
~:r 1. ÅRG. :30. 5 J .A.N . 1925. PREN.-PRIS 2: 25. 

i=' r 

« ~( II -91. JI eJl .IL P. Jj ) 

;=; 

~ 

~ 

~ 
'~:;, .. 

:.MI.3')ION5JIDNINGEN. 1l~ l' 

SIN~·UIND· *l2 
~ ~ ~ 

le; 

F 

~n 
P.}l--t+-, 

11- ~ 

t:. h~"'2....t:'ll L 

.ORGANTÖRjVEr;;KA..~510Nc:Ii· I· K1NA.. 

Jl \.::-

" 
iJ'>" II Jr 

'~:Il 
~ l,a lY' 

~f...... tO~'St:R 

REDA.KTÖR: NATR . HÖGMA.N. 

Foto : R k 1lar d A.. l1 dlW8o-n • 

Friluftsteater i Honanfu. EIl typisk nyårsbild från Kina. 



5 auuari 1925S I N B'l S L A N D.2 

"S E, J A G G Ö R A L L T I N G N Y T T!" 
upp. 21: 5. 


Av Erik Folke. 


När detta budskap en gång utgår 
ifrån tronen, har Guds frälsningsråd 
nått sin fullbordan. Den nya him· 
melen, den nya jorden och det nya 
krusalem äro Herrens sista stora gå
vor till halls återlösta folIe Härmed 
förflyttas vi till den tid, om vilken 
aposleln Petrus i fullaste mening siar , 
då han säger, att himmelen måste be 
hålla Jesus intill de tider, då allt skall 
bliva upprättat igen , varom Gud har 
trdat genent sina fomtida heliga pro
felers mun , Apg. 3: 21. Då har det 
sista jubelåret ingått, på vilket inga 
mödans år vidare skola följa. 

Herren har alltsedan han begynte 
med sitt underbara frälsningsverk 
åter och åter låtit något i särskild me
ning alldeles nytt triida fram för sina 
spejande, längtande harn , nya mäktiga 
frälsningsgärningnr. Genom profeten 
Jesaja låter han fiirkunna: "Se, jag 
vill göra något nytt. Hedan nll visar 
det sig, märken I det icke? Ja, jag 
skall göra en väg i öknen och ström
mar i ödemarken. » Detta nya kom då 
han förlossade sitt fol1, ur fångenska 
pen i Babel. Och sedan under histo
riens gång har Herren gång på gång 
gripit in i händelserna för att föra sitt 
rike framåt. Så skedde, då Herrens 
apostlar utgingo i hela den då kända 
världen med evangeiii budskap; så 
skedde då reformatorerna framträdde 
och förkunnade frihet för i gärnings
träldom bundna själar; så har sket! 
under de stora väckelsetider, kristen
heten fått vara med om , och ic]« ' 

minst är elen i nyaste tid kraftigt upp
blomstrande missionsverksamheteli 

ibland icke-kristna folk ett mäktigt 
och stort » n~'tt )' , verkat av Herrel1s 
hand. Dessa äro lt'cken, som varsb 
om att ett iiJlnll större »nytL> skall 
komma, det nya, som i profetsyneli 
står lecknnt för oss under alla ske· 
den ay Guds rikes historia iinda intill 
den dag, då rös ten ifrån tronen för 
JohalHH's [örkunnac!(-': »Se, j,Jg gör ,dl
ting nytt» , m·h yidarl', »Det iir gjort.' 

I det ny,L som Hrrren gör, ligger 
alltid htlde dom och frälsning inneslll 
tet. Det inucbiir ett ;l\'slöjande fl\' ('Il 

fullbordad liysuln>ckling såväl inol1l 
det godas som inom det ondas värld. 
en till mognad bragt skörd, som p~t

kallar näryarol1 fI\· Guds skördeäng
Jar (Upp. 14) . 

Varje nyår talar på sitt sätt onl 
dessa ting, Ej minst förnimma vi del 
Yid detta årsskifte . Den slora folk
världen, som i yår till ej har så snä\,j 
gränser som uuder antiken, se vi gri 
pas a\' bä\.Ul inför framlidens hol
fyllda anlete. :V[nn tillbringar alla till 
buds stående medel för atl: hejda dell 
överhandtagailde laglösheten, och malt 
tror sig iiga maktmedel att betving,l 
det onda, men under tiden tränger 
detta allt djupare ned i folkens själs 
liv och utför där ett underminerings
arbete, som en gång skall göra alla 
maktmedel värdelösa. Det är Herren~ 
domsdag, som står för dörren. 

För Guds folk skulle tider. sådana 
som dessa, YLtra vårtider, tider, d ~\ 
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hoppet inom oss förnyas, tider då 
vi frimodigt upplyfta våra huvuden, 
ty för oss är det vår Förlossare, som 
står för dörren. Herrens pilgrimsfolk, 
lägrat på Moabs hedar, kastar nu läng
tande blickar in u ti löftets land. Och 
en dag, snarare än vi ana, skall upp
brottssignalen ljuda och hela den 
väntande skaran tåga över Jordan un
der sin Josua baner, som ~ir korsets 
segerbaner. 

Under det år, som gått, ha vi h ;lIld 
i hand, vi missionens vänner hiir 
hemma i Sverige och våra missionä
rer och trossyskon i Kina , fått utföra 
den del av vår uppgift, som heter vär 
Kinamission. Vi l<änna oss kraftigt 
uppfordrade att tacka Herren för den
Ila dyra gemenskap i vår missionsgär
ning. Vi tacka Herren för den dyrba 
ra nåd, som kommer till synes i vän
ners trofasta, självuppoffrande kärlek, 
å r efter år, i ljusa och mörka tider, 
ej minst under de knapphetens tider, 
som nu råda . Detta: att hålla ut och 
hålla ut intill änden är det som skall 
hemföra segerkransen. Därför kunn:t 
vi ocksa med förtröstan träda över 
Lröskeln till det nya året. Vi mölas 
ännu där av Guds löften och av vän
ners kärlek. 

Det år, SO I11 gått, har varit uppfyllt 
av undergärningar , verkade av " år 
Gud. Det har varit ett under, att vi 
mitt under all oro, larm och strid, ha 
fått s tå kvar på vårt missionsHilt , det 
har varit ett under, alt vi sluppit Ull

dan plundring, fångenskap, misshand
ling och död. Det är ett under, att vå
ra missionärer ej uppgivits under tryc
ket av arbete, faror och umbäranden. 
Det är ett stort under, att missionens 
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Herre ännu vill behålla oss i sin tjänst 
trots all synd och brist. Det är ett 
stort under, inför vilket himmelen ut
brister i glädjesång, att så många sjä
lar däru te i Kina ryckts som bränder 
ur elden ur Satans våld och nu lo\'
sjunga LamJl1et , ~om löst dem. 

Det är också ett under , att vi genom 
Guds underbara försorg fått våra be
ho\' fyllda, dag från dag, vi som intet 
hava tillrett för oss. Visserligen ha vi 
fått öva oss i tro och tålamod, ty 
Herren har dröjt, ofta har han dröjt 
länge, men dock aldrig för länge. Pri
sat vare hans namn! Knapphet är dock 
ej övergivenhet. 

Vi få även i år skriva under vår 
sluträkning: Oss har intet fattats. Och 
då vi en gång ifrån SioIlS berg blicka 
tillbaka på vårt liv och se det i evig
hetens ljus, skola vi få tacka även för 
kn apphet och nöd, ty Herrens vägar 
äro de bästa. Herren bevnre oss för 
klentro och för otro! Vid clet nya ål', 
som nu ingått, finna vi oss ännu stå 
inför öppna dörrar och öppna hjärtan 
i Killa och vi tacka Herren föl' den 
nåden. Huru länge "åra tillfällen sko 
la vara oss givna, veta vi ej. Vi ha 
under det gångna å ret \'mit vittne till 
hur yttre Mongoliet stängts för mis
sionen. Aven i Kina äro mäktiga krr,f
ter verksnmma i samma syfte. Må vi 
därför köpa tiden. Dagarna äro onda. 
Och vi bedja missionens vänner. Gån 
med oss även detta år! Hjälpen oss 
a tt ännu ett år kas ta ut näten till 
fångst! Bedjen att Herren s Ande allt
fort må utföra sitt luttrande och upp
byggande verk ibland oss till vår Fräl
sares förhärligande! 

Erik Folke. 
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Uthållighet och hoppfullhet. 

En lly a,.shälsnillf] till S. M. ]C-ar/lc/orlw i Sucriyc och Eil/u. 

Frid vare med Eder alla, l,ära 
Bröder och Systrar i Herren! 

Känna vi cj en 'och var cn inner
lig astundan, ej minst vid årsskiftet, 
att söka sporra varandra till ökad ut
hållighet och större hoppfullhet i av
~eende på det gemensamma missions
arbetets vidmal,thållande och utveck
ling. 

0, att någon eller några av eder, 
kära syskon i tron , kunde uppmunt
ras genom den lilla hälsning, jag nu 
får glädjen sända ut. Förgäves behö
ver jag ej önska detta, ehuru jag vet, 
att inga vanliga människoord, om än 
~å väl menade, ha en sådan verkan. 

Den öm· och vidhjärtade hednamis
sionåren Paulus påvisar så klart de 
rika möjligheternas l,älla i följande 
välkånda ord i Rom. 15: 45: Allt vad 
som fordom blivit skrivet, det är skri
vet oss till undervisning, för att vi, 
genom ståndaktighet och genom den 
tröst, som Skrifterna giva, skola 
bevara vårt hopp. Och ståndaktig
hetens och tröstens Gud give eder 
att vara ens till sinnes med varandra 
i Kristi efterföljelse. » Jag har, som sy
nes , kursiverat just de ord, som ut
säga vårt gemensamma behov och vår 
längtan. 

Det är endast ur »Skrifternas » dju
pa, rika källa, vi hämta »ståndaktig
het », »trösb och »endräkten i Jesu 
Kristi efterföljelse», allt för missionens 
arbetare så behövligt. 

Ställom så fram för "åra blickar 

nugra få av Skriftens hjälleges taIter. 
Låt oss såga missionshjiiltar, ty för
visso voro dessa starkt verkande kraf
ter i fråga om sanlIna Guds·rikes plan, 
till vars utförande vi svaga nu äro 
kallad e att i mån av nåd medverka. 
Moses, Josua, David och Elia - möt· 
te de ej, till arten samma om ock till 
graden väsentligt större svårigheter än 
Yi nu. De talade med Gud, ansikte 
mot ansilde, såsom när den ena män· 
njsl,un talar med den andra. De ble 
vo frimodiga och oförfärade genom 
tröstorden från Herrens mun. De föl
lo i nödens tider ned på sina ansikten 
inför sin Gud, ja revo stundom si
na kläder i sorg och smärta och de 
strödde stoft på sina huvud. De höllo 
sig stilla, medan Herren stred för 
dem. De trodde Hans ord, de sjöngo 
Hans lov. De frågade Gud till råds 
och lyssnade till Hans svar, innan de 
handlade. Dödströtta och modlösa 
återfingo de livslusten, som domnat, 
genom att avsides i själva öknen vib 
sig något litet. Vid sin huvudgärd 
fingo de se bröd, sådant som bakas på 
glödande stenar, och vatten att läska 
sig med uti torkans land. De åto, de 
drucko, de lågo stilla trots själens 
oro. De tiIlbådo, de stono upp, styrk
ta att fortsätta vandringen i beredda 
gårningar efter vars och ens livsplan. 
Sa slutförde dessa arbetare sina värv 
och kommo icke på skam trots djävul, 
ond värld och egen svaghet. Och fast
än alla dessa genom tron hade fått sitt 
vittnesbörd , undfingo de ändå icke. 
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"ad utlovat vnr. Ty Gud hade åt oss 
utsett något bättre, på det dc icke utan 
oss skulle bliva fullkomnade. 

Alltså, då vi nu hava omkring oss 
en så stor hop av vittnen, må ock vi 
lägga av allt som är oss till hinder 
och - - - - med uthållighet löpa 
framåt i den tävlingskamp, som är 
oss förelagd. Och m å vi därvid se på 
Jesus, trons hövding och fullkomnare. 
Ja, sådan är " Skrifternas ~ "tröstJ,! 

Men också av dessa hjältars svag
het - de voro människor med sam
ma natur som vi - kunna vi hämta 

tröst. 
I en dyster stund klagade il-loses: 

), Varför har du gjort sa illa mot din 
tjänare, varför har jag så litet funnit 
nåd för dina ögon, att du har lagt på 
mig bördan av hela detta folie » 

Vid ett tillfälle, då »folkets hjärta 
blev förfärat, blev som vatten », föll 
.Iosua med de äldste i Israel ned på 
sitt ansik te till jorden framför Her
rens ark och låg där ända till aftonen. 

Misströstans mörka ande inbillade 
den prövade och frestade David, att 
han till sist skulle falla i Snuls hän
der . 

Elia lade sig under en ginstbuske 
och önskade sig döden. En ond, mäk
tig kvinna skrämde med sitt hot den 
nyss så väldige på Karmel. 

Ja, även Paulus, en de t nya förbun
dets man, sviktade under »törntag
gens,) styng. »Min nå d är dig nog, ty 
kraften fullkomn as i svaghet », de or
den från Herrens mun höllo honom 

L A N D. 

uppe. Han lärde segerns hemlighet: 
}, När jag är svag, då är jag stark. » 

Trots svaghet och mänsklig be
griillsning, trots stora svårigheter, ihål
lande frestelspr och prövningar kunde 
dock dessa Herrens arbetare stämma 
in i onkn: "I allt detta vinna vi en 
härlig seger genom honom, som har 
älskat oss. » Sammalunda ra ock vi. 

Alt Nehemia vart så framgci.ngsrik 
och aldrig vacldade, berodde på föl
jande : »(jud hade givit honom i sin
n et att bygga på muren. ' Ensam 
kunde han stå. Andra ryckte han 
med sig, genom att »Guds goda hand 
var öVl'r honom;" och genom sin tro 
på, aH » hiIl1h~ns Gud skall giva oss 
lycka ~ , och "strida för oss ». Ej trös
tande bIotl på ovanlig organisations
förm i'lgn levde han i bön och . vaksam
het och under det oegennyttigaste ar
bete. Strida kunde han, ej fly. Trött
n ade ej! Muren vart färdig. Fienderna 
), förslodo, att detta verk var gjort av 
Gud ». Följol11 N(!hemias spår! 

Till sist, kära. vänner, besinnen, att 
Lammet håller världsutvecklingens 
trådar i sina allsmäktiga händer , att 
Guds eviga. frälsningsråd nalkas sin 
fullbordan. "Hel vetets portar» kunna 
ej hindra. Segern är viss. Alla skola 
segra med, som stått i Frälsarens led. 
Då få arbetarna sin lön. 

Alltså mina älskade - - - varen 
fasta, orubbliga, alltid överfl ödande i 
Herrens verk, eftersom I veten, att 
edert a rbete icke är fåfängt i Herren ». 

I Herren förbundn p 
H. Dillner . 
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»B1i\" n ~lr mig. Il c!Tc. nal(('l) ilr 1111 ~ Iul' 


Till dagens llY~l strid jag lräder ui. 


Iljälp . du , mig y,llHlra , 1\' dill J,raft beskärd 


,\Il modigt kiilllpa mcd din :\ndes SYilf(ll)) 
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Gamla Förbundets sista profetbudskap. 
Ett bibelstudium. 

Av N. H-n. 

L 
I n l e d n i n g. voro nämligen utomordentliga sände
Ett studium av det Gamla Förbun bud, som framträdde under skickelse

dets sista profetbudskap, vilket fram digra tider i folkets liv, ett slags dåtida 
bars av profeten Malaki, framvisar en "lekmannavittnen», vilka Gud själv 
slående likhet mellan tidsförhållande kallade fram, oftast från de mest ovän
na i den gammaltestamentliga nådes tade samhällslager och ofta helt vid 
hushållningens aftonskymning och de sidan om de linjer, efter vilka det offi
förhållanden, i vilka vi, »på vilka ti ciella prästerskapet rekryterades. Ma
dernas ände har komrnib>, nu leva. lakis profetiska budskap har något i 
Malakis budskap har ett innehåll, som särskild mening gripande över sig där
klart belyser även nutida förhållanden uti, att han är den siste av det gamla 
och som mäktigt riktar sig även· till förbundets många mäktiga profetge
nutidens människor. Ju mer man un stalter. Efter Malaki blev det tyst, 
der stillhet och bön stannar inför detta tyst i 450 år. 
budskap, ju mer skall man djupt för Allvarliga domsord måste det gam
nimma, att det är ett Guds budskap la förbundets sista sändebud uttala. 
till oss, och att tiderna väl kunna för Men han får ock peka framåt mot det 
ändras, men att människohjärtats väg nya förbundet, mot Messias och hans 
från Gud och till Gud alltjämt är den förelöpare. Så blir även Malaki en hop
samma. pets profet, en förbindelselänk mellan 

Intet är känt om denne profets lev gamla och nya förbundet, en bekräf
nad och släktförhållanden. Intet an telse på verkligheten av den sanning, 
nat vet man om honom än detta: han som står skriven över Hebreerbrevet: 
var ett Guds sändebud. Detta är be »Sedan Gud fordom många gånger och 
tydelsen av det hebreiska namnet Ma på många sätt hade talat till fäderna 
laki. Men så är detta också det största, genom profeterna, har han nu, på det 
som kan sägas om en människa. Ett yttersta av denna tid, talat till oss ge-
Guds sändebud är Guds största gåva nom sin Son. » (Forts.) 
till ett folk. När profeterna tid efter 
annan trädde fram med sin varnande 
förkunnelse i Israel, var detta visser mera alluw· värAl/vw', behöves lids 
ligen ett bevis för, att det stod illa till kristenhet. lcke elakhetens, egensinnels 
med Guds menighet, och att Gud hade och iungsinthelens allvar. Det !lör ingen 

sak med sitt folk. Men det var ock på nytta. Men riiddningsmol1skapets allvar 
vid elt sjunkande sJ,.:epp, .där m(w gärsamma gång ett bevis för, att Gud ej 
no tillropor vorOJldra elt uppmuntringens

ännu för!tastat sitt folk, och att han onl och vi::;w· elL [riskf och g/att humör. 
ännu erbjöd det frälsningens och åter \llETOR RUNDGREN. 
upprättelsens möjligheter. Profeterna 
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Ett gott nytt år, 

av Gud rikligen 
hjärtligt alla S. L:s 

välsign a t, 
hisare ! 

tillönskas 

Bönemötena, 

som varit inställda under jul- och ny
årshelgen, taga, Y. Gud, t,ter sin början i 
Betesdakyrkan vid Floragatan tisdHgen 
den 1:3 jan. kl. 7 e. m. 

Lätom oss, alla som det ,kunna, troget 
mötas till förbön under denna för Kina 
sr, skickelsedigra lid. Visserligen hava 
underrättelserna från Kina under den 
sistförflutna tiden varit sparsamma, och 
ej mycket nytt har vid de stunder, cHi vi 
samlats, kunnat meddelas. Men detta har 
sin orsak i de oroliga förhållandena där
ute. och mana blott dessmer lill gemen
sam, uthållig förbön. Låt oss ej glömma 
kämparne i stridslinjen, när de som bii st 
behöva vårt stöd! 

S. 1\1. K:s bönekretsar, 

Med synnerlig tacksamhet till Gud tän
ka vi på , att icke blott i Stockholm utan 
runt om i v~rt land bönekretsar saml3s 
till gemensam bön för S. M. K. och dess 
<l rbete. lVIånga av dessa ~il'O av oss kända, 
andra icke. De sm~ vita n~larna på vår 
karta påexp. rikta ofta vår blick och 
tanke till dessa kretsar, som Gud förenat 
med oss i bön. Men icke mindre dyrbar 
är vetskapen om de många ensamna, men 
med Herren förtrogna själar, somliga lutt
rade i smältugnens eld, vilka med oss 
kämpa i bön. lvI1\. Herren, då vi nu gt! in 
i det nya äret, över oss alla rikligen ul
gjuta nåds och böns allde. Då skola vi i 
sanning få ett gott nytt år i Jesu namn. 

Det nya året 

kommer, om allt går som tänkt ~ir, att 
bliva elt år rikt p å stora och betydelse
Iull a konferenser i vr,rt land . Redan d. 14 
jan. begynner i Stockholm en Nordisk 
Inremissionskonferens. Längre fram få vi 

en Allmän Nordi sk Missionskonferens och 
det stora kyrkliga ekumeniska mötet. i\b 
Yi ih f'gkornma dessa betydel sefulla kO \l 
feren ser i \, (11' bön I 

Missionärerna framkomna. 

I bre\' fr~lll Shanghai dat. d. 7 dCl. 
meddelar missi onär Axel Ha/we, att hall 
och de som med honom avreste från Lon
don d. 25 okt. lyckligt landstigit i Shanghai , 
vilken dag säges dock icke i breve t. Rl'
san hade yarit goel men sista tiden stor
mig. Resen~irerna ämnade nu försöka aH 
över Hanko'w r esa upp till fältet. Ut
siktern a att komma fram voro emellertid 
icke si:, Ii tet osäkra på grund av inbördrs
kriget. 

Till våra prenumerantsamiare. 

H~inned yilja vi rikta en innerlig väd
jan till våra värderade medhjälpare, vil
ka samla prenumeranter, att söka göra 
detta fortast möjligt. Uppl8gan kan (b 
lä ttare beräkn as. 

I sa mband därmed ber red. att få p"
peka, att det står prenumerantsamlarl' 
I'ritt att rekvirera tidningen antingen gc
110m närmaste pos tkontor eller direkt 
1'1'[111 expeditionen. Då tidningen rekvire
ras direkt genom posten, blir ju besvärcL 
med a tt uldela dessa ticlningar mindn'. 
Se för övrig t prenumerationsanmälan. Det 
sHi!' emellertid var och en fritt att h~il ' 

vicllag h andla, som man finner lämpli
gast. Vi mottaga med största tacksam 
het all den hjälp, som gives oss för att la 
tidningen spridcI. 

Det ~,r, som gått, s..3. 
Uthållighet och hoppfullhet, s. 4. 
Bönemötena, s. 8. 
Kommande konferenser, s. 8. 
Att missionärerna fnlmkommit, s. 8. 
Läget i Kina, s. 9-11. 
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Tankar med avseende på läget i Kina. 

Oroande tecken och hoppfulla framtidsutsikter. 

Vi ha under sista liden genom tidning 
pressen fått upprepade starka intryck ay 
huru sönderslitet och ,'ärnIöst det kine
siska folket är i händerna pä sina för
tryckare. lIela sta tsmaskineriet företer en 
enda bild a\' anarki och kaos. Men Kina 
Ilar ju förr m[lnga gånger genomgå tt lik
nande stormar utan att ga i kvav. Upp-

Kina, äro till slor del hämtade frän Mosk",\. 
Den bolsjeviJciska propagandan har i Kina 
funnit en beredd jordmrlll. lcl,e minst 
gäller . detta den studerande ungdomen. 
Man har tydligen tagit ad notam l<ans
lerns vid Pekinguniversitetet förkla ring: 
Kina har genomgå tt en politisk revolution. 
vi behöva också en social; Ryssland iiI' 

Från Pekings omgivningar. 

träder blott den rätte mannen, som kan 
vinna foll,els förtroende, skola alla som 
förr sluta sig till honom, och Kina sl,aJl 
åter framstå starU och enat. Så tänka 
och tala mänga. Men förr och nu i Kinas 
historia äro så vitt skilda, a tt man ej på 
nutiden kan tillämpa forna tiders erfaren
heter. 

Aven artikel i China Weeldy Review 
finner man, att en såda n djupgående för
ändring försiggål' i själv a folksjälen, a lt 
utvecklingen aldrig ]{an bliva densamma 
som förr. Man har lämnat de gamla idea
len. De nya, som nu hägra för ·det unga 

här var läromästare. I Samma anda s~i

ges Sun Ya tsen, enligt notis idagspres
sen, nyligen hava uttalat sig vid sitt be
sök i Japan . Man skulle ha },unnat vänt8 , 
alt det s tora antal unga kineser, som allt
sedan början av detta århundrade s tude
rat vid eu ropeiska och amerikanska uni
versitet, som äro väl för trogna med vår 
kultur, skulle ha haft förutsättningar för 
att bliva sitt folks r äddare. Så har dock 
ej blivit fallet. Vanslyret är värre än nå
gonsin. Utpressningar, godtycke, grymhet 
förel,omma nu lika som förr. Bildning. 
kunskap, höga examina göra ej midnni
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,kan bätlre. Y [l!' ]<ultllr utan religion 
hjälper intet folk. Därp[l utgö r Kina ett 
talande exe mpel. 

Nämnda tid skrift beskrh'er tillstilndet 
s~ lllnda: 

De unga studenterna i Kina bespo tt a 
J(onfucius, hit lills S[l v ördad, ty de anse 
honom stå hindrand e i vägen för d e nya 
yllerligt liberala idee rna. A v samma an
ledning är kristendomen förh a tlig. Den 
iir i deras ögon a lltför konservativ. Des
sa unga anse, att fullkomli g frihet bör 
r ;'Ela, för a lt man hur so m helst och när 
,om helst m[l kunna \Täka över ända allt 
det best ~l en de. 

I sin kamp mot allt som i deras ögon 
'.ynes vara Iwnse rYatism, ilberopa de gär
na de nya vetenskaplig8 r esultaten men 
na turligIvis endast sådant, som de tl'O 
yara ägnat a tt giva silvä l a t konfu cia ni s
men som i synnerhet åt kristendomen ka
raktären ay obskurantism. 

Vid are söka de göra gälland e, alt den 
ga mla ordningen gynnar s torkapitalet, 
oeh därför mllste den med all makt be
kämpas. Ä\'en missionen anses av dem 
verka i kapitalismens intresse och utdö
mes diirför alldeles. 

iVIissionen är vidare förhatlig i deras 
(igon, d·ä l'för alt den ej kan till å la en full
komligt obunden frihet ungdomen em el
lan, vilket dessa modern a kineser fordra. 
H ä r har oeh;, reaktionen mot de gamles 
stränga seder blivit som allra starl,ast. 

Slulligen visa ck ull ga studenterna ofta 
stor Ol<iJighet irraga om di sciplinen i sko
lorn a. Dc anse, a Lt skol schema, hixläs
Iling, examina, be lyg o. d. iiro onödiga 
oc h ska dliga . Skolan skall ge rum för fri 
olvungen ulycckling, oc lt gö r rlen ej de t, 
, kall dell bojkottas. 

Så lang t niill1nda tidshift. En i salllling 
lIlörk tavla. )i,yen om, såsom Yi se lt, Ki
ll a företer ll1[ln g<J lju srt re punkler, så iir 
dock den överallt öwrhandtagande la" 
löshe len beliin !Jig nog och bör väcka oss 
till själYrannsakan, om vi gjort och om Yi 
göra vad på oss ankomlll er, att i Kina för 
Guds rike rädda vad SOI11 räddas kan, me
rlan tillfä lle därtill är oss be sLir l. 
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Till della vilj a Yi fo ga e tt memento r ö
r a nde elen l,ristna skoherksamhclen. Allt
emellan ha missionärer uttalat elen far
h,lgan, a tt den tid snar t kan komma, då 
Yi ej hingre såsom nu ffi frihe t a tt giva 
hin as ungclom en kristlig uppfostran. 
;\fyndighctcrna kunn a IWll1m a att lägga 
sild ana band på denna vå r verksamhet 
bland dc unga, att den helt och hållet 
omöjliggöres. 

Happorten från ell möte :w kinesiska 
skolmiin i Nankin g förliden sommar lå 
tel" oss a na, atL riilt sLora svårigheter kun
Ila. möta oss i framtiden. Omkring ell 
tu sen lärare voro samlade vid detta m öte 
från 24 provinser. Under förhandlin ga r
na kritiserades missionsskolorna skarpt, 
pfl den grund att utländ skt inHyta nde där 
gör sig gälland e och vidare d ä rför, att 
det i dessa skolor underYisas i den kri st
na religionen. Lyc1digtvis togs den krist
na skolverksamheten i försvar av fr am
s tåe nde kinesiska skolmän, som ej kunde 
misslänkas för partiskhet, och .(le r esolu
tioner, som man ämnade före slå mötet 
till men för missionssko lorna, blevo å ter
remitter ade. Yfen vi må obsenera sådana 
tidstecken. 

Aldrig h ar missionsverksamheten i Ki
lla varit Sa hoppgivande som just nu . AH 
delta p tlstående år sant, därom vittnar 
shäIlåget inol11 den inhemska l,yrkall 
som inom dc folklager, \'ilk a ej iinnu an
slutit sig till denna . 

Ibland dc se nare m iirka Yi en ·tilltagan
dc beundra ll för Jesus Krislus. Förr an
' ~Igo de bildade kineserna del vara under 
sill värd ighet a tl inlriida i en kyrka eller 
att Li sa i bibeln . Nu åtel' hiingiva sig 
l1l ~lllga av dem {lt studiet av den kris tna 
r clig iollell , oeh icke L"t ibi a nd dess a haya 
öppet bckii nt s ig 1ro pa lferr en Jes us. 
?lIan har i det lä gret vi sserligen ej spa rat 
]Ja kritil" da det giillt vissa ]'yr.kobruk, 
lllen da det giillt .J esu persoll, h ar ingen 
kril ik förs ports. En av dc mest frarn
sl~lende ledarna i renässansrörclse ll, som 
t. o. m. skrivit ska rpa arti klar emot kri
stendomen, förklarar nu : »f;:illa mtlsle 
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illa Jesu kött och dricka han s blod, om 
vårt folk skall r[lddas ur den mörka och 
kalla avgrund, vi ~allit uti »."' 

Vidare märka vi, att kineserna mer och 
l11er värdesätta de yälsignel ser, kri s ten
domen har med sig i det praktiska livet. 
De giva oförbehrtllsamtsilt erkännnande 
;i t kristendomen, ty elen har fört med sig 
sa mycket goLt. Dös bekännare ha anla
git sig de behövande, de lidande, de för
t ryckta. De ha varit lik en r äddande ~i ngel 

i tider av hungersnöd och krig. Kvinnor 
oc h barn ha i dem funnit varma beskyd
d are o. s. Y. 

T. o. m. det vakna intresse rör den 
kristna religionen, som f~ltt s itt uttryck i 
~karp kritik, är rätt sett ett hoppfullt 
tec1,en. Det "isar, att man kan numera 
ej såsom förr ignorera Iu·istendomen. Man 
betraktar den ej längre s~lsom något för 
Kina helt och hållet främmande och be
ivelelselöst ut an man räknar med den 
s~m en rc;ktOl' av största betydelse i fol
ke ls liv. Och då mrtllga ay kristendomens 
1lI0tstrtndare ~iro ärliga sådana, kan en 
såda n kritik bli till nytta i verksamheten. 
Dessa synas nämligen med sin kritik ej 
a lltid åsyfta elt utdömande av elen krist
IIa sa nningen, uta n de "ända s ig ide flesta 
rall mot den form denna I,ommit till dem 
llti ifrån Europa och Amerika, vilken sy
Iles dem alltför fr~1l11mande och därför 
ulä mplig. 

