet och smärta fann 
~n mäktig hugsvalelse och styrka i 
,denna profetiska framtidssång om 
Guds folks konung och överstepräst. 
Ingen psalm har heller blivit så ofta 
anförd i Nya testamentet som denna. 
Om denna psalm säger också Luther 
:att »den är den rätta stora huvudpsal
men 'om vår käre Herre Jesus Kristus». 

Högman. 

Även vi behöva nu denna psalm, 
psalmen om den törnekrönte konungen 
och hans tjänst. Leva icke även vi i 
en passionstid av den allvarligaste in
nebörd? De sår, som kriget slagit, 
äro långt ifrån läkta. ' T~äffande har 
en andlig ledare med världsvida för
bindelser sagt: »Europa ligger u t
sträckt på ett kors.» Redan inför de 
rent yttre skadorna, lidandet och dö
den stannar tanken i en känsla av oför
måga att kunna fatta eller begripa, 
vad allt detta verkligen innebär. 13 

milj. soldater ha skördats av döden 
och lika många civila i de länder, där 
kriget härjat. Ett helt folk såsom det 
armeniska har blivit förskingrat och 
bragt nära nog till utrotningens gräns, 
sil att endast en liten kvarleva på en 
kvarts miljon återstår. Vem kan tälja 
deras tal, som i länder sådana som 
Ryssland och Kina skördats av anar
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kiens, laglöshetens och hatets hemska 
bödelssvärd. ' För en' enda rövarhöv
dings svärd i Kina ha 70,000 männi
skor kastats in i evigheten och han är 
bara en ibland de många, som härja 
i det härjade landet. Bland ruiner och 
ödeläggelser, där svärd och eld gått 
fram samt även i länder, som sko
nats från sådant våld, men där hung
erns hemska vålnad under åratal härs
kat, vandra nu miljoner ensamma än
kor och faderlösa sin svåra smärte
stig. Samtidigt som allt detta har skett 
har en förfärande utbredning av mo
dern otro och avfall gripit omkring 
sig i de gamla kristna länderna, och 
svallvågorna därav ha nått ut även på 
världsmissionsfälten. 

Vi som i en sådan tid äro kallade att 
tjäna Mästaren behöva på ett särskilt 
sätt hämta styrka ur ordets eviga 
källsprång, om våra händer ej skola 
sjunka vanmäktiga ned. I denna psalm, 
där Herren Jesus under sin väg mot 
kcrset fann . en så mäktig tröst, 
kunna även vi finna hugsvalelse och 
hjälp. Denna psalm har ett budskap 
till oss, om vår törnekrönte konung 
och om hans heliga tjänst. Den talar 
till oss om: 

konungens verk; 
konungens makt; 

.konungens kämpahär och 
konungens avgörande seger. 

I. Konungens verk. 

Värkonungs verk är framförallt ett 
översteprästerligt verk. Det är e n 
t -ö r n e k r ö n t . k o n u n g s v e r k. 
Han ären präst till evig tid efter Mcl
kisedes ,sätt. Den fullkomliga segern 

över all djävulens makt vanns g~nom 
den törnekrönte världsförsonarens of
ferdöd. Styrkt av vissheten att hans 
väg gick till Fadern om än genom 
smälek, lidande och död, gick han utan 
tvekan framåt steg för steg i beroen
de, .självuppoffrand.e lydnad. Därför 
kunde han, då han stod inför korset~ 
med triumferande lugn säga: »Denna 
världens furste kommer, men i mig 
har han intet. » Hos honom fanns inte 
en fläck, inte en öm punkt. Han stod 
där som den andre Adam, vår först
födde broder, den nye livgivaren och 
representanten för det släkte, som 
skulle födas. Han stod där som det 
oförgängliga prästadömets överste
präst, som vår barmhärtige förebedjare 
vilken gjorde vär sak till sin. Och då 
han efter sitt fullbordade verk återvän
de till sin Fader, kom han inte tillbaka 
sådan han utgick. Han förde männi
skan med sig. Såren i hans händer 
och sida skola evigheterna igenom er-. 
inra oss om försoningens stora under,; 
då Gud i Kristus trädde ned ibland 
oss och öppnade en ny och levande 
väg för ett dödsdömt släkte. Såsom den 
store segraren och såsom konungars: 
konung sitter nu vår förlossare på Fa~ 
derns högra sida och för sin rikssak mål
medvetet framåt genom alltjämt nya 
segrar. Vi äro satta med honom i det 
himmelska. Där är vårt medborgar
skap, och på grundvalen av hans full
bordade verk bygga vi allt vårt hopp. 

Det är märkligt att giva akt uppå~ 
hurusom Petrus också på pingstdagen 
anknyter sitt budskap till ordet i den~ 
na psalm, då han vittnar om, att Jesus: 
av Guds högra hand har blivit upphöjd 
och gjord till Herre och till Kristus. 
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Det andens verk de sågo och hörde var 
beviset för att livets furste, sedan han 
lossat dödens vånda, av Fadern fått 
löftet om den helige Ande. Andens 
tidsålder hade inbrutit i kraft av den 
törnekrönte konungens verk: »At eder 

är löftet givet och åt edra barn och åt 
alla, som fjärran äro, så många som 
Herren skall kalla härtill. » 

2. Konungens makt. 

Om vår konungs makt säges i psal
men: »Din makts spira skall Herren 
utsträcka från Sion. Du skall härska 
mitt ibland dina fiendep>. 

Ingen konung .har någonsin grund
lagt ett underbarare rike än Jesus Kri
stus. Honom är given all makt i him
melen och på jorden. Men denna makt 
bevisar sin överlägsenhet över all an
nan makt därigenom att den förmår 
att omskapa och lyckliggöra männi
skohjärtan. Det är han, vår konung 
allena, som har den största makt som 
finnes, makten att på jorden förlåta 
synder. Därför se vi ock i dag folk av 
de mest skilda raser och vanor endräk
tigt giva honom sitt lov. 

Men vår konung segrar ej med i 
världen brukliga vapen utan genom sin 
kärlek intill döds. Likt vetekornet 
myllades han ned i jorden och dog. 
Ensam och oförstådd gick han sin väg 
fram, även när t. o. m. lärjungarna, 
som älskade honom så att de ville dö 
med honom, ansågo hans metoder och 
program förfelade. Men när sedan An
den på pingstdagen började förklara 
och avslöja Kristi kors och dess me
ning, blev det smärta i skuldbelastade 
samveten. Hängivet fylkade sig om

kring den uppståndne Frälsaren en 
pånyttfödd skara, villig att för honom 
både lida och dö. Vetekornet blev ej 
allena. Därför att hans själ har arbe

tat har han fått se och mättas. Mäk
tigt .gripna av denna underbara kär
lek, som utgav sitt liv till ett skuldof
fer , hava talrika skaror låtit Kristi 
spira sträckas ut över hjärta och vilja. 

Men liksom ej Kristus segrat med i 
världen gängse vapen, så vinnes ej hel

ler medborgarskap i hans rike enligt 
människotankar. Självförbättring, :ån
ger och tårar kunna ej köpa det': Då 
vi träda ·fram inför konungen, måste 
vi göra det iklädda självöverlåtelsens 
anspråkslösa dräkt och utan förbehåll 
låta honom sträcka ut sin spira över 

hjärta och liv. 
Genom en sådan överlåtelse blir den 

svagaste stark, ty vi komma .under 
h a n s spira. Vi få gå ut i h a n s kraft 
till våra uppgifter för att »härska i 
liv », fattiga dock många rikagörande. 

(F orts.) 

Ett· amerikaminne. 
En r esa i fr ämman de land bjuder på 

mycket av intresse, och många minnen 
från en så dan r esa bli för tanken dyrbar a 
klenoder , rika på glädje och uppmuntran. 
E tt såd ant minne ·vill jag nu söka. skildr a. 

Det ..,'ar en gå ng då tillfälle gavs mig 
a tt tala till eleverna vid ett lutherskt bi
belinstitut i Amerik a. Ins titutets förestån
da re hade ej belt mig tala om kinamissio
nen, men h an h ad e tydligen t agit för av
gjor t, att jag skulle gör a det. Han t änkte 
väl: Vad kan en kin amissionär h a a tt tala 
om anna t än om Kina och missionen . 
där ? - Själv hade jag också t änkt tala 
över dett a ämne, . och då föredrage t skulle 
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h åll as p å engelska äve n nedlag t å tskilli g t 
arbete på den spr åkliga förberedelsen. 

Dock mås te planerna i sista stund läg
gas, .om. I stället för etl miss ionsfö redrag, 
med Kina och missionen ·där såsom hu
vud ämn e, måste mitt tal bli ett enkelt 
vittnesbörd om något av vad Gud i sin 
kärlek vill att al/a, även hedningarna, sko
la äga i Kris tus; vad Han bjuder å t oss 
och vad Ha n vill e bjud a andra ge nom oss . 
Det var ämnet, som fyllde mitt hjärta och 
därför {Iet end a ämne, som jag vågade 
tala över. 

Då . jag sluta t r este sig skolans r ektor. 
Han yttrade un gefär följ a nde ord: J ag 
tror, a tt vi alla kommo hit i tanke att Hl 
h öra om Kin a, kineserna och miss ion en. 
I stället ha vi hört om miss ioll ens herre, 
Herren Jesus Kristus själv. Ja, h a vi ej 
a ll a känt oss vara p[l e tt särskilt sä lt in
föl' Hans ansikte? Ha vi ej se tt Honom 
själv och Hans kär lek på nytt? J o, vi 
ha säkert f ~llt ell ny blicl, på vtlr Frälsare. 
Vi ha lyssna t till Hans kärl eksfulla r öst. 
Därför tror jag, alt vi nu ha någo t a lt 
säga Honom, och föreslår aU vi böja V~l

r a .knän i tillbedjan och ge Honom vå rt 
svar. 

Bönemötet, So m följd e, Yågar jag knap
past ens försöka heskriva. Tä nk dig ett 
80-ta l ungdomar pålmä inför Guds an
sikte. De fl es ta av dem vo ro r örda till 
tå r ar och prisade Herren för lI ans stora 
kärlek. De frågade också: Herre, vad viII 
Du, a tt jag skall gö ra för a tt sprid a ],un
skapen on1 din kärleks rikedom? Ja, de 
bådo: Herre, h är äl' jag, sänd mig! 

Ej undrar du på, a tt jag b il ar detta min
ne en dyrhar klenod , ett av min a häs ta 
minnen från r esan i U. S. A. Och siikert 
undrar du ej heller på, a tt det givit an
ledning 1iJl en önsl,an, som jag skulle 
]wnna uttryck a så: 

0 , alt den elden även /Jrunne /Jland ung
d omarna i Sverige! 

Mar/in Linden. 

.~ uuu~ 

. .: i/lliTIONOCriEXPEDITLON-

Lägel i Kioa. · 
Från Honan{u meddelal' missionär Na th, 

E ngbäck i brev dat. den 26 febr., a lt ställ-. 
riingen då var någo t lugnare sedan den 
forn e rövarhövdingen Lao Ya ng ren bli-· 
vit dödad av sina egna män. En ny ciYil
guvernör h ade blivit tills a tt för Honanpro
vinsen. Denne hade förflyttat s itt r esi
dens till Honanfu fran den nuva rande hu
vuds taden Kai-Jeng-·fu, och det tros a tt han 
'Sll små ningo m även kommer att flytta till 
Honanfu de ä mbetsverk, som sortera un
der honom. General Wu säges h a yttra t, 
a ll lian ämn ar omskapa Hon an till en 
ll1önsterprovins i likhet med Sha nsi. 

Myndigheterna välbevågna. 
Missionär Engbäck herättar även, a tt 

vid tiden för det bnesiska nyåre t 
missionärerna till sa mmans m ed ämbets
och aHärsmän nen fr ;1n staden yoro bjud
na på middag hos guvernör \ ;Vu Pei fl!. 
;\{eningen var, a lt en r epresenta nt skul
le komlll a frall varje mission, m en {Iå 
AlIgustallasynodens mission~irer hade för
hi nder, ' blev det endast mission är Eng
bäck och den ka tolske prästen, som kUll
de hörsa mma inbjlldnin.gen. Autalet gäs ter 
uppg ick till över e tt 50-tal, och guvernören 
gjorde allt för a tt gö ra det så trevligt som 
möjligt. Mot lltl ä nningarne var han artig
he ten sjä lv och bjöd dem int aga h eder s
platserna. H an tog plats v id deras bord 
och underhöll sig där med dem. Bunt 0 111

krill g det för dem dukade bordet stod en 
trupp volontärer oeh sjöng fos terländ ska 
sångel" und er det midd agen intogs. Dessa 
sånger utdela des sedan tryckta pfl rött 
papper S;\S0111 e tt minne från midd age n. 

Oroligt i Shensi. 
Av bl'ev, som finnes infört i denna tid

nin g, framgår, a tt clet ä r ganska oroligt 
i vårt uorra Shensidistrikt. Vi h änvisa 
till detta brev och bedja a tt få anbefall a 
i missionsvännernas trogna för hö ner vå ra 
syskon; som arbeta i detta distrikt, och de 
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troende, som ha sin vi stel se dälo. Vi böra 
ej heller glömma att tacka Herren, som 
hittills så nådefullt hållit s in skyddande 
hand över sina tj ä na re i det oroliga Kin a. 

Hemkomna missionärer, 
Den 31 mars anlände mission är och fru 

Beinhoff med sina tre barn från Amerika, 
där de vist a ts en tid , t ill Göteborg med 
s/s Kungsbolm. Den 3' april var e tt . väl
komstmöte anordnat på Stadsmissionens 
lokal, vanid missionsvännern a blevo i till
fäll e a tt sa mmanträffa med och hälsa fa
miljen BeinhoH viiIkommen till Sverige. 

Våra syskon .komma hem efter en myc
ket ansträngande arbetsperiod ute i Kina. 
Det arbete, . som våra syskon uncler de 
senast gångna åre n anförtrotTs, har varit 
ett banbrytande a rbete. Därvid har icke 
blott må nga resor i skilda riktningar av 
distriktet för etagits, ut a n även en missions
s tation har grundlagts och därvid behöv- . 
liga byggnader under miss ionär Beinhoffs 
överin seende uppförts. Avenså har missio
när Beinhoff övervakat uppbygga ndet av 
det nya barnhemmet i Sinan. Mycken tid 
och kraft har ock måst läggas ned i nöd
hjälpsa lobe tet, och vå r a vänners krafter 
h ava därvid hå rt anlita ts. De t ,är fara 
värt, att särskilt fru BeinhoJf i det arbetet 
brutit sina krafter. 

Vi hälsa våra syskon bFirlligt välkom
na till h emland et och tillönska <l em Guds 
rikaste välsignelse 1.111 der den tid, dit de gå 
ut och in ibland oss här hemma. 

Missionsresor och kurser, 
Missionär fixet Hahne befinner sig ute 

på en längre miss ionsresa i övre Norr
land. Fröknarna Ny/in och Jonsson fort
sälla sina r esor för L. M. F. Kand. Öster
berg är ut e pä en resa i Smål and och 
Västergötland: Missionär Martin Lind/hi 
kommer, vill Gud, att d elt aga med ett pa r 
för ed r ag i en bibel- och missionskurs i 
Jönköping samt a tt leda bibelstudier vid 
en pojkled arkulos i :Göteborg. 

Vi innesluta dessa vtlra resande syskon 
och deras, arbete i miss ionsvännern as håg
komst inför Gud. 

Nytt kvartal. 
Sinims Land kan ännu .erhållas frå n 

årest början. Prenumerationspris etc. en
ligt uppgift å annan plats i tidningen. 

-1
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John Peterson. 

Enligt ett medd elande i tidningen Au
gustan a ha r pastor John Peterson i 
Kingsburg, Kalif., U. S. A., ,den 25 sistl. 
jlll1uari fått hembud. Pastor. Peterson 
har under en lå ng följd av år varit vice 
ordförande i S. Mo K:5 Kaliforniakommit
te och med intresse och kärlek ·delt agit 
i vårt arbete. 

Pas tor Peterson föddes i Sverige är 
1853 och lwm till Amer ika vid 28 års 
{tider. Till Kalifornien kom han år 1890 
och verkad e dä r samt i sta terna Oregon 
och Washington som resepredikant. Seder
mera har han varit verksa m i Pennsyl
vrlni en, Michigan och i Utah samt nu 
senast i Kingsburg, Kalif. Det är ett 
verksamt och välsignelserikt liv, som här
med lyktat s. Vi vilja innesluta vår väns 
efte rlevande maka och barn i missions
vän nernas förbön e~ 
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Tre änlligen. 

I. 

Alltsedan vi flyttade till Hancheng och 
kunde börja ägna vår uppmärksamhet åt 
arbetet i distriktet, har jag haft i tankar
na aft få öppna en utstation i den bör
diga och folkrika dalen, Sieh-Feng-Chuan, 
som ligger inne bland bergen 20 km. nord
vest om Hancheng. 

Ehuru den dalen av oss besöktes rätt 
så ofta, ,förblevo hjärtana där likväl till
bommade. Då vi under hela tiD.en vi boo
de kvar i Hancheng icke medhunno mer 
än att 'taga vara på det verk, som syntes 
påbörjat av Herrens Ande på andra plat
ser och där upprätta predikoplatser, så 
förblev ' köpingen Sieh-Feng i dalen av 
samma namn oberörd av Herrens verk i 
distriktet ända till för två år sedan. 

En av v~ra trosfrimooiga kristna från 
de senare åren, vilken är både läkare och 
apotekare, harJiksom blivit allmänt er
känd som läkare i nämnda dal och i den 
därstädes belägna köpingen. Som han är 
ett skinande ljus, varhelst han går fram, 
sådde han den ädla säden under sina 
sjukbesök. Brodden började så uppspira 
här och där. 