De inl'ödda kristna hava också under 
~c nare ål' börjat bättrc och klarare för 
, tå s in slällllillg och sin uppgift ibland 
s itt eget Iolk . Förr följde de den utländ
ske ledaren, missiolliiren, utan alt tänka 
eller hand"l självsh\ ndigt. Nu a ter börjei 
de intaga en annan sUillnin g. De börja 
fl' :lga, de taga ej lä ngre nrtgot u t;tn vidare 
Iiir gotl. De k i1 nna att den kristna 5an
Ilingc'n blivit deras egendom. Bibeln är 
"Ck ~;'l deras, förs;tmlingen hör dem till. 
Den iiI' der8s h em, i "ill,e t de ha rält att 
ordna fö r sig sjiiha utan främmande in-

Dett:) uttr .\'{·" an\'ilnde, iiven i Kin:ls j·u · 
l!"mskn. littera tur för det djllpas te oeb. inol'r· 
Ji ga.- t p tiJliign Hllu (' . 

blandning. Jesus ~lr deras frälsare och 
konung, som de ha att göra med direkt. 

Vid8rc börjar ans\'arskänslan vakna hos 
dem. De ha moltagi t evangelium frilt och 
lör intet, men därmed ha de ocks1\ kom 
mit att bliva beroende ay ekonomisk 
hjälp utifrån. Detta har äter ställt dem i 
en beroend e s tällning till n'tissionssällska
pen. Nu inse de detta och hav;t därför 
blivit alltmer villiga att sjäh 'a bära bör
dorna, a tt göra uppoffrin ga r för a tt be
kosta sin egen miss ions\'erksnmhet även
so m u tgifterna för sin egen församlings
vård. Ibland äro de nog alltför ivriga alt 
leva ett s jälvständig t liv och begå d~irrör 

miss tag, men dessa nya livstecken äro i 
alla fall värdefulla och b~lda go tt för' fr a m
tiden . 

Vidare märka vi en viixande först~else 

för betydelsen och värdet av sa mverka n. 
Kristendomen har ju kommit till Kina i 
den olika. konfessionella ·dräkt, den anta
git under sin u tveckling i Västerlandet. 
Ej mindre än 130 olika organisationer ut
öva mission i Kina. Under det kineserna 
fatta, alt utvecklingen hos oss lett till ett 
så dant resulta t, kunna de ej falla, att 
de tta h ar n ågo t a tt göra med Kina. Och 
de anse, att om ej de kristna i Kina, be
gränsade som de iiro i antal och kraft, 
flircnas till ett, ' kunna de omöjligen full
följa sin mission ibland den stora ma ssan 
,lY folk et, SOm ännu är hedningar. Und er 
senare år h ar mycket blivit gjort alt ena 
de kri s tna, och alla försök av dl' skilda 
lägren att närma sig varandra och sam
verJ,a ha medfört blott .goda resulta t. 

Dessa hoppfulla synpunkter p ;l mis
sionens framtidsutsikter i Kina äro h äm
tade ur elt nyss a nlänt meddelande rr~lIl 

d et N a tion elJa missionsråde t i Ki n8. 
Arlikelförfattaren slutar med dessa ord: 

»Vi ha i korthet angivit de sakförh~dlan

den, som villna om alt det finns golt 
hopp föl' evangeIii framg:lng i vart lancl. 
\ ' i'lra hj ä rtan å ro fulla av tacksamhet för 
"od som redan vunnits, och Yi bedja Her
r e n, (tU Kristi kyrka i Kina ej m>' s tan na 
i s jiihtillräcklighet och svaghet \Ilan till
växa i kraft och s tyrk;, .» 

F:. F. 
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På resa till Kina. 

..'lls/,ade uiinrler! 
" Uud, 80m om.gjorcla-de mig 'IIled 

kro! t och ojonlr.; m in ',' iig l!}cko.w.m,,, 
Ps. 18: ::::. 

Över tre vecl;or h a förflutit, sen Yj SflgO 
heml andets kust för sY inna, och Yj h a da g-

C. 1. M:5 hem i London. 

Jigen fått uppleya verkligheten av o"'an
stående ord. Våra vänner inom C. L M. i 
London talade ju st om huru mycke n »re
se nåd» IIerren givit under alla dessa år, 
oeh Yi få nu se en ny behäfteJse därpi'l. 

SäJ,er t är detta svar på de mångas fÖI'
bön, och därför Yilja vi så innerlig t tacka 
en och var, som tänkt p å oss ! Tack ock 
för all kärlek Yi Hngo mottaga därhemma, 
rör alla h em och hjärt an, som öppnades 

för oss , för alla dc oräkneliga g:l\'Or Yi 
ringo Jnoll aga, dubbelt dyrbara för den 
Lirlek, som hg diiri! 

Hur gärna minnet ock dröjer Yid ck 
sis ta s tunder Yi fingo dela med yarann, i 
Stocl,hoJm, Örebro och Götebo rg, d~ir Yi 
sis ta aftonen hade en oförgii tlig s tund 
L. ?IL f.-),ret sen. Så se vi ock för ve.. r inre 
blid: alla de kiira a nleten, som följdc oss 
till vägs på alb dessa platser, 'höra dc 
varma orden och sångerna, som sjöngos. 
»G~l, gå, skö rcl eman gå»), ljöd det fr å n den 
s tora ska ra, som samlades på I,a jen i Göte
borg, och till sist h ä lsni nge n: »\'i ses igem). 
buren av L. 1'I'L f:s ordl': s hartiga rösl. 
Gud g:w oss glädje i hFirta t över den sto
r a naoen a tt få vara hans sändebud. 

Första dagen gu ngade det, s5 a lt Yi voro 
tacksamma f;\ ligga s tilla, men andra da
ge n sutto vi P~l däck. Komma till Londoll 
tidigt måndag morgo n oeh Yälkomnades 
p<1 C. r. ?IL Nästa dag res te ett par av oss 
till \Vembley-utställningen, som var syn 
nerligen intressant. Kärt var det få del
taga i C. r. M: s bönemöte på onsdagskväl
len och T)~l nvtt komma i kon udn med led
ningen då r. 

Den 25 oktober s tego vi ombord lLl 
»Hakusan Man!)), en stor och präktig bi:tl . 
som gör s in tredje resa. Endast 39 passa
gerare på andra Id ass, dä rav 14 japaneser. 
so m göra ett gott intryck. Upp assningen. 
helt japanesisl;, ii r av bästa slag. Vi ha 
innerhy tter med god ventilation, men än
då kä nns det tryckand e m ed 34 gr. Cel
sius, som vi hade på Röda h avet. De elel,
triska fläktarna ge ju litet svalka , oeh nu 
börja vi vara vana Yid värmen. Vi ha h a(l 
got t väder men IikYäl Hi ll gUJlga r ä tt bra 
ibland. Vi ha ock hunnit vänja oss vid ma
ten ombord och ha det gott på all a vis; 
10 i sä llska p h 'l Yi f:ltt ett säL'skilt bord i 
matsalen, där vi oek ha en I,ort morgon
bön, följd av kin esisk lektion föl' dc ny
k omna. Det är t\'å systrar från Allians
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missionen och en broder 1rån H elgelse
lörbundet samt en ung ~ko tte. Så h a Yi 
mr och mrs Freeman Davies från C. L M. 
Mr D. hMler lektio nen samt söndagsguds
tjänsterna med hjälp av den unge skotten. 
Till Port Salcl had e vi sällskap med en 
japansk pastor Sasakura från .Tokohama. 
Han reste till Palestina på 14 dar och fort
sätter med nästa b~lt. En sö ndagsafton be
rättalIe han om sin underbara räddning 
Yid jordbävningen i fjol, då den l,yrka, där 
han i 18 [Ir predikat, lades i ruiner. 

I Marseilles s tannade vi över en natt och 
yoro i hmd båda dagarna. Det var 1 nov., 
:\lIhelgonadagen, och stora s](aror ström
made till den praktfulla kyrkan Notre 
Dame de la Garclie för att hålla andakt, 
men det gjorde ett beklämmande intryck 
att se dem och lyss na till präs tens rabb
lande ! 

0, sil härligt blått Medelhavet lys te ! Vi 
101'0 genom både Corsil<a- och Messina
sundet på dagen och sågo de leende strän
derna. Den 6 nov. kommo vi till Port 
Said och mötte de t brokiga livet, så beteck
nande för östern. Vi önskade använda de 
Et timmar vi hade till ett besök hos våra 
wenska vänner, där vi blevo varmt väl
komnade. Cirka 300 barn få där under
visni ng och ett 40-tal ha där sitt hem. Hur 
deras ögon lyste. när de för oss sjöngo om 
Guds kärlek! V ~tra systrar fö ra ett för sa 
kande liv, med hela detta stora hushåll i 
allt beroende av yad Herren sänder. men 
det är en h ärlig stäl1ning, och de str1\lade 
av glädje och tacksamhe t över I-Ierrens 
nåd. Djupt gripna av vad vi hade hört 
och sett fortsatte vi vår lärd. 

I dag är »Remembrance day», till minne 
av vapenstilleståndet efter kriget. En vall
moblomma har sålts till förmån tör f. d. 
soldater, och kl. 11 f. m. gav båten signal, 
saktade fart en, och 2 min. Lystnad och still
h e t rådde överallt. Det var gripande se 
hur fint japanerna efterkommo detta på
bud. Vi hade just fått buljong serverad 
pä däck , men inte en kopp rördes. De, 
som sysslade med däckspel, s todo orör
liga; många ögon slötos, och jag tror att 
Yi sve nskar sä rskilt t ackade Gud a tt han 

skonade yärt älskade land 1rån higets 
faso r! 

Vi passerade Aden i na tt oclt d.ro TIll u te 
på vida havet . igen. Det ligg r, som en 
spegel! Det är en ljuvlig v ii " för den 
trötte, och för min del är jag innerligt 
tacksam till Gud för denna »viloli(I", elter 
omväxlingen och veclerkvicl<elsen hemma. 
»Allt har han väl beställt», och därför 
äro vi, som et t ord för dagen lyder, »vid 
gott mod» . 

De varmaste hälsningar till alla kära 
vänner dä rhemma, i vill, a Hahnes, N aemie 
Andersson och övriga svenskar förena sig! 

God jul och ett välsignat nytt år ! 

Eder i H erren lyckliga 

Maria Nylin. 

Ombord »Hakusa n l\-Iaru» på Indiska 
Oceanen den 11 nov. 1924. 

Prenumerationsanmälan för 
år 1925. 

Missionstidningen 

SINIMS LAND 

anmäler härmed sin 30:de årgång. 

Sinims Land, som är organ för Sven
ska Missionen i Kina, utkommer ar 1925 
enligt samma pla n som det sis t förflutna 
[t ret och redigeras av Nath. Högman un
deT' medverkan av Erik Folke, Martin 
Linden m . n. 

Sinims Land utkommer und er åre ts 
lopp med 20 nummer samt innehåller 
uppbyggelseartiklar, bibelstudier, brev 1rån 
Kina samt missionsno tiser fr a n när och 
fjärran. På nyåret börjar en serie bibel
studier över »Gamla förbundets sis ta pro
Ietb udskap». 

För de mänga vänliga uttalanden om 
vår tidning, som tid efter annan kommit 
oss till del, ber red. alt på det hjärtligas te 
få tacka. 

Härm ed ville red . till envar av tidningens 
vänner rikta en innerlig vädjan om hjälp 
a tt anskaffa nya prenumeranter. Varje ny 
prelwmerant icl<e blott t illför tidningen ökat 
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ekonomiskt stöd. Det är en ännu högre 
synpunkt, som härvidlag bör anläggas: ju 
fler nya prenumeranter, ju fler vänner till 
missionen och ju fler förebedjare samt 
desto större seger föl' h ela det arbete 
för vilket Sinims Land viU vara ett 01'

gan. 
Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 

kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar
tal kr. O: 90, 1 må nad kr. O: 65. Sänd till 
utlandet kostar tidningen kr. 2: 75. 

PrenumerantsamIare, som verkställa pre
numel'ation å närmaste postkontor, erhål
la mot insändande till expo av postens 
kvitLenser , kr. 2: 25 för varje 5-tal ex., 
men då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller diir utöver rel,vireras 
från exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

När mindre än 5 ex. tagas bör prenu
mera tion helst ske på posten. 

Provexempla r erhEdlas gratis från ex
peditionen. 

Redaktionen. 

Insänd litteratur. 
En luissioneraude k y rka. Sn' n ~ k" k yrkan , 

Tni ~s ion genol ll ,jO år. . \\' l ~ ulluar Brull
dill . })iakonist:vrel -::,p ll:-\ förla g. ;)(Hi :-: . 

Pri , hilft. kr..• : :?), klotb. kr. 'i :_. 

Det ,i l' en g liiclj e alt tå anm ida d~"l lii,:torik 

ö\'f' r S ven~].;:a l\yrka n,: \li ,.;,i 'J lI"tyn.'I,p oph 

des' \·erk"amll<: l. ·"J m utgivit,.; i ,a lllband llled 

det. lIyli g en i l" pp,ala firade> Jlli,:,io n,: jllbil(;d. 

L\rbetet ii r av imponeranue mått, ett längd 
s nitt genom 50 ytters t betydelsefulla år. ])Pf 

är en miiktig bild, som reser sig för 1'11>; inn' 

syn , n ii r lll all får S(, hltru riter grund

läggninp:såren cch fll'e n av stilla v~ixt och 

hamilr,'kridande ett. kraftigt geno·mbrott ill 

tr,ider ·, lOm för mot allt ,törre oeh allL m('I ' 

makt.piUiggnnde k allelseuppgifte r. 

::\fen det ;om ger ett. s ;;rskilt ",inie ;H, de n

na intres,'anta bok iir det intryck av ,ta rk 

vederhiHtighet. man Iflr vid dess Hisn ing. lUr 

miirker man i ntet för"Ö ].;: att »förgylla upp , 

e ller att " ,: kyla. ön·r· . _\l.It framlä gges lm' ll 

ell viiIL!öran(1<- i>ppenhpt, och sanning.'kiirlek . 

~,t iiI' förlwllandet icke blott, d " tIet g ill le r dPII 

rent historiska ski ldr iugen utan ock dä del 

r(jr ~ t dana fö rhå llanden scm förvaltning och 
ekonom i, t j ilu , I'p'Ill;c n o<:h expedition. . \111 . 

hh- lilan en inbliek uti. Det(n g'pr g i,'c t.vi 

;\ t boke n ett. "ii ru p, ,;om sii rsk iII kOI11 mer a t I 

lIpp"i.;:a tta;; :lV alla , vilk:'\. be hö"a iu l·ii r<it.la ' 
i lös ningpn av dylik a probl em. 

Fn antal bilagor i s lutet av boken gj,' " 

ytterliga re iiv er., k,irlJ igli et "t det , som fcirnl 
,ki ldrab. 

Deull a bol;:, bö r kunna li!lviltua _ig upp 

märksamhe t iivpn H" ;.tndra iin dem. SOlll 

k ii nna oc h iihk," lIli"ioIlPTI . Huru ön "kligl 

detta ~i r in ::21' lllall. nHr 111<111 Jllill'ker hurmi :--
~ioll l:' n , deun a \' illtlig-a l'tirpl":-8 i tiden , 4)tt:1.:1 

ickE> e ns {IV hi ~ toriE'~krivnr(' ornll ~.iJnne~. :".;1 

har t. l':\. Ul' Crirnbel'g i s itt. .,ista IX band. ':;1 

yitt. ,lnlll. kUlln:rt " e'. je].;:" i i .~. nat d enna ""id" 
liga röre l, ,,, ()('h ";il' "·pn ._k,, kyrka , c!d diiri. 
ell poda. rad. 'I. Jr 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under december 1924. 

_'Illmiinna lIIi",:s;oll.\'lIlrt/cl, J, Olliillllld· 111: 
lHI. 

,\. G., ~J>llillii ],000 : G. S .. Liukiiping' 14: Ki K. H., N urrköping- J/JO:IH;-,. )) I{inalÖl'enillg-ell )) . Eks.i() -;- 2: :ri Ost ra oc h Vä,lnL "\ rl,e[,:l'i;re n ., .JÖn
1 ~ 4Ij. Ski:it'stads Norra llll'g 12.1 :  köping, ll" ed.icd ele.1L av f(;r~äUn.
1847. 8 .. TOllltpbod a , spar!>.-II!. lli: JO de n 1(12 l:'rI 1848. le. ){. A., till Agne....; FOJ'suel'g.... Ull ' J8GO. l!r GlIds rika förråd 10 derh å ll 18(;1. P. L. 

K. }L A" Pensio ll sf. (iII d:1I 10 
/.1: - 18G(). Ps. :1 7: :19, till H. And e rso",: nnd erh. 200A. N., Viix:iö 6:  1867. H . N . II., fiil' le leh'l'mll pä frl'n EbbaJr. A.o I{flrl s l;;:rOll cl. n ~ l";-;bill nlg- )., ;1 : :!Ii nllr~ llS GO-årsdag- 2:!/ll 3f1~l is~ionsmedel friln M. 10: - lHGH. » Annie )} 

B. .T" Bode", till .r. .hp!>rrc-s 111' 1Hti!J. H. U., Sth]lll 
10 
.iOdrrhå II 100: - 18711. H. H. o e Jl K. G .. St hl", .JOT. . \ .. Nonkiir>illA' iOO: 1874. le G. N:!:i s parbössa. 8 ~ 1 ~r~'re "j(j Osl nk. Illr:,: JOO: - 187.i. Soll)I;H'ga. {Jet! \V ej ilJ'he{sfi)I 'C II. :'U 
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187,;. 
J877. 

J8/8. 

J879. 

1880. 
18Sl. 
1882. 
]883. 
J884. 

18K, , 

1881), 
18U, 

1888, 

J889, 
1890. 

1891. 

189:), 
J89O. 

1897, 
J898 . 

1902, 
190:1 , 
J904 . 
1!10.) , 
[nOl:;. 
1n07. 
1\)08, 

1909, 

1910. 
1911. 
1912, 
1!n5. 
1916. 

19.17. 
lns. 
1919, 
J!)~f1, 

1!)21. 
192:!. 
192:), 

1024, 
1 9~:, . 
J!12G, 
1927. 
1928. 
192!), 
19:10. 
1~ 3':! . 
1~:I :1. 
19:j:•. 
1936 , 
1937. 
19:18, 
1039, 
1940. 
1941. 

B. S., öv crhörniis, sparlJ,·II1eul'l
Koll. viu adve ntsmö tet i Skelk(k';, 

gm A. B, 
Koll. viel Kinamöte i el:o den 2 ue e , 

gm d :o 
A, R , Skellefteå, i si. fi ir blommor 

vid v~inD e n T,y di c\ Ru ss' bår 
S, N" Sl<e ll cf l"' , d:o 
N. :; .. u :0 , tackoffer 
B" Mob\ la, gm G. G. 
Utjä'ullin,". g m e1:0 
Ol1 ä lllI1U. "tf: litet tackoffer (iiI ,nin 

Gud för ri k 1IlltJfång-cn nåd i .re:-; u~ 
Kri"t us -

Tackortrr fl'å" OI1;ilnllol. :\]oriiJ\ . 
S l, clldl'eå 

A. N" Kimstad 
A. H" Gbg.. lill fru, nö lling, 1111

d e dl .. gm K, E. B. 
E. K.. K arls krona , ", mån"" et t

öring'rtr n 
K T. G.. Karl skrona 
'd f , P., Gulde t oc h "il\'J'el iiI' H e r

re ns}) 
Frun missionsofl"erp:ud.'ihtin st i L u f

ta kyrka ~/1l 1924 
T, H, 
t;yförening'3i'llaS föl' S . :'IL K" 

J 2: 60 

27.:>: -

70: :n 

2fl : 
JU: -
JO: -
10: -

(I: 46 

:;0: -

~;;: -

4: J7 
10: -

fiO: -
JOD: _ ' o 

St hlm J'iir,iiljlliJl" den ~ /11 :Ul7: Of; 
Hol sby 1111g: "li;, :
Snal'b. -med el rrån ~:vrVI'e llillg'l"Il ft;r 

S . M. K. i I"lrii'Ch ll lllll 
Ps, ~:" J4 
Mölnlyck e Illr.~ 
Ul"la mfg
Ecl,enla III fl': 
~C E., p:m 1\1. S., Vi~hy 
M, B" " Herrens ue h 
Kiuakretsen, GlJg" till E. (;lInnilr

uos uncler h, 
Frå n KinakrctseHs 
spa rbössa 

A. :'; .. Norrköpillg, ]l rov ii. ~. L, 
J~ . O.~ Frl'dsh(~ l' g 
,T. K., :;an~a, " Sparndc llle ucL, 
C. ,T" Säveniis
'r. Y. , Skellt' fle :L till E. ~.j(h(t'ti ll l:-; 

Ull'i' :-ia 

A, L .. oJ:o 
i\ , l:l-ll , S kell cfl d , H'(' kosl<1"l or . 

I ill d: o 
K oll. i Sil venii s :)/1 ~ 
D:o i IIll\O ' r v ik 4/U 
D:o i Yttcrvik o/U
D:o i Ohl'vi ke n (;/1~ 
H. och .i-\.. n., Vnl'<l, >~ bJoJl1ll1or 11(i 

Hllth 'iodigos gTllV » 
S .•J '. O[>I ·h ro, l·l~s. ~ bidl'n~: 
!(illokn·tf.; l:n i U Il)ei

Koll. iStrund 6{12 
D:o i V;;nnii ~ 7/12 
D:o i Spöl3ntls Il,' Ilt 
n. och E , G" Sollcli c tL 
F N" Sth] ni 
.\1. P., I,-ri !;ti neh a mn, J) t:1( g'ultlrill g-;.> 
För e n J.!uldring-, Krif; 1inl'hamlt 
l(irll'S" l'OHS Vänner, .Jkpg, 
A. K. Laxa . 
~ ) Tilläg t': föl' ta vlall ») 
.\., D., H usl;val'Ua 
E. O .. 0): 0 
N. 0" d:" 
K. F. U. K:s rnissioJl!'larlJ(:t~rör('II .. 

Kristi a nstad 

:\1: 2:, 
8: 2:. 

J j : 
4:" 
40: -
10 : 
8.,: -

1:\:): 

50: -
4: jll 

JU: -
100: -

ö: 20 

:.! O: - 
~: 

,,: - 
J2: :\~ 
1~: j6
4:" 
1:J: j.; 

]fl: _. 

::0: -
;", ;} : ;JO 
14: 82 
2:\: 4:' 
4:\ : :\4 
2;): .-
1,;: -
27: ~IO 
U : 

filO: 
~j: 

tiO: -
JII: -

;j : -
3 : 6,; 

:,U: -

19:;11. 
19:;l. 
J932, 
J9:.ö . 
J954. 
19;'5, 
J956. 
JV;;7. 
l!J,')R . 
I f':)!) . 
J9GO. 
J9Gl. 
lfJli2. 
19(;:1. 
1%4, 
1%:). 

196R. 
1%9. 
1970, 

1971, 
1!)72, 
HI,~, 
H!76, 

HI/7. 
J97R. 
Hr;!). 
1980 , 
J981. 
1982. 
19R3. 
J!)84. 
198:, . 
J9H(i. 
lYS7. 
19RR. 
1989. 
l !I!IO. 
19!JJ. 
19!J2 , 
199:l. 
1!)!l~ , 
J!l9;'. 
19%. 
19'17. 
19[18, 
l !l!l!), 
~flOl). 
:!001. 

200~, 
2004, 

2t1n~)" 
2(J1J8. 
2009, 
tl) 10 , 
~O.ll. 
~f)12, 
~1l17. 
i U18, 
2019, 
~u~u, 

2021. 
:!O22. 
Z02:3, 
202·1. 
2023, 
2029. 
20~O, 

D:o i Fjugesta 
D: o i Lano a 
D :o i Gropen 
D:o i Mullhyttelllo 
D:o i J.,jusfallsh81l1l1Hlr 
D:o i Gr y tg-öl 
»En 90· [n' illg», Gl'~'tgöl 
Koll. och fyllnad i FolkstJ'ijlll
Koll i Äs"n. Vinga k"r 
D:o i Vad, Vin;! å kl'l' 
Möla!']], Öl'csfii l'ening" 
J'. A, H ...Hrlåsa 
A. K" Ek enöss jö n 
B allkeryd s östm mfg; 
E.•r.. Bankcryd
K . F, U, ;\1 :5 mell er,t" disl r il; L till 
;\l, Ringberg- ,;; llnu er li, 

0, ;\L. Orrviken 
H . S" NOlTköping 
»OnHlllllLl » . Ölmslad. g'tn O. L., 
Bl'öt:ieIlLf:lrk 

~.[fg' i ~(O)'~\' Ug-!? n o" 

l . J. C'o Ekellu~s.1on 
](ul'storps mf;!, g m d :o 
L, G, oc h R, N-n, Skellefteå. i st, 

rör kransat' oeh hlonllllor va fru 
L ydia Hu,,' hal' 

G. A-n. nil. n., lTl l1eå, il:o 
H, P-n (Ic h J" C-u, Slldlll, 11:0 
H. S" d :o, r]:o 
N. n,. Um;:", <1: 0 
,T, B .. :;(111111 ,. c1:o 
L iS" iSkell ·[teå . d :o 
E, S-n och ,L V - d. Sthlm, 11 :0 
S, 0, H-n. S thlm, ([ :0 
E . H - m. Ul . fl., LiJ\' å ngl' r , d:o 
.T, N " K rRIllfol". föl' sålda. H . S. 0, 
"Fj, B., l{ra1l'lt"ol"s . gnl .T. K. 
E . ] i' <1:0 gnt d:o 
.J. K., 0:0 gnl d:o 
A, A., 11:0 gm el:o 
1\1. .M ., d:o g-lll d:o 
p" 11 :0 gm d :o 
A. :'11. , d:o gIll d:o 
r. (;" ~ d:o ;:rnt tl:o 
B . :;" el:o gm el:o 
K, L .. el :o g-m d:o 
" O n iinllHl ·,) . d:o. ~.Ul1 d:o 
1::. s .. ArW ' Ill,-ll"k 
H-ök:-: sy [öreujng 
A. lf-Hls sIHlrbi)!'01'-<l 
F, G. D" l'lribdal. LU \ II I , I II'lll1U, 

'le n lit e n julg uv a ti ll Jlli s:;: ionen » 
, , 1~ t t tac koffe r ~ t Hel'l'~ ll » 
l\.il\ (lkre l ~ jfl'l ltl i Bel"~ .",bYJ\ och '1"u

van , I ill B. Sjö;-;l töms 11Ilfh· dl. 
Mi"io ll,,,I'fc r på Höl'Ö 14/1 ~ 
A, L .. SkelJp J"( e :l , orr.'r k\l\'cl'l 
A, 0, Konlel'iiu 
H yg-g-e,sll ll'ps :-;yförE' llln p: 
] ( ilm·di:H..!.-.\ syfijrc Jllli g 
) Ell .JI ~SU Vä ll» 
:'IL H .. :\l:tg-m 
D :0, jJl' OV , 'l t;. L. 
El'storp...; JU I'g 
" Et t lörte till Hencn ', . fr, ) f ,'oIk, 

;!Ill A. ll .. "kell e tt!'a 
»Elilla o('h I var.., 
Sk'"'d,' ni \'g" 
E, E" t'pal' h. -lllcdcl 
"\, J .. d :o 
»SpaI'O,-I1I Cllel från en Kioa\';;IL, 
V äl'l1a mrg
Skiery0.s1{1:el :-,P,lls U llgU .-fÖl"Cning 

20 
8 5f1 

22 
10 

:; 
37 
ao 
JO 
20 
11 
GO 
JO 
25 
2:, 

2 i."} 

900: _ . 
J;" 4G 
19: 01; 

:;0: -
1:;: 
:,0: -
elD: 

1U: 
x/: 
10: 

;J : -
10: -
,j: -

l :" 
10: -
JO: -
50 : 
16: -
:l : 
:"">; -
2: 2.i 
2 : 5u 
l: -
1 : 
J: -
2: 511 
;-):

2: 5il 
2: ~ ;)

14: 3,-, 
lUll : -
23: _. 

20: -
10: -

102: _. 
31: 3:\ 
10: -

;-) : -

100: 
100 : 
~8: 'j~) 
22: _ . 
1:3: :;fl 
J3: ~ 

1:J : ~ 
;;0 : 
:.0: 
25 : 
2'>: -
:10: ~
;;0: 
7;': -

1942, 
1943. 

1944. 
J94'. , 

1946. 
1947, 
1948. ' 
1949. 

Oniimnd 
::l\{ang-elpeug-ar från B öckershooJa ", 

gill C. W. C., Leksberg 
Siiby s"förel). 
) H)ank a. pe n ,c.-a l' och ett öl'i Jl~al" i 
Jesu välsigu a de nalllJl » , O. orh 
R, K" Llllld 

O. och H , K ,. Lnnd, överskott 
K oll. i Ammebcl'g'
D:o i Briln~ta 
D:o i ~Io"sby 

2':> :

R: 2;' 
100 : 

8 46 
2 

10 
11 
ta 

20:11. 
2132. 
~J;l:l. 
2034. 

tO;j~•. 
:!03G. 
20ö7, 
20ö8, 
:!U4J. 