Så kom doktor Lien till församlingen i 
Hancheng med forslag om alt anskaffa 
predikolokal i köpingen, så att den. späda 
växten skulle kunna vårdas. »lnga medel 

. ,finnas» blev det vanliga, vemodiga sva
ret på D.en ofta återkommande framställ
ningen. - Men Lien tänkte: »Om jag ej 
får med andra gå, får jag väl ensam gå.» ' 

Efter församlingsrnötet kom han in på 
mitt rum och sade: »Men, 'Muh-szi' hal' 
väl ingenting emot, om jag ensam gör 
och ansllaffar och inreder lokal där och 
talar med bröderna K. Ch. och S. att om
växlande med mig leda gudstjänsterna 
där?» - »NejI» utropade jag, )'ga l Her
rens namn, och Herren Gud skall vara 
med Eder!» 

En månad senare invigdes den nya 10

kalen och söndagligen har där nu pr<!~ 
dikats i fem månader. Omkring tio dop
kandidater hava vi nu där antecknade. 

II. 

När vi flyttade från Hancheng för 11 
år sedan till Hoyang för alt därigenom 
giva våra äldre begåvade ·och även väl 
skolade kristna tinfälle alt utvecklas till 
ledare och börD.ebärare i den kristna för
samlingen i Hancheng, var det en" stor 
köping vid namn Fang-Li på den frukt
bärandeoch folkrika platån 10 km. öster 
om Hoyang, som mer än andra platser 
tilldrog sig min uppmärksamhet. Ofta 
reste vi till marknaderna där för att pre
dika och sälja böcker. Därunder hörde 
vi, att tillsammans med den mängd av 
byar, som lågo inom ett bösshåll från 
köpingen, vilka visserligen lokalt voro 
kända under sina . speciella namn, men på 
avstånd ,gingo unde!' det gemensamma 
namnet Fang-Li, räknades dessas inne
vånare bestå .av icke mindre .än 2,100 fa
milj,er, eller från 12-15 tusen personel'. 

Här, tänkte jag ofta, måste vi snart ha
va en utstation. Men aldrig ville pengar
na sträcka sig så långt, som hjärta och 
fötter vilIe gå. Huru ofta har jag icke 
booit: ))Herre Gud sätt qss snart i stånd 
att öppna en predik%kal i Fang-Liff» 
Men platsen var tätt befolkad, varför lo
kalerna voro dyra och våra medel otill
räckliga. Sålunda gingo åren utan att . vi 
fingo fast fot där. Från andra platser 
kommo personer till tron och blevo döp
ta, predikolokaler och u tstationer öppna
des i alla riktningar i det nya distriktet, 
men Fang-Li förblev länge oberört av 
evangelii surdeg. 

För 4 a 5 år sedan blev dock en man 
därifrån omvänd. Efter hand följde hans 
mor och en bror i hans spår. Så, vår 
vana trogen,· började vi att hålla guds
tjänster söndagligen i deras hem. Men de 
voro ej platsens folk, utan voro från an
nan provins, och deras J1em var ett dåligt 
litet kyffe. Platsens befolkning, som i re
gel är välbergad och stolt, höll sig för 
god att komma in där och sitta' ner och 
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lyssna till predikan. Ungefär som då jag 
reste hem till Sverige fann jag ställningen 
<.lär, då jag kom tillbaka. »Nej, här måste 
vi ha en ny lokal», .sade jag till Hoyang
församlingen när vi åter kommo ut, »an
nars dö de få troende vi ha där ute.» Vi 
hörjade på nytt att bedja härom. Hoyang~ 

församlingen instämde, och förr än vi 
väntade blevo vi erbjudna ett hus på för
månligare villkor, än vi vågade hoppas. 

Där fanns ett rum, som kunde inredas 
till predikolokal för över 100 personer, ett 
rum och kök för en portvaktsfamilj jämte 
ett sidorum för män och ett dito rör kvin
nor. 

Så höllo .vi råd om saken. Inga mis
sionsmedel funnos för ändamålet. Men 
de fattiga på paltsen gå vo sin skörd, för

. samlingen gav sin och så gå vo mission
närerna vad missionsvännerna givit dem 
privat, oGh huset blev vårt, intecknat för 
10 år. vi hava ej orkat med mer än all 
vitmena de svarta väggarna samt skrapa 
ihop litet ' möbler och bänkar. 300 kronor 
skulle rä9ka till a tt göra det till en trev
lig inbjudande lokal. 

Sedan vi fingo <lenna lokal och höllo " 
invigningen för 9 mImader sedan, "id vil
ket tillfälle den var till trängsel fy lid, har 
platsens befolkning börjat komma~ Även 
där räkna vi nu 5-7 dopkandidater. 

Glatt överraskad blev jag, då jag före 
jul hämtade Rudolf och måste övernalta 
i Fang-Li att finna, att <le troende där 
voro samlade till uppbyggelse i en »för
mögen» (?) sökares hem. De kommo då 
genast över till mitt rum och bådo mig 
leda mötet. - »Nej, led det, SOIU Ni bru
kar och lå t mig i afton höra på. I mor
gon, söndag, skall jag predika för En>, 
svarade jag. . 

Då började den sökare, hos vilken de 
plägade samlas onsdags- och lördagsaft
nar med att läsa upp några verser, som 
,'ärmt hans hjärta, och kommenterade så 
gott han kunde däröver. - Så följde fyra 
andra efter, var och en på liknande sätt 
läsande det Guds ord, som värmt honom 
under veckan. - Jag måste säga, att jag 
riktigt fröjdades ehuru det torde ligga i 

.. sakens natur, att själva sakförhållandet 

värmde mig mer, än deras utläggningar 
av ' skriften. 

III. 

missionsarbetet gäller ju att alltid ha
va målet för verksamheten klart i sikte: 
alt få se en församling grundad, rotad 
och uppbyggd på apostlarnas och profe
ternas grund ända därhän, att hon blir 
såväl självunderhållande, självstyrande 
och självutbredande. 

Men denna procedur tar tid, ja ofta så 
lång tid, att tålamodet, hos även en tå
lig herde näppeligen vill räcka till. Länge 
nog ha "i sett barnen först krypa, där
efter stapplande och sedan stadigt börja 
gå. När vi så börja se dem hjälpa till att 
lyfta och bära bördor,och så till sist en
samma bära ansenliga sådana, då brister 
själen ut i lovsångsljud: »Änlligen! Gud 
ske [av!» 

Sålunda åtog sig vål' församling här 
först för sju år sedan att underhålla en 
sin egen arbetare, som den ock ännu un
derhåller. Nog väntade jag då , att den 
snart skulle åtaga sig underhållet av fle
ra; men med undantag. av periodiskt un
derhåll aven eller flera evangelister, har 
den ännu icke kommit därhän, att den 
åtagit sig permanent underhål! för två 
eller flera. 

Då det emellertid visar sig, att försam
lingen villigare oHrar sina medel för skol
än annan verksamhet, har man försökt 
alt utnyttja dess krafter i den riktningen. 

I fjol fingo vi alltså öppna 2 fyraåriga 
småskolor i distriktet, och i år ha vi fått 
öppna den tredje. Dessa följa helt mis
sionens skolschema och underhållas ute
slutande av de infödda kristna. Detta, så
väl som det att, såväl predikoverksamheten 
som alla omkostnader i förbindelse med 
arbetet å 29 Iltstationer och söndagliga 
predikoplatser fr . o. m. detta år helt och 
hållet underhållas av våra kristna, fram
lockar ännu ett: ».4ntligen! Gud ske [ov!» 

Endast arbetet i vå ra fyra städer under
stödjes ännu. av missionen. 

Della är nu meddelat för att det även 
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från hemlandets understödjare skall fram
kalla lovels och tacksamhetens ljud! 

Hoyang den 20 februari 1924. 
Robert Bergling. 

Från seminariet i Yiincheng. 
Vårtel'minen i våra seminarier har nu 

börjat, och lärare och elever äro tillbaka 
medfl'iskt mod och stärkta krafter. 

måltiderna brukade han fråga fÖrste lä
raren i övningsskolan, Ma, som är en 
av våra egna präktiga gossar. Honom får 
han rätt mycket hjälp av, sade han. 

Läraren Kao Kuehcheng, som varit till 
ett teologis1,t seminarium i Tenghsien, Ku, 
i höst och studera t, har nu kommit till
baka. Som ferierna vara i sex månader. 
få vi glädjen ha honom här under vår
terminen a tt hjälpa till med undervis

L't"ikt (rån Ylil1chcng iit:cr Saltsjiin. Foto:.J. C. BergqYist. 