Toftcl'y<1s m r g 
E. A ., Hvetlnnua, »j lJ lklapp» 
E. E., Si ivsjö, »e n Julhälsning»
"Ur Rack els spal'bösti <l " , gill A . A" 
Nävlillge

!{yds s yförening 
K . N., .Tkpg' 
H. J., Motala , ;!m G. G, 
M. och E, J" Odeshög 
J"lIniorfö teninge n j Arn äs, )· ..' 11 liten 
jul~' å\'a» 

2110: -
JOO: -

10: -

10: -
7;) : -
2,;: -
10: GO 

JOO: -
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,!O~ ~. ;., En lilcll :i Il]g-a\' " ". gill A . J. 1!113. E. O., Sthl,n, til l .'-una Eriksso n, 
i'>s(el'uug .~): - alt anv. ert . gollf. L;:

:20~3. » E n RrH)' l"l)()~sa i )[nri esla d », till 1911. A . K .. Gnesta, till d:o 10: 
G(' n la och Osear Cnrl,',,, uoderh . 100:- l!lin. li'ö rsii ljn. i Brl1mnlt ~ rs l{a sl.::olaI.1, 

~O j 6. C. och E . .B .. SI,hln, :i0: - Idas, 7 a .. till hamh. i Sinan' 100:
~\l4~. " Oniimn,h. Es. 64: 3 1,000: - In·!' r r Siitlra Barnkolonis hön ckrcls 
~IlH, . l ' s . 81: 11 - n :50: - , pal'hössa . f ill d:o 131: Jr. 
20~9. L. R. Sloå l. Rydnholm , rab. ,1 ·H. 1%6. L . K .. " de l aV H''l']''' JlS tionde ». till 

S. Ö. 'I : 2:; A lIna Lri ks , on piL tiO-al'sdagell, att 
·10jO. Ekpknl h mr::: .JO: - " liV. ett . gottr. ~O: -
~O'-Il. Skördcfcstmmlel i'nl u I(Ol'",m Yl'urii n 1%7. J<' r å n d :o till Maria Pett r- rsson all 

na oell J{ög-nl'nn . g In N. O. 10 : - an v. "rt. gottt 10:-
..0.;4. Ing:arps LT ni'(l. röre n . till J. Hull · 1971. E. A ., (1hg ., t ill O. earlen, all all v . 

'lvisfs uode rh. 2,·) : - efter eget gottf. 100: 
'1056 . » b': n Kflfl l'flS k }) , A"lll E. B ., FUshy 2 : Ti 107.;. ) Senapskurn l:l » . S:i," :-; jö, nndel'h. rör 
20;;7. (hb? kre ts " " Hising-s "Hg- '-,0 : - t\" ~ sl.::olgossClr i Sinan 200: 
20jR. B:iörköbys :'offg ~.~) : _. 2003. S. ::l., för ~k olliirarc i \Iienehih 2.,: --
~();~. Bllnken'ds Kl' . J'riför . a mI. JO: - ~OOG. Emig-rantmiss iouens '"ng-d. -före n., 
20GO. " Onämnd, till ,J. H eucogretls mi,,· Ghg·. föl' en skolp:o;;,;es lIndl·rh . ;,0: 

ne" . gm J. B. Jo: - ~O07 . A . B. och L W .. till bamh . .i ::linr_n l ,: '-,0 
..061. ,/ra 'koffer fl" fl E . S., Hovmans· 2013. Skolbarn .i Y dl "ncl a, till en lit'en 

torp » 30 : - l-\ kolgoss:.- llnderh. Kin a. glit 
~OS2. »O niimncl. för s(} ndag-si-ig.~, l(t"is { .\.. Ö. 20 : 

dal", !.i 11 Minni e );ichohollS 1l11- 20H. 'S,'t'ör cni ngen i Griisg-,'IJ:d, till M. 
dcrh. 20: - R ingbc r::: för en g'u,ses (o"tran 

..063. L T. :]0 : - till e"an~'elist "O: 

..tlG~. Skilli ugary (] s Kris t!. 1'n:::d. -(ö1'el1. 100 : - 201:> . J,. ~L F:s '::;nödrorpar, t ill l)vnin:::o
sko la n i Kv . Semina riet i Yiin · 

Kl'. 13 ,2~2 : 29 eheng 1,000: 
201G. Skolbarnen i j\-[ag n '. till .T. Hul t-

S . .1[, rc-s Pensio nsfond. 'lvist. ,,1.1. anv. efte r g-oUr. 10 : 
I81).!. Po. 119 : 108 .,0:  202G. B. W .. Hiilsin,!:"borll', till R. Andcl's
181;;,. Srarb.-,nedcl fdo sy l'örcn. );:0 2. ~u n. föl' boh:spriltnin~ 2;): -

"nen. S" till barnh. i Sinan 10: 
2U"~. E. L - W. LidköpiJlJ.!, till Oscar uch 

Kl'. 150: tij 

Slhlm 100 : 6'-, 

Gerda Ca rll"'II. at.t au\", enl. över-
f'lI~k. 20: 

Särskilda. öndalluit. 2039. " B arne n J:son " , Odeshög, ti ll b[ll'nh. 
i S ina n 10: Särsk.ilda ön.dam u.l. 20·10. 1-{o\,a krist!. l'ng-d.-l'ören. till evan" .

.l862. ,;Vä nner )JU la ndet », till bal'nh. i lI n derh . 100: 
S'non ~O: - ~OH. IC,.... I-Erik och St"" , }[arieslad, lill1863. E l' s lorVs Uni:·d .-fören. för s in 8"(lllg' :o r "l'li'ns alt an\' ... f l. J!:otff. 5G: 7'-,ulldc rb. 100: _. 2045, l:} n .... f als, 'llorslells oc h ::;igrids spar

1871. S. T., Slhltn, för hibel];",. W a ng IJössa. till bm·nh. i Sinan 29: :l2Tiao-si i l'uchow :'0 :  20:'Z. M. L ., J,(1ll IL A .. Flisb)7. lill d:o .-,,-1872. Belania fiir saml. U ngdomsföl'en., 2U'-,:J. F. H., till O. Car le n för h)' J'a a v Hakarp, Hllsk varna , till H . Lin lokalen i }.[cili 40: -der alt. :]I1 \". I:H.. gottf. 2;): ~Ojj . K. G. M., Appel viken . rör skolgos·
J873 . P. ],;. W .. Djursholm, fö\' evan:;. S Bl' i Sillan 100: -

Sling II i -li e n i Tllngeh ow GO: 
1892. )1. J., thlm. till missionär och fru Kr. 2,.94: 19 

niDgbcr~. att nov. er l . €'g"et got l L ,5: 
1893. I. n ., Liljeholme n, till ).f. Riu:;berg' J\ il mun no. 111 issi o,HsJlledel 13,21 2: 29 

a t t anv. eft. gotH. "O: S . M. K:8 Pcns ion,;fo ncl 150 : 6~ 
1894. K. L .. till bamh. i Sinan, g m M. SärskilJa i:indalwH 2,794: 19 

H., Bi öl' nö 100: 
1899. "Kinaviin ». till K. Eoghlicl' för en Summa under d ec . mtll!. 1924 Kr. 1G,187: ):) 

skolgo."", underh . 53: 1G 
J900. Slinne Krist!. n "g-d. -föl·cn. rör skol- ivl ed varmt lack /iII vaIje givare! 

gossen T j e u Li -Sön i C bie h cho w ,iO: 
1901. M. :M (Ich M. P .. S.iömnr kc n, föl' ;.) Lova d Vil J"(' He.rre Ut - - - so m har sett till 

en sko lp:osscs ll nd erb. i. Kin a ',O : - sitt folk. " Luk. 1: ti8. 

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

Telefon: 44 59. Norr 22473. 
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REDAKTÖR: NATH. HÖGJlIAN. 

Gamla Förbundets sista profetbudskap. 

Ett bibelstudium. 

Av N. H-n. 

II. 

Den historiska bakgrunden. 

Den lilla kvarleva av Israels folk, 

som återvänt ur fångenskapen och 

som ännu hade hjärta för Gud och tro 
på löftena till fäderna räknade icke 
fullt 50,000. Den stora massan av fol
ket däremot valde att stanna kvar i 
det främmande landet med dess tju
sande världsväsen. De hade där vun
nit större jordiska förmåner än det 
utarmade landet borta vid Medelha
vet kunde erbjuda. De som återvän·· 
de under Esra, Serubbabel och N ehe

mia, voro de, som ännu hade hjärta 
för Gud . De utgjorde kvarlevan. 
Endast en spillra av det en gång så 
mäktiga folket fanns nu, historiskt 
sett, att räkna med. Till denna lilla 

folkspillra, denna heliga återstod, var 
det, som Jehova nu kunde länka sina 
eviga frälsningsplaner. Från denna 

kvarleva skulle omsider Messias kom
ma. Men även inom denna heliga 
återstod gjorde avfällighet och and·· 
ligt förfall sitt intåg. Malaki kallas 
då för att träda fram emot detta. 

Den bibliskt-historiska bakgrunden 
till Malakis bok äga vi i Esras och 
Nehemias böcker, särskilt då den se
nare. 

Den första uppgift, som de åter

komna landsflyktige grepo sig an 
med, var, att "bygga Israels Gud ett 
altare för att offra brännoffer därpå, 
såsom det var föreskrivet i gudsman
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nen Moses lag. Och de uppförde alta

ret på d e s s p l a t s " , Esra 3: 2-3· 

Denna plats var densamma, som 

David en gång köpte av jebuseen Ara

una, 2' Sam. 24: 18 f. Här reste sig 

sedermera det praktfulla tempel, som 

Salomo lät uppföra. Nu står på den
na plats Ornars mosk€:. Innan Salomos 

tempel blev färdigt hade Israel ingen 
annan offerhelgedom i ] erusalem än 

denna jebus€:en Araunas tröskplats. 
På denna gamla historiska och av Gud 

anvisade plats återuppbyggde nu Her
rens förlossade det ödelagda altaret. 

Här tändes på nytt altareiden »innan 
grunden till Herrens hus ännu var 
lagd, Esra 3: 6. 

Det ligger något oändligt gripande 
över denna tilldragelse. Komna ut ur 
fångenskapens smältugn med dess 
outsägliga främlingsskap och vemod, 

- se Ps. 137 - en Ii ten föraktad och 
hjälplös folkspillra, mitt ibland rui

nerna av den en gång så stolta sta
den och dess sköna tempel bygger 
denna heliga kvarleva ett a l t a r e å t 
Israels Gud. » Ty en förskräckelse 
hade kommit över dem för de främ
mande folken; och de offrade åt Her
ren brännoffer därpå, morgonens och 

aftonens brännoffer, Esra 3: 3. 

Men detta är ock den enda vägen 
till återupprättelse. Altaret måste re
sas på dess gamla plats. På den punkt 
där gemenskapen med Gud gick sön

der· måste återupprättelsen begynna. 
Herren återupprättar oss genom att 

föra oss .tillbaka dit och där låta oss 
börja p~ nytt. Först sedan altaret bli
vit >rest och det helhjärtade överläm
nandets brännoffer ånyo under ödmjuk 
bÖI1', och helig fruktan framburits kan 
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det nya tempelbygget i vårt liv be

gynna. 
Till en sådan förnyelsens heliga al

tar- och tempeltjänst kallas även vi 
nu av Herren ut ur alla fångenskapens 
band, bort från allt främmande världs

väsen, in i en ny och nåderik Herrens 

tjänst. 

År 536 L Kr. lades så grunden till 

det nya templet. En gripande skild
ring av denna tilldragelse hava vi i 
Esra 3: 10-13. Prästerna ställdes upp 

i ämbetsskrud med trumpeter, så ock 

leviterna, med cymbaler, till att lova 
Herren, efter Davids, Israels konungs 
anordning. Och de sjöngo, under lov 
och tack till Herren, därför att han är 
god, och därför att hans nåd varar 

evinnerligen över Israel. Folket jub
lade högt, ja, många jublade och voro 
så glada att de ropade med hög röst. 
Men mitt i allt detta jubel blandade 
sig bittra klagorop . De gamle, som 
hade sett det förra huset, gräto hög
ljutt. Och man kunde inte skilja mel
lan det högljudda, glada jubelropet 
och folkets högljudda gråt. 

Oväntade svårigheter inställde sig 
emeliertid snart. Samariterna, en 
blandras som uppkommit genom gif
termål mellan assyriska kolonister och 

sådana israeliter, som icke fördes bort 

i fångenskapen, 2 Kon~ 17: 24 L, in

funno sig och begärde att få deltaga 
med i tempelbygget. Då detta vägra
des beslöto dessa att taga hämnd. Ge
nom falska anklagelser emot judarne 
hos regeringen i Persien lyckades de 
utverka, att befallning utfärdad es om 
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återuppbyggandets inställande. Esra 
4: 21-2 4. Först i S år senare åter
u pptogs arbetet, då Darejaves förnya
de Cyrus edikt och med rikliga gåvor 
understödde företaget. Esra 5-6. 

Tempelbyggarne uppmuntrades här
vid mäktigt av profeterna Haggai och 
Sakarja så att, trots alla svårigheter 

och allt motstånd, templet stod fär
digt år S16 f. Kr., 20 år efter det grun
den blev lagd. 

Ännu en gång stod alltså på helig 

plats det gyllene rökelsealtaret, det 

gyllene skådebrödsbordet och den 
gyllene ljusstaken. M e n i d e t a lI
ra heligaste fanns ingen 
a r k. Ännu en gång kunde överste
prästen ikläda sig de heliga kläder, 
som hörde till hans ämbete. M e n 
U r i m o c h T u m m i m s a k n a
d e s . 

Det är alltid n å g o t som går oer
sättligt förlorat när Herrens folk går 
in på syndens och olydnadens väg, 

n å g O t som sedan är och blir borta. 

F orts. 

Från trettondedagens möte. 
Si s tlidne Trelt ondedag h a d e S. i\1. K. 

S ill sedya nli ga oHerd ag och ~parbösse

tömn ing i Be tesd akyrk all i Slockholm . 
:'Ili ssion sh ög tiden inl edd es a y S. i\1. 1\: :s 
or dför a nde, övers le 11. Dit/ll er , so m erin
ra de om, atl d E' nn a d ,!g y,U en h ög tid s
da g rör S. i\L K. sed a n m illl ga ,l r lillba
1«1. I dag k nöt si g h ä rtilt n,\c; o t nyll. 
Fr~lI1 Svenska i\li ss i o n s r ~ldet hade ul gitlt 
en uppm a nin g till a llt Sveri ges mi ssions
folk a tt göra Tre tt onded age n till en ge
m e nsa m böneclag lör mi s ·ion e n. I nI. er
inr ade därp{l om i nn eh a Ilet i de tta i\Ii s 
s ioll sråde ts upprop, vil ke t fö rut \'a rit ill 
rö rl i såvä l V,'lf' ege ll so m dc lIesta a ndr a 
mi ss ions tidningar i y ~l rL la nd. 

Il ~ir erl er Yä nd e s ig ordföranden ti ll 
mi ssionrlr C. J. J3 el'gqvisl oeh h ä lsa de h o
n OIll i hFirllig 'l or d Yi'dkofllJ1l e ll lill he111 
landet. Ilan er inrad e om, huruso m mis 
s i o n~ir B: s arbe tsda g cHlrllt e i Kina varit 
rik pä prö\' n ing - h an h ade ju dä ru te 
fil lt reda e ll gr av å t de ll 11 ,,'n Liras t had e 
p ä jord en - men Gu ds y ~il s i gnc15 (' l tacJe 
ock Y8r i t m äkti g t nä ra . [ [ter na.~ r;,t Clr 
aY a rbete i II on811 h ad e b l'. lJ. seda n falt 

s l<\ milt ibl a nd de un ga 1 se min ar iearbe
le t, och d ~ir utrö ra r tt h ögst be ty d else 
[ullt yerk. 

I1 ä l'dt e r crinr,l de inI. Olll all om ä n 
\':\I'a a ns trä ng ningar i Ilerrens ljäns t k un
n a ~yr\8s be tydelsefull a, rl et d oc k a ll lsam
Jll a ns ytt ers t b eror p å Gud. D et ä r m ed 
JIliss io nr ll s rält Llg, s:{so m n ä r en s tor s t r id 
utl,ä mp a~ P:l et t 5lag (~ilt. Den en,k ilcl e 
sold a te n I, ,, n icke överblicka det hel a. 
:'Ilen h ä rens leda re k a n de l. lI a n sel' 
s liindig t, v ar den avgö ra nde ],ampcn, SO lll 

sk all h emföra srgrl'l1 , Im'ls te ulk ä mpas . 
Om enstaka 1I1indre pl a lser lida ll ede rl 8g, 
hetyd er d :1 föga , om hlot t P~l den avgö
ra nde punkte n se:.;el' Yinn es . J es us, v~l r 

srge r furste, överbl ick81' d "n s tor a ka m
p en i missionens Yä rlcl fr a n börj a n t ill 
slut. Guds ord har OdS:l givit oss e n 
öyerblick, huru d enn a kamp komm er a tt 
s lut a . Sa ta n I1l CIsle vika und a n rr[lI1 pl a ts 
till pla ts, ll':lll tid till tid, till dess h a n 
slulligen b1s ta s i el en eld, S0111 evi g t brin 
ne r . 108rt och tydligt visa l' oss orde ts 
leds tFirn a, a ll del ~ir Guds rik e, so nt 
sk all yin n ,\ och behåll a d en slutliga se 
gern. 

Sedan d~irp å direktör EdnLUl1cl Skog
lund sjungit ell sång fra mträ dd e mi ss io
n ~ir C. J. Bergqvisl oeh h öll e ll av hj är
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tat gående tal till d e församlade. Han ta
lad e om den tacksamhet, man känner 
över den kärl el" som man möter, när 
man [derkommer till hemlandet från el1 
lång arbetsperiod ·därute på missio nsfiilt e l. 
Denna kärlek hade djupt gripit tal. och 
fyllde honol11 med ny glädje och nyll 
hopp. 

Tal. framförde vidare en häl s ning Iran 
de kristna i Kina till ) l11od erfö rsamling
em) i hemlandet. Denna häl sning var int e 
ett tomt ord. Gripa nde , 'a r det a tt höra, 
hurusom församlingens äldste i IIonanfu 
med tårade ögon bett bro B. fram Föra 
denna hälsning. 

Missionär B., so m fÖl'e lagit hemfiirden 
över Amerika, fram förde även häl sni ngar 
från Svenska i\Iissionens i Kina "~inner 
och kommitteer i Kalifornien och Minne
sota, samt från andra plalser, han uncler 
färden besökt. 

Därpii. framförde tal. rit personligL tack 
till missionens vänner. Det var ge nom 
missi onsvä nnernas förböner och s töd, 
som han fått s tå däntIe och nu i dag stod 
vålbeh;1llen iblaud dem. 

Tal. erinrade däreftcr Olll all vi nll 
samlats till en högtid, ,ars djupa Lanke 
var ofl'ertal1ken. Han erinrade 0\11 del 
ord , so m vår älskade Frälsare "id 'ler\;
samhetsdagens a fton tala de till sina liir
jungar: »1 ären de, so m hava varit med 
mig i min a bedrövelser etc.» Fr~ilsaren 

hade själv gått offervägen. IIan hade off
rat sin härlighet i himlarnas rike. All 
denn a outsägliga härlighet, som in gen 
männis\otunga kan nämn a, lämnade han 
med glä(lje blott för att Hl fräls a och 
hjälpa oss. 

Den av Guds tjänare, so m särskilt lär t 
sig denna of'ferlivets hemlighet och so m 
sade, att han lä ngtad e efter all bliva del
aktig i Kri s ti lidande och bliva lik hans 
död, var Paulus. 

Så bjudas oeh kalla s ä ven vi in i delta 
härliga orrerliv, li ve t, som offrar sig i 
kärlek och offrar helt. 

Men vår Lire Fr~ilsare vill ocks~I giva 
oss del av si n gLidje. lIan vill lå ta oss 
1[1 del a den lön, han själv fått, och dä/'
[ör talar h a n om riket, som skall komma. 

Han talar om, alt han gar bort rör att 
bereda rum, och i bönen till sin Fader 
s~igt'r han: )fadel', jag vill, att Val'est jag 
iiI', där sl;ola ock de vara med mig, so m 
du hal' givit mig. ») IIan "ill giva sin gläd
je, sin härlighet at dem, so m stiltt med 
honom i striden, so m varit med honom i 
offer. 

Slutligell framhöll t'l1. hurusom vi även 
miLL under st riden nu hava mycJ;et alt 
glädjas åt. Därute på missionsfältet fin
na s mflnga glädjetecken, li"s techn, fält 
SO IU yilna till skörd. 

Därpå framlörde tal. en va rm häls
Iling friln missiO llärerna och bad a lt få 
på ett särskilt sätt inneslut a dem oeh de
ras arbete i mi ss ionsv~innerna s Irogna 
förböncr. Därefter höll mi ss ion~ir Carl 
Blom ctt föredrag, so m vi i näst a num
ll1er sko la referera. 