Första veckan är nu gången, så alt vi 
äro i full gång med arbetet. A.ven denna 
termin har ombyte av lärare måst göras. 
En som vi hade under höstterminen och 
befanns mindre lämplig har utbytts mot 
en annan, som 'Ser ut att vara en stabil 
karl ehuru icl,e kristen. Annu ha vi ju 
inte kommit så långt att vi kunna få 
l,ristna modersmålslärare, som äro kvali
ficerade för undervisning i seminariets 
högre klasser. II all och hans kamra t, 
släkting till en diakon i lshih, "oro båda 
på gudstjänsten i dag. Den senare, som 
giver hela sin tid åt undervisningen i 
manliga seminariet Ioh är hans 
namn -, sade i går till mig att han läser 
bibeln varje dag och önskar verkligen 
lära känna frälsningen i Kristus. Han 
fann mycket som han ej förstod. Men vid 

ningen. Bans värme har ingalunda av
tagit utan i stället närts vid bibelstudiet 
under bibeltrogna lärares ledning. Sär
skilt den kände veteranen Teol. Dr. W. 
Hayes har gjort ett djupt intryck på ho
nom genom sin kärlek til! ordet och sin 
vördnad inför Honom, som talar därur. 
Vi hoppas ock a Il Kao skall bli gossarna 
till stor andlig hjälp. Bed att Herren må 
rikligen använda honom. Det är stort be
hov av ett uppryckande, andligen, igen. 
Vår längtan är efter ett Andens ljuvliga 
nåderegn bland y[\ra unga. Det synes för 
vttra ögon som om vi snart kunde vänta 
en väckelse icke blott bland de kristna 
ulan bland alla dem som hört evangelium 
predikas eller läst det i bibeldelar som 
1usental säljas på helt kort tid av blott en 
enda kolportör. Så hade en kolportör,' 

i 
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Wang, som jag genom vännernas inom 
Emigrantmissionen i Göteborg hjälp, kun
nat sända ut, på 11/(1 månads tid sålt mel
lan 900 och 1,000 bibeldelar. En stor del 
av dessa hade han sålt i skolor bland 
eleverna, där han funnit ovanligt öppna 
dörrar, ja, rentav varmt mottagande. 

Under tiden Herren så låter glädjebud
skapet om sin frälsning utgå till folkets 
olika grupper, hållel' han det kinesiska 
högmodet nere genom att tillåta den po
litiska oredan, rövareländet och opium
skandalen att fortsätta ~Ir efter ål". 

C. J. Bergqvisl. 

Kurs för bibelkvinnor. 
Vi ha haft en kurs för bibelkvinnorna 

fdm Pucheng och detta distrikt under 
januari . Då vi i tisdags avslutade kursen, 
önskad e jag att många .av våra förebed
jare hemma hade fått vara med och se 
och höra, vad Gud gör som svar på bön. 
lIerren har välsignat oss hela kursen. En 
kärlekens och enhetens ande har varit 
rådande ~ elt rörhållande, sonl somliga 
hemma kanske mena är överflödigt al t 
nämna, då det är fråga om en kUI' s för 
bibelkvinnor. Men andra veta kanske, att 
det är oftast mycket svårt alt ha ldnes
kvinnor samlade en l11~\I1ad utan alt de 
bli osams om några obetydligheter, som 
för dem äro av stor vikt. 

Må nga gå nger under kursen ha de vitt 
nat om, hur Gud talat till dem om så
dant, som gällde deras personliga liv och 
tjänst. Men sista dagen var det så i än 

. högre grad. Henen hade visat dem de
ras högmod, kärlekslöshet, självgodhet, 
lögnaktighet m. m. och nu var det deras 
hjärtebön, att han skulle giva dem nåd 
att börja på nytt, att bliva mera lika ho
nom som har kallat dem att yara sina 
tjänare. Flera gå nger har min förbere
delse till bibeltimmarna skett under tårar 
och bävan, ty budskapet har varit så all 
varligt och sVlirt att frambära. Men även 
dtl den stolta Shensinaturen haftanled
ning att resa sig mot »utlänningens» ord, 
har dock Guds Ande fålt böja sinne t, och 
ordet har mottagits från Gud och ej fd n 

människor. Det är ~tta som vadt så. 
kärt för oss, som fått v a ra med om ·denna 
kurs. Vi ha förnummit Herrens verk 
ibland oss. 

Våra kinesiska systrar behöva våra för
böner för sig själva och arbetet. De kal
las bibelkvinnor, men somliga kunna en
dast med svårighet läsa sitt Nya testa
mente, och vi förstå, att det är av oerhörd 
betydelse om Guds ord J,an läsas. Vi gläd
jas storligen över varje tillfälle, som hjäl
per våra systrar alt läsa och studera bi
beln, så a tt de skola göra skäl för namnet 
bibelkvinnor. (Det är endast, när vi tala 
om dem på svenska, som vi kalla dem så. 
På kinesiska säga vi »förkunna-läran-syst
ran>.) 

Bedjen för . våra systrar att de må bli
va alltmera skickliggjorda för Mästarens 
tjänst! Och tacken med oss Herren för 
vad han gjort under den kurs vi haft! 
Må han fördjupa sitt eget verk i allas 
hjärtan, och fullborda vUiie godhetens 
uppså t och trons verk! 

Ingeborg Ackzell. 

På det att elden på altaret 
icke måtte slockna! 

Av Roberi Bergling. 

Rubriken angiver syftet med denlla ar
tikel. Länge har jag tänkt alt skriva till 

missionens vänner under denna rubrik, 

men tvingande (arbete, som . måste gå 


. före, h a r omöjliggjort det ända tills 

idag. 

lute trodde jag,att jag skulle komma 
att skriva, metlan kulorna veno fram 
6ver V~\l' stad och över våra huvuden, 
vilket lIU emellertid är fallet. Em€llan 
kl. 5 och 6 i morse började vi höra knal
nar och smällar, som kommo oss att 
undra, om allt stod l'iktigt väl till. Men 
det är ju lIyår och raketer och smällar 
är en vanlig företeelse i Kina vid nyårs
tiden. Ljudet röjde dock så småningom, 
att <let var annat än lek å färde. Vi fingo 
bråtlom ur våra sängar och klädde oss 
hastigt. Innan vi voro färdiga därmed, 
stodo män, kvinnor och barn med sina 



S2 S I N I M S L A N D. 5 april 1924. 

täcken, knyten och . matkorgar och klap
pade på våra portar. 

I största hast gav jag tillsägelse att 
kvinnor 'och barn skulle få komma in 
med sina täcken och matkorgar. Men 

" ingen fick komma in, som medför
de sina värdesaker och klädesknyten, på 
det att rövare eller »soldaterna» ej därav 
målte lockas att överfalla och J)lundra 
9SS på stationen. 

Nio kompanier sades ligga utanför sta
(len och beskjuta oss, men ingen visste 
vilka de voro eller kände till avsikten 
med deras så oangenäma påhälsning. 
Icke ens nu kl. mellan 2 och 3 e . . m. veta 
vi, vilka de äro, eller vad de vilja. Men 
alt det är allvar i spelet, därom vittna 
de många olyckliga ansikten, som redan 
finnas inom stationsområdet såväl som 
flere officerares anhållan om, alt deras 
fruar skola få ta in på missionsstationen, 
om staden förloras. 

Så mycket veta vi dock nu, att trupper 
från Hanchenghållet voro på väg hit i 
går afton. Därför drages i allmänhet den . 
slutsatsen här, att ·det är den ,från Hoyang 
för några månader sedan bortjagade ma
joren Wang, tillika med en tidigare un
der fjolåret av vår Hoyanggeneral sla
gen och bortjagad major Tuan Mao
kong, vilka båda under <le senaste må
naderna uppehållit sig i Hangchengdi
striktet och nu gjorde gemensam sak i 
att ta' hämnd på vår general Kao. De 
ha valt en utmärkt tid <lärföl', enär un
<ler det kinesiska nyåret såväl generalen 
Kao, ·som hans iförste överste Li, vilken 
haft kommandot över Hoyangtrupperna 
ha rest hem till sina familjer i Peh Shui
hsien och stadens borgmästare här har 
rest .för att på nyåret uppvakta dem. Det 
troliga i saken är också, att major Wang 
litade på, att de 2 kompanier, som han 
måste lämna efter sig, då han i oktober 
flydde från staden, skulle, då de Hngo 
höra honom öppna eld mot staden, ge
nast övergå och öppna stadens portar för 
honom. 

Skjutningen har nu pågått i 11 timmar. 
Någon häftigare eldgivning är det inte. 
På sin höjd har det varit 5 a 10 min. 

uppehåll mellan skotten någon gång. Da 
den el<len varit som livligast ha vi hört 
mellan 10 och 20 skott i minuten. 

Vid 11-tiden i -dag höll jag en predikan 
i kapeIlet som var ,fuIlsatl över . ,Ps. 
127: 1: »Om Herren icke .bevarar staden, 
så vakar väktaren fåfängt.» Därefter fort
satte evangelisten Feng och predikade i 
2 timmar. Vi försöka använda tillfället, 
så gott vi kunna, och tacka iHerren, ·att 
han med ,gevären driver männ·iskorna 
hit, då de icke självmant vilja komma 
inom hörhåll för hans röst. 

När Martin och jag mölte rövarne ibland 
bergen. 

I oktober styrde vi härifrån till Han
Chellg stormöte. På vägen dit, vid den 
stora dalövergången, mötte vi Hancheng
trupper, (f. d. rövare), som hade besatt 
passet för att hindra Hoyangtrupperna 
som voro på jakt efter den omskrivne 
majoren Wang, att komma fram. 

Vi gåvo tillkänna, vilka vi voro; men 
icke desto mindre J(astade de sten mot 
oss i backen. Jag tillropade <lem däav 
alla krafter den frågan, om deras general 
hade beordrat dem att kasta sten på ut
länningarna. De upphörde då, under det 
de ropade till varandra: »Vem var det 
som kastade, vem var det som l,astade»?? 

När så Martin och jag från Hancheng
mötet reste upp till våra 4 utstationer 
mellan bergen, hörde vi, att vi hade rö
varetrupper ej långt ifrån oss bland berg
en. När vi nådde vår avlägsna utstation, 
Heo Kia-chung vid bergskedjans fot, som 
skiljer Hangcheng och I-chuan åt, fingo 
vi höra, alt omkring 150 rövare just tå
gat fram där i riktning mot den utstation, 
som vi ämnade besöka. Vi höllo våra 
möten där, · som ämnat och döpte bl. a. 
en 84-årig åldring, som för 3 år sedan i 
Hangeheng antogs till dop, men som varit 
ur stånd att resa ner till Haricheng; och 
därför fått vänta på sitt dop i 3 år. Han 
var den 5:te i ordningen av de döpta i 
hans familj. I hans egen famiJjegrotta 
var familjeaItaret {)ch bönehuset inrett. 

Sedan vi där 'blivit underrättade om, att 
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i -den omnämnda rövareskaran, som tågat 
där fram majoren Wang från Hoyang be
fann Isig, togo vi mod till oss och foro 
ned till vår utstation Kao-ky. Sedan vi 
<:lär hållit utlysta möten reste vi österut 
till den nyligen ,öppnade utstationen Choh
Ii, medvetna om, alt vi då måste tåga mitt 
igenom nämnda rövarehop, som slagit 
sig ned i en köping, varigenom vår väg 
måste gå. Men vi gingo i Herrens namn, 
därför att möte var utlyst för oss saväl 
den kvällen som dagen därp1L l skym
ningen tågade vi fram genom rövarnes 
läger i hopporn, att de ej skulle obser
vera oss. Men de hade sina vakter ut
posterade, som anhöllo oss. Tre vakter 
måste vi passera, men när de hörde, att 
det var evangeliisalens lärare, Bergling, 
från Hoyang sade -de: »Fortsätt barm). 

Hos vår vän i Choh-Ii samlades mycket 
folk och Herren tycktes tala till deras 
hjärtan. Där funno vi också en stOl' sal, 
SOm vår värd hade inrett till bönesal. 
Då jag visste, att han var fattig och<lå 
jag såg ;hans storaofferyillighet, ~{Un

de jag ej avstå från att av hjärta t prisa 
Gud, och att bistå honom med omkost
nader för' templets iordningsställande. 

Från Choh-li fortsatte vi och komma 
efter en lätt ,dagsresa fram till vår för
sta och. största utstation, Si-yuen! På 
vägen upp gjorde vi ock tre dagars uppe
håll där och även nu gjorde vi halt. Ej 
så liten oreda har där rått och råder än, 
i form av osämja, avundsjuka på grund 
av val av ledare med ty åtföljande för
tal och i ett par fall återgång tillopie
lasten. På grun-d därav hade till och 
med den missionens skola, som där på
gått i 11 år utan någon kostnad för mis
sionen, blivit upplöst. Det har sett hopp
löst ut att få 'den i gång igen. Under ett 
års , tid bar jag arbetat därpå. Vid detta 
Yårt besök öppnades, till allmän glädje, 
skolan högtidligen i kretsens egen gård 
igen. 

Då vi lämnade Si-yuen och fortsatte ut
med bergskedjans fot på vägen mot Han
cheng och Hoyangmötte vi den bortja

gade majoren Wang. Martin observerade 
honom först, där han kom omgiven aven 
avdelning uniformerade trupper, som han 
hade få II med sig vid flykten från Ho
yang, tillika med en avdelning av <le rö
varetrupper, utan uniiorm, som han sam
lat ihop bland bergen. - Jag visste, att 
han hade sina hustrur kvar i Hoyang och 
att han förgäves försökt alt komma Mer 
dit och återfå sin ställning. Nu kunde 
han ju så lätt ta oss som lösen mot att 
han utfick sin familj från Hoyang, även 
Om han ej kunde återfå sitt ·kommando. 
Det har ju blivit en så vanlig rövarepraxis 
delta i Kina under de sista 2 åren. 

Men vår -ovisshet blev ej långvarig. Så 
fort han fick syn på oss, hoppade han ay 
sin häst och kommer gående oss till mö
tes. Även vi stiga hastigt ned och buga, 
ömsesidigt utbytande s{\ artiga fraser, 
som sanningskärleken tillät oss å tmins.to
neo Han bad mig särskilt om 2 ting och 
jag bad honom även om en sak. 

))Låt ett mitt ombud få bo Ii edert ga
tukapell i Hancheng och lå t 'min hustnt' 
(favorithustrun) få ta in och bo inom mis
sionsstationens område i Hoyang.l) Det 
var svårt att under förhanden varande 
förhållanden vara tvungen att neka honom 
det första; men med avseende på den and
ra bönen lovade jag att göra allt i min 
makt för att uppfylla den. Så säger jag, 
i det vi skildes: 

))Det finns 4 kretsar av kristna däru ppe 
bland bergen runt omkring den plats där 
Ni slagit läger. Kan Ni beskydda dem är 
jag så tacksam.)) 

))Var viss om, att ingen av De mina 
skall trakassera dcm)), blev svaret, som 
gavs med eftertryck. Så skildes vi å t 
djupt bugande inför varandra. 

.' 
Att <let mötct bar en viss frukt för 

Guds rike, har jag sedan få tt se prov på. 
En köpman från köpingen uppe bland 
bergen, där f. d. major Wang slagit sig 
ned, hade tvingats av Waug alt följa ho
nom söder om bergen med sina mulor 
för att köpa hem grönsaker och andra 
födoämnen för hans folk. Denne hade 

http:tmins.to
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stå tt oss så nära under sam"talet, att han 
hört allt och därtill lagt märke tilI den 
aktning, som Wang visade oss. Han tänk
te då och gick sedan och ruvade därpå 
hel a vägen hem: »Det är åtminstone före
hat med timliga fördelar alt vara en 
kristen .» 

Så kom det sig, att han påföljande sön
dag kom till närmaste ut station, Ch oh-Ii, 
i sällskap med ett ·par andra köpmän och 
had · alt iå bli anteckna·d, som forskare i 
Ei!'an. 

»Hur har denna Eder önskan uppstå tt ?» 
fr:lgar utsta tionsledaren. Han svarade: 
»Från VI/angs sammanträffande med Berg
ling.» -»Ja, sedan Ni kommit 4 il. 5 
söncbgar ~\ rad, kan jag enligt våra reg
]rr anteckna Eder.l) 

Innan månaden var gången hade söka
regruppen ökats tiII 10 personer, som alle
sammans hade köpt sig biblar och sång
böcker i vilka de nu forskade och sjöngo. 
S:dunda är ju hopp om, att köpmannen 
skall bli en frälsningssökare med tiden. 

Från Hancheng syntes de t bli sV~lrt alt 
l<Olllma helll, Ställningen hade så lill
spetsat sig att vägarna emellan dessa båda 
städer blivit avskurna. Vi tog o därför en 
mycl;et ringa trafikerad väg hem och 
·kommo Sålunda fram, men funno rådli 
gast alt därunder stanna över natten P:I 
en av våra utstationer. Komna till den 
sista, funno vi tydligt, alt det var Her
rens ledning, att vi kommo den vägen. 
En vår sökare hade samma dag r~d;at i 
händerna på Hoyangsoldaterna, som kom
mit och slagit sig ner {lär i byn, av inga 
andra skäl än för alt indriva pengar av 
dem som ägde några. En li'lIlg överlägg
ningom sökarens sak ledde till, att VI 
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sJ,ulle kOl1llna till hans hem för att spisa 
en måltid, enär jag ej ansåg mig på hans 
sökarestadium kunn a göra något annat för 
hODom. 

Han hade samma dag varit bunden · av 
kaptenen ·för trupperna, men .lössläppts 
mot en bOrgen. av 2,000 ;dollars. Efter 
vårt besök i hemmet reducerades summan 
till 300 och fick namn av »lån» till kapte
nen. 

Forts. 

Fältmar.skalken Feng har av Brittiska och 
UtH~ndska Bibel sldlskapet blivit utnämnd till 
hedersledamot i sällskapet. I anledning härav 
har fä,ltm arskalken tillstillJt Bibelslillskapet 
fliljande brev: 

11: e d ivis iollens hög kvar ter, N anyuan, 
Peking. Den· 26 sept. 1923. 

Edert· hrev innehållande certifikat å mitt 
lI:edtemsskap nådde mig för ett par dagar se
dan. Jag är mycket glad över att Eder kom
mittehll.r lllnCll1111t mig till utländsk heders-o 
ledamot i Edert slillskap. Jag betraktar det 
SGm en stor ,ira, men vågar icke säga, att 
jag iiI' viird e1eu eller förtjänar den. På sis

tone har j ag varit mycket upptagen. På grund 
hilrav iir jag icke i stånd att göra så mycket 

för Kristus, vår Herre, som jag önskade. Dock 
kan jag· tala ·om för Eder, att alla officerarne 
under mitt befäl hava biblar och att några av 
dem Usa dilt· j varje dag, dock naturligtvis 
icke alla av dem. Vi ha bibelklassernn
d er veckod agarna och söndagsgndsstjänst på 
söndngarna. Vi ha sex kinesiska predikanter 

Nya Begynnelser på den 

Gamla Grunden. 