Efter yllerligare cn so los ~l ng av direk
tör SJ,:o({llIJlr/ avslutades mötet av mis
sio nsför~st8nd8re Folke som däf\'id i an 
slutning lill Sv. i\fissionsrihlets upproJl 
ledde dc l'örs<lm!<Hle i bön för elcn kristna 
missionen bland alla fo]k. 

~~~~U~rDlTION 
Kommitten för S. M. K., 

sammanträdde i Stoel,holm d. 14 jan. 
till ordinarie sammantråde. 

Därvid förrätt acl es de vid var je ars bör
jan för eko mm an de valen. I tUI' atl ;1\'g fl 
ur Kommitten voro överste H. Dillner, 
överi ngenjör K. G. Ma gnusson , direktör If. 
IIalle.nereulz och fröken Anna Gauffin. 
Samtliga td el'valcles. 

hommitten för SwnsLl :\-fissionen i Ki
na 1923 utgöres alltsll av: övers te H. 
IJillner, överingenjör K. (;. Magnllsson, 
missions förest ttndare E. Folke, mi ssions
sekrelerare No:lh. Högman, direktör H. 
Hal/encreu/:, marinintendent O. V. Malm
borg, grosshandlare Sven Johnson, apote
kare ](. Nil enillS, fru Anna Pelerson, [rö
l,en Anna Gauffin , kyrkoherd e G. J1rb
man och direl<tör GlIsi. TÖl'nqvist. 
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Vid val a\' funktionärer valdes till ord
rörande övers te H. Di/lner, till vice ordf. 
överingenjör H.. G. Magnusson och till ](a.)
sa förvaltare {Iirektör J-J. I-lallencreul z . 

Till ledamöter i Arbetsutskotte t valdes: 
Ordinarie ledamöter: Överste H. Di/lnel', 
överingenjör IL G. Magrillsson, direktör 
H. H a/lenCl'eulz, missionsförest. E. FOll,c 
och missionssekr. Ha/h . I-lögman. Till 
suppleanter valdes: Grosshandlare SueJl 
Johnson , musikdirektör H. Gil/gl'en och 
e1 :r Josef von Malmborg. 

Till styrelseledamöter i .\ndelsförcning
en Svenska Skolan i Kina u. p. a. valdes: 
Ordinarie ledamöter: rnission sförestånda
re E. Folke, direktör H. JJallencreu/;; och 
mi ssionssekre terare Na/h. Högman och 
till sllppleanter överingenjör K. G. lHag
T1USSOIl, ka mrer J. E. Redefl och d:r Josef 
uOJt Malmborg. 

f\ v den kassa rappo rt, som I,assal'örvalta
ren föredrog, framgicl~, att det g1\ngna 
[I r e ts inkomster uppgingo till h. 198,247:91 
mot h. 205,756: 94 år 1923. Denna sänk
ning av inkomsterna jämte det , att alla 
på fältet tillgängliga medel må st tag as i 
bruk, hade gjort att läget, ekonomiskt se tt, 
varit nog s:\ tr ~lngt , särskilt undel" årets 
~i,ta del. Den s v[tra dyrtid en {lärute gjor
de det oel, betydligt sv[\rare ~in eljest för 
våra miss ionä rer. Allt ,della manade oss 
lill tacksa mhet mot Gud, som sa nådefullt 
allthitinlill s hulpit, men oel, till allvarlig 
bön . 

Läget i Kina. 

Brev fran Kin a, so m tala om ~tällnil\ ge ll 

cläl' ute, h a nu börj a t komma. De äro i 
aJJmänhet sk rivna i slutet av november 
förra aret och ett eller annat så sent som 
i medio av dec . De kunna följ ak tligen ej 
för oss klargöra hurudan ställningen nu 
är, men äga d ocl~ sitt s lora intresse, eme
dan de visa, hurudan s tällningen varit 
den sisla tiden därute. Troligen är den 
nog ej heller avsevär t föränd rad . 

Frö1,en J1lw'ia Pe/lersson skriver i brev 
daterat den 23 nov.: »Kina ~ir mer orolig t 
än någonsin. Förr jäste de t h ~ir ochd iir 
i l a ndet. Nu jäser det i hela Kina. Vi bo 
visserligen kva r här ännu, men veta ej 

hur länge. - - - Allting är förfärligt 
dyrt, oeh soldaterna, so m I<omma oeh gå, 
förbältra ej s tällningen. I natt anlände 
1,500 man, som bo häromkring och myc
ke t hindra oss. i\Jan får ej gå någonstans .» 

Från Yiiucheng shiver pastor Th. Sand
berg likaledes den 23 nov.: »{ politiskt av
seende iir det en värre röra än någon
sin förr. I Hona n, sä rskilt i ~Iienchih 

och Loningdistrikten, härja rövare vilt. I 
Hua-yin-miao h ar strid pagå tt en längre 
tid. Ingen vet hur det ska ll sluta. Gene
rell Fengs kupp har kastat allt överända 
här och i stora tra kter av Kin a. Han 
klandras mycket av Mele kineser och ut
lännin gar.» 

;\Ii ss ionär Mall e Ringberg sk river fran 
:\[ienehih den 12 dec.: »Det ä r ett gruv
liqt rövareväse n med an ledning av inbör
deskriget. De regementen , so m utp l<1 nats 
unde!' hös ten s krig vid Shang-hai-kuan, 
skola nu rekryteras med dr röv a reskaror, 
som trrrorisera landsbygden. Dessa be
h ~ill,l rövare ta gen i sig, ävell sedan de 
Ilppt ,l g its i armen. De bet a la ej ordent
ligt för sig i butikerna, gä in i priva th em 
oeh taga sä ng täcken samt vad hel st de i 
övrigt finn a behag i. De taga hedern 
rl' ~,n de unga ],vinnornn i de h em, dä,· dl'· 
tränga in , samt tvin ga t. ex. IIonanfu att 
till dem betala en skatt sr, s tor, att även 
de allra mins ta affärefIla mås te betal::t 
millst 10 doll.ars och d e större upp till 
1,000 dollar s. - - - Tågtrafiken har va
rit ytterst otillfredsställande hela hösten. 
Trot s den nu rådande 'I'reden ' gå ständi
ga ex tra miJitärt åg, och mera krig melian 
inbördes avund sj uka generaler inom d e t 
'segrande' partiet förberedes. Arma, arma 
land! - - 

Hu Li-seng har av regeringen utnämnts 
till nlilit ärg uvernör öve r Honan och tågat 
in i Kai fl'ng. Chang Fu-Iais soldater skul
le ju dessförinnan gi va sig väg och 
plunclclde banken , innan de läm nade pro
vin shu \'udstaden . Ci vilgu vcrnör blev en 
av Feng Yu-hsiangs män v id namn Suen. 
Dessa utnämningar godkännas emellertid 
ej av ett par generaler, so m från Shensi 
kommit till lIonanfu och drivit ut Wu 
Pei-fu efter att förut ha tillhört h ans par
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ti. Dessa tY ~1 yiljn bli gllyernÖrer i Uonall, 
och röljaktligen blir det väl nu k rig mel
lan de ssa slorheter, bosalt ,1 i lJonaJl[u, och 
regeringens män i Kaireng. ,\lIt iir i SLln 
ning e lt cHindes e lä nd e, S0 1n viinJlerna i 
hemlandet ha svi\r t flit [;:lll:t, men som 
medför osäkerhet uyen rör missionä rerna, 
emedan ingen myndighet ~ir s tark nog utt 
ku\'a Jnot sl;lnd,lrnc samt inlöra ordning 
och r eda .» 

:\v kinesisk" tidningar, som s;i nts oss, 
Ir<tlTIg:lr, all den 1J0lsjevikisl,a propagan
dan heclriyes med en ocrhörd kraft, och 
alt den finn er goel jordmån vida omkring . 
.\lIt manar lil.l all\'a rli g hiin. 

En vädjan. 
Ett mindre antal a\' urets missionska-

Icndcr Hans Sljäl'lla i ös1cr finnes iil lllU 
kvar. Oil bJcnucrn icl.,-c blott är en jul
kalender utan cn l11ission shok lll8d inne
h [dl, ~Olll ständ igt lJeh,'dler si ll \'iirdc, d
gOl vi göra en \'önls<l1Tl hUIlYiindelse lill 
v,'t ra viinnel' 0111 cn liten hanclrucl,ning 
med spridandet ay den ~t('J'ståclldl' 1I[1[1

lClgall. 

Prenumerationen 
P;l Sinims Land rortgar, Elt innl'rligt 

lark till alla sonl hjiilpt alt ska rra pre;

nu mer<J nter I 

SparbössetÖmningarne. 
Trettoncl eclagen inbragt8 i Stockholm kr. 

J,196 och i Tranås kr. 872. 

Från barnhemmet i Sinanhsien . 
]~ n :.l\" ,'[u'a !-. ist lIi",:intLl lll.i...... 1U· 

lI ;ln'L I'rökl'n AL ::'\l('hobou. ,"IH trli 

\'it statiune r,Hl i Sill<lnltsipn. skri \('r 

i (,tt eJl~kitt lrr.'\' iöliand,': 

Trots oro oc h larlll omkring oss m,i 
l\laria och jag go ll , och Yi r:l varje dag 
erfara Irygghe ten under den Allsmäk
tiges skugga. 

Hur glad yar jLlg ej alt I iI min plats 
ju s t i Sinan! Niir dcstina ti o nsbl'evc l kom, 
medan vi ii nnu yoro p lI spr'lkskolan, hur 
undrande \'01'0 ,'i ej , yad e]et sJ,ullc lJringa 
lör nyheter. Gud mölte mig genasl llled 
Ps. 16: (j JJEn /01/ hu/' tilllallit mig i del 
ljuvliqa, Ju, ell arv som be lwgar mig /läl. )J 
.lag iiI' J'ön-issLld, att Gud utsett oelt be
stäm t detta, och jag önsk,lr innerligt 
al t kunna bli\'a :'la1'i a till yerklig hjälp. 

Barn en äro my cket ii lsk liga och rara . 
:\1an behö\'('r ej !'örsöh'u a tt älska dem, ty 
man kan ('j l ~tla bli! 

Orolighe terna omkring oss för Iliin-a
rand e göra nog sit t till, att dc sm ,'t s,'tvä l 

som dc stor<l bedja menl och att det för
nimmes cn stLlrkarc <tncll ig atmos Uir. 

När i'Iari a en l;,Y i\l1 kOl\! in i e lL ,,I\' 

lJa rllens rU!ll fann hon alla bol men P~l 

kllä t iII bönemöte. \ r ar och en bael högt, 
och a lla pel sa mma ga n g, dcn ene syntcs 
yUja l)\'errös ta den andr e; . 

En liten ni cka had: »:'lin Gud, min 
(~U(l, lörl :lt ditt lill " bams sy nd cn), En 
<Innan rop ~dc högt: »)Y~ rc sig i liv eller 
i död, vi vilja dock följa dig Jesus»• .\vcn 
dL' ö\Tiga dellaga på likn ande sii lt. 

Förra n:ckan eskorler::lclc jag en liten 
blind flic ka, vill' lilla Fros t, till bJindsJw
1 ~1Il i Wuchang. Det \ar en mycket in
tn',;sant resa. Yi hade ej pil [lera dagar 
IMt lliigra tidn ingar och Yisste därför ej 
S~l noga om hurudan stiUlningcll \ar ellcr 
att ilet \'<H' sä r skilt ol'oligt i Y~lra trakter. 
:'l e'n niir \'i 1,01llJllO till Chcngchow och i 
"ena kd llen skulle byta t,tg, fingo \i lIöj a 
oss m ed "ad som fanns - ti)lpell Irans
port \'agn för sold a tel'. 

Det var bitande J,a llt i na tten, lllen Yi 
s\'(']ll e om oss v,ha tjocka rillar, och snart 
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SO Y lilla Fro~l. DCI! ene efter den andrc 
av so ldatc rna lulade snart sitt sömnlunga 
huvud mot nlin yanna fill, och ja g län kte 
m cd fas a p rl de krypande Kinas million er. 
Så sullo ui inpackade på alla sideJr ('/I 

nall och (' Il dag.'" 
Guc1 bjidple un de rbart och skickade g o

ela människor i vå r väg . Soldatcrna kun 
de ej fÖl' s t,'l, Y<1dör jag k öpt cn hlind (lic
ka. Nä r .iag sade, ait hon y,l!' en [ör 
iildralös liten ni cka, som [örde~ lill blind

inför a llt d e lta nya, SO Ill hon ej kund e 
se lila n blolt an a . Ni\r d c l kom lill ay
s\ edss lunden och jag skulle re sa h em, 
förklarade hon uncl e r h ä fti g l lård lö c!c, 
<II I h on ej Yille s lall na , om jag ic], e s tan
l1acl e..l ag förs öUe lrösla henne med, a ll 
h o n skulle nu r,l 1i\ l' a s ig atl bli ny tti g 
t li\'et , lära s ig hi sa och spela, so m hOIl 
sil mycket län gta l ef te r, och Sil sIdld es 
Yi å t. 

hl h emres8n 1l1 ~\ s t e j8 g s tann H j H o n,w-

Barn hemm('/ Si nallhsiell med oll1gi uni IIgar. 

sl,olal1 sl, ralt ade de och sade sinse mellall, fil öyer en natt , ly t ~'\gc n viis[ ('l'ul \' 01'0 

a II hon nog \'ar köp t. oregclbu IH111'1. 

Bli ndsko lan fiil'l:s l[l s a v [TU Emma 1':k Yi h a ett torrt bijst \'iidc r och vindcn 
\'0 11 , och är CIl g,\ nskn ny in s titution. s liler en\'is l i lri\clen för att a \Tyck a dem 
:'Ilyrke i Ire"li g t ynr clet orcl n8t fö l' el e vcr ~jll s is ta sornm a rskrud . Chrysnn temul1l 
na. J ag va l' glad alt se, 811 s{, myck e t blomma nerc ]l :\ g{, rden och lomat e l'1la 
göres för dessa s lnck o re o ch för att för kii mp a tappe rL m o l fr os len. Bomulle n iir 
ljuva deras dyst r a Ii\'. '1\;\ blinda liira inhiirgad , o ch höslvC'lel ly ser grön l pC\ 
rin n or yoro Oll sl;illda, och dC\'crna sjölI go Cd, r a rna. \ ' i önska innerlig i och 'IJfclj,l, 
och lä s te lJled In k!. Dc uLJ'örc!e 8\'cn C' n atl fri d skall besj,iil'as ~Il l,inas land il10111 
mä ng d n y lli ga h,mclarbet en. dcss q.(na g riinsc r , samt a ll m;"\n ga än

1.ill " F ro s l k~ll1(k s ig doc],: främmande nu s koja Hl tillfälle alt h ö r a eVilngclium . 
:.'I U, Gu ds rika välsig nelse \'ila (ive r heIn 
ytlr l fii lt, sa mt övE'r " tIr iihknrlc s ty rel se 
och vännerna h emma. 
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Insänd litteratur. 
För tro och bekännelse. IlIhlgg i allas "ur 

vikti gaste ungeliif.!'enhet. UtgivarE' av E, 

Lallrell. Pastor enwr itll s , R iift. 2, 112 " 

Pris kl', 1: GO, Utgi"arens förla g, udr.: 

T a llbo, 8" il/J,f,ybcrg, 

Det ~ir alltlgC JlOlll gpdigen kost. son1 pa~t()r 

La lll'pll (Iuk:lr fram i sina -kr iftPr. J\Lln mö· 

t er h,ir nagot a,' en "ktkrj ~ten rny,;tik, som 

hetyd tigt skiljer ,.. ig i djuJ> o"h ";[nle frull 

!nY('ket a" det SOIll hjud t" i nulid 'l ret ig- ;ö, 
littpratur, Till de goda artildal'lle 11>11' förf, 

fogat en gripande teckning »Ur Itali ens rn a r · 

I'y rhistoria » på omkr. 50 sidor. Det ena SOIIl 

det, andra st,i1ler oss inför de t. e,i!!a liv et" 

vnkligheter, oeh Jet IltgUl' en rpnan,k o(;h 

allt lagt sjiUvllv dömnnde krUll fl' ån denna 

,'crkligt. g"c1a bok. 

'!I;, JI ·- ·H. 

Prenumerationsanmälan för 
år 1925. 

Missionstidningen 

SINIMS l:AND 

anmäler härmed sin 30:de årgång. 

Sinims Land, som är organ för Sven
ska Missionen i Kina, utkommer år 1925 
enligt samma plan som det sist förflutna 
året och redigeras av Nalh. Högman un
der medverkan av Erik Folke, i'dartin 
Linden m. fl. 

Sinims Land utkommer under årets 
lopp med 20 nummer samt innehåller 
uppbyggelseartildar, bibelstudier, brev fr å n 
Kina samt missionsnotiser fr å n när och 
fjiirran. På nyåret börjar en serie bibel
sludier över »Gamla förbunuels sista pro
fetbudsl\ap». 

För de många vänl iga uttalanden om 
vår tiuning, som tid efter annan kommit 
oss till del, ber red. att på det hjärtligaste 
få tacka. 

lHirmed ville r ed, till envar av tidningens 
vänn er rikta en innerlig vädjan om hjälp 
att anskaffa nya prenumeranter. Varje ny 
prenumerant icke blott tillför tidningen ö!;a t 
ekonomiskt stöd. Det är en ännu högre 
synpunkt, som h<'irvidlag bör anläggas: ju 
['[er nya prenumeranter, ju fler vänner till 
missionen och ju fler förebedjare samt 
desto större seger för hela d e t arbete 
för vill,et Sinims Land vill vara ett or
gan. 

Tidningen kostar: helt ur h. 2: 25, ~ 

kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar
tal kr. O: 90, 1 månad kr. O: 65. Sänd till 
!illandet l,ostar tidningen h. 2: 75. 

PrenumerantsamIare, som verkställa pre
numeration å närmaste postkontor, erhål
la mot insända nde till ex po av postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 5-tal ex" 
men då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras 
fdm exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

När mindre än :3 ex. tagas bör prenu
meration helst ske på posten, 

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen. 

Redaktionen. 

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

Telefon: 44 59. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
Gamla Förbundels sista profetbudskap, IL - FnJn Trellonc!cdagens möte. - Från 
redaktion och ex.pedition. Fr;ln missionill'cl'lw. Jnsiinc1 lill c ratnr. - Prenu
merationsanmälan. 

Stockholm. Svcnska Tl'yckel'i a ktiebolag.· t, J92;). 
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v Ä G E N S O M L E D E R H E M. 
samm andrag, vid Tre ltond ecl agsm ölet i Slockholm av missionärFöredrag, 

C. F'. 

;, Då bö rj ad e P et r us siig:1 till 
honom : Se, " i hava öl'" rg i vit 
allt och följt di g. .J esns , qlnl <l e 
och sade : Sannerl igen stiger j ag 
ell er: Ingen ,ir som har överg i
v it hus ell ~ r bröde r rll r'r ' y.-t nH 
elle r fader ell t' r m od t' r e ll t' r 
Jlllstru ell t' (" ha r n e lIPr åk ra r 
för min och ,'\' a ng eli i Sk ll ll , som 
ick e s ka l l f~ hu nd rafa lt il!en nll 
i d en na t iden , h ns och u rödt' r 
or,h svs tn1f och mooer och ba rn 
oe h 'ik ra r , unde r fö rfölj c!. e r, 
et.h i d en till kOllln ,ande Yärld en 

J\fark. 10 : 28-:30. 

Det är några huvudtankar i dessa 
ord, som jag i dag ville peka på. De 

gälla: följandet, offrandet och målet. 
Vid Trettondedagen påminnas vi ju 

alldeles särskilt om de vise männen 

från österlandet, vilka följde stjärnan. 

Jag tror, att vi kunna säga att dessa 
tre vise män, på visst sätt, voro de för

sta bland Jesu lärjungar, och därför. 

ingår det också i ~ad vi veta om dem 
samma tre tankar, som framgå ur 
Petri fråga och Jesu -svar. Det är 

dessa tre . moment, som alltid ingå i 

lärjungaskapet. 
De följde en stjärna, och denna 

stjärna förde dem till Jesus. Det var 
alltså inte bara en underbar företeelse 
i naturen utan en ' Guds uppenbarelse 

för att visa dem vägen till Jesus, och 
det gällde för dem att f ö l j a den. 

När de så kommo fram till Herren 

Jesus, ingingo de i en annan avdel

ning, så att säga, av lärjungaskapet. 

Då fingo de nämligen hylla honom 

genom att frambära gåvor. De hade 
alltså kommit till o f f r a n d e t. 

Slutligen förverkliga de också det 
tredje momentet, och det är inte minst 

Blom. 

viktigt: De fingo· lära sig vä

g e n h e m. De gingo inte längre på 

sina egna vägar, utan de fingo gå en 

annan väg, en väg, som de ej tänkt 

gå, men v ä g e n l e d d e h e m. Så 

är det med allt lärjungaskap. 

Om vi giva akt på dessa tre bety

delser av lärjungaskapet, så stå de 

ett nära samband med varandra. För 

att kunna följa Herren, måste lär

jungarna lämna något. Det var inte 

utan, att Petrus tyckte, att de på visst 
sätt redan gjort förluster. Därför ville 

Herren Jesus göra klart för honom 
och för alla tiders lärjungar, att off

randet åt Herren inte innebär någon 
förlust. Följandet av Jesus, fastän det 

innebär offer, innebär nämligen även 
en mycket stÖrre vinst. Inte tänkte 

väl Abraham, när han övergav sina 
fäders land och sin släkt, att han 
gjorde en förlust, fastän han själv 
inte ens visste, vart han skulle gå. 

Han visste ju, att han var på väg till 
det land, som Herren skulle giva ho
nom. Så var det också med dessa lär

jungar, som följde Herren Jesus. Her
ren förklarade, att allt vad de syntes 

hava förlorat, det skulle de få igen. 

Men är då offrandet endast ett in

sättande av pengar eller medel eller 

tid eller kraft med tanke på rätt att 

få en värdefullare ersättning? Och 

är ersättningen någonting, som man 

får utifrån, som man av Herren Gud 

får överlämnat åt sig för att ersätta 
det, som man har lämnat bakom sig? 
- Det står att man får hus, bröder, 
systrar, mödrar o. s. v .. Men vad in
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nebär det, att man får allt detta? 

Vad var det som gjorde, att Kanaans 

land var Abrahams land, fast han inte 

rådde om en fotsbredd av Ijorden? J o, 

det var en förändring hos honom 
själv. Han hade förlorat sitt hemland 

genom att hans ställning till det gamla 

landet hade förändrats, så att det inte 

längre var hans. Det nya landet hade 
av samma anledning blivit hans. Så 

är det även med oss, vi som följa Her

ren Jesus. Vi få bröder och systrar 

och mödrar, men inte betyder det 
egentligen, att deras ställning till oss 

förändrats, utan snarare att v å r ställ
ning till dem har förändrats. Vi taga 
emot dem som våra. Detta är, vad vi 
lära oss att göra genom att följa Her
ren och vara hans lärjungar. Vilken 

rikedom ligger det inte just i detta! 

När våra egna hjärtan så ha böjts i 
den rätta riktningen, då blir det ock
så vår glädje, att \han ·,tager oss och 
förenar oss med dessa våra medsyskon 
samt ger 'dem åt oss som våra egna. 
Vi få dem i sanning till våra bröder 
och systrar. Vi känna, att de äro våra. 
Det är sålunda inte bara det, att vi 
få giva oss åt dem, utan vi få även 
taga emot dem. 

En gammal Herrens tjänare därute 
i Kina berättade att han, när Herren 
kallade honom till Kina, och hans eget 
hjärta kändes kärlekslöst, bad till 
Gud om nåd att kunna älska kineser

na. »Och nu skall jag tala om hur 

det var när jag skulle resa », sade han. 
»Det var inte bara offentliga avskeds
möten, som höllos, utan jag reste ock
så upp på ett högt berg för att taga 
farväl av ett par gamla kineser, som 
inte kunde komma ner till staden. 

Där stodo vi, den gamle gubben, den 
lilla gumman och jag. De fattade min 

hand och sade: 'Kommer du aldrig 

tillbaka?' Tårarna runno, och jag 

kände, att jag inte bara hade lärt mig 

att älska dem, utan jag hade också 
blivit älskad av dem. Och detta är 
större, därför att det innehär en stör
re förändring hos oss själva att inte 

bara vara i stånd att älska utan ock
så kunna väcka kärlek. » 

Sådan är ersättningen för offrandet. 
Därför säger också Herren Jesus till 

Petrus och de andra, att de få allt 
detta m i t t u n d e r f ö r f ö I j e I s e. 
Det är nämligen ej blott fråga om en 
gemenskap med människor, som vi 
fått övergiva för Herrens skull och 
sedan få igen, utan det är också frå
ga om en liknande gemenskap med 

Herren Jesus själv. Denna gemenskap 
utvecklas särskilt kraftigt under för
följelser. Jesu väg var lidandets väg. 
Den gick till slut över Golgata ned i 
graven. Den vägen få vi gå med ho
nom, men också den väg som leder ut 
ur graven och in i härligheten. Off
randet, h e m b ä r a n d e t stannar inte 
med att vi komma fram till den ny
födde konungen, utan vi få följa ho

nom ända h e m. 

Detta må I innefa ttar sig även löf
tet att komma in i den tillkommande 
tidsålderns eviga liv. Denna har så

som något särskilt utmärkande, att 

det är Herren Gud, som regerar, att 

motståndet mot honom har tagits 
bort, att Gud blivit allt i alla. Det är 
därför, som vi i den tillkommande tids
åldern hos honom hava evigt liv , ty 
detta innebär en slutlig och full hän
givenhet åt honom. Därför är det 
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också som vår del däri innebär, att vi 
redan nu skola vara delaktiga i den 
verksamhet, den kraft, som utgår 

från Gud själv för att underlägga sig 
allt. 

Det är Kristi lära. Det var därför 
han kom att föra oss till Gud. Vilja 

vi ha del i den tillkommande världens 
goda, måste vi också taga del i den 
tillkommande världens förberedelser, 
och det är ju vad vi i dag särskilt tän
ka på. Det är inte endast vår kallel

se att själva söka leva ett gudligt liv, 

utan också att låta detta gudsliv bli 
uppenbarat utåt i världen. 

Det synes, som om det hade varit 
just genom de vise männens offergå
vor, som resan till Egypten möjlig
gjordes. Med anledning härav skulle 
man kunna ange såsom vår uppgift 
att genom offer göra det möjligt för 
Herren Jesus att komma ut i världen, 
ut till dem, som inte hava del i honom 
både här hemma och ute i hednaiand. 
Det gäller för oss alla, att vi inte låta 
något begränsa, vad Herren vill ha 
gjort med och genom oss. Det är en
dast hans vilja och hans bud, som äro 
gränserna för vårt offer och för vårt 
utgivande av oss själva. 

Vi ha hört uppmaningen till bön. 
Vi ha hört om offer, missionsoffer, 
som väntas av alla, som äro sanna 

Jesu lärjungar. Må vi då bedja var i 
sin stad för oss själva, att ljuset, 

stjärnans ljus, måtte lysa på vårt eget 

liv och visa oss, huru vi skola offra, 
inte bara penningoffer utan själva li
vet, så att det hembäres åt Gud. Jag 
ser på de unga, som äro med här i 
dag, och ville ge dem en och var den

na maning: Låt stjärnan lysa på ditt 
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liv och visa vägen, som Gud vill att 

du skall gå, även om det blir en an

nan väg, än den du hade tänkt dig! 

Om den leder dig ut i en djupare ge
menskap med Herrens lidanden, om 

den också leder ut, bort fråri föräld
rar, syskon och vänner för att i hed

naland låta ljuset skina, låt ändå 

stjärnan leda din fot. Paulus talar om, 
hur vi skola lägga en god grund för 

det tillkommande livet, genom rätta 
användandet av vad vi ha i detta liv. 

Detta sker genom dessa gärningar, 

som på Andens maning och i hans 

kraft utföras. Dag för dag skola så 
nya stenar läggas till det tempel, som 
är under uppförande, och som skall 
bliva en Guds boning. 

Give Gud, att vi alla toge del i det
ta verk, som skall bestå, när vi och 
verket skall prövas på den stora da
gen! Amen. 

Tre viktiga ting. 

»D~l n~lgol, som slzall göras, kommer i 
min y~i g», sade den slore lroshjiilten Georg 
MedIer. ];ä nd öYcr hela världen för sin 
s tora livsgärning, »\"ågar jag aldrig röra 
däf\'id, förrän lre ting blivit vissa för mig . 
1. Vill Gud, atl della skall göras? 2. Vill 
han, atl del skall gö ras av mig? 3. Vill 
han haya de t gjo rt nu?» 

i\E även Yl, en och yar, som vilja tjäna 
Herren och verka hans ver).; , g iva akt på 
dessa tre så högst \ 'ikliga ting. 

M Y c k e l förlorar den, som förlorar sill 
)'örnlöge nhc l; m c r (( tör/oral' d e ll , sonl 

mister en lrogen vän; men m e s t förlorar 
den, som lappar modet. 

N. lIOSE,V;1JuLLER. 



29 5 februari 1925. S I N 1:\1 S L A ~; 1). 

Axplock frän fältet. 
.\v ,lUgust Berg. 

Jag yar i JJoyall g, då jag sist skrev. Un
der vistelsen där besö];te jag Hancheng, 
däl" stormöte hölls, och ganska mycket 
folk var sa mla!. Om jag ej mi ssminner 
mig, döptes 56 personer i lIoyang och 
lIancheng. 

i\Hlllga glädjeämnen rinnas givelvi s inom 
dessa tvenne gansl;a s tora församlingar 
med sina många uts taLioner, men nedshl 
ende erfarenheter saknas ej heller. Flera 
av dc krisLna bo långt :lvlägset frrln n~l

gon predikoplat s och LI ej den tillsyn, 
som de Sil viiI I\ ro i behov av. Våra per
sonliga. kraft er, utländsk a s~lväl so m in
födda, råcka ej till atL fylla dc ständigt 
viixande behoven. 

Yi hisa j Apostlagärningarnas 20:e k a· 
pitel om den gripande h ii nd elscn, d~l Pau
lus i :\liletus håller sitt avskedsl:11 till 
efesiernas i1 lcl s te. »De begyn te gr'ata bit