Av. 

Rektor J . Rinman. 


Pris 60 öre, 6 ex. 26 % 

raha tt. 

»Om I bedjen. ~ 
Av 

James H. Mae Conkey. 

Pris 16 öre, 10 ex. 26 % 
rabatt. 

Missionärskallelsen. 
Av 

J. Hudson Taylor. 

Pris 26 ör~, 6 ex. 25 % 
rabatt. 
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ibland oss. och -predikanter från Peking. både 

kineser och utlänningar hjälpa oss mycket. 
Vi ha uppr>ittat ett litet kapell vid gatan i 

N:!nyuan, varest mina officerare i tur och 

{lfdning predika. Med ett ord. Jag har gjort 
så mycket som det är möjligt att göm på den 
t.id, som stått mig till buds. 

Var god fram.för mitt tack till kommitten 
Eder rapport. Även vill jag ödmjukt tacka 

Eder för Edert arbete. Må Gud v,llsigna Eder 

alla! 
Eder uppriktige 
Fe"g Y1/hsiang. 

Det kincS'iska spelet "Jlah·Jonq", som vi 
nu överallt se utställt i vånt boklådsfönster, 
bör kanske omnämnas med ett par ord. Detta 
spel har vunnit en v,ildig spridning både i 
Amerika och England, liksom det ock nu 
gjort sitt inträde i Sverige. I anledning hilr
1lY har Kinas Nationella Kristna Missionsråd 
utsänt en skrivelse till »The Federal Council 
of Churches" angående an v,lndandet a v detta 
kinesiska spel bland Västerlandets kristna. 
Denna skrivelse gör gällande, att infömndet 
flV detta spel i de s. k. kristna Hindernas 
sociala liv har den ofördelaktigaste påver· 
kan på de kinesiska kristnas moral. I skri· 
-velsen framhålles: 

"Mah-Jong anv,lndes n,istan uteslutande vill 
-spel om penningar. De summor, man spelar om, 
äro otta mycket höga. Ända till 1 miljon 
~Iollars har kunnat viunas eller förlorns under 

en enda natt. Det spelas a" alla klasiier. Mer~ 
man kan dock s>iga, att kineser av högre mo· 
ralisk ståndpunkt inte befatta sig lHirmed, Till 
-vår stora sorg edara vi, att bruket av att 
spela Mah-J'ong för pengar tilltager icke en
-dast i Kina i allmiinhet utan oekså i den ki
TI!'siska krjstna kyrkan. I icke så få fall 
kan detta tilltagande bmk att spelaJ\i>lh·Jong 
'härledas från ·det faktum att spelet. nu vun
nit så stor anviinc\ning i de s. k. kristna !kin
-derna. Detta uniies n,imligen giva en sanktion 
nt dess användning a v de kristna i Kina. Ett 
sådant argument skulle då vara liitt att be
möta, om det nu icke vore så att 'i.ven milnni
'skor som bekänna sig vara kristna Hro bland 
-dem, vilka deltaga i detta spel. Det;i r icke 
vår sak att döma sådana personer ej heller 

vilja vi silga, att det ,il' 06ltt att spela, Mah

J ung, då llJari icke spelar om penningar. Men 
vi anse, i betraktande av den fruktansvärda 

förbannelse, som vilar över detta land på 
grund av spel och s>irskilt på grund av denna 
form av spel, att kristna människor i Eng
hl.Ud och Amerika allvarligt borde överväga, 

hlll'uvidtl de icke borde ålägga sig en begräns

ning härvidlag il ~'ad de i detta sammanhang 
anse vara ett fullt berättigtlt nöje. Låt oss 

crilll'tl om vad aposteln sade: »Allt är mig 
lovligt, men allt iiI' icke nyttigt». 

:Man förstår allvaret i denna vädjan, då ett 
sItdant representativt språkrör för den krist 
na kyrkan i Kina, som Kin8s Nationella. 
E ristna Missionsråd, ansett sig böra rikta 
c!enlUl vlidjan till 'Västerlandets kristn8, 

I ;\merik:t hnr organiserats en »Tbe Radio 
Bible Senice Burea.u». Det llr en grupp av 
kristna mHn i Cincinnati, Ohio, som stå)' bnk
om detta företag. Deras avsikt är att dagligen 
giva vlirlden ett bud,kap ur Guds ord genom 
radiouhilndning. Under jultiden hade de. ett 
siirskilt 3 minuters program under elen gemen
samma t.iteln: »Kristi föc!else», med fyra un
derrubriker:- » Bebådelsen», »Lovsångcn», »)Je

oU'födelse» o. "Vilrldens hilsbl nyhet», allt utslint 
genom rad io enligt ordalydelsen i Lukas evan
gelium. Det beräknas, att dagligen över 11,000 
miljoner mHnniskor på så siitt kunna lyssna 
till detta bllCliikap. Denna Rallio Bible Ser
vice Bureau underhålles helt och hållet genom 
frivilliga gåvor. Den lir osekterisk och står 
inte i ntlgot ekonomiskt intresses tjänst. 

i7l!/J!j'.m~.··e~r;- ..1li!JJ!l'.1.•... 
~ 'OOiBöNL~~ 

De förbättrade förhi\llandcna i Honan, 
s. 	 76. 

Myndigheternas välbevågenhet, s. 76. 
Oroligheterna i Shensi, s. 76, 81-84. 
Familjen Beinhoff, s. 77. 
Missionsresoroch kurser, s. 77. 
De nya predikoplatserna och skolorna, 

s. 	 79. 
Seminariet i Yiinchcng, s. 80. 
Kursen för bibelkYinnor, s. 81. 
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Insänd litteratur. 
Från J. A. Lindblads förlag:' 

Kä.llsprängens land. I dej. Av C. Skovgaa rd· 
P etersen . Reseskisser och pilgrims ta nkar 
från det heliga landet. 428 s. Pris h iiit. 
9: 50, eleg. band 12: 50. 

Av djupsens nöd. Av A. Fibiger. En fastl ags· 
bok över botp.salmenLt. Bemynd. övers . av 
Fanny Ekenstierna. 143 s. Pris. hä ft . 
2: 25, 	klotb. 3 : 75. 

Livets högsta vÖ,·den. Av J. R. Miller. 148 s· 
Pris 2: 25. 

Predika.nten och böne11.. Av E. M. BOllnds. 
100 s. Pris 1 : 50. 

Ska ll Väste'rlandet gå 1tndm'? Av Bengt Oxen· 
s ti erna . 84 s. Pri s 1: 50. 

I 
Il"nna de d-öda meddela. sig med de levande? 

Av J . M. H nldeman. Bemyud. övers. av 
Waldemar Skoglund. 142 s. Pris 2: 25. 

En rad vä rdefull a böcker hava åter utkom· 
mit på' J. A. Lindblads välkända förlag. ,,1 
kiillsprångens land" möter man långt mer än 
»reseskisser och pilgrimstankal'». Det är icke 
blott resenäreu utan vetenskapsmannen och 
den med sin bibel sä llspo rt förtrogne, som här 
ser och skildrar "Uppenba relsen s land ". Ett 
arbete av bestående värde. 

»Av djupsens nöd» ä r e n fastlagsbok -full av 
märgstarka r litter. · Förf. rör sig häl' på ett 
område där han genom H errens nåd fått blic
ka djupare ä n de flesta. E n bok av den art 
vårt folk behöver. 

"Livets högsta värden" och "Predikanten 
och bönen» llro goda, uppåt och till kraftkäl

lan ledande skrifter. I bokeu "Skall Västerlan· 
det gli ,mde'r?" upptar förf. till skärskådande 
och kritik den tyske tänkaren Spenglers 1200 
sid . digra dubbelvolym »Der Untergang des 
AbenI a ndes ». Dr H aldeman i New York bemÖ· 
ter i sin bok : »KuTI/IW de döda meddela sirr 
med de levand,e" den moderna spiritismen från 
biblisk och kristen synvinkel. 

Här äro goda böcker, förtj änta av stor sprid
ning. 

N. H-n. 

Missionstidningen 

SINIMS LAND, 
utkommer 1924 i s in 29 :de årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina, 
redigerad av Nath. Högman under med· 
verkan av Erik Folke m. fl ., utkommer 
med 20 nummer om året, samt innehåller 
uppbyggelseartiklar, bibelstudier, brev fr. 
Kina, samt missionsnotiser från nä r och 
fj ä rran. 

Tidningen kostar: helt .år kr. 2 : 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar· 
t a l kr. O: 90, 1 månad kr. O: 65. 

Sä nd till utlandet kostar tidningen kr. 
3: 25 pr ilr. 

Prenumerantsamiare, som verkställa 
p renumera tion å närmas te postkontor, 
erhålla, mot insändandetiII expo av pos
tens 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 prenu
meration ske på posten. 

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen. 

Redaktionen. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen. i Kina" under mars 1924. 

Allmänna mi.ssionsmedet. En gbäcks underh. 20 : 
480. E. E. L ., Sthlm 	 5: 

461. 	 K: M. A :8· pensionsfond till Agnes 481. "Del av tionde" , L. och A. W., Gtbg 30 : 15 
Forssbergs underh. 75: - 482. I. A .. Norrköping 100:

462. K. M. A. t ill d:o 	 ;'0: 487 . •J. . Motal a Verkstad, gm G. G. 10: 15 
463. ,,-n» 	 :10:- 188. M. L., Äng, till Judith Hnltqvists 
464. M. L. L., Tyringe 100: - hemresa 	 100 : 
465. 	 A. D., Kristdala, tiII J\Iinnic Nichol  489. Askeby mrg 40:

sons uuderh. 50: - 490. Skärfsta syförening- 47: 40 
468. Onämnd 	 25: - 191. Hälften av behå llnin gen från skör
469. »Joh. 13: 35"; till Richa rd Ander sons defesten i Skärfsta 8/12 1923 gm

nnderh. ~OO F. B., Sollefteå 70 25 
4il. »Tionde» 12 492. Koll. i Köping 7/3 38 21 
472. I. F. 	 • :10 493. D:o i d:o 8/3 36 
473. E. J., Boden, tillJ. Aspberg's underh . 100 494 . D :o i Kyrkan, K öping 40 
474. »Ur Gnds rika förrå d" }j 195. Insaml. vid samkvä m i Köping 61 85 
475. L. L.. Uppsala :'0 196. A. B., K öping 	 5 
476 . S. L .. "O 497. .J. S .. t ill direkt missionsarb. 5 
'177. »'rnckoffcr ) 100 498. Amanda Lindholms miune till d:o 5 
178. G. P ., Sriöland. till Elsa och Xnlh. 199. 'rill direkt lllissionsar b. Ps. 100' 117 5er 
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;'00. Onämnd l : 50 ;'84. Jönköpings KristI. Yng!.·förenings 
:;05. Tackoffer, M. S., Mora .20 : - missionskrets, insam!. vid möte 14/3 135: 
506. A. G., B.·fors 60: - 591. Ett 81'vode 	 100: 
507. J . A. H .. 'Järlåsa 20: - 592. BIonunor 13/3 24 25:
\08. Björnö Ungdomsf. till Maria Hult· 5D3. Kl'istd!ila Ungd.·förening till Minoie 

krantz lInderh. 75:- Nicholsons underh. 120:
»OD. T., i st. för blommor på f,öken Ru· 594. Stensö arbets!ören. 368: D" 

debecks grav 15: - !)95. Spurb.·tömning 14 mars i Lunds kina· 

!i10. G. K .. Björköby 25:- syförening, I H errens Jesu viii · 

51L G. K., gm d :o 10,- signade namn 33: 07 
:,12. ,,14 mars" J. af S .. Väuersborg 10: - Koll. från missionsvänner i Olmstad 
:,13. ,J. A . J .. Medalby 167:- d . 16/3, gm O. L. 60:
51R. H . N., Siivsjö D3: 25 :;D8. E. L., Malmö 10: 
"ID. Tackoffer den . D mars, Skellefteå 2:;: - 09D. H. G., Gtbg 12: 
520. Ouiimnd till Estrirl Sjöslröms uuderh. 10: - 602. Kinakretsen i Skellefteå. till E. Sjö·
521. Sparb.·medel. R . P ., HedensbYIl l,: 2;, ströms underh., gm A. B. 450: 
:,22. Onämnd !i00:- 604. Onämnd. tackoffer på 50·årsdagen,
;'23. G. M .• Höganiis T . 	 2:;:- gm :M. J .• Kinnamalma 100: 
524. Mörlunda mig 	 40: - 605. Del av tionde med tack för Guds 
"25. 	 I st. f. blommor på fröken Rude· trofasthet 50: 

beeks bAr. E. B. i: [JO 606. T . N., Gustafsberg 27: 75 
528. 2 Mos. 13: 21 	 600: - 607. Onämnd. Fullösa, till O. Carlens 
520. " j{ mars" E. & A . F" Kimsta,l 40: - uuderh., gm T . J .. Kinnemalma 100:
~30. 	 Offerdagen tI. 14 mars. H. E., Katri · 608. Behållning från söndagsskolans Kina. 


neholm 25: - afton å Fridsborg, gm E. A. R, 

531. 	 F-q- sparbössa, Joh. 4: H. gm M. Oviken 16: 70 

Ph. T.. Linköping 9: 3:; 609. Skolbarnens i Hejde. . sparb.·medel,
532. 	 En gåva från Herren på högtidsda· gm ]tf. B. 52: 

gen den 14 mars 1,000: - 610. VetIanda flick· oeh ungdomsfören.,

533. ,, }4 mars" J. A. V. P .. }1önst.erås 25:- offer l4 mars 	 5f;2: 75 
',35. 	 S. O.• S. O. o. L. O .. Skellefteå, till 611. E. ocb C. Bloms undel·h .. VetIanda 


lilla Gretas minne och bennes ]<är. 1;'0: -. Ulriksdal 40: - . d:o sparb.·

lek till Kina 10: - bössemedel 52: 36. Björkö 70:-. 


336. " Gunnar" 	 10: - Holsuy offerv. 44: 90, Slättåkra 
537. Barkeryds arbetsför. 100: - mfg 20: -. Ekerda mfg 30: -, E. 
538. E. B ., Sthlm 7: 7ä p .. Nye, 10:- 417 : 16 
;'39. Tackoffer 14/3. onämnd 2:;: - 612. .Tuditb Hultqvists undel·h., Ulriksdal 
;'40. Gåvor vid S. M. K:s böne· och offer· ' 40: -, Mörteryd 200: - 240:

dag iStblm 14/3 1924 276: D;' 613. }I. Lindens uuderh., Ulriksdul 
:,41. " 14 /3 ,, , L J .. Gbg 15: - sparb.·medel 52: 36. Björkö 70: - 122: 26 
0,42. Föreningen Anspråkslös. Hårdl<ran· 614. Fr. Naglarp 70:

keryd 100: - Glo. Fr. Hiiiltaryd, sparb.·medel 116: 40 
~43. Vid P. Nordins, Gräsbo, Ostervå la, 616. Fr. Lämnhult 2.';: 

begravning. gID O. V. 75:- 6li. Skede ungdomsförening, vid missionär 
544." »14 111111"S " , E. B. 25 : - Habnes besö k 10: 80 
545 . . P. A. S. Herrlinnga ~O: - 61R. Bäckseda ungdomsföreniug, el:o 7: 
:,46. E. K .• Ystad 175: - 619. Korsberga' ungdomsförening, d:o 14: 50 
;'47. K u Ila mIg i Höreda. 85: .- 620. Slättåkra ungdomsförening. d:o 12: 65 
; 48. Ett löfte till Herren av O. S .• gm 621- }iumrelunds ungdomsför ening .. d:o 6: jo 

.J. S ., Knrlskrona 50: - 622 . Odshults ungdomsförening. d:o 2: 68 
54D. Koll. på S. NI. K:s högtidsdag d. 14 6n Mörteryds ungdomsförening, d:o 13:

.mars vid bönemöt.et i Fröberga 2~: - 624. Husnii s ungdomsförening. d:o 11: 07 
5;0. Koll. i S .' Råda 22: 55 630. På missioneus högtidsdag 14 mars. gill
,,51. Offerbiickens mfg. resebillrag 111 :  NI. re. Norrköping 7: 
:,52. Gm L n. Gnllspång" g6: - 631. Syföreningen i Ronöbolm 65 : 
:)53. Koll . i Kristinehamn. gm K. L. 28: :,0 632. C. U., Skebobruk . . 25:
:,54. E. W.. Karlstad. resebidrag lO: - 63:!. lir en sparbössa. gom F. P ., Sthlm 117: lO 
:,55. Koll. i Slot.tsbron M:- 636. Viinner i Naglarp 14 mars till ,Tudith 
;';G. D:o i Gravarne 7:- Hultqvists hemresa , gm L. B. 40: 
:,;'7. D:o i Smöl!en 40: 5j G37. Den 14 mars . .. elt tackoffer till 
;,58. D:o i Hasselösuod 7:  Herrens ära oeh hans ril<es be· 
,,;9. D:o i Hel'dene. n:- främjande .. , gm G. B .• Flisb~' 2D: 
560. ,J. A ., HeITljunga 10: - 638. G. B .• Flisby. till 'Juditb Hnltqvists
,,61. Koll. i Herrljunga 2;>: 01 hemresa 5:
:;62. D:o i HÄggum l ;>: - 639. P., Oredda, sparask. gm d:o 3: 22 
;'63. ·H. L., Skövd e 10: - 610. Spurasl<, Brötjehaga, gm u:o 2: 
;'(H • . Koll. i Iu1manuelskyrkan. Skövde 55: - 641. · K. F. U. M., Norrköping, koll. och 
565. Do i Ti bro 	 30: - re.'ieb idrag 50: 
066. W. G., Tibl'o. till O. Cartens uuucrh. 50:  642. Ulriksdals ungdomsförening. resebidr. 30: 
:)(j7. Koll. i Älgarås Jr,: - 643. Koll. i UlriksdaJ, 2.3/3 36: 50 
:i68. E. S" d:o 10: .- 644. Näsby nngdomsfören, resebidrag ~:-
56D. Koll. i La xl\. 1~: - 645. L. H., Sthlm 10: 51 
:,iO. D:o i Fjugesta ~O: - 646. Vänner i U. S. A., gm }!. L. 247: 9.; 
571. 1):0 i Lanna 	 12 : 2" 647. K . och B. F . 500: ,,77. Häveryds mfg ' 	 40: - 648. Frå n en J esu vän 50: 
578. 	 Kinakretsen, Gtbg, till E. Gunnar· 650. L. B. 5:

dos uoderh. 100: - 651. A. E .. gm C. Tb. E .. Kumla 0: 
579. Nåql'D Kina vä nner i Grebo, 14"3 24, gm (,:;2. M. H., gm d :o 	 2: 