terligem), helt säkert li ven Paulus. De 
äldst e däröver alL deras älskade lärare, 
som i tre års tid, under LårcH oavlåtligen 
förmanat var och en enskill, nu sk ulle 
lämna dem. Paulus därför alt han vis s te, 
att grymma ulvar skulle komma in bland 
hjord en. lIan hade dock en ulväg, han 
anbefallde dem aJla åt »G ud och hans 
nådord». 

Vad sJ,ulle "i laga oss till, om vi icl;e 
ägde samma förmån? Yerket ii r Guds! 
Ha n, so m börjat det, skall ock fullborda 
det! 

Yid å terkomst en till Hoyang lick jag va
ra med om bröllopshögtidlighelerna, då 
!\lorris BergJing och Carob Hudyall före
nades till äkta makar. En an nan penna 
kommer nog a tt sl{ildra denna för de lva 
unga, för deras a nhöriga och för oss öv
riga S~l glädjerika höglid . 

~: 

Jag siller nu i Tungchowru och skriyer 
dett a. Dfl jag i förrgår körde in igenom 
östra stad sp orte n, g ingo mina tanJ;ar till
baka till forna dagar, un gefär trettio rt r 

tiden. 
Det , 'ar under den h,lrda banbrytning-

Foto: 0, ~''-len8SU-i1. 

Ga/all u/an/,ör missionsslafiol1t.'n 

TU ngcJlOWfu. 

ens tid. Till det yttre tedde sig allt nu 
so m förr, sa mma mura r, sa mma hu s, 
samma ga lor, m en de un ga ha blivit gam
la, och ell nytt släkte har vuxit upp . Jag 
var bosa lt där under banbrytningens 1id, 
då det gQllde att leYa ned fördom a r oeh 
motstånd. 

Tjugu år ha förflutit sedan des s, men 
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i:innu finnas flera gamla vänner fran den 
tidell. För tjugusju år sedan döpte s vår 
trogne medhjälpare, numera avlidne för
sa mlingsäldste lI.(ao, jämte hustru och 
svärmor. Vid det stormöte som nu hölls, 
avskildes hans än1,a till församlingsdia
konissa. Samtidigt {löptes sju personer. 
Y:tra systrar Ingeborg Aekzell och Hanna 
\Yang kämpa h ä r modigt i arbetet. Goss
och fliel;skoJa, kindergarten och h 'inno
s kola finncs och församlingsmedlemmar
nil S antal uppg"r lill rält S;l mycket över 
två hundra, inberäknat hela distriktel norr 
och söder om \Vei-floden. 

Kisla besök gällde syskonen Hugo 
och Mariil Linders arbets[ält i staden 
PUChlCl1g med omnt'.id, Jag resle dit i 
siillsk:1[) med syskonen Nils och Olga 
Sycnsson, Bär bur arbetet utveelda ts gän
ska avsevärt och alla de vanliga grenar
na av missionsverksamheten finnas här 
represenlerarle, Vad som ej undgftr att 
~J;'t an pil. ('n besö kande, iir ulan tvivel 
den väl organiserade kindergarten, Ge
nom att missionären kommer i beröring 
llll'd de smas hem. och föräldrar, vinnes 
ett inflytande av betydelse, och ,de små 
~l sin sida [å från tidiga år intryck, som 
ej kunna gä spårlöst förbi , 

En y~il organiserad ltiltmissionsycrl,sam
het bedrives, och flcra utstationer och 
l,rcdikoplatser finna s i alla riklningar, 
frCm ,'ilka eyangelii bud skap utgår. »Det 
Iolk, som icke var mitt fo 1'., , det skall jag 
l,alla 'mitt 1olk', och ]wnnc som jag icke 
iiIskade, skall jag J,alla 'min älskade'», 
Hom. 9: 2;), 

~: 

Fr~U1 Pucheng restc jag till V;ll' uts ta
tion JJsiuo-l. Ingeborg Ackzells gamla 
"crksamhctsplats, med 'itanke alt .påföl
jande morgon fara över noden, besö ka 
ulst [l lionprna Huachow och Hua-in och 
intrMfa i Tungkwan, lagom föl' stormötet. 
:,[cn däray blev intet! Ett av dessa sorg
liga inbÖj'(leskrig Ilade utbrutit. Huachow 

yal' belägrat, flod u\'crg Ctngen stängd, och 
situationen allvarlig nog. ~Iitt ress~il1skap , 

di akon Li Chi ng-i hacle sill mor, si n 
huslru och sitt lilla barn i I-Iuachow och 
blev nnturlig tyis bcl;ymrad för dera s räk
ning, Yi stillade gemcnsamt "Clra hjiir-

Fall i(Ja I.-in csis J,:a lun/män. 

tön genom Hisning av Ps. 91 och bön. Del 
Yi kommo till eldc verse n: »Han skall 
giva sina änglar befallning om dig alt de 
skola bevara dig pa ulla dina yiigar», ut
ropade Li: »Tack Gud, llU är jag lugnad!» 
Jag har ej hört vidare om nyssnämnda 
personers öde, men lror helt visst, alt 
inlet ont vederfarils dem, 

Jag beslöt mig rör att Cdeniinda till 
Tungehow ochdäl'ifr:lll över Tungkwan 
försö],a komma över Gula floden in i 
Shansi, Eller atl d{t hört mig lör OIll 

sliillningell och f~tlt olika uppgifter gjor
de jag mig P~l telegrafisk väg underrät
tad om huruvida vägen ,'ar öppen och då 
jag f ~dt ett jakande svar, begav jag mig 
åstud, Att »krig» pågick, märktes fort 
nog pit grund av trupptransporterna, 
sk)'llegra\'C\l'uCI, vaktposlerna ute på fäl
tet och kanonaden , Jag tillbringade [ör
s ta nattert en s\'ensk mil Irån krigsskäde
platsen, I den köping, där jag beräknat 

http:omnt'.id
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bo, fick jag ej tillLräue. Den yar besat t 
av milit är. Lyckliglvis bodde en förs am
lingsälds te lang ej långt ·därifrån och i 
hans trevli ga lantbrukarehem fid~ jag och 
min körkarl ·den bäsla omy~\rdnad. 

PMöljallcle dag ankom ja g lill Tung
l,wan, där syskonen S\'ensson nu bo. Den
na plals iiI' fr ån militär synpunkt se tt en 
utomordentligt viktig plats, belägen som 
den är vid Gula floden och där tre pro
yinser s löta samman. Mission ss tation en 
har genom utvidgning fått ett lnyeket 
trevli g t och ändamålsenligl utsee nde. P~l 

grund av orolighelerna hade s lormötet 
m :ls t uppskjutas p , obestämd lid. m\ jag 
pMöljande morgo n tidigt begav mig ned 
till flod stra nden för alt komma in i de t 
lugna Shansi fr[ln det oroliga Shensi 
ble\' jag fördröjd till ldocl,an trc p å efter
midd age n, innan jag kom ombord på en 
färja . Av nilgon oldind anledning rick jag 
ej komma med den. första färjan. D~l ja g 
på hällen tog in p[\ ett liLet omärkligt 
värdshus, uppsökes jag aven ung troen
d e man, so m tillhörde den s. 1;. »själv
s tä ndi ga församlingen». Vi hade eLt HeJ'u 
timma r s lå ngt su mtal, som avslutades med 
gemensam bibelläsning oeh bön. Det kändes 
riktig t gO lt med honom. Kans ke kom jag ej 
över med första b[tlen för a Lt l,unna f~l 

sam manträffa med uenne ensamme bro
der. Jag vill gärna tro alt S <'l var för 
hållande!. ))Han leder mig p:\ rä Lta vägar 
föl' s ilt namns skulj)). 

~: 

Jag sitter nu i Pucho\\'. I\"anonerna ha 
hörls hela dagen trots det rält så långa 
avståndet. Underliga rykten äro i om
lopp om stora mäns upphöjning och för
nedring, ja, t. o. m. alt exkejsaren skulle 
vara fördriven frå n Peking! Kommunika
tion ern a ha , 'a rit avbrutna så länge och 
inga tidningar ha kommit, så man är helt 
och hållet beroende <w de munLliga un
derrättelserna och dessa ä ro ej alltid ve
derhäftiga. 

::-: 

Yl'lncheng den 20:e. IIemm a! Allt lu gnt 
här. Ute i den stora världen stormar det 
alltfort. Ry];tena om exkejsarens förflytt
ning från den ))förbjudn a sladel1)) ha be
krä[tals. Mars1,alk Feng Y hsiang går 
igenom ont rylde och got l rykte. Han är 
i s tort behov av den kristna församlingens 
förböner. Alla fordr a och med räLta, mer 
a\' honom än av andra. Han ·är dock ieke 
mer än en lIlänni sl,a . 

E\'angelisLen !ls i Meng tseh, so m besökt 
flera platser inom "år mission,· börjar i 
morgon en veckas möt en här. Till sisL 
en liten uppmuntrande beråILeise! 

Under min resa tillfrå gade jag en dag 
en av v[lra aktade församlingsäldste, hu
nI han kommit till tron på IIerren Jesus. 
Se hiir hans svar l 

Jag var opierö1,are, men .avvande mig 
Själ\'. En da g kommo elt par l,rislna 
l,vinnor till vår by. Deras vittnesbörd var 
lllycket cnl,eH. De talad e om den ende, 
sanne Guden och frälsare n Jesus Kristu s, 
Olll allas synd oeh om frälsn ingl'n genom 
Jesus. Yad de sade grep mi g. Samma dag 
tog jag ned ' ;Ira a\'gudar, min hu stru 
bley ~i\'en samLidigt fa ttad av sanningen. 
EfLer motlagen undervi sn ing uppLogus vi 
därför i för samlingen. 

))Icke genom nago n människas styrka 
skall det ske, uL a n genom min Ande, sä
ger IIerren ZebaoU Sakarja 4: 6. 

På bröllop och bröllopsresa i Kina. 
Det iir ingCIl lätt sak a tt s tälla till bröl

lop i Mitlen s rike. Ofta blir det myckc t 
skriverier till l,onsuln , och ibland m å
nadsl[lnga om cj h alvårs l;lnga förhand
lingar med myndigheter hemma i Sverige, 
innan man crhåller nödigu papper. Så 
skola kamraterna inbjudas. Men det är 
ej heller lätt för dem att komma. En del 
bo sfl LJn g t bort, alt en veeka ej räcker 
föl' resan. DeL blir som för en svensI, alt 
fara pä bröllop till Rom. 

\ ' i väntade l1lltsfl ej alla . Men en h el 
del lovade komma. Allt var klart med 
konsuln i goel Lid. Vi frukLade blolt, att 
den ständiga oron i trakteu av Hoyang 
(där vi gse ln sk ulle förrältas) skulle bry
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la ut i J,rig. Delta hilnd c docl, ej. :\len 
bruden blev sjuk. En yeeka före den 
tänkla bröllopsdage n m~lsl e tidcll [ör bröl
lopet fr amrIytta s. flera ay de l~l!lg\·äga 

g3sterna }wde d,} red,111 börjat resa och 
ringo vända tdeL 

Bruden liJIrrisknaclc -. ll a rl, och en ny 
dag utsalles (lG okt.). Hcdan h ade lV ~1 

Brudparet Berglin.q. 

gäs ter anl ä nt, då ett a l' dessa em·isa ki
llesi ska höstregn begynte. Dc gör<l oHa 
vägarna ofarbara und er ·d aga r , ja yeekor. 
Vigselförrättaren m. n. voro P~\ Yit g men 
bl evo inregnad e. Giisterna, som voro i 
d etta sjll skap, viinde slutligen om hem . 
lIIen vår priist, pas tor Sandberg h öll ut 
fem dagar utan a tt kunna komma över 
Gula floden . Slutligen re ste äl'en han hem, 
då floden ej v ä nt a des bli farbar rör lor
don på månader. 

Und er tiden blel' viidret va c kert ige n. 
Vi i IIoyang väntade varje dag, att 
präs ten sk ulJe komma. Kineser anliinde i 
stora skaroI', ans~lgo sig s~ som giister och 
väntade att få maL oeh rum. Öve r en 
veeka gick. f"ar m. rIo mås te resa till ett 
s tormöte tl v/o miL fr å n Hoyang. Ju st som 
de res t, kom helt oförmodat p as tor Sand
berg. IIan 11 a dc vadat i vattnet till knä
n<l i GlIla floden och blev Sängliggande 
p å grund a Y s trapat se rna. H a n yar dock 
i H oyan g. Men nu rattades dc , som r es t 
till stormötet. 

Nii gra dag a r senare yor o åtminstone 
brudpare t, präs ten och de närmaste an
h öri ga sa ml ade, och vigseln fönätt a des. 
\'i hade fruktat , att de t, enligt kinesi sk 
sed , sk ulle bli mycl,e t buller och oväsen. 
1\111 gick emellertid oväntat lugnt och yär
di g t till. Kapellet yar prytt med s venska 
och kines isk" fl aggo r, en myckenh e t a l' 
blommor samt med det kinesi ska, teeknet 
Iör fest och lycka, g jorL <IV guldpapper, 
och m ed guirlanger. T al höll os . Skolbar
Il en sjöngo en för bröllope t förfalt ad si't ng, 
Lärarna sjöngo en a nn a n s~ln g, författad 
al' ell In1n lekkamrat und er mina först a :lr 
i l\.ina. 

Dagen efler reste bröllopsgästerna . 
.\ven brlldp8ret liim nacle bröll opsgil r el en. 
Dc res te dii till - tandläk aren. missionä l' 
Linder. Yi foro viigar, som ej ort a befa r as 
a l' utliinningar. Yi blel'o ocks{j vittne till 
n:lgot, som jng ej förut sett i Kina: alt 
folk bleyo rädda för oss. Flera kl'innor 
s~lgo a lldeles för skräckt a ut , och tyit 
sprungo 25-30 meter ut pil e tt fält, höllo 
för näsn n oeh vände bort sina huvuden. 

Yi llilcldc ej fram till n ~lgot värdshus 
utan togo in h os en troende, Det är ola.lll
lig t kärt att sii f[l röna de troend es gäst
frih e t. Dc rikli gt gliidja sig ~It <l tt p'\ de t
ta sä tt få gi ya oss n:lgo t so m tack för vad 
de HItt av oss gen om v 'lr förkunnel se . 
Till och l11ed mot oss nyJ;omna och för 
del11 okända Illi ss ion årer vi s<lde de kär
lel; , som värmde v rlra hjärtan. 

Andra resdagen h oppa des vi nå fram 
iiJl mi ss ion iir Li nd ers s tatio n, men ringo 
i s tället ta in P~j etL ))\" ii rd sh 1I s». Diir 
fa nns ej ett enda ordentligt· rum. Kusl,el1 
lCl g i v8gnen och vi i cn jor dhrda, som 
varl,en h<ld e dörr e ller fön s ter. 

Efter tr r daga r i tandliikares tolen yoro 
vi ~der pa resa. Blott tre Jjäl'dingsväg 
fr,lll en mi ss ionsst a tion s1;.ulle v i öve r en 
fl od P ~l en lärja . Färjan hade emellertid 
fått en Jäel, a . En man höll på att ösa, 
m en ösningen giek v äl HlIJgsa mt, och ,·i 
lör esJogo, att de andra männen. på bålen 
, kulle hj~i1pa till. De bara sågo pil. »J)et 
är h a ns göra », svarade de. Så ringo vi 
sUi d~il ' , till s det bl ev för se nt att nå fram 
till v årt m ed för da ge n. 
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N ~i s t a förmiddag rin go Yi en vä lk om
m en fruk os tmiddag hos vå r a sys tra r 
Tungc h ow . Staden hade tV~l daga r ti d iga 
re frukt a t be lägring och h a ft p or taI'll a 
s tä ngd a . Föga anade vi, att d en d agen 
e !'t e r vårt besö k [der skulle va ra sUlde
platse n lör tumult. 

Nu gick viigen Ill Ot Gula floden . Yi fun
no till vår gl ädje, att man 
kund e k o mma ö ver noden 
p å närmare h åll än vi be
räkna t. Också detta var en 
Guds n åd . Hade vi rest 
d en s ödra vägen, hade vi 
kom mit till platser, där oro 
va r r å d a nd e, l<anske mitt i 
strids linjell . 

Ännu en n a tt fingo vi 
tillbringa på värdshus , så 
go tt so m j s alllOla rum 
som en d el kineser. En 
mu r sk ilde oss från dem . 
m en den var ej högre ä n 
att jag l<unde se över elen 

Näs ta dag var Gula flo 
d e n s na rt bakom oss.:\Ien nu 
å te rs tod något viirre: mader 
na. Diir va r S,t sankt , a lt mul a n ej orka
de draga oss. Dcn rö ll g5 n g på gClOg i 
gy ttj a n, so m g ick övc r kn ä na. P å e tt s tä l
le mås te fe m m ä n komma oehhj iilpa upp 
d ju ret. Slutl igen sa tl h OIl ohj ä lpli g l fa s t 
- låg i gyttjan. J\llri eles m örkt hade det 
hli\'i l. \-i gingo el) före till en by OCl1 
rin go hyra en oxe. Eli vagn, so m kom d
te r oss, hade det be ty d li gt vä rre. De 
m~l s.t e hyra extra djur över en mil och 
fin go ej d essa för mind re ii n omkr. 28 kr. 

Fö lj a nd e dag va l' de t sö ndag, och vi fo
ro ' / " mil till Puc how ge nom rikli g a sjö
a r , d ä r vi ej S<lgo v~igen lU nga s tycken. 
Denn <l hal va mil tog oss nä rm a r e tre tim 
m a r i a nspr i1 k. 

i\Ull1d agen förd e oss blo tt fyr a mil nä r
m a re \' ~l rt hem. Yi fingo orätt a upplys
ningar och hittade e j \' ii rdshuset utan 
fin go övernatta i cn mjölbod, som även 
va r samlingsplat se n för fa miljens olika 
ägo d ela r . Tisd age n ko mm o vi blott 1'2 
mil fram å t efte rsom mul a n blev sjuk. Yi 

m åste s ta nn a d ä r till lölj a nde dag - blo tt 
2 mil hemifrå n . 

Först på o nsdag middag n ådd e brud
pm'ct sitt ef terl ä ngtade h em efter f! r nn a 
äventyrsJ'ylld a bröll ops r es a. Syskonen h ä l' 
i Yuncheng togo em o L oss P~l det va rm as te 
med sång och ta i, fl ,\ggor, guirlange r och 
lyktor m. m. 

Ut anJ'ör II0YCtl1gs missionsstation. 

Sedan jag skrC\' det o\'an s L ~l end e, h a r 
d el meddela ts oss, alt rÖV81'e p lundra t c lt 
a v d e vä r ds hu s, där vi bodde p å re·sa n_ 
Det va r i by n utanför stad en Tungeh ow. 
Höva rn a kOllllllo na ll e Il ef tcr vå r v istelse 
d iil'. Dc togo a lll , d e kund e komma öve r , 
t. o. m. folk e ts kl äder, som de voro kl ä d
da i. i\1 i1 vi av h Firtat ta cka Gud föl' d en 
und crba r a n ~ld, han bevisad e oss ge nom 
a t t rä dd a oss fr~ll1 rövare ! 

Morris Berglill g. 

"Höstskörd." : 
I et t ", nsk il t b rr\'. d:ll. den :2 nov ., med delar 

lIl i ;;s ionä r R. BCI',qlill lj följ ande: 

Yid vår a s tormöte n i H a nch eng och 
H oya ng döptes 46 perso ner ; i Hovang 19 
mä n och 11 kvinnor, och j H a neh eng 16 
m än oeh 10 kvinnor. Inne rl ig t t ack a vi 
H erren för denna höstskörd . Av de ny
döp ta kommer det s tora fl ertale t fr~lll 

fam il je r , i yilka redan förut finn as troen
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dc. ;\[en äve n denna g~ll1g k om mo nya av si n rlrs inkomst, 20 dollar (omkr. 40 kr.). 
till ifrån bya)', d~ir inga troende funnits. en fallig arbeta re gav lO dollar, [ör a tt y i 
Ifrån e n by, Pe-fann. där vi i fjol hös t skulle bli i s tånd a tt sii nd a en e\'angclisl 
började brobyggnadsaruete rör a tt hj ~i1pa till I ChU Jll. "id a.re va r del ell sm åb rll
de hungrande, och där vi alltsedan hållit kJre som, d å han fick höra, att J;ullekten 
daglig a nd akt med ar betarna och söndag ej räckte lill att s~il1da evangelis ter lill 
lig g udstj äns t för byfolkct, fingo vi döpa I cllllan, ga v ul om sill offer i kollekt en 

L' l u flj'ö,. J,:opel/el i J-[afl cheng 

en man och hans huslru iivensolll en åldre 
hinna. 110n tillhör en v~ilb ä rgacl oc h 
Illycket s tor familj oc h synes ha va led
ningen a.Y hemme t i sin a händer. Ifr ~1I1 

d el la hem hoppas vi a ll El se nera följ a 
henne i sp,lren. 

Offr en vir! de båda stormölena belöpte 
si g till närmare 309 kr. Sedan omkos t
naderna betalats, å lerstod en nettobeh åll
lIing av 230 kr. Besinna vi, i vilk a nöcl
tider v i leva, och a t t m ~1 nga prl grund 
dårav ej ens kunde 1,0I11ma, lill mötena, 
måste delta anses va ra ett gO lt r esultat, 
för vilket yi äro myckel lacksamma lill 
IIerren. Tven ne mjöJnare Jämnade tiond e 

y ll c rlig a re 12 doll J !". Dessa l\" cnnc g,ho r 
för I C'hu a n-arb e tet rörde mig djupt. 

Della offers inne rör I chu an upp\"äcktes 
nog däri geno m, a lt en för sa mlings medlem 
ifrå n I chuall s tod lIpp "id vårl sisla mö
le och yädjade till oss 8tt sä ncl u dem 
hjålp, enär den lilla Jörs,ll11lingen där var 
ut a n herd e. Vid m ö tet s slut i Hanche ng 
utvaldes l\'<l bröder ntt gö ra var vån såll
skap hem till I chuan och s lann a dår e tt 
p a l' månader. På ny[\ret behövde vi äve n 
sbinda en familj di t, S[I alt äv en kvinnor
na kunna få hjälp. ;\len c1ärför sakna. vi 
ällllu medel. Bed m ed oss a ll säd an a m ä l
te inkomma! 
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Missionsresor och möten. 

Under scnarc clelen av januilri m J n ad 
samt för sta delen av febrlIari ha mi ssio
närerna Carl och Ethel Blom gjort e n 
mi ss ionsresa i östra Härads Kristliga Ung
dömsförblInds föreningar. Dc hava där 
många ga ml a och värderade förbindelser, 
då som bekant detta Ungdomsförbund se
dan lT\{tnga ~\r tillbaka, uncle rhld ler mis
sion ä r och fru Blom [Ja mi ssionsfii I tel. 

Den 22 febr, 3norclnar S. M. I\.:s I\.ina
krets i Göteborg en o[ferdag för missio
n e n, till \'ilken miss ionär E. Fo/ke ä r kal
lad a tt t ala. 

Lördagen den 28 febr. och den därpa 
följande söndagen firar S, ,)i. ILs Kina
krets i Eksjö sin 35-[u'shögtid, Yi detta 
tillfä ll e komma mission ärerna Martil! Lin
eLen och Judith IIultqvisl a lt medye rka. 

Yi a nbefal1a a t missionsYiinn e rn as h ~~g 
kom s t i förbön dess3 mi ss ionshög tider, alt 
d e måtte bli rika ptt Yälsigne lse till frukt 
fö r Gud s rike. 

En minnesdag. 

Under d enna rubrik h ar mi ss ionär H en
rik Tjäder sänt oss e n h ä ls ning, d a t. 
Chiehch ow den 8 okt. 1924. Den cl'age n 
hade n ä mligen 35 ~\r Iö rflulit seda n frö
ken Fredrika IIallin och missionär Hen
rik Tjäder försla g[\I1gen lands tego i Kina. 
i\Ii ss io nä r Tjäder slu'iyer: »Vilken under
bar nåd av Glid att få v ara frisk och med 
förnya de krafter få gå till s trid s under 
korse ts blodröda fan a, förkunnande Iriils
nin g genom Kri s tus mitt i m ä nni skoha
vet )) , 

Det är en lång arbe tsdag, som förunnals 
vara syskon. i\Tåtte då a rbetsdagens aflon 
bli om möjligL än m er rik på Yälsignelse! 

Läget i Kina. 

D e brev, som nu allt tä ta r e börja kom
ma från Kina, bekräft a blott, vad vi re
dan förut genom li dni nga rnas telegram 

fålt del av. Dct har varit en tid ay isole
ring för y~\r a miss ionärer. Pä lv~\ måna
der, skriver mi ss ioniir Aspberg, ha cle ej 
fålt något brev från hemlandet. Tidningar 
ha också uleblivit. i'vfed Peking och Sh ang
hai h a de d e ej haft förbindelse p å lä nge. 
BreYen bekräfta, a lt Iwder denna laglös 
hetens lid r övareväsendei p å ett synn erli
gen ohejda t sä lt Ilorerar. Detta ,1terigen 
blir givetvis till elt s tort hinder i missions
arbelet. De kri s tn a vaga i många fall ej 
lämna sina h em för att bevista .gudstjän 
sterna. Bibelknrser m~\ste inställas på 
flera s tä llen . När dc kristna gå Lill g ud s
tjäns te n , hände r de t, alL grannarna st jä la 
del'as gröda och a lla ägodel8r. Man för
s lår, hur sYårt d e t skall vara und e r så 
dana fö rhåll ande n. 

Våra sist utresta missionärer. 

Mi"sion ä r erna ,Lee/ och Ann a I1 ahnc 
samt fröken Maria iVylil1, som a nkomm o 
till Shanghai <len 5 dec., aHeste därifrån 
till Hanko\\' . När dc kommo dit, l,und e d e 
emellertid ieke fortsälla norrut, ty gene
ral 'Vu s slag na arme vaJ' på '>äg söderu t, 
och d ä rför hade alla kommuni ka tio n er 
avbrutit s, Ma n vill nämligen icke till å ta, 
a tt 'Vu Pe-fu s lå r s ig igenom och k om mer 
ned till Jangtsedalen. D;l detta brev skrevs 
del! 16 ·dec" hade han slagit s ig n ed på 
Kikungsh a n alldeles i närheten a v Sven
ska Skolan, och berget yar fullt av h a n s 
soldater. Det förmäldes också, aLt ge ner a l 
Vlu n umera icke är nagon vän till mis 
sionä r ern a, på g rund av brylningen m el
la n h on om och g eneral F eng. 

För alt itnd en skall kunna leda dig, 
måste du vara stilla! Endast den själ, som 
s/illa sluter sig in/iII Gud, kan förnimma 
H ans r ös/. 

A. MlIrray. 
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Bolsjct'i" '!/(I/S '},i'!ifj;OllS(iClll/i!Jhct; oely.,e:; 

av ett Jll(,c1drlundl' i den ryska tirlningen 

J:..,\ · e~tia. 'lJlgaend e pn f. d. \greki~k·ka j ()l:..;k 
ky rka, \'i lken oorhkiinkt, till e ll kOlllnluni,

tNna, lIngu0m,organ i,,,,t iun i Mo~k\'a : I den 

iippnn, dörr . ,;om ICcll?r till det h e Ji g-,, ~le, sUlr 

ett monum e n t ll\' Karl l\'[arx, o(' h I'll (lcn he

l:g :l llIuren h i.illga fotog rafier ;1\' Trotsky , Le

nin och L iebknecht, l',i pL,tUornlen irl1mför 

"II'uret ,st~r ett hord ö\'Nhöljt. med c n röt! 

duk, Dörren ]lå nona ,idan iiI' hö ljd a\' en 

röd f l<\ggn od\ mitt emot dörrcll, ")1\1 lellpr 

intill lle l IlPJigas tc hii,llgpr mottot: H ela dd

den,; proletariai ('nas! - På plattform e n ,-Iar 

ett piano. j';n rrl(~dl (' OI av organisat ionC'1l :-\l Je 

IM e n poll,a" o('h t1ickor tillhörande Uire
!lingen (hursa, 

I l "ya,n da fort ~; iU('r ('\'a nge1 l L fn\lllgang 

"Iltjiirut. 'C nd (' r ii r 1!)'2:~ rlöpb" rHi r 1 5 ,7 ~(i 

per.sonl'r. o(,h 1:31,000 e1c\'er lIndeni,adcs i 
l\"yrk ornjs:-:;ion ~~i il bku lH' I .~ lIndpl'\"i :o;o in g:-:;a n~tal

ter d'irsliide,;. Dett;\ ele\'antal ch'ersk re(1 lned 
~O ,OOO ,']evantakl föreg,iend,' är, Eleverna 

betalade i ,kola\'gifter ornkring 6,000:- pllnd, 

Doc'k ha i ;;omliga delar i lV 1:ganda "kolor 

n,åst :;tting:l s U\' . bri:.;t ]lä tin1.rekra ft (Jl'. 

Fdn ]\-01'1 '11 l , illlnn ~ följ a nde m eddelan

de ang't('nde lien pre,hyl:crianskiL ",j,sio

neo s till\"ixr. :209 n~'a kyrkor hygg

dt:'s förra året. Ol'h <1\- flirsnndingarnrlS :2,U0 7 

kYl'kor iira samtliga hyggd:t av ko reaner m ed 

lIndantag av 1~ eller 1.-', I tj ,inM, ,iro nl1: 

234 p6i'h' igd a, l,:37:2 fön'allllin g' ,i Id ste, 18:3 

<1.vskiijda, cliak()jl('r ,amt 83:2 andr a införld iL 

a\'lönade llledhjiilpan' . l"örra aret döptes 

10,656 ' l'el' ,oner. Man nn,er . att livaktighe
( l'n till , 101' d e l beror )Jå all 27,.072 lIIllu ud. 
4 5,1S2 kvinnor nnd er aret var it ,\ ote~knnde 

SHoom rneclJrmmar i \)ibelkh..,," 1'. 

I söw/.ugsskolo "l!ff, i K\\'an ju i Korc" lil'O 

mer ,in lolv procent av inv,in:lrna in,-krivnl1, 

Hiirorn sömlagen v(>1'0, sJ,ri\'cr d:r R, :M, \Vil 

son, '2,000 niirvarnndc i stadens :31 s(inda g,' 

~ k"lor. För~ tn. s(i ndag....: :.::kol:lll arga Il iset'ad ('~ 

lO OS ]11('(1 e n han(liull barn 0('11 rw ha vi ctt 

litet _regementc av 200 tirar e, \' ilka ],csölm 

vHjo vrå i staden och Il ii r i-! riins<l nde \) )' :l L 

Bland dc ~ Lwtii l'ka ha vi 4 19 el c \'cr ol:h;,1) 

kL t ~::"f'r n1 t?cl lika lnång; \. Lirar e. K!lHPP'ld 

n;lg- I'l, ln iin niskor erhiilla llon g liidj e uch tit!

fr rdsstiillclse av hil,elstndic rna SO IIl dc 'il'd 
ii]':k:1, 

Ar 1!l~ 3 nu d pt 100 är sed an Ril;c/11S (ju r
siill,,;n!] på kinc 'i i,,;j.:a fullbonlall es. Cllller d en 

Ila, til l har d('1\ lllJ'OrlllLit i :1:3 1I1'pln go r på :29 

ul iKa ki ne , is kn. rI i"l "k tcr CWll spraka d er. 

J/iin niskoo((c;- till gn(\:\rna förpkomma iin 

nll i Hinna. l~ ör:-,ö k <1\' brit t i ~k :l n'ge ringen 
ntt s l ,ivj a, dE'tta har enda st doh'i " Iy('kat~, 

Antal e t miinl\iskoof fe r varicr,n ml 'llan G- 30 

va rje ar. D(· f1 o,sta o i'fn'n iiro indiska br:l;), 
SOIll bortstjiilas , 

]-; )1. zl/lllkristcn,s lu nkar 0"'" trOll, En lIorsk 

missioniir bland zulnkaf[rCl'na, fraga(lc l'1l a\

de infödda Urarna: ,;Vad menas T!l('{1 I ro oell 

otro"" Liiraren s\'arade: », \.tt tro pa Gud 

ii:' att gripa tag i I\ri stlL'i oeh ha ns on\. 

I Zulu landet ,.,tatiuIlPrl\s s tarka miin viu far

' -iigarna över n oder na fö r att biira folk över. 

då \'attuet ,il' högt, Inn;1Il dessa mi.in gå 

ned i floden , ti.lb ';g-ll r\r' dem, dc biira , att 
!ralla. s ig ""Lkerr iast v id dem, Ve, som lyda, 
och häll a sig iu ,; t, vid böra r en konuna lyck

ligt ö\'e r; de, ~orn sHippa, sitt, tag. bila och 
omkommll i böljornil. Var och pn som tror 
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1''' K ristlI s, haller , ig till honom, förtrö>itar 

1'a honom o(·h hans ledn ing linder villig: lyd 

nad. Dc kOlflma lyckligt igeuom detbt liyet 

till dpt skö n'L la ndet ho rt om floden. Dc, 

SG IJI s li.il'jla KristlI S, gå förlorade. " 

,11i8'\·;0Il'1/. i SIId.an ha r fät t ökade llppgiftl'l' 

Q(· h ,in stö rre ansnll' geno m lie sto ra planer na 

1::1 lil'priittandet a \ ' ett be\"!lttoing FY'i tem mel 

la n Blå oell Vita Kilen ,ödN om l'h :lr toll m. 

M eni ngl' Jl ii I' a tt Yinoa y,ildiga ornr,hlc n [ör 

l,ornllllsodling , ya rige no lll man oek har :rlt 

m otse cn lItonlordentlip. ö kll ing: av bdolk n ing· 

PTl i d{H,~a gl'~in :-;tljstr ikl : diil' i:; laJTI och b. ;
dend ornen mötas. Ky rkom issionss;i1lsk:l [Je l 

har h alt. s iJl upprn,irbumhet riktad på S:1

ken. nu'n ser s ig f. n. ej i stå nd att lIh'idga 

~it t arbete . 

Insänd litteratur. 
Svensk Mission och Indisk kyrlw. Hi ,to ri sk 


s kildrin g liV svenska kyrkans arbete i 


~ydindien..\v Herman "andp~J'I·n. Di a 


koni~tyr<' I- f'I''' förlag- . ~ilO s. Pris kilt. 

kr. 4: ~.:;. inb. kr. j: ' .:; . 


U tgiyandpt :l\' d e nn ;r hok s t Ul' 'am

band med Kyrkan s J[i s~ i ons ;,O -å rs jubileum. 


])~n kompidInar på ett lyckligt -"tt mi ,,· 


l' ion sdirek t.or Bruntlins bok , som i hIJYIHbak 


ma" t begri.insa s ig till <l en inre utvec klin ,~ ~ u. 


I den na bok erhåller man en historis k Ö\' er


~ ikt över tysk o(·h svens k luthen k mi,,~i,," i 


Indien, ~O lll iiI' ytl"r"t v,i n letu ll och in tr : '~


~ant. Här iiI' lH)'ek l'! at t Wnl ic k e miost JU e<l 


av,eende pH d e erfareoh pter denna mi ~" i ou 


fatt göra i samband m ed upn indiska kyr


kan s konsti tu erand e. På alla njlt tränger s ig 


probleme.t. om d e inhem, ka k)' r kol'O>l 5 koost. i


f' lltion och sjiilvständighet oemol'.s tå ndli gt 


fram, cdr vi ha a lla myck et. att liira av S,·p. n 


ska K yrka ns JriS'io u på tleuna p unk t. 

:', ][- n. 

Bland zuluer och karanger. Femt io års mi ,,

s ionsh isto ri a [d n Sven"ka kyr kans iiilf 


i Sydafril",. Av J. E. Norenius. j)iakoni -
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~ tYl' e l s(' n " rö rlag 102 .. . l-U ft. 3: 25, in l.J. 
4,: / .5. 

j \ \'(' n ek nn a bok har ti llkommit i a n k ll 

n i ng a\' mi ss ionsj ubil t\et 0<-11 Iltgör ett Ird i 

den plan som följt s att. gi va ('n all omfattande 

tC'ckni ng HY ~\·(' n ~ka kyrk ..... ll ti rni s:-, ion genom 

50 år. H ,ir rå r hisa ren , genom d€'H ;;a r.nling 

konkr eta bilder fråll det "yda[rikan 'ka mi s

~ iou sfiiJtd , so nl h,ir bjllde.,; , en ytterst in

tl'e~~ullt e(,h ::e nom s in vederhiift ighet verk 
lig t viirderlllla lii:;u ing. 

X, J/ - n. 

Korsets budskap. 

}~ n ny t id ~krift med detta nam n lw l' t ill 

sbillt red, ~i tt. pro'·IllIlHmer. De~s min lI PP

gin .- vara »att ;;,ieskilt \'p"ka [ör d e troen

des förd.iupande i ko,.,;pt, p\'a ngl'lium , yäl v('

t".nde att dl'lt:L iiI' det. ,ijkras L" nJedle t till 

d et andliga li\'(' I" fördjupande ocll de kr l>,I
nu:::; enalldp. » 

A\' l'rovnl.lmrpf's inuph';.ll att llöma. ko m, 

mer elen n,va ti(j,;kriften a tt ha'·a. n' Yl' ket gott 

att bjuda hun grand e sj'il a r. Vi v ilj a därför 

t tl lii n ~ka. dell en ~nd start ol·h e n "id st rll('kt 

' pridning , Tid"kritt ~ u, red. ii I' deo i vida 
k 1'.-[ .';> r k,ind" or' h ,,\;:bLdl' L mi ssio nli ren 

(;n, t a[ FrPlli>erg. nn hilJl'lliirare or' h s .. kr. ru 

o nl T-Ie lge l"pför hnntll't. l 'rl' nul1l eratio n ~ k el' 

p il [,o, te n oC'h ii I' pr i;pl' kr . 1: ~5. 

Dc nydöpta i Iloyang och Hancheng, s. 
29. 

Den ny a\'skilda försam~ngsdiakonissa n 
i Tungchow, s. 30. 

Kindergarlen och övrigt a rb ete i PlI
cheng , s. 30. 

,Vfissionsstationen i Tun gk w an, s. 31. 
i\[issionä r e rn as resor pa f811e t, s, 32, 33, 
De inföd d a ]'ris lnas o[fcrsinne, s. 34. 

Missio nsresor och möten i hemlandet, s. 
35. 

Mi ss ions lidningen Sinims Land, s. 38. 

http:inuph';.ll
http:l'ionsdirekt.or


38 S I N I M S L A N D. 	 5 februari 1925. 

Prenumerationsanmälan för 
år 1925. 

Missions tidningen 

SINIl'vIS LAND 

anmäler härmed sin 30:de argång. 

Sinims Land, som är organ för Sven
ska lvIissionen i Kina, utkommer ål' 1925 
enligt samma plan som det sist [örfIu tna 
året och redigeras av Nath. Högman un
der medverkan av Erik Folke, l\Iartin 
Linden m. fl. 

Sinims Land uUwmmer under ~\rets 

lopp med 20 nummer samt innehåller 
uppbyggelseartiJdar, bibelstudier, brev från 
Kina samt missionsnotiser fran när och 
fjärran . På ny~\ret började en serie bibel
studier över »Gamla förbundets sista pro
fetbudskap ». 

För de många vänliga uttalanden om 
"år tidning, som tid efter annan kommit 
oss till del, ber red. att på det hj ä rtligaste 
få tacka. 

Härmed ville red. till envar av tidningens 

\änner rikta en innerlig vädjan om hjälp 
att anskaffa nya prenumeranter. Varje ny 
prenumerant icke blott tillför tidningen ökat 
ekonomiskt stöd. Det är en ännu högre 
synpunkt, som härvidlag bör anläggas: ju 
fler nya prenumeranter, ju fler vänner till 
missionen och ju fler förebedjare samt 
desto större seger för hela det arbete 
för vilket Sinims Land viU vara ett or
gan. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar
tal kr. O: 90, 1 månad 1,1'. O: 65. Sänd till 
utlandet kostar tidningen kr. 2: 75. 

PrenumerantsamIare, som verl<ställa pre
numeration å närmaste postkontor, erhål
la mot insändande till expo av postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 5-tal ex., 
men då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras 
frlin exp., erhålles vart 6:te ex. gratis . 

När mindre än 5 ex . tagas bÖI- prenu
meration helst ske på posten. 

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen. 

Redaktionen. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under januari 1925. 

Allmänna missionsmedeJ. 
l. Sv. Liil'ares ml'g lill D. Ln)\,Uns 

T.llld"l'h. 
~. l.: r ~'L.'lrias sparbö:-;sa, gm

Y.<lali 
4. E. K. I!m S. L .. lsl ,,,l 
;'. S. L. Ystali. l·ab. pr. H. S. 

S. L. 
G. K. E., G:a ';ppsn)n. 
7. Fllilösa l{l' . Ung-d .-förcning 
8. 	 Vitnllct" i vltl·vik e n. till E. Sjös(riillls 

nndprh., g-m H. O. 
9. 1\. H., 1·' .i iirLlhundra 

]0. .M. K. , Sinlllllla 
]1. }o-Hg i SimfnJ1,l 
] ',. En viin t iJJ Ö. :'IL K. 
17. ~1. S., i\lor~ 
18. ) Ok ii llu » 
19. 	 K . M. :\:.; !l('lIsilJn,r. till A. F or,,

Iwn.::s ufl(lerh. 
20. K . . \1. A. till d:o 

il. }' . Il.. DlIVbo, ) ti0ncl c ') 

22. L. ?oL F., »)f!n extra gav [l';. 
2~. Spö)nnd, Kris!1. (Tng-ll.-fijr <:n inl! 
24. En spnrbiissH• .a-m E. C., :M c)lndal 

lAOO : 
S. L" 

O. r)('l, 

~'j. E. J., Bod"n, (il) .J. Asp bergs ullderh. HIIl: 
~t). St r: n1turdells sy[öreIlillg' 100: 
'.27. HO:::d:L (I,{t'g-~ J(vinnor;irt.'n .• för ]"vin n l. 

mbsionhrcrs Hudcrh. i2: R-t 
~O. Ebr. Ja: R 20: 50 
34. 	 E. L .. I(öpenhamn. ») lill lnissionsnr 

br!";ll'nas IIllderh. :2,000: 
3j . Ost. Små!. )oHI':', Grcbo. (ill ~. Eng

bäcks l..lnderh. 1.1:

:10: 
la: 

1·1: 62 
20 : 
:JO: 

] i: 43 
-) 11: 
](): 
]11: 
III: 
~~1: R.) 

2:}O: 

75: 
:,0: 
~~: 

:JOO: 
.ill: 
j: 

:lG. »)On iilllIHl )} 

:1/. ·) Oniimnd )} 

:IR. H ..J.. Grön,kara, spDl'b.-rnedel 

:1!1. E. K., ArhllJt. tf: o 

JO. E. G., Gr6nskftra, d:o 
41. -:.'\nllle.') 

·U. l'; . L., SlllHlbybcrg

4.-,. E. R. Frt!ull 
4". H. .J .. Gli" 
4,. L. F. H .. J3:inrbii('k 
4~. KillllC V"dums mrp:, "porb.-medel 
4'1 ::\. L.. Sl hllll 
'iO. H.i. S .. l ' rpSilla 
.-d. }l \·jsta. } rirörs(l1l1Iin~. T(lImla, till 

A . .xe l Hahnf's underh . 
;)2. 	 \f. .J., !\orrköpiug, ),i ~f. l' iir blolll 

Jllor till vkinncll Ag-uus bar 
.-,:1. T. A .. d :0. d:n .. 
;)4. Spnr1).-llledel rnln Tranas m ed OJn

;) : 
:'0: 

.): 
10: 
:)0: 
JO: 
~;): . 
;,11: 
20: 
7;i: 
jO: 
(i: 

2.;: 

20:

10: 
10: -

Jl f' jtl, p:m K. B. R(i2: OG 
.J;). .J. Odl 1(. B., Tl'Hna :-" l'escbidrng ~O : 
.)1. Offer u. srnrlJ.-l11 erl. , Tn·l to ndetlal!l'll 

i Betesdakyrkun, S(blm 1,021: 39 
;,8. Knll. i Bc(:esd nk~...kan, Sthlm. Tret

tnndcrlag-en 
;,n. ('. A .. Visb)' 
GO. Koll. i )[iirrer:",)" lIIissionslllls 6/1 
1)1. .. \ ..1'., n.vellanda 
62. S. B .. »lacl.;:of1'pl' n 

":l. O. A .. Spjlllsbnl'd. "t iond el) 

ti4. Oniinmd. »Suuil. ct töring-a1'l> 

Gfi. A. C., 'rHlrb.-l11p!.1d 

Iii. B ..J .. Sip:lllun, :: ur bö:-, :-:; aJl >{ 

G8. A. L .. Grcbo 


17::' : 
G4 
]8 i~ 
20 :'2 

:, 
16 

2 
23 50 
l :i 
1~) 

http:rHlrb.-l11p!.1d
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(ja. TilHLg' .~ till SPHl'b.-tömningen i Tran å s, Hi!. T,',d a""·,,I'in,'t! e l crt . ad . A.lolr .Jo 
-,0-. 'rrell onded ag' en. gm 1<. B. 10: - Ilall sso ll i B od a, g m G. O. J. 1.000
r. S . Ddsbo 	 ~IJ: - 162. A. G.. llurkeryd"by 100 
~l. G. P. , d:o. spnl'b"l11cuel :,: 18 16:], E. J., Boden , ra h. Jör sålt.!a böcker 7
-;-2. 1. n., d:o, d:o 	 .J: - lÖG. }) OnålOlld ), gm E . .A .• Högan[i s 20 

,:.1. S. S .• u:0 , u:o 4: 77 16•. Kinne -Kle \'u , s Ylöre ning 200 

,4 . A. H., d:o. d:o 4: :,0 H'S. Sylörenin:::c n i ~{ 'll1sta, Äh'un["Q 30 

~.-,. L . W., ,1:0, d:o 	 l: 2:, 110. SIJarb. -llw de l II'. L. W., Hoven;berg
~(j. B. L., d:o, d:o 1: 24 17.t. )-l. L. L., TYl'iu g c

-;7. K. A., .1:0. d:n Ii: al 172. A. S., Sthlm 

100 


'iS . M. }'., u:0. d:o :lo - 1.3. B. R, Stblm 
10 


'/9. M. A., d:o. d:o .,:- 174. A. E .. Kr)'lb o 
10 

JORO. K.l-'.,d:o.d:o 	 2:12 17;; . ) H~ilLla il sk uld till Gud )} %2 ;;0

81. r. R, el :0. d: o 	 :'1: 90 17t;. O. A.. Sjl.!utshygd, " tioJlue », h.iiilp
~2. E. W., Alingsl\ . 	 ]00: till läc kan,I N av omk. för <.l e Hl ... 
~;J . H. G., Gbg. »(' tt lild la,·koffc r nir Jltl ssionHrm'n u. .JO: 

de t g:l nJ.;lIa :11'c l » 1.•• : 180 . ».En b10 111111 <:1.. j)å Alma s. g-ra v 2 ;3!2)~ 10: 
R ~. A. A" Slhlm, s pal'b.-Hle del l(i: 3:) 1~1. Kung-Rh o llns k~' l'koh['i)dl ' r~ ~pal'b ,-
1-i,j. J<'. S .• Hed v }g'sda l lOU: l()1lI II ing' i SL. GÖrl.:lJls kyrk~ .. d ::':1 11 172: G9
HG. J. A . .J. . ) 'l",Jnlby UJ: ,O 182 . OflilJllnd, :.,R c l"l'eu bchövel' dl.!n ~) '2.7 : ~ 
8•. Applul',Yu:-; ,..:.yliil'enlng och slll ..l skolbHl'lI, ]n L.il\u g-be l'g· ...:. ml'g- 30: 

'P:1l'b.-llledeJ 	 8:" ,:; 18·1. SjJaru.-lH ede! 11'. Kinnekleva och Kjc-
BS. Snaras ml'g ;;0 : .stads m[g ]J;;: 17 
H9. M. IL. Vi.ix.iii ~U: 18:,. 8t.Yl'p.sl;l(! s mf·.~·. ål"~ui(h-ag' 1824 300: 
!ll), n. I.., 'l'or' '''' ' r, t:H' knj'f..,. 10 : - 180. H, C" Sa ndlll'1I1 t: 3:; 
~l. }[ll~w by och ~kjclvul1l!-i 1l11g', s[)a ru.- 188. ;Boua Il) [g, ~tell~.i()n 2j: 

meLlcl .-);):  189. F. M., ::3liillb"r" 	 2;;: 
H. O. S .. :::11\ O. S ., Lälllt1hnl t lO: - ](10. n. L. , s[l a rb.-Iw'dl'i 	 :.. 50 
L . S . , :::111 d:o ~O: - 191. Koll. i Mölnbo ;J9 : 
··) l· ~ lsil oe11 Henl1Hll ;.> , g:m d:o ~: - 192. 1):0 i Zinkp:I'HV~ln :;0: ,i O 
),L!l' lillr- Olks s parl)i):-; ..... :I " . g'1lL d:o l : - ] 9~1. Il:o i Mari pd am ~): 
Vi d lH'l ',uikall i F \.Jf'lleSf·rkYl'kan, 1(14. Il:o i S i i.v )oO jii :32: 

Sthlm, .1 1'1 .,: - ]9.•. II. N .. Sä vs jii :JO: 
~ ' i . S. A . A .. HÖ:::;I"äs. l'abn tt il. H. b. U. ,: 03 1%. Koll. i BoLl"foes ~2: :.0 

lO:!. S . N., Skellf'lI e ö. »Tl'elt olldcuag' sorrl'r , 19,. Yid sparb.-tömnillg i Fl'cdrikst.1al 90 : ,;, 
:Mall. 2: 11» 100:- 1!IH . Koll. i Malm b;i "!; Ii: ,[, 

lO:). S. G., Nii~~ji). nlisRion ~u rrt~l' ;;n: - l a!). J): o i Hook 10 : 
11l·1. <:avn flY L. P .. ~'lll JI. ]3 ; J-(ovn. ;-) :  ~IIII. K. Thollrsi, Hook ,-): -
JOo. 1):0 av (' .T., .0:111 <l:" l: - ~ 1"iJ. C' . S ., <l:o 10: 
lOG. Srnl'b.-IlH~dd goJll d:o ~4: - ~1I2. Kol l. i S\'e nnnrUIll :lO: 2;' 
107. »rl'ill J-leLTl'nti v('rk » ~O: - ~IIX. 1):0 i Skillillg-al.'yd 	 !1;) : 
109. r. T. B .. o(lerkll\·, ' n 10:  2!1~. n:o i Ha"shul l 	 :>0 : 
110. » orrC'l'g: t v(t» 	 wn: - ~W;). n:o i H il de 22 : 
113. Al1erulll ,' nlf~ 	 :;U: -- 211G. n:o i Fryel~ & Gölen :2·1: 7;1 
114. Koll. 'rre Lto ll,l cda:::e n vi,l mi"ioll . ~(I '. n:n i Hahlll l 	 ~8: r,o 

IIlii(" i Nylnnu. :,0: - ~1I8. Oll;i 11111(1 , »et l li ii'l " ! iii ]fe rr"II , 10 
11;,. VÖ.rniJ llll"g 7;): ~(la. Kull. i N ed erb,' . Viirnamo l.i: 
116. Koll. i Ko r sl.... rga don 7 '11 la 24 l!l : 10 2JO. ~ p(ll"h.-lllcdel fl' flTl \'iillll er i Viirnnrno ji: 7:, 
118. K. F. P. i\[:~ lipr~ venska di~(l'ikt. 211. l<"i!l(' ~ I'l'IHI~ Viillllf'l', Väl'llnmo, r ese

till 1\Jol"ri s ne l'glill;.!·~ 1IIi liL- rh. rOll : t,idl'. 2.-,: 
119. C. ;'\L, )',Ia,l lO : 212. d) lli-lmnd » 	 10 : 
120. l\J. }(-n. Vindeln, i s t. föl' blolnliiol" 21 :3 . ,1. N. , Li)uCrllTl, spa rb. -m cd el H : 2:, 

( ill Lydi<t HII;;, bil,. lO 214. I , . ;\ , d :0, eJ: o ;,: i:> 
12l. :\. N. , l(im slnd, »s P:Ll'bi.i~:;:('lIll'd cj » ]l 2;; 21.•. :'Ii. K, d:o, d:o 1., 
1~:2 , I '~keni·i.s &yriit'P:llin~ ~OO 21G. B.i u l' holnl~ sy fiiren.ing 100: 
123. ViiI! Her i l(i.pil1g· , off'erkllycrf. gill 21 ~. ))F rd.n n ..lJ:nl S. i\I, I( :s v ä nner 

A. H. l~ Stl'än:::!' rdi:-:. ~) :'0: 
12-1. T) :0. sl'ilrb. -medel, g ill ,1:0 117 n r. .'\. "t\ord':iiping :,0: 
126. C . L, TJ\llld . ) H e L' l'e n ~ tion ~l;· l :) •J-: , lörl " till Gu,},; :,0 : 
l 'l'i , »Taekot'l'e L" », Rum. 1'"': 8 100 l : ng'(lOIIl:'oliir c nillg-C1L i Habelsbole t 2',: 
[:lR . K. S .. Östcrll1ilriC ~ 30 ,.. T a(· !-:::o f I' l' 1' » ;-): -
1:.'9. A. L., Hed vip:sdal :JO Tack() l't"c!" av E, lC, Karlskron a lO: 
1:10. G. n., Kristi anstad 	 lO 
1:11. B. 'I ., As lnr" Kr. 14,r'-jj: .).)

]:n Frå n Nyborg, i"1\ H. I., Al"ar ii s S. M. K:s Pensionsfond. 

l~ :l. H. J .. Eslöv 

1:38. 	 »Blnnkn pc n ~ nL' och eUitring'n r i 108 . Bs. n: 10 Kr. j: 

}{cl'r ens. .T(,~lL vi.ibig'IHlde II<1IUIl ») , 
1\\' O. oell If. K., LHnt.! ~o Särskilda ändamål. 

Lämnh lllt.s tnr.~. spnrb.-Illc(}el 2(i 8,·) 
G. I(" Ri()l'ki)b~' ~O 3. B. K . , till Ge.rrla C ilrle n, att unv. 

.J, L ., l[orrljullg-n , SP<1l'h . -IIlf'!l(· ! l:j ;J :l dl. :::o!IL, .O: llI S. J, .. Y ._l ad ~J: -
J. }T.. Simrish"",,, 	 :,0 12. " :'I" l ild",,, till :'1. l-'ett~rs"(ln, a tt 
n. n., HIISkv,"'"'' ., (tJl V . dl. :::oI(L, .o:m H. f .. ~U :::a n s 13:
D..J.. d:o :, 1:1. 1<. F. r '!\t: s Ilti !-Os ionskf'C'fs . Gbg-, 

J\:. \V.. »cn sparbös. U l) ]4 .:, ti ll K. F. 1'. :'If:s ve ,.ks. i Ylinchen::: GO: 

H. F KUllllil R 91 14. " S o lg [iullarn a " i Ekl'l. till T-t Lin
nfit:k scfla mfg :;11 dr!' . n U nfl \", ert, gol U" g!!l F, S" 
Sparb.-illN]cl fr"'" "'" ra , ,,111 H. D. e,; .jO Bank e n "d ;'0: -
Oniimnd, ~p(ldL-HleJ.el. gom (1:0 1 S-l jr,. 0 _ W., :Malmö. rör inr. eV,ln" . 100: 
T;::itlnkx o.;hH-; n i. tJhg-. föl.' E. O unn:,\)'- ~2R. })S \, .... 11'.1' Td;1 oeh .\. , D. , JCrisi llalo., 

dos und erh, ro si in!.ln.::rs tioöring-Hl' ;" till .Anna .t.:ril~5-
Kull. i Figoeliolm, :::111 n. W. l ;j l·~ ~() Jl, a lf anv. efh'f .c:ottf. 12: 20 
A. K . , I Hagsk nl1a, gm d:o 29. C :.r. K.. \"rigo ,! ",l. fö,. en1l1i'. Pei 
i\ ve l'sk o ll. grr. d:o l H\\'an -ch f1n.~' i .fuic heng- 100: 
H. E., "[ot:1)", g'm G. G. 10 :n. ).fl" vbo\·iinT"'I" .' , till Mar! in Berg 
O. P .. 0 \'01'1"'1. på S . L .. gol11 el:o O 2.• 1ill g~ [n'oete 	 10: - 

http:p(ldL-HleJ.el


S I N I MS L A N D, 	 5 feb: ual'i 1925, 

:l~. lO·öre, iosn lltl .. ).!; Ill A. G .. Dll\'lJo, 178. A. B. och J\ .. F.. I iii ~[ aria Björk· 

t iU Gerda Ca rfell, ;;'1 U a HV. erte r 
 Innd rö r uilJelkvitlna :;00: 
!-:'o ll r. 47: 40 li9. Hn::;.k\·urllH söndn gssl\ o la föl' g:osse n 

:tL Bii lll !rl ll g-Plls Rpnrbös~H , Duvbo. f iU H co FII-iiell l:'U: .-' 

}-[Ullll<-l \VaJlg rör fli ckan Hhia 187 , A. L., (\l'ebro, til l D. LHndills verk .... , 1:,0 : 
,Hngs lIlIderh-. :!O: - 211. Koll. på DHlen, Häbingland, g"lll S. 

-IB, E. L.. S lIlldb yberg' , rör Li Pao·lo, K, Hndiksnlil, ti ll sk.olans Inll· 

studier i Shekow (jO: - uordalldp. i S in a lt 1:1: 


-H. )) Libano lls )) 11I issiollskrets. GUg. tin 220. S. T., ;\1 aS[l elösa , fö~ e\·3 11 g. Heo 

cvt1ng-. i }IoYi:1Il~ lIuLlerh. · :~OO: - ~ h lien -lao. 1'[onan[u 300: 


.;(j, I(lIng'shoJIII:-:h~: LlLlan ~ Barrullfg', fiJr 2il. .. El' liittc l iII Gud )) , I iIl .-'I xe l 

,'4 kolgo:-;."I~1l 'V allg- EJl - si"\ l l g' 100:  }Ialllles kupell i Ishih .-'U: 

G:., » Or~i_iln.IH L'. . flit E:. B(~ n~r. nt( HllV, U-l. Frun sÖlldngsskollHll'I1 I 'll i Biicbeda 
d l el' ).!;ul t. f. ~:>: "å orfenlag"('1l 'rn ,· f tOl.Jung- Jul lill 

!)8. S . . A. Hög-alläs . till lnissioll~ ~ a rbel el bia ",l ba 1'11P li i Kina 2:1: 19 
\' (! l'ks . i 

o 

Puchcng ..tu: 
K~, 4,1!14: :,,;!)~l. Sönd ag~s l{o lb. i V. Åsnka. sp rll'o. 

lIledel I i U 'Barnh. i ~,nan j: 2,) All m ii II II fl Hlls.,;'nt ....·w edel 11,5, S : j j 

100, G" A,,,\,a, till Elllo GuuuHrdo rör S . .Il. l( ;s Pellsio/l-'fol/d 5: 
en ,l<olt'lickas lInu f'rh , :,:- Särskilda iil/ rlOJl/(1l 4,19·1: ; Ii 

10l. R. L .. Viix.i", till 1I101'ia Nylin, att 
HIIV. en. g-oltf. 	 10: - SumHla undrr .iaH_ "HIClJt, 19:2.j kl'. ]S ,iIS: Il 

111. 	 ») Till GUJlllnl" J:'olk es lllilllle }) , filr rll 
ele v~ ulbiiull. vid .MLlld. SC lllilli:l- Med vaJ'mt tack till vaJ'je givare! 
riel 100: 

ll:!. "8. l ' .. Gonäs. föl' illfödda e \"Hllg-e - " Det ii r go L!; all h o pp"s i sti llh d på '.".i.'il[1 
list e r~ uJlderh. ~~): - r L' HIl }[elT e ll. " K1Hg. 3: _Il. 

lli. 	 Kinl:l -vänncr i V ella . t-il! ~L Ri ng
uerg" rör äld,.,te C hallgs llllderh. 
Si111lt f dl' ÖVl'ig- t n tt DItV. cnI. över- Gåvor 
enskolllmelse 700: -~ till Hemmet på Duvhol~~) . »lläns vånn en) . till r. Ack zc ll. att 
anv. eld, C"ottf. ;W: l sept.-:ll c1ee. ln-l .

]:!..L Gellom L: a Sv. Bfll'nt:s rx p .. ,JÖn. 
köpillg. till Banlhcmmt't i Sin a ll :)1: :)2 K \V .. Jliilsin,.horp:: 1,r. ~O: .\, TJ., D,,\'lw

}:~~). »Ett ltlel, till H c t'l'e n t'ri:ln h ' å väll  »Tack 	 (Öl' 1,tH av lV lif f ~tllg':1 " Id'. ;); '. Ji' Jl,
Ilel" ~) . til l H. Lillder ("iiI' 11 t hihlande B.iiir·k li,,~e, J<r'. JO: - . ;'\orl'a Sk,~r~t",-Is iildre av lIllgn llI~ill till I lI eu1J .iiilpCtl't:~ 2;) :  :--;yJ"öl'etlillg. g-ell. A. G., kr. :in: -. L. S. Sthllll,

DI;' S. l'" Slhlm, [iir evnll).!;. Hall ShLli· " Till ,J "Imal ;, : kl'. 2;·" -. E, ."- .. Hjor't ,'J\: kr.li n i Pu erwllg' 	 .~OO: - JO:·. E. W .. Hiil,i"g'hor~. h , ~tl :-. J. A.,]:fi, L. e., » tac:.:ko(!'I'I' » . till Gunnar Fol \'or!'kiil'illi;, I,r , :JII: -. Fnl L .. Sth llll , " Till ,Tul.kes milln c ) . till utbo av Ilåg-Oll elev 
.'<' 0 t L, kl'. lU: - ..\. H .. Eksjö. Jn·. 2;': -, S"",,\'i d Illanl. :-;CIlI. 	 ;10 :  kr. 20:,, 1·1:,. \L och ;\. o., HlIsk n1l'1I<1 till \[nl'ia 

[II >1((1"1'(1; A. T., S tldm: l lal;J,unpa. K. \\' ..Pt:.'lters soll. a ll <1 11\'. fi>!' »Praktlull Lidingö: ].;:aI'Hmcller. TJ. fr .• Sthlm : Sflrt'I':lIlS·Liljil .:'; » ulIderh. oc h fosln111 ;)()tl:  krUllS. A. S .. t:l.le\'i: X\' POll. J. r .. VfirllHIlIO:l·Hi. Y iillller i Tålebo för eVDI1 g'. Y llen l I'årl,,'0 l'p , D. o. ,I. ,J., D","uo: l 1'alvr uUird.YIILIl-shcnp; L .JllichE'lIg' :2:! : - Li lllolllt U\-llllllel': bu l,io n g ,.;:; b I:.:; I I. Bjö l'ken-d:-; v;'ill 1:.0, M. M., L,inJlp:\))', till r. Ackzcll fiir lIP\,: jlllo~ t. )L T~ .. Yiil'lIa: ,iulo.... t, LilllOll!f<1
1)nl'lI- (ldl kvilllloarb. :\0: yii nnel': htll.ioll ~ .... köt t. Krl1 tlltgdomsförl :llilll!': 

].) .-1. 1( . I". ·e. :\1:s lll i .... ~-dllll:-;krc·! ..... Oh.!!. .1 Il h H-; I . ~löl't.er~·uskl'iJ l S(,· Il: ju lo~t. E. oth .1. S. ,till 1(. "F' . U. J.\{:s verl.::-.. i Yiill  ,1"Il"ii: kaffe, .iu1~l'on s py"t, l'hokJnd. E. och , .1'.
('he lig-	 70: L. '~\I"nlJll(i: ,) l'1!. (';1('ao. A. o(.' h L .. H~'ll1l(-'ry\l:l;,:•. " Ps. :17: J~, 19 . till ,f l,ria P ette .. ,· ju lu!" l. A. O.. l[vf'tIHllda: l hhla fOjlccel'icl', kOll
so n... nll iltL':. t'f't. goltr. 100: serVer 0('11 .l Ul gollt' l'. H. H., Slhllll: l låda

lG-t. S lwrb.-lIll'!l e l i"nl11 Kinakl" c(s,e n spee""if'l'. f,-ukl oeh jtllp:otl,>l", A . F. M., Sala:
Boden till ,l. A,puerp:, atl all". l l'sr torno r. L. '1'., 8Ioriillg"'II: jlllldaflpnl',enl'!" g-o ltL rör v(, l'ks. j Shancho\\' Illartllf!lrlll. K . och K. \V., LidiH~(>: Jnarzipnn.d i, t ... 	 1~1I: - D. oc h M. ,T., Dnvbo: lull'isl<, jnlkon·. ['ill·

lG,J. Y finller i t[ed .l.;\'rd.iR Il . till ll:o att l OIllI::. vi.i ull('r: J(ci11fi·irs och .... lI1Öl',!..::(I~lllat 'I.·orjc
all\·. I~fl. ,g-ottr. g"1ll d:o :)0 :  ·/'ed·(I. A. L .. Sthlln: l soffa. ~ sto!;,,'.

1()9..\. G., Sl hln,. l ill arbetet i ,rienchih ',U :  Med val'mas te tack till varje givare!
177. 	 P. E. ,Y .. Djul"shollll. Iiil ' e\'u ng. 

~"ni;. Hsl·licn :HI: - I ne:: Böl/iny. 

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

Telefon: 44 59. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 

]11. - Yä ge n so m ledcr hem . - Från mission~il"crna. - Från red ak tion och ex
pedition. - Från när och fj~irran, Insä nd Jilleratur. - Tacks~ge\se- och bönc
ii mnen. - Prenumerationsanmälan, Heuovisning, 


Stockholm, Svenska Trycl<erinktieuolaget, 1923, 



N:r 4. ÅRG. 30. 20 FEBR. 1925. PREN.-PRIS 2: 25. 

F 
r

, Il -=fl JI ~I .IL J) P'I. 
P 

~ :J'll.3'5ION,51IDNINGEN.If ~~ ~ 
~12~ 

~ '~:/ .. SIN~ ·IlIND· ~f-
F;;n 

p~ ;!)'~ 
4, 

:;"" - 'ORGANrÖRyr:r;;KA~510NC:N"'I'XINR. f§ J' 
L.JJ (1  (I i\- /1'"' ))- Jl 

FLS~"""'L ~"'~ 

REDAKTÖR: NATH. HÖGMAN. 

På vägen upp till Jerusalem. 

Snart är fastlagssöndagen åter inne, 

och vi få lyssna till Jesu ord: ), Se, vi 

gå nu upp till Jerusalem. » Då de or

den första gången uttalades, 

de aven förklaring om vad 
i Jerusalem skulle innebära 
om lidande och nöd. Därför 

följdes 

besöket 
i fråga 
vara ej 

lärjungarna glada, då de denna gång 

vandrade upp till sina högtiders stad. 
Enligt Mark. 10: 32 gingo de i stället 

bävande efter Herren på vägen. To

mas sade ju t. o . m. sitt: "Låt oss gå 
med, för att vi må dö med honom. » 
(Joh. l I: 16). Lärjungarna följde ock
så med, även om de vara uppfyllda 

med fruktan. 

Det synes vara anmärkningsvärt, 

att, då lärjungarna vara i denna sin

nesstämning och Herren åter tager 

dem till sig och talar med dem, han 
börjar tala om lidandet, som låg fram
för. Man skulle tänkt, att han i stäl

let tröstat dem, och det gör han ju 

också, men först senare. Han handlar 

ej på samma sätt, som vi bruka hand

la. Han försöker ej att förklara bort 

lidande och svårigheter. Nej, han be

tonar i stället återigen, att han skall 
överlämnas åt sina fiender, att dessa 
skola döma honom till döden och över

lämna honom åt hedningarna för att 
få domen verkställd. N og blev väl un

der detta tal bävan ännu mer förhär
skande, och man kan ha anledning 

fråga: Varför tröstade ej Herren ge
nast sina bedrövade lärjungar? Var
för beskrev han i stället lidandet, så 

att nöden blev ännu mera överväldi

gande? 

Trösten kommer emellertid, även 

om den dröjer. Det kommer ett m e n 

och sedan det triumferande: "Tre da

gar därefter skall han uppstå igen. » 
- Var det ej för att trösteordet skulle 

kunna bestå provet, då den hårda, 

obarmhärtiga verkligheten kom, som 
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Herren först gör nöden verkligare ge

nom en ny beskrivning på lidandet? 

Jo, han hade även nu en kärleksav

sikt. Även då han lät lärjungarna få 

en klarare inblick i lidandet, som låg 

framför, i stället för att genast trösta 

och uppmuntra dem, handlade han av 
kärlek. 

På vägen upp till Jerusalem få även 

vi följa Herren genom lidande. Kan

ske även vi gripas av fruktan och föl

ja honom bävande. Vi längta efter 

Herrens ingripande. Vi tycka, han 

dröjer så länge, innan han tröstar. 

Kanske t. o. m. nöden blir större i 

stället för mindre, och VI fråga: Var
för Herre? 

Om Paulus läsa VI, att han styrkte 

lärjungarnas själar och förmanade 
dem att stå fasta i tron. I det sam

manhanget sade han ock, att det är 

genom mycken bedrövelse, som VI 

måste ingå i Guds rike. - Blive även 

vi nu under fastlagstiden styrkta och 

i stånd att stå fasta i tron! Fastlags

tiden talar ju till oss om att »genom 

lidande till seger är den väg, som Je
sus gått, och en annan väg att vandra 

vi ej heller löfte fått " . Den påminner 
oss också om Herrens kärlek till oss. 

Må vi då komma ihåg, att den kär

lek, som tog sig uttryck i hans lidan

de och död för oss, den är också dri v

kraften, då han sätter sig ned och 

smälter silvret och renar det, då han 
renar Levi söner och luttrar dem, så

som guld och silver, för att de sedan 
skola kunna frambära offergåvor åt 

Herren i rättfärdighet. 
M. L. 

På stormöte i min födelsebygd. 
.\nlligcll ilar del föruIlnals )lIig alt y ,lr Q 

mu] 0111 e ll s lormöte i mill fi id elsc bygd, 
hcmma hos j'''lr och ;\Ior . Scnl ,kfl ll j,l g 
glönlnl:1 d C' nnfl JlIin ~\I('rl,om s l lill T[o\·ang. 
1I0yang ~ir en SI,HI, y ars namn 1(,1' lllig 
buril liksom ('n g loria omkring sig: 1: ,1I"s 
och ~[ors s iad, der,ls ~ ,rl) c l(' s s l<l d , s)"s l,O 
Il("ns s Iad. J:-.!u kom j'lg i s iill sLlp llled 
F 'l r [Il e r dil dler l K ;hs Yisldse i SyC
rigl'. Yi yoro i s isl8 ba ckcJl. Yiigcn krök
le. o ch m ed ens l;",g hcla s lad l'l1 )'1'[1I11[i ',r 

oss. - - 
]H kröp mill hjiirla S;llnrll;Jll. J)cnn a 

lilla plal s, \ar del IIoY ,ln gry (D('Jl ligge r 
i elI siinka, s,,! all )uan I,u url e ö I'cr blicka 
alll i e ll ögonblick). 0, lä nkle jag, ii r 
clrt här i dClma lilla g r o p, so m Far och 
1\lor 8rbeta? .\ 1' d e lIiiI d enn a lilla plals 

d l' f CS ,l uen btllg<l Y~ige n [rall Syc l'ig e? 
.Ja. D ock g lömde jag, all lIoya ng ej iir 
cnd" s",d e Jl . d ij r F<1)" och \101' YCr l' 8 . Ik 
ha ii\ c ll 8rllclc j Il,lnch c Jl g, CI]('llghsirn 
och khu<lll . rör a ll c j n :illln <l dc ;mclra 
niirrn :l r c :)0 ulsl ,lliollern;l, d ~ir Glids ord 
Iörl.unnas varj e sö nrhl g. 1)('\ lönar sig all 
l' esa ulliiI c ll s,i d a nl \"cr l, s<lmh e ls fiill . 

l\' u var h i)slmötl' <Inordn a t ocb hillel· 
kl8ssc'I" för dopl,andiclalcr. Fn skara ]l;'l 

Iller iin 10 kvinnor o ch :)0 JlJ iin h a dc an
millt s ig .för dop och dl'llogo cJ iirlör i 
hibeJklasse m <l. Ikl \",1)" ('( l h ärlig t lill
Lillc för mi g ,dl el ;"dlöra undcl"\' is nin grn 
i clcssa kla sser. :\Uinga a\' dellagarna voro 
yttNsl lilrl \) eY,JIHlr:lc! e i Bihc'Jn s S:lll
ning a r , <lndr a hilde »s luckra l liiratJ » mcr 
än 10 ;"n-. 

DC'l iiI' uud crbarl all se siibrn as inl rcs 
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Sl ', och hur dc ly sa upp, n ~ir J1~gun ny 
~a nning blir Idar för dem. I l;l assen grt 
dc igenom lio Guds bud, lr osbekii nn elsen, 
H errc ns bö n, vilke t allt de m {tste lä ra 
utantill. ~a1l11 o m dupel Odl nal\vard.:n. 
De Iii ra ~i ven s~, nger m. nI. 

Dock kommer, miinsklig l sc l\' , ell iin lltl 
s lörr e ögo nbJicl;. Det iir, när det sk all 
"ygöras, om clopbmclidalerrw skola ge
no m d o p e t illlag[\ s i församlingCJl eller ej. 
Del finns viii rj n~lgol vikligare och p;'l 

~: allJllla g~\n g sdral 'c i mi ss io n ii rcn s h eLt 
uppgift ~i n all lcda beslulen dessa lim
m a r före dopet. I IIoya n g rit de som be
gä rt dOpl'1 cn 0('11 en infö r f(>r sa mlin ge n 

iJeUinn<l. s in Ir o och ange, v ;ll'Cör d e begiirl 
d opct. Därcftrr ;wgö res saken inom lykla 
dörr ,tr, d ;'t e!lela sl rörsamlingslllecllenHnar 
;\1'0 närvarandc. Olik" för s :lmlin gsledal'e 
viltna eLI om cJOpk81lCliclalcrn3s Ir o oc h 
vandel. 1bbncl ha cJe sjii lv3 val'it llJ cc]e1 
lill att led a s ina s];lh.lin g,t!' lill Hcrrcn. Ln 
~a n11lHll milli V,tl' vid cJella lillfii lJ e siil-s kilt 
lyck lig. Dcn en e dler dcn anclre mcd n a m
net )'eh (u llaIa s: je) r u pa des lIpp. Y al' jc 
gang rc~le s ig elen gamle och ])er ii ll a dc In 
gu l 0111 d em . . \n var det ell SVSlel', iin rn 
SUlthus ll'u Lill honol)l. Fyra kvi nnor lwde 
yunnils genu m h onom och l H'ns ii llllll 

1I1er ni ti s kt" so n . D c l vill l'j sii ga lilel i 
I,ina, alt SJ m~lllg" ];yiIlIlOI' döpas [6.H 

sa ml1la hel11. "\1änllc ll vinn as myc'ket hil 
la re iin b 'in norna pa g rund il\' d eras 
friure s tiillnin g i familjen. Yid elI rör r ii l
tat dop nyligcn hörde jag , all propo rlio
nen varit!;) Ill iin 111\'n endasl :2 k\'inllur 
dl e j OYilllli g t fiirh,ill<l1Hlc. 

Den högtidliga d opa klcll rörsigg ic k jl~l 

IÖrd Clgskvii llcll. 1'J. sönd clg en h ö llos mö
len h ela da ge n m ed kOl'l a IJldlanrLlI11 : kl. 
7 r. m. bönemöle; 10 och U predikan ~a Jllt 

:l.JO-u c. m. bibelstudiulll. 

1';'1 måndagc n ~lle rs tocl enda st cIL vill
lIcsbördsmöte 1;1. 7 I. m. Sj bilv lac km' j ag 
inn erli g t Gud, al l jag då lick n~ld a ll lab 
hela 20 Jninuler , ulan alt de Jjn esiska nl 
ll'ycken logo s lut för m ig. Seda n k O lli 

dc'n ('nc dIe!' d en ::Indrn fhr "II \'itlna. 
S~ikerligcn had e m ö let fo rt gM I hela dagen, 
om alla, S0 1l1 yela t lal a , had e fa tt gÖI'<l 
det. 

F/'än fIoljulI gs missio ll ss ta tion. 
1'0'(, ,H /o'lin He ,· ~;li-n ~/· 

Till slul l\l ~"k. j ,' g u llllI~inlll 'l ud sis la 
y illn t'.sl>ii rcl l' !. Del haele. rcdan IIIcddclats, 
~111 ing en Jll Cl' kuncJe ]',1 liJll' ä ll e la la, d ;l 

eH Jlwn ll'iidde [ram lill F ar och bad S{I 

bc\' cl,andc, ,il l OCks ,1 11 ,111 skul le: till å las 
s;iga \lagr,l o rd. 11<111 kunde e j fil lJ'i d i 
s itt hj ;ir l<1, ulll han gic k hem ulan a lt h ,l 
fil I t :wliigga Yillllcshörd Olll Gu d s stora 

Il :ld JJlol honolll. 
~Iann l'n h,lCk var it Iju Jll e n liin g r c lid . 

(;ud sii n clc cHI cn sju kdom ön', lJonOJH, 
<\ all h an cj rÖl'lnadde g:l mcr ~in h e lt 
);o rl a dislanser. lIa n orkade meu JlIöcl" 
t,lga s ig [ram lill lJlcdicinbulikclI, d ii r hall 
sök lC l1jiilp. Ln sö nc! ,lg va r han p;t väg 
rör a lt h ämLi Jll c'dic in , lIledan dl' övriga 
Luniljcllledlclllm<lm,l beredde s ig a ll be
yis ta gud s lj ä n s lc lJ. Uncle J' vägelJ kom h an 
alt t ;illka p:\, a lt h a ll ege ntligen bord e li
la m er a dir ekt på Gu d i dellna s in s juk
dom och ej blolt a nviilllla medicin. Ulan 
;11l g~1 fram lill bUlik c n vä lld e h an om 
hCIlJ och b ö rj ade bedja. lIan bad om fö r
hl lels c för a lt hilll ej had e s lörr e lro p;. 
Gu d s~isOlJl d en s tore läk aren. Strax !din
lle h a n sig b~{tlre och v ille gå lill gu d s
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tjänsten i kapellet. Men vägen dit v a r 
ungefär tre gänger så lång som till mc
dicinbutiken . Han gick dock - i tro. 

Gud bekände sig till sitt barn och gav 
honom de krafter, han behövde. Fram
kommen till kapellet bl ev han t. o. m. om
bedd alt tala. Själv hade han ej haft den 
minsta tanke däråt. Men nu förstod han , 
alt Gud ville bruka hans vittnesbörd till 
att förhärliga sitt namn. Glad och fri
modig omtalade h a n, hur Gud hjälpt ho
)lom till gudstjänsten utan medi cin. Och 
nu vid höstmöte t kunde han vittna, att 
han varit fullt frisk de tre veckor, som 
g,llt sedan dess, faslän han förut haft 
svåra attacker a v sin sjukdom 4-:) g~\nger 
i timme n. 

~rä Gud få 3m'ända detta sitt ingripan
de till att stärka vår tro, a tt vi må kun
Ila s e mera hoppfullt ä ven p å I-lans verk 
i hednaIand ! 

Morris ]JaU/iny. 

Från Marcus Chengs möten. 

~Jissionär D. l,ondill skriycl' fr;ln Yun
cheng den 1 :~ okt. 192:1. 

\'år li.inge n iil'dn önslwn att hl be~ök ay 
~Jarclls Cheng från )'[i ss ionsförbllndets 
fält har nu bliyit fÖn-crldiga.(1. .Jag fick 
glädjen och förmånen alt övervara hans 
möten i Honan och här i Yi'tncheng, och 
jag villl' gärna llledclela n~lgot fr i\n de
samma, meclan intrycken iinnll äro fr·i sk<l. 

Det första intrycket, som jag !lck ay 
hans p e rsonlighet, yar hans naturliga \lrU

gängessätt. I mycket lil<nade han oss ut
länningar, håde i tal och si'tlt. Detla drag 
fick jag lä ra känna mera under \'år sam
varo 11 nder resa n upp ti Il fältet. Dock 
hade han ej förlorat det genuint kinesis
ka. Han tillämpade lydligen Paull ord: 
Bland judar är jag som jllde, hland gre
ker som grek. Allt för alla, rot· alt ,'inna 
alb Han vann även många hjärtan, b~l

de bland kineser och utlänningar. - Ki
neserna kånde, att de med rörtroende 
kunde vända sig till honom med spörs 
mål och för dem viktiga frågor , som al

drig skulle kunna ställas lill någon av oss , 
och vi å vår sida kände oss ocks:i knnna 
samtala m ed honom om för arhetet 
viktiga problem, SO I11 vi knappt kunnal 
vidröra i samlal med v3ra egna le(larc . 
Det var härigenom, som h<ln blev till så 
slor dlsignelse för m tlnga fr iiga ncle och 
tvivlande. 

~[en del star\wste intrycket giorde sä
kerligen på alla h a ns direkt på snk och 
person gående predikningar. l Honan 
sokle han all hi ynr och en att besvara 
sitt liys vikligaste fr iigor: Har du U\1l di 
na synder förlåtna, och lwr du f~itl vis.~

het diirom'! 

Dessa fr ltgor hehandlades ingående lIn 
der :J dagar med leclning av Efeser-brevet. 
Det var uncle\' ett av dessa möten (iim nel 
yar: .\tl Jesus skulle bo i våra hjiirlan ~ , 

50111 han bel'ättade om sin oll1viindelse, 
och 01\1 huru han Iiinge kämpnd e, innan 
han blev Yillig atl bekänna sin synd för 
dem, som han förorättat. Det gjorcle ett 
djupt inlryck att höra delta och seda n fä 
veta, alt, (Itt allt till sis t hekfll1ts: en hilll
Inelsk frid och f!'öjcl fyJlde hans hj iir ta . 
,\långa flngo en stark impuls alt göra llPP 
s in sak med Gud och med si n niisin, och 
slikcrligcn röljcte oc ksit i deras liY ~aml1la 
erfarenhet 

Ener (len kine s iska !<on[el'ense n stan
nade han kyar ytlerligare två dagar, d;\ 
han med stor kraft ta la(lc Om Petrus och 
Herrens ledning Illed honom. ~rånga g o
da råd g,t\'os de unga, och ilyen vi iildrc 
mottogo hirdolllnr. 

I konferensens förhandlingar dellog han 
o c h gjorde därvid många sakliga och go
da inlägg. Bl. a. framhöll han , i fr;\g<ln 
om yal av kinesi ska pastorer, clet ol ii mp
liga i att elen kinesiska pas torn ej tog lön . 
\ 'arje församling borde {ttnlinslone bidra 
ga med en del dära". 

1);\ det gällde f61gan Olll pen s ion till ki
nesiska !1ledhjiilpa rc , kunde hall med kän
nc(lom om erfarenhet e rn a p{t andra plat
ser rekommendera, :l! t denn<l pension bOI"

de utga fr tl n en fond , grundad genom bi
drag fran missionen oell arllelarne själva. 
S tl nck han ocks{i h iiri bli en hjälp att 



20 februari 1925. S J N I ~'1 S L A N D. 45 

rikla våra ledares bli cka r på prakliska 
linjer och hj ä lpa den kinesiska försam
lingen all n rl en san n sj ä lvsländighet. 

Besöket i Ylln cil e ng var egentligen i 
rörs ta hand a vse lt l"ö r ungdomen i v:irH 
bada skolor, m en Yi h cHle iive n inbjudil 
församlingsledare rriln v{lr ege n och andra 
församlingar. Icke S~l f,,\ kommo samt 
höllo troget ul ulld e r d e 7 dagar, so m 
mötena pågingo. 

Del vore fre s tande ,lit rekrel'<l el l eller 
ett par mölen, m e n jag v ill i stä ll el sök", 
ge en reS llrnl' av de t h ela . .\mnet rör he
la lid en var : ;\liinnis l<o r , e ll e r I, ansl<e räl
lare: Bibliska personli ghe ter SilSO lll V <11"

Iland e exempel e ll er m a na nd e rörebilder 
rö r oss. 

["/anför kapelle/ i HOl/ anlil, där konj"erell s('n 
hölls. 

Första dage n tingo vi s lann H infö r ~i 

kodernus, som trols all kunskap om Gud 
beh övrle ett ny lt liv, och inför Jesaja , d en 
bäs le bland l"olket, som Gud dMför rörst 
kund e väcka till nylt Ii" . Han , so m förul 
ro pal ve öve r andras synder, såg d å s in 
egen s~' ntl S~l s tor, alt han över sig sjil Iv 
m ås le rop;'l: Yl' mig, jag förgås. 

,-\nd 1"<1 dagen blevo berättelserna om 
d en s :tm;'lritis ka kvinnan och om prol"eten 
J a na behand lade på ett my cket lärorikt 
och ås kådligt siH t. S,'irs kilt lingo m ;"ln ga 
e tt s tark t intryck ,lY kvinnan , so m, d ii 
h OIl funnit .Jes us, glömde vattenkruka n 
för dd myc kel vildigare och dy r ba rare : 
.fe.SIls och den /lär! han qer, och många 
J'd lgade s ig fö r visso: lIar jag li1mnat min 
·,. vallenkrlll< a '" .Tonas synd och dess rölj
del" ]J}ipeka dcs iiven: llan fick heta la dyrt 
och kOlli j tn't ngm id , vilket doc k ko m ho
nom a lt bedja och bcl< ä nna s in sy nd sam l 
få rÖrh'ltelse. 

Tredje c!<lgr n s lannade Yi infö r ty a and
1";1 perso nlighe te r . Fö rst ledd es dra lan
ka r till ma nn e n SO lll var it sjuk i :lil iir. 
oc h som Jesus J'r,igad e: \ ' ill du bli frisk' 
lJ ilrvid betonades, a tt vi\r vilja m i\s le pii
ll yll l'Öd as, ej blo lt kilnslan , och a lt Jes us 
viii , att \'j j tr o s ko la tämna y:\r sy nd och 
svagh et. \"idare p~\I11indes vi om Lo t, vars 
trosg rund yaJ" svag, 'Jwn följde med fö r 
Ahra ha ms sku ll ) oc h so m sedan i sjä lv-
Yiskhd blott sökte j o rdisk rik edom och 
m akt , vil ke t han Jick pil hekostnad av sin 
tro . 1) [, (;ud förgäves varn",t h ono lll , hle\' 
h a n I)erövad altt oc h dog tro li ge n fa tti g 
oc h med skarn j),i grund av s in a barns 
synder. Il e l blc\' en gripande varning fö r 
m å nga, och nera , so m ej förul h aft guds 
tj äns l m ed s itt hll s folk , bes lö to a ll nu 
bö rj a 

ender Ij ä rde d age ns möten ta lade pas 
tor Ch e ng o m dcn blind e ~.Joh . 9), om vad 
an dl ig blindh et ä r och om huru d e ll blin
de ho tades genom all tro oc h lyd a sa mt 
ge no m a lt ej frukta fÖT" a ll sed a n bilra 
\' ittnes lJi',rd om . alt han var dcn botade. 
It an på mind e ilyen om alt det iir Jesu s 
(;uds so n, som äger d en na kraft a tt hjä lpa . 

Se(lan b lev Noah fr a ms tä lJd som I'ö r e
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f(riS/lla s/lIdcll/el' i /(illil, 

bild för oss ifråga Olll uthiUlig tro trots 
h ä n och begabberi och s~l som hilden a y 
en, som var rällfärdig h~lde hemma och 
borta och d~irfiir kunde vinna hela s in 
familj, 

Söndagens möten \'01'0 kansl,e dl' mest 
gripande och mcst hesö kta , Ka pellet "ar 
överfyllt, fastiin , ' i lIytt,ll in extra bänkar, 
och rni\nga s ull o utanfö r, Pä fi'lrmiddn
gen talade ]>,I s tor Cheng 0 111 huru Jes us 
uppväekte L<lzarus, och Olll all det ej iir 
nog IIled alt fä ett nylt Ii" , :\Ian mil s t\' 
också lägga av "synd ,lkliiderna' och ild ii 
<1,\ s ig den ny a drilkten, 

Pii cllermiddagell "al' möt e f()[' s lude 
rande oc h andra lItom sl~lenlle anordn at i 
K, F l', \Is lok a l, vilken ",U Iylld <lY en 
uppmärksam ska ra , omkring t-lO-2()() ung
domar fr,'in r egeringss l;olorna, Pii ett kraf
ligt, öve rbe,'isande sält ,'is,\de h a n "8 r för' 
de l>ehihde tro pil .J es us Kristus, oel\ sä 

kerligen blev det i m }\ngas inre en oro, 
so m Iwnske leder till tro och frid 

KYiiIlsm ötet sa mma da g troddes da "a
ra dd s is ta ,)\' han ~ m öte n hos oss denn'l 
gtlng, Guds and e känoes sii rskilt nära, 
lu'aftigt ön'rbe,' isa nd e Olll sy no och s,'ag
heter, Ha n talade Olll droltning Ester 
oc h påminde om, a tt vi , i likhet med h('n 
ne, h a f<Ht en hög slällning " ' 8" (;1111 

utqllda ur v,-Irldeo > - rör att tjäna oc h 
Ulll så behö,'es, dii rör att rädda v,ha 
Ill ed hrhder' , Illotl genom :1lt oJfnl v:'u'l 
liv, vinna vi det eviga livet. 

:'\ästa (lag var lIppl>rottsdag rö r pa s tor 
Cheng, SO Ill skulle med a lltomobilbllssen 

till TaiYlla n rör al t se
dan på Alliansmissio, 
nens fält h~llla väc.kel se
m öte n, ,'Ilen e tt häftigt 
regn omöjliggjorde re , 
sa n den och den följande 
dagen , så att vi IInoer 
dessa dagar liksom rör' 
ut hade tyå mölen varje 
dag, Det kä nd es , so m 
OJll (;11(\ hade mera alt 

siiga oss, och som Olll 

h,\n s verk gellom Chcng 
ej var avslutat. Yi bk, 
ya h~irigenom i tillfäll e 

alt l)l,trakta Judas, förrädarens liv, och 
])a,'ids, konungens och hjiiJt ens , .Iudas bör, 
jade l,anskr viiI , men Jestl ord och liy, makt 
och härlighet , allt vad Juda s linder 3 .h' 
lick mottaga eller hcskada, hade ej för~ind
nIt hallS Ii,', Ha n kunde J1<1\'a 1>li\'it en sjii
la,'innare, lIIen nöjde sig med att vinna :30 
s ilverpenningar, \ ' i påmindes äv en OIll 

David , ,\,' en ting kamrat fick han vitt
nesbördet. att Glid var med honom , \'il
ke t vittneshörcl ge \' i\.ra kamrater' oss? hle,' 
fr{lgan , ,\1'0 vi medel, so m Jesus Ull' an
,änd" till atl gliic\ja i mörker vandrande 
sj ii \;tr" 

Sista dagen höll s s kild ,l möten för gus
sa r' ol:h tliclwr, varvid tillfälle ga vs a tt 
nlera di rek t tala till den enskilde och hjäl
pa honoIII eller henne att komma till klar
het ö,'er livets s törst a fr~\gor: Är jag en 
panyttfiidd I;ri ~tl'n eller ',nästan en kris
ten ", en s um har blott llamneL men ej 
det nya livet 'I (;ud van' lov, icke s;\ f,\ 
,'isste (Im ett llledvetetliv med (;lId , andr<l 
erl<ilnde, alt obekilnd synd hinorade (;l1ds 
frid all fylla hjärtat och lovade alt göra 
upp sin sa k med b,i de Gud uch den pcr
SOll saken gällde, En a v yilra ledare sade 
mi g, alt ej så fä brev med bön 0111 rörl{l
tclse a,'s~lndes just de dagarna och andra 
kommo och bel, än de sin synd i enrUllI, 
Dl'! märldes, alt vi ej endast lyss nat tiJl 
en llIiinniskas ord , utan att l'tt Andens 
"':l'k hade hegynt ibland oss , och Yi Iru , 

,I tt m,inga a" vära elever IMt börja ett 
nytt Ii,' under dessa möt cn ,",u'a hönc
rum inum se minariet , so m rörut varit 
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m ycket litet an\' ii nd ;l , h a blivil otillr ikl;
liga, och \'i h a [tItt öppna e tt pal' nya 

Det sista mötet \ 'ar ;l\'s ett rör utomstå 
e nde, och ehuru m ötet h ö ll s p ,'t kvöllcn , 
och väg:lrna \ '0 1'0 s",'tra , va r det mycket 
ta lrikt besökt. P astor Cheng talade d å 
p il ett myckel enke lt m e n ~I s kildligt ol'h 
ii \' er tygandc s~ilt om .I es u s so m Livets 
tl l'öd , vilk e t \'i alla b e h ö \' a fö r a tt kunna 
leva ett verkligt rikt o('h lyck li g t liv , Yi 

tro, ,lit n åg r a ilv e n d"l fillgo e tt s tyng i 
s ina hj ä rt a n , so m vä c kel' behov efter H er
ren Jesus och hans fr ills ning, 

Oet gä ller 1111 rö r oss :ltt söka 1)(' Vanl 
det goda utsädet , dc goda intrycken , p il 

d e l all d e m ~lIl ga gO(1:1 bes lut. so m fnttat s 
111:\ förv e rkli gas, Yi h:t börjat ano rdna 
s tilla Illorgonhii n e r , ' 1l1orgo n\'a kt " Id, (i 

r. m, varje dag, nä lil r al'e och elever salll
las till enskild IJil>e llilsning (ll'h hön i k a 

pellet. "i voro s:t tacks <l lHma onl h em 
lancls v il nnern ,l ville m ed oss b edj:l fiir de 
n yväck ta b åde i s ];o lor na och l'i\rsam
lingen . 

Våra sist utresta missionärer. 
Fru Anno. Hahne ha r i e tt pri\'albrev, 

ur vilk e t \' i i e tt kom man d e 11 11111mer hop 
pas kunna infö ra e tl utdrag, tllC'dc\elat, att 
d e a nnandag j ul n nk OJlllll O till Ishih , He
sa n fr;)n Kanko\\' h nde varit r iill S'"I ii \'e n
tyrlig, llIen fi erren h ade dock gjo rt deras 
resa lyckosa lll , stt a ll d e rörst I':Ht lira 
jul i YCln c h e rr g och scd<tn annanll:lgen 
n å tt målet filr si n resa FrökC'Jl MUI'ia 
Nylin had e ilveJl i deras sii lls lwJ> komlIlit 
till Yi'tnclteng d age n före ,iulafton . Lii t 
oss tacka C;nd, SO Ill fört dessa v itra sys
kon till resa n s n d d , sa rnt bedj a honom 
vä ls igna dellt och d eras ar!JC'tc ['('lr H e rren' 

Ett bärgat lamm, 

:'I[ eclclel a nde har ju s t n tltt o ss Olll , atl 
H e rren nyårsa t'loll tngi t llllss ioniircrna 
Nils och Olga Svenssons son J-;rik Wilh elm 

he m till s ig, li an vn r I'ödc l d en II \lJ;ll'S 

Hl21, och hans Ii\' p ;1 j ord e n blev :l llt sii 

ej bingt. Ha n h a de dock hunnit visa s ig 
\ 'ara e tt s ols ke ns barn , so nl s pritt glädje 
olllkring sig, och had e t. o , nI. p ;"l s is ta 

tiden h ö rjat tnla lJl ed Jdnescrna om Her
ren .!t'S II s, Diid sOJ's: lI,en var lun g inl1 a m 
lll:lt ioil , Del ii r rör visso rör lill e Fr ik s 
l'ii r ilJdra r och tV ;"1 s ystr;lr cn s \' ~"tr p röv 
ning, och derils saknad iII' s to r , \1;'1 (;ud. 

som ii I' a ll hugs valel ses (;ud , trös ta och 
uppllIuntra C!PIll , S;llllt g i\'a delll o;\d o('h 

l,r il fL il Og till n tl iivcn linder denna s or
gc ns tid bevisa s ig S;"ISO lll J-[err C' il s t.ii:in~lre 

oc h i st.;"tnd alt förh ilrliga h onom' 

Missionsresor och möten. 

I-'ör llt olll i [(lITn numrcl om n iimnda 

llliss ionsresor och miiten iiI' S, \1. l( :s r e 
seo) lll!ud Glista! ,l. Osterberf] i lidig verk
sa lllh e t orl1 lJl' sii ker Illi ss ion (' n s v ii nnC'l' 
p ;"t olil,a platsC' 1' i I;l nde!. K an har s(' d a n 
JlY :"lrl'l !'{l['el ag it r('s Ol' i S1ll:'llancl , C ppland 
oc h \' iis tlllanl:l nd F, Il . ilr ha n p ii re s a 
i \' iistc r gö tl a nd . 

I:riiken Jlldil Jfuil l]/Jisl hal' lll' ks ;1 tjiinat 
vid llI ;tilga lIliltl'n i s in hCllltrakt S;llllt dess
ut OIll i II .iortC'd, IJu s k\'arna och J ö nk ö pin g, 
r>CSs ut o111 plan eras r. n , resor till :\orr
la nd oc h till Sk itlle !'iiI' lllission iircJ'lla Carl 
o"h 1.,'/ 11 (,[ 1110111, s om just heJllkomlllit fl' ,i n 
s in I'iir ut ollllli'lllllHla rcsa i Sm i'da nd , 

S ;lIl1tli ga dt'%:I reso r giva oss rik a nled 
Ilill g till h ii n 11ICd tacksiige lsC', .\l it v i d ii 
tacka c)('h bedja' 

Vår senast hemkomne missionär. 

:'Ilissi() Jl ~lr Ca d Johan Bergq vis t, s om 
s is t anlilnt till hemlandet , h a r !leg;1 rt och 
crh ttllit tilli\telsc att Ilnn e r dr termi nen 
r:"t bedri\a jledagog is ka s tudier i Cpps a la , 
II ;HI h :lr Jlillllligl'n under s in tieJ i Kina 
hll\' lIdsakligast nrbdat vid semi nari et i 
\illlchl'n g och har diirtllHkr kiint e n ö ns
kan a tt p it della silt! fllll s l iindig;l s in ut 
hi Id n ing och kOJllJletens I'ill' uppg ifte rna 
d ~1 r , 

\'ad Huse l iiI' [ör lJ :iilll1is k oll , IJe lrsnw/'

"e/l föl' cljul'('/, /Iäsiei jul' [ ågelll , klippa n 
f u l' S/cll!)etcn och s!I"ÖmmrH f ö l' fi ske ll 
dCl ii,. delJ hl'Iigo s/,rifl {ör troende själar, 

,1l ,lHTlX LUTilFR, 
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Bun Ya/osens död har ;lOy O med de lat.s i tid

ning m'n ns tel egramavdel ningar, och all (lenstll nd 

;iOOll inga dementier synts till, f,tr man vti l 

tro, (,t t te legrnmmeo tala t sa nning, D 3 det i 

maj förr a [u'et meddel:1ts, att h:)n d ött, (ett 

meddelande, som seda n visat s ig vara för

ha sta t) , skreven tidnin g, som ntges i Tieut

sin, i en leda nde artikel, att om blott Kina 

vid ba ns död had e e n verklig leda re , s:i s kulle 

dt enas t:'lende ti llfälle diirigeJlom gi vas denne 

ifrugit Olll rn ujlighe ter (ör Kinas enullde och 

de inbördes str i,l et'o as förebyggande, Må v:in

ne rna till ruissionsarbetel. i Ki\1n bedja Gud, 

at t d e lta n u om möjligt knnde bliva resnI 

tatet. 

Bolsjevikisk p" opagancla i Kina hal' h e lt na 

turli g t under si sta tide n blivit mera e nerg is k 

,in (ör ut, Siirs kilt har detta ~'arit fa Jl e t sed an 

de, som sympat ii!e ra m ed bolsje~ikerna, lit es lötos 

nr den t illfälliga regering, 83 m e fte r ge neral 

Yengs försök att f" slutl'å inbördes kriget kom 

till m a kten i Peking, Km:'iskrifter sp ri d:\ s i 

massor. De anges komma från olik:!. patriotiska 

föreoing,1l', meu som e;,.:empel p'\ deras in ll e

brdl kan nämna s följande: >Öv erheten iir till 

intet nyttig , Den ~tora f,ihe ten kommer, då 
mau ' upphäver all :!. laga r. Då, det ej Jiin g rr 

li n nes nagon överhet ii.r iderdet av självstyrel:<e 

fö rverkligat.. A.Lt vara Sill egen herre eller 

.'ila~ ä r bättre iin att lyda andel' styrel ser ," 

Opiu:rnkonffj'enSen i Gene li e ha r en I igt tele

gra m i de da gli ga tidninga rna strandat, På 

p:r tJnd a v oli ka synpun kter och t~istepllnkter, 

sorn g jorde sig gällande, lyckades det ej ens 

,)tt :h tadkomwa en :111ta g lig kompromiss, Hurn 

aktuell opiefr:.tg~n i verkli ghe t en är, visas av 

ett telegra m fr{tn Kina , i viJ)(ct meddelas, a tt 

militiir myn di gheteroa i provinsell Fnkicn nt

fiirdnt befallning om, att. bönderna sk ull e odla 

op ium. Omkriug 1,50 0 k ris tn :1 v~i grade e mel · 

ler tid att göra S:\, och 200 av dem ha diirför 

ha lsh ngg its , 

Tills/åndet i R ys,lancl beJy,,'.' av fulja nde 

nterldeblldp, som st::'ttt att liisa i Mosk<vati d 

ningen Ines lia. T,·:t lärare, som de lt agi t i ell 

avliden ka m rats jordfä stn in g, ha ptt g rlllld 

hära v anklagats oc h dömti! för at t ha va de l 

tag it i en religiös pr oc..~s ion. Ut"laget in ne

höll h l. a., att dom s tolen stä mplade de ull a 

(lera ,; h an dli ng S:lsn!l1 s kamli g och \':l n ärandp 

fö,. !teln Iiirareka re n , a lldenstund lä rarn e ge

nom de tta sitt exempel begått en {ö"b?'ytelse 
mot bartJeu. 

Sov jet regel' ingen bar också förbjndit, et tt 
biblar och a ndra böcke,'., s om behandla reli

g iösa ämnen, f:'t finans i skolor och alJ m iin na 

bibliotek, DeLta förbud !t ar tillkom m it fö,. 

att förebygga, a tt barn och n rbe tare blj före

mfi l för d",~a höckers "ödeJii;,:gande) in Byt anlie , 

Visa ticln'inyen /Ö1' ed1'a viin

nej' och bekanta och uppmanu 

dem att prenumerera il den

summa! 

INNEHÅLL: 
P{\ \ [tgen llpp till Jerusal em, - l ; r [rn mission ä r c rll 8. Fl'iln r (' c! i\ kli on och e x 

p ed iti on, - F d n n ä r o(' h fjärran, 
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I passionstid. 
Det går ell tyst och tåligt lamm, 


Och på den tunga färden 


Det bära får all synd och skam, 


All dom som tynger världen. 


Det sänkes djupt i vanmakt ner, 


Dess vånda ökas mer och mer, 


Det strider hårda strider; 


Det utstår outsäglig nöd, 


Hån, gisselslag och kval och död, 


Och allt det stilla lider. 

Det lammet är Guds rena lamm, 

Som löser syndens trälar, 

Guds Son, som led på ,~orsets stam 


All frälsa våra själar. 


O kärleks makt, som övergår 


Allt vad en människa förstår, 


Du Fadrens hjärta tvingar. 


O, kärlek djup, o kärleks glöd, 


Som Sonen in i korsets död 


Och ned i graven bringar! 


Jag stanna vill min levnads dag 


I stillhet vid din sida, 


Och där du är, där vill ock jag 


l trogen kärlek bida. 


Mill hjärtas ljus du vara skall, 

Och när min levnadstid är all, 

Mill liv du evigt bliver. 

Min själ är din, o Jesu from; 

Jag dig till arV och rikedom 

Nu henne evigt giver. 

När jordelivet är förbi 

Och för Guds tron jag träder, 

Då skall dill blod den fJurpur bli, 

Vari min själ sig kläder, 

Därmed jag kan för Gud bestå 

Och in i Faderns rike gå; 

.och där i höglidsfröjden, 

När Lammet viges vid sin brud, 

Jag bär min krona och min skrud 

Till evig lid i höjden. (Sv . S) 
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Gamla Förbundets sista profetbudskap. 

Av N. H - n. 

III. 

De persiska självhärskarne hade inom 

sina väldiga besittningar infört ett väl 
genomtänkt system av ett slags lokal 

självstyrelse. Över dessa självstyrda 

områden tillsatte självhärskaren satra
per. Ät dessa satraper gav konungen, 

så som han fann för gott, sin egen 

makt och myndighet. Men över deras 

gärning och liv härskade han ock oin
skränkt. Mer än 20 sådana av satra
per styrda områden funnos under per
serkonungarnas tid. 

Hela Syrien jämte ön Cypern ut
gjorde vid den av oss studerade tid

punkten ett dylikt satrapvälde, vari 
Damaskus troligen var huvudstad. 
Häri ingick då J udeen som ett under
lydande distrikt, styrt aven stå thålla

re. Serubbabel var Judeens förste ståt
hållare. Tili perserkonungen erlades 
en årlig skatt, men i gengäld åtnjöto 
judarne fullständig frihet i sin religions 
utövande liksom ock ifråga om sociaia 
seder och bruk. Härmed voro de över
huvudtaget förnöjda, och den första 
tiden utmärkte sig ock för er. icke 
ringa andlig livaktighet. 

Efter tempelinvigningen förgår en 
längre tid, varom historien intet vet att 

berätta. När sedan ridån åter dras un

dan är scenen förändrad. Folkets reli

giösa kraft har förslappats. Serubbabel 

är död och makten befinner sig icke 
längre i någon av Davids avkomling
ars händer, icke ens i judiska händer. 
De ståthållare i Jerusalem, som efter
trädde Serubbabel, synas hava varit ut

ländska män. Jfr. N eho 5: 15; Mal. I: 8. 

Guds egendomsfolks från andra folk 

avskiljda ställning upprätthölls ej; 

Gränslinjen utsuddades mer och mer. 

Världsanda och syndig tolerans grep 

omkring sig och prästerna, vilka nu 

hade mycken myndighet bland folket, 

gingo härvid t. O. m. i spetsen. Jfr. 

Mal. I: 6,7, 12, 13. 

Mitt under detta andliga förfall 

fanns det dock ett Israel inom det na
tionella Israel, en kvarleva, som för
blev Herren trogen och som höll sig 
skild från världsbeblandelsen. Mal. 

3: 16-18. Sådant var läget när Her
ren kallade sina sär.debud, N ehemia 
och Malaki, att träda fram. 

Tiden för Malakis fram trädande 
sammanfailer med den tidpunkt då Ne

hemia för andra gången var ståthållare 

i J erusalem. Är 445-4 f. kr. erhöll 
Nehemia tillåtelse att resa till Jerusa

lem. Neh. 2: 6 f. A r 433-2 f. KL 
återvände han tiil det persiska hovet. 
Under de mellanliggande 12 åren var 

han ståthållare i Judeen, Neh. 5: q. 
På den otroligt korta tiden av 52 dagar 

återuppbyggde han Jerusalems murar, 

N eho 6: 15 . Han genomförde många 

reformer, N eho 5: I f., utlyste en all

män fasta och förmådde folket att ingå 

ett förbur.d med Gud, Neh. 10:29-39. 

Men när han återvände till Persien 
trängde det gamla världsv~. sendet 

återigen in bland folket, varför Nehe

mia vid sin återkomst omkring 424 f. 
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Kr. ånyo måste gripa sig an med en 
andra reformation. 

Det är vid denna tidpunkt Malaki 

framträder. Han profeterade med all 

sannolikhet någon gång mellan åren 

430-425 f. Kr. och var alltså samtida 
med de stora grekiska skalderna So

fokles och Emipides samt historieskri

varen Herodotus. 

Det andliga förfallet. 

När Nehemia kom åter efter sitt be

sök i Babel, fann han, såsom vi redan 

antytt, tillståndet fruktansvärt och 

måste gripa sig an med en andra re

formation. Malaki framträder då så
som Guds tjänare, samverkande med 

N ehemia, för att åvägabringa en and
lig pånyttfödelse. Gudstjänsten sköt

tes liknöjt och for-mellt, Mal. 3: 14. 

Prästernas undervisning var vilsele
dande, Mal. 2: 8, och de sökte männi
skogunst, Mal. 2: g. Foiket hade upp
hört att giva de tionden, som voro fö
reskrivna, Mal. 3: 8-12, och präster
na tiilgodogjorde sig på ett orättfär

digt sätt mycket av det, som gavs åt 
templet, så att Guds rikes tjänst och 
angelägenheter ej kunde tillgodoses. 
Detta hade till följd, att otro och tvi
vel fingo insteg bland folket. Mal. 

2: 17, 3: IS. Man gick allt längre i 

syndig tolerans. Äktenskapet hölls ej 
i ära. Man skiljde sig från den Israels 

dotter man i sin ungdom tagit till 

hustru och ingick ohelig förbindelse 

med »en främmande Guds dotter ", un
der det Herrens altare överhöljdes av 

de frånskiljdas tårar. Mal. 2: I 1-16. 
I templet offrades väl offer på altaret, 
och man sjöng Herren Sebaots lov, 
men det var en form utan liv, en guds-

L A N D. öl 

tjänst, som icke närmade människors 
hjärtan till Gud. På Herrens altare 

framburos offer, som voro felaktiga, 

sådant som var lamt och lytt, som man 

utan synnerlig saknad kunde undvara. 

Mal. I: 7-12. Prästerna vid templets 

dörr hade bort förhindra, att så

dana offergåvor fingo föras in. Men 

de gjorde det ej. Genom sådana offer 

uppenbarades folkets hjärteställning. 

Profeten säger också: »Bjud sådant åt 

din ståthåliare, så får du se, om han 

tager gunstigt emot dig eller bliver dig 
bevågen, säger Herren Sebaot. » Ge

nom dylika gåvor visade man blott 

Herren ringaktning. (Forts .) 

Seger. 
D:l dn ser di g glömd eller försummad, 

då man a\' sildli.c; t fö rbiser dig - och du 
böjer dig h i1l'unc1 er och tacl,ar llerrr.n l 
dilt hjär t" fÖl' fö r oUl1lp ningar och f0r0d
mjukelscl' - de t äl' seger. 

Då det goJ a , som du gö r eller tän1;cr, 
hli[' förlt,,,wl, da dina ö nskning ar ];or :, :>, 
och molarhet:h , da din smak alldl'l<- s icke 
t age ~ m ed i r iik llingell, dina r: !d (örSUIn
m,lS orh slas i vi\drct, dina ;Jsikler f Ör-. 

löjl igas och du uppt ager allt d e lla i 
t{lJamod och l,ä rlck - d e t ~ir SL· .~(· r. 

D~l du l ~,l c r di ~,: n öja , glatt och gärna, 
med de n m a t, dc ldiid er, det ldimat, det 
säll sknp och elcn levnad ss lä llnin g, som 
H erren ." i\"er dig det är seger. 

D cl dn kan, om oc k,,; ej gilla, dock rö r
dr:l ;';: \ utan all v r ed .C; :l s och bnnn<l , Y<lrje 
ulbrott a v d{di g t lynne ho s andra, varj e 
besvär, \'arje oo rdning och slarvaktig 0P:l
l i tl i.'4he l, som du ej il r skuld till - del ,lr 
S(',~tT. 

Alt a ldrig ];,la di ,'4 angeläget v ara atl 
bringa \'ar e s ig dill egen person eller dit t 
göra nde och yerkandc på.lal eller s e efter 
lltm iirkelse och beröm utan h ellre rörbliva 
obemärkt och förd old - (kt ~ir seger. 

2 Kor. G: 1-10; Rom. 8: 3S-3CJ. 
Ur »)Korset s buds]<ap». 
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Kallelse till prästerlig tjänst. 

» I skolen vara mig ett rike av präs

ter », (2 Mos. r9: 6). Så talade Herren 

till sitt gamla Israel, då han ingick sitt 

förbund med dem vid Sinai. I ären 
... ett konungsligt prästerskap, säger 

han till sitt nya Israel (r Petr. 2: 9), 
och han tillägger: }) på det att I skolen 

förkunna hans dygder, som har kallat 

eder från mörker till sitt underbara 
ljus. » >, De skola vara Guds och Kristi 

präster och skola regera med honom i 

tusen ån), heter det i Upp. 20: 7 om 

dem, som få del i den första uppstån
delsen. 

Kallelsen till helig prästerlig tjänst 

är sålunda oskiljaktigt förenad med 

förbundsställning i Guds rike och med 
barnaskap hos förbundets Gud i tiden 

och i evigheten. Det är en nådekallelse 

och en ärekallelse, vars härlighet en

dast kan fattas genom att ingå uti den 

och leva uti den. 

Här på jorden gäller kallelsen det 
tempel, som bygges av levande stenar 
till en Guds boning i anden. De som 

äro med här, de få d8.r tjäna honom 
dag och natt i hans tempel i den eviga 
härligheten. 

Ha vi rätt förstått innebörden och 

vidden av denna härliga nådekallelse 
till oss? Ha vi ingått i denna tjänst, så 

att vi fått någon sådan övning däruti , 

att vi kunna förflyttas till den högre 

tjänsten i den himmelska helgedomen, 

då tiden därför är inne? 
Viktiga spörsmål är detta för oss, 

,> inpå vilka tidernas ände har kommit» . 
Huru känna vi ej att vi i år äro bra 

mycket närmare målet än i fjol. Vi 
voro medvetna om att vi hade mycket 

maktpåliggande uppgifter i fråga om 

vår prästerliga tjänst för missionens 

räkning förra året. Men redan uppro
pet till alla kristna att öva ivrigare och 

uthålligare bön för missionen, som 

kom till oss på årets Trettondedag, 

har påmint oss om, att dessa våra upp

gifter nu äro viktigare, och de under

rättelser, som kommit till oss från våra 

missionärer i Kina sedan dess, ha yt

terligare inskärpt detta: 
, Tiden är så allvarlig, händelser , som 

höra samman med ändens tid, utveck
las så raskt, att vi känna oss i dubbel 

måtto manade att lägga på våra vän
ners hjärtan behovet av verksam bön 

den 14 mars detta år och icke blott den 
dagen utan beständigt, ,> utan återvän

do». 
De ämnen för bön och tacksägelse, 

som synas oss synnerligen viktiga, äro 

följande : 

Böneämnen : 

Att frid och lugn snart åter måtte in

träda i Kina. 
Att fiendens försök att väcka misstro 

mot kristendomen, som nu synas kraf
tigare än förr , måtte stäckas. 

Att den bolsjevikiska propagandan 
och andra mot sanningen fientliga rö
relser ej måtte få framgång. 

Att Herren måtte bevara general 
Feng från att bli invecklad i sådana 

förhållanden, att därigenom det kristna 

namnet blir försmädat. 

Att den frihet, missionen nu har att 
bedriva kristlig skoiverksaITL'1et, ej m å 
inskränkas. Faror synas nämligen här 

hota. 
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Att Kina ej åter må bli offer för 
opielasten. 

Att det nationella kristliga missions
rådet måtte alltjämt få bli ett verktyg 

i Herrens hand att främja Guds rikes 
sak bland Kinas folk. 

Att de kinesiska män och kvinnor, 
som nu framstå som ledare i kristlig 
verksamhet, må bli bevarade och till
växa i nåden. 

Att de av våra missionärer, som lida 
av sjukdom och nedsatta krafter, må 
bli återställda till hälsan. 

Att Herren i nåd måtte här i Sverige 

kalla och utrusta nya arbetare för Kina. 
Att vi måtte få de dagliga behoven 

fyllda, så att arbetet ej må lida av
bräck utan fastmer kunna utvecklas. 

Att vår skolverksamhet, evangelist
verksamhet och församlingsverksam
het må få ny välsignelse. 

T a c k s ä g e l s e ä m n e n: 

Att Herren betett oss sin nåd under 

ännu ett år. 
Att arbetet ej varit förgäves. Vi må 

tacka Gud för de själar, som vunnits, 
och för det förtroende, vi ännu få åt

njuta. 

Att Herren bevarat våra missionärer 
och de kinesiska kristna under orolig

heterna. 

Att Guds löften äro fasta och orubb
liga, och 'att vi få vila i dem. 

E. F o l k e. 

Den 14 mars. 
Denna dag, \'ilken som bekant iiI' S. :\1. 

1\':s ilrliga bönc- oell o[Terdag, närm:w sig 
iinnu en g,',ng. Yi hoppas a lt den dagen , 
om Gud vill, och vi f~l le\'a , anordna elt 
möle i Sloekholm , på K. F. U. U:s Norr
lanc1ssal, Birger Jarlsgalan 35. Sladsmis
sionens lok al, som vi annars bruka samlas 
uti, kund e vi nämligen ej i ~lr få an\'ändo , 
('m('dan den l'! mars i ti r infallcr pel andro 
lördagen i m[lnaclen, d{l Stadsmissionens 
lol,al alllid iir i!pptoge ll av annal mö le. Vi 
hoppos emellertid, a tt denna lokallöränd
ring ej skall göra till slulningen mindre. 
Alla missionens vänner inhjudas hjärlligt 
och upprn a IIos uppmiir].; sa mma 101,a\[Ö.'
ii ndri ng en . 

:\Iötel börjar kl. 7 c. m. Delaljerat pro
gram kommer a lt meddelas i ann ons i 
dagliQa lidninQar. men redan nu vilja vi 
meddela, a ll l,orta anföranden komm a att 
h illlas sam t alt tillfälle ges till bön med 
lacksägelse för missionen. 

Efter möl.C'ls slut onorclnas en enl,el ge
lllenS8m sUjlc,. Dc som önsl,a dellaga i 
denn:) beclja vi få p~lminna om viklen av 
all i god tid 8nmäla det lill Sv. :\Iissio
nens i Kina Exp., Drollningga lan 55, Tel. 
Non' 22473; 4459. 

Yi hoppas oel, så, alt våra vänner l:1 n
det rllnt p fl denna dag sl;ola ih~lgkomma 
missionen i förbön. Då så ske kan, blir 
cleL siikert ock till hFilp och yälsignelse, 
om man dilrvicl l;ommer till sammans till 
geme nsa m tacksägelse och förbön. 

Missionär på hemresa. 

Yi ha just fU lt meddelande om att mi s
sioniir Vernef' W es ler bes tiillt hiljelt för 
h emresa med den tyska b:llen ))Fulda)), so m 
beräknades avg:l fr ~ln Shanghai den 2 
mars. Give då IIeuen sin tjänare en god 
och uppfriskande resa, och före han ho
nom lycldig t hela vägen hem! 
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»Något h-ån vårt va..dagsliv. » 
1\y !(ari n Landin. 

Vår blinde församlingsmedlem Chin 
h ålle r nu på att Jära sig göra borstar. 
Jag har just ska ffat honom litet m a terial. 
Hoppas a tt han sl,aH kunn a Jära sig fort, 
s[\ a lt han snart blir j st~lnd alt förtjäna 
sitt uppehälle. lIan är my cket intresse
rad och har redan t" ä bors tar färdiga. 
Troligcn kommer han sed an att arbeta j 

si tt hem hos en gammal släkting, vilken 
han kaHar )) far )) . P tl grund av att dcn 
blind e cn dag tog och l;as tadt~ Ht H\dernc
ta dorna, har den gamle förut ej vela t 
"t·~~' av h onom. :Ylen genom att i somras 
l; ;,rleksfullt Y;lrd a dcn gamle under den
nes sjukdom tyckes Chin nu hava öye r
Yunnit ltans motstånd och får vittna om 
Cud rör ly ssnande hj ärtan. Bed att Her
r en m;l \älsigna hans Yil!nesbörd! 

Det r egnar och h ar gjort sr,. läng e, \"81·

för del iir omöjligt a tt komma ut till 
landsbygd en för närvara nde. Yägarn a 
äro nämligen "a förstörda. Jag hade [ör
ra vecka n ber ett mig P;l ;.l tt resa till Ani 
(Friclsstaden) för a tt där leda bibelkurs, 
oc h. denna yeel,a hade jag tänkt alt i sam
,na ärende resa till Hsiahsien (Som mar
staden). Jag har docl, e j l,unna t fara, 
fa s tän jag så giirna "clat. Lillen skulle 
nu·it med. Jag for dock ensa m i rikseha 
p~·l ilutomolJilvägen, som ii I' fa s tare och 
jämnare, till Ani en dag i fö rra \"eel,an. 
D,I. hade jag ett p ar bibellektioner med 
användande av foneti sk skrilt, "ilkel! 
b·illnorna där iiro myel,e t intresserad e 
a\" att liil"a . S ~l fi ck jag instruera elen 
nya bi hcl kYinn an ,1ngae nc1e huru hoo skul
le fo rtsätta llndeni sningcn. 

Det blev e tt a vbrolt i brevskriyninge n. 
Jag hörde nämligen e tt viddigt di\ n utan
för och rusade ut. Den långa muren, som 
ski lj er kvinnogArden och y~ r bakg~rel ~~ 

föll omkull. Den har troligen undermine
r ats av ,·atlnet, så a tt den ej kund e stä. 
l ilande hast h örd e vi ef ter att alla fun
nos, för att få vissh e t om a tt inge n blivit 
le\"a nde begraven därund er. l flick skolan 
h ar "äggen till e l! av SO\"fummen ra sa l, 
och take t h ade sii kert s törtat in över 
Hickorna, om det ej i all h as t hade blivit 
s töttat. BibelkYinnan h ar i kväll flyttat 
ur giis trurnmet, yars t ak bul<tar sig i vå
gor. Det behöver byggas om fö r a lt kuo
na användas, men. mi ss ionen h ar ej rad 
härtill för nän·arande. Ett så ihåll and e 
regn ,i r mycket o\"anligt pa denna tra kt. 
Hoppas Gud snart stänger himmelens 
fönst er. 

l .~a[~ yar jag med bibel kvi nn an på be
sök h os en ung ,änl, a, som nyss g ift sig 
m ed en ass istent "id stadens sj ukhus. 
Hon är f1· ,"t n provinsen lIupeh och ii l" 
dotler lin en av V~l ra för samlings medlem
mar. Som h Oll fr~ln barndomen yarit 
skild fr~. n dc sina och nylige n fly tta t hit, 
b\nner hon sig mycket ensam. :\tt S'l 
ge nas t hli s~:Jd till en a nnan man, kiillllS 
ej S~\ lätt. )) :'IIen du se r ut a tt ta mtt en 
bra m a n», sade bibelkvinnan. »)Dct k an 
m an inte ycta ännu»), sv arade h on . 1':l 
henl\" ii;.(e ll sade bibelkyi nn an: »)A ck, vad 
delta fall är typi sl,t för v~\ra kvinnors 
ställning. Vi vela aldrig p å förhand vae! 
vi r~\ka i fö r oms tändi ghe ter i det nya 
h em, till vilket vi sii lj as». ;\ve n våra krist
na ~iro s tundom s~ bundna av kinesisk 
sed. Dc brhöya "ara mycket h ängivna 
Gud för a tt ej hellre välj a ett förmöget 
världsligt hem än ett enklare kri s tligt ;'lt 
sin dvtttT . Denne lllan hack enwllc rtirl 
, ·a rit på ytll·a gud s tjiinslcr fl era ga nge r 
och lovade hjälpa s in hustru a tt lä sa . 

Sedan besökte jag · tvä ttm allnen 10h, 
som !rI g mycket sjuk. Sömmerskan Li , 
som h ill· (' tt ömt hjär ta för d em som 1H1. 
det sv~\rt, hade bett mig komma dit, eme
dan h a n " a r i syndanöd. De t var gri
pande se honom. Han snyftad e som ett 
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harn och ropadc till Gud om förlåtelse 
[ö r en sy nd, som behärsJ;at hon om i 6 
f,r, men SO I11 h a n, aJll sed an han hörde 

L'n au dc k inesi sh'(1 brudar, som aldrig på 
j'örh anu vela. 

Marcus Cheng's rannsakande predikan, 
vill e bli fri ifrån . Jag bad med honom 
och tala de över 1 Joh . 1: 9: Om vi bekiin
na - är I-Ian trofas t och rättfiirdig 
renar o~s från ~dl orält fiir c1ighet. Hans 
blinda hustru och sömmerskan sulto bred
"id oss i ·det lilla mörl,a kyffet och bådo 
t! l' llaga nde fö r honom. Må så Herren 
helt Ht hand om den ne själ och hjälpa de 
båda makarna al t lleJt )va ndra i l juset» . 

Det ä r inte ftt, särsldlt i "åra sl;olor, 
S OI11 blivit väckta, under de daga r Yi 
ringo h a ;\[arclls Cheng hos oss. lIans 
ge nomgrtende ämne P~l mötena var »män
nisl;o r». Dl. a. talade han 0111 samariti sl,a 
!;\·inna n. Nikodem us. Jona och Judas. H an 
anv ~inde ett enkelt språk men med trär
Iand e bilder och blottade sy nd er på ett så 
g ripande sä tt, alt man h äp nade oeh bäva

de. Må Guds Ande fullborda verh t och 
nu hjälpa alla förkrossade själar a tt se 
I < Jesus och a v honom ta emot Iörlå telse, 
frid och kraft till ett heligt liy. 

På e. m. samma dag som de ovannämn
da husbesöken hade yi vårt bibcl sam tal 
och bönemö te hos gamla Fru Lii. Beho
vet av bön har stä rkts, läng tan efter ett 
fördjupat li v och andlig mognad är s tor. 
Herrens Ande är iblan d oss . Bed alt I-Ian 
må få tillfä ll e alt fullborda s itt verk. 

Sam ma dag kom Henrik Tjäder och 
överraskade . Han kom ju st lagom för alt 
yara med P~t en liten bjudning, som vi 
hade pa kvällen för n i ,!:~ra lärare ·och de
ras fruar. Vi bjödo på utländ Sk mat, som 
är både billigare och lättare at t . stad
komma än så dan mat som ä tes vid kine
siska feslm ~tltid e r. Vi hade riktigt trev
ligt. Avsikten var at f sö ka komma lä
rarne mera förtroligt nära. Dess tltom Iå 
vi på detta sätt tillfälle a tt läsa Gud s ord 
och bedja tillsamma ns, vilket ju är av stor 

. be tydelse i vårt a rb ete. Bed a tt Gud m å 
p a ett särskilt sätt välsigna våra lärare 
och bevara dem varma i Anden, så att 
deras inflytande över eleverna må bli det 
allra bästa. 

Lidande och saknad. 

I ett pri\' atbre\", daterat deo 1 
jao., g iver missionär fl'O Ol.qa Svens
son [ölj'1.Ode ~kiJrlriog fr,m deras lill e 
Eriks sis ta dagar hos deIll . De n blir 
äonn mer ~ripaode . om man tan ker 
s ig io i dessa rois»iooärers ställning 
oclJ [örb,Hl;)n (]e: l:'ingt från !äka re 
och ö\-e rbopade il v arbete fÖl- att be
rec]a <'tlldra julglädje. 

Hur skall jag l<tlnn a meddela eder om 
vår stora sorg. Herren tog v;'tr lille Eri k, 
vå r egen, iilsl<ade lille gosse, hem till sig 
i går kväll kl '/~ 10. 0 , vilket tI rss kifte' 
Jag ka n inte omtal a, hur det kiints. Over
allt sakna vi vå r i\l sklil1g, och stl lwm
mer det väl a lltid att hli, ;tt m ins ton e en 
tid hortr,t. nr! iiI' 5;\ tomt, så lys t eft er 
honom, so m a lltid yar sit glad oeh solig 
och full av liv. 

[-Jans sis ta dy gn på jonlen var väl det 
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längsta och mödosammaste under hans 
korta levnad. Han led av andnöd och 
kvävningsanfall utan uppeh~lll i 26 tim
mar, innan anden frigjordes. O, hur svårt 
det är att minnas l Han tacklade av på 
detta sista dygn så oerhört l Nll ligger han 

Missionär och irll Svensson samt deros 
flickor Edna och Linnea. 

där så tunn, blek oeh kall. Dc älskade 
sm,'l at"marna, som ända i n i det sis!;1 fÖI'

sökte giva mamma famnen kunna Ull in
te röra sig. O, hur jag saknar honom I 

Vad skall jag taga mig till , tycker jag 
iblanu, då han inte mera kommer och 
går omkring hkir i v<1ra rum 'l Endast Gud 
kan hjälpa. Nog bådo vi Gud s nart för
lossa hans ande, nå vi såga, hur svårt det 
var och kä nde en rÖfYissning om , att vi 
inte skulle Ll ha honom kval'. Yi hade JII 
trots allt lämnat honom ,'\t Herren alt 
göra med honom ('fter " in ,'iljn , ehuru vi 
5;1 gärna önskat, att Gud H'lat låta oss m 
ha honom. Nu måste jag \'äl berätta om 
dc sista tio dagarna av hans liv. 

L A N D. Ö mars 1925. 

Han har IUlft så hrMtom på sisLa tiden. 
Skulle alltid gå upp och ha aftonbön med 
gummorna efter kväll s maten, och till alla, 
vare sig troende eller andra, sorn kom mo 
hit om dagarna, sade han något om Jesus 
och himmelen. "Jag önskar säga er uä
got>, började han alltid, och så predikade 
han litet för dem och bad. Det var märk
värdigt, hur riktigt han talade om andli
ga ting och uppmanade dem att tro pli 
Jesus, för att m komma till himmelen . 
Ibland kom han och frågade mig, om han 
kunde ~ga så eller så, t. ex. om det gick 
an att s~iga, alt han var Herrens Jesu 
yngre broder. Så jag fick undervisa ho
nom, och han glömde ej, vad han hörde, 
utan använde det sedan. Kanske lyssnade 
de me ra, helt till vad han sade än till 
mig, Ly kineserna tyckte ju det var så un
derbart med hans förstånd och ins ikt i 
det, so m hörde Gud lill. 

Vi hade storstädning l sängkammaren 
måndagen före jul. Han var S~l intresse
rad av att hjälpa till med att båra ut sa
kerna m. m. Vid 1/. ll-tiden kom han ut 
på g~\["den, där jag vnr, grät och var led
sen. Då jag frågade, vad det var fatt , sade 
han: ))Jag har inget att göra. " Jag tog hans 
händer, l<ånde han var kall, och frågade 
honom, om han frös. Ja, sade han . Sii. tog 
jag in honom till spisen i matsalen , lade 
honom sen p,\ en soffa och biiddade lied 
honom riktigt, Stl att han blev varm. Han 
hade kYäljningar oeh feher hela dagen, 
men kände s ig bättre P~I kvällen. Dock 
hade han feber på nallen. 

Näs ta dag var han nppe, mcn yar' inte 
kry, utan satt mes t i mitt kn;l. Hall åt 
1;D<lppast något på tre da ga r, och så nek 
lIan ont i halsen. F ebern blcy bättre pt\ 
julaftonen, och han var d å så glad, och 
tyckte han yar frisk. Till kYinnorna sade 
han, s,"\ snart hall fick se del1l: ,;f-rerren 
har avl iigsnat sjukdomen från mig, han 
sknJl gö ra mig frisk . Herren \"are lnck och 
lov. " Oc h till mi g sade han: ,, ;\fal11ll1n, vi 
mås le tacka Jesus under många dagar, att 
j a g är bra.:) Det sade han Hera g(\ ngcl' , 
han tackad e oe]<s,l. Så började han i.ita 
litet p,'\ juldagen. 
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På julaftonen var han med i l<apellet. 
Jag är ju ensam här och måste vara mecl 
för att spela , och han ville gärna vara 
där mamma var. Han satt i mitt \;n ~i , då 
jag inte s pelade, eljest P~l en stol. Tyst 
och belåten var han hela kv~lllen, och ha
de ingen feber. I-lans hal s var emellertid 
mycket svullen både inuli och P~l ena si
dan utanp!l , men han klagade inte över 
smärta, då han sväljde något. Endast då 
han hostade, gjorde det ont, men han 
hade nog en beklämmande kånsla i brös
tet, som vi d~l inle tiinkte P~l. I-Ian bad 
helt plötsligt gråtande om vatten , och var 
så ivrig att drieka det, ch"! han fick det. 
Kund e inte alls v~inta pi'l något, men så 
var han bra dessemellan. 

På julmorgonen var han ej ute. Sedan 
på l{v~illen hade vi vår julafton. Han var 
di't Sil glad åt sin lilla julgran , men plöts
ligt r opar han ängsligt och halvt gråtan
de efter vatten. . "ad är dn leds en röp , 
frågade vi. >,Jag vill gi'l och liigga mi g., 
sade han, men när han fick se sina smil 
presenter, glömde han bort allt och var 
glad och pigg igen. Yi voro ej länge uppe 
IItan lnde oss snart , och h a n sov rått galt 
hela natten. Jag trodd e, alt han skulle 
vara bättre på morgonen. Han var också 
uppe hela fredagen och lördagen, åt litet 
och föreföll blott litet hängsjuk, ehuru 
h alsen ju vnr som förut. Jag försiikte gö
ra allt jag kund e för honom, men en g~l ng 
sade han , då jag ville