A. K. "2 : - (i;13. )1. E .. gin d: o 2: .
"BO. Onämnd ~OO: - (;54. V. och C . E .. KumJ n 200: 
5B1. Uugdomsvänner i Ulriksdals lOng"· 6;'5. Från ofterinsamlilll-( i Hiil s ingborg 

doms!. " i st. f. blommor "å Gullis den 18/3. gm .J. P . 383: 
gra v ». gm A. K., EJ.~enässjön l:" - 656. 2D/3, P s. 103:2 ao<J: 

582. »Ann ie» 	 10, 
5B3 . . MånsrOl' ps mfg 15 : -	 Kronor 12,030: 79· 
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S . M. ILs Pensionsfond. 
470. Ps. 119: 108 :JO: 
64~. »Ett arvode» 75: 

Kronor 125: 

Särskilda ändamål. 
466. 	 K. A ., örebro, till bibelkv. Lin-ta 

sao underh. 100: 
4G7. 	 Ynglingafören. Libanon. Gt.bg, t.ilI 

verksamh. bl. unge män i Hoyanl! 200:
479. 	 :M. M., Ljungby, ' till L Ackzell, för 

barn- och J(vinnoverks. 25: 
483 . L. U.. Sthlm, till Anna Erikssons 

bibelkv. 230: 
484. 	 D:o. till minne av Marias 50-årsdHg 

til barnhem i Sillan ' . 50: 
485. 	 Onämnd, till minne av Maria P e tters

sons barnb. i Sinan 500:. 
48G. 	 Långnlls Kr. Ungdofll s l'örening. till 

en bibelkv. på Pnchow stMion 2:i: 
501. 	 L. v. A., till barnh. i Sinall ,.: 
502. 	 A . J., F,.IlJllnäs, till bibelkv. Klaras 

lInderh. ZOO: 
;'03. »Herrens del ». t.ill inköp av cn häst 

till O. Cad e n 23: 
;'OJ. 	 D:o till inl<öp av kapeIlgilrden i 

Jllicbeng ~.-.: 
514. 	 N. N., SävsW, till evang. Sung Cheng

pang. Honanfu , underh. 300: 
;,};,. D:o, till evang. 'rsao Cbing ho, 

Pncbow, uilderh. . ' 300:
51G. D:o, till bibe lkv. Cbang Hsi'lng shill, 

nnd erh. 200: 
5li. D :0, till en gosses underlI. hos Mnria 

Pettersson i Sinn n 100: 
52G. »Herrens t.ionde », O. r .. Storhögen,

till H. Wallg att UllV. efter gotlf. 10:
;'2/ . Norra Edsbyns syförening, till bnrnh. 

i Sinan, gm L M. JOO : 
534. 	 HednavallnerllrLS Allialls för tre 

evang:s nndel·h. 300: 
572. 	 E. K .. Ystad, till O. Carleu för mis

sionsgärd i Juicheng 2;): 
073. 	 O. L. , S. ;\L, Skövde. til, balvärs 

nnderh. rör ~). Cal'lens pol'tvakf 100:
574. 	 S. M., Skövde, till en s kolgosses 

underh. i~ : 
; '7j. 	 BjörkllIla söndAgsskola. till bHl'nh. i 

Sinan H:
576. 	 A. H .. Visingsö. till A. och A. Bergs 

sve nska n a gga :0: 
08;;. E. ö.. till A. Erikssons verks . i 

Hanch eng 1;": 
;'8G. H. H., Djursholm. för evang. underh. 

i Hoyallg aoo: -
Mi. P. H., Djursholm, för gosse n Wallg 

Pen-chengs underh. 100: 
;'88. F . H. H., d :0, för ' gossen Han Tie n

shes linderh. JOO: 
M~. M. H., d :0, för en flicka i SCII1:s öv

ningss kola JOO: . 
;'90. Mary. d :0. d :o 100: 
597. 	 Onämnd. Visby , till Hugo Linder , 

at.t anv. efl:er gottf., gm S. S. 11;-0: 
600. 	 A . R, Malmö. föl' underh. åt :Ma ria 

Petterssons bibelkv. IlO: 
601. 	 C. R., el :0. för en skolgosses underh. JOO:

G03. K. W., Sthlm. till E. Beillhoffs 
bibelkv. 300: 

623. 	 :M.B., ·Hejde, till r.. H . Lindcrs verks. 30: 
G26. 	 E. G ., Stensnäs. till barnh . i Sinau, 

gm 1L K .. Norköping JO : 
627. 	 A. E., Norrköping, till d:o gm d :0· If): 
628. 	 E . A .. Fröberga, till d:o gm d:o 10:
629. 	 P. E. W .. Djursholm. till evang. Snng 

. Hsi-Iie ns nnderh. "O: 
G34 . 	 Sparb.-medel från söndagsskolbarnen 

i Krontorp, till e n skolgosses nn
dCl'h. i Honan!,,; gm S. A. 12: :>8 

63J. 	 »En tac]( s am», till hungrande barn i 
Kina ;,,,-

Krouor 4,401: ;;8 

Allmänna mi .ssionsmedel 12,030: i9 
S. M. ](:s Pensionsfond 125: 
Särskilda ändamål 1,401: :,S 

Summa under 1>Iars mån. 1921 Kr. 1G,55i : .,7 

Med v armt taek till v arje g i vare! 

»Lovad vnl'e <In. Herre. - - frAn evighet till 
evighct. » l Krön. 2~: n. 

Gdvol' till Hemmst för 1J1wbo. 

lede h'v arialet 192.1 och 7:s1a k v artalet 192J. 

;\1. W., Ytterjiirna kr . 20: - pii ~iatlllors :,0
årsdag. A. L. Dllvbo. kr. 5: - . Skärstads SY
Jörening: kr. 40: -. KOlUminister H. S.: kr. ~:-. 
A. och ' A . K ., Björke l'yd: h. 10: -. »Syskon
ringen ]la fHilIet» ~ell . E. W.: kr. 20: -. L. S., 
Stblm: kr . 2;;: - . E. W ., Hälsingborg: kl'. 20-. 
F. P .. B.iiiddinge : »Till gl'a'n och ljus» . Jo'. 10: -. 
A. H., Eksjö; kl' . 2;;: -, K. A. G., Åsuku: kr. 
:0: -. H. P., Karlberg: "Till prenumeration ä 
Morgonbladet » I,,·. 28: -. E. A., Boarulll: kl'. 
10: - . C. G., Sthlm: h. 10: -. A . F., Dnvbo : 
kl'. l:;: -. A. G .. Kristianstad: kr. ;,: -. A. F., 
Duvbo: »Lön till extra hjälp » kr. 20: - . E. D., 
I{älhlllge : kr. Jo: -. S. S., Skiirstad: ),Cr ~pllr-
bössan » kl'. J;" - . S:ma kl'. 303: -. . 

In 1lalllro: Vänn erna U .t Väl'nnmo: l får 
V;inne r i Björkeryd: ;, ostar. Nye ungdomsför
enill!! gen. A . J.: lost. L . L, Sala: J par lakun. 
S. O:. 	Sala: hunddnksväv. NI.' L., Värna: lost. 
A. 0., Hvetlallda: l låda specerier. J,.. 'r., Stor
ängeu: 111lkl>lflll1lr . L. L., Sala:· Dlv. ty~cr. 
strulllpor, g a rn och sybehör. H . H ., ösby: J."I
gott c r. kaffe . te. marDIelad..r. S., Malmo: kaffe. 
cacao lwrameller . J. G., Vadstena: r. plIr helT
stl'llln'Jlor. L. L .. Sala: J bunt lärft. E . A., Fri; 
be rga: GO hg. ärter. Lilltomtav·änner: % svin
huvud korv och rökt fläsk. Dito: smörgåsmat 
coh kÖttfärs 'N,de lördag. K. H ., Bodasjögle: 
2 os tar. A. T .. Sthlln: l symaskin. l IHy ta. n.. 
R., Dllvbo: korlollatla i »Fruns rUDI». A. och H. 
K .. B.iörkeryd: l os(\<ak a . 

För a llt hembäres ett varmt tack till var och 
en uv 	 de kärn gi varna! 

Hi.lrna Tjäder. 

Expedition: Drottninggatan 55• . Telegramadress: "Slnim", Stockholm. 

Telefon: 44 59. Norr 22.73. 
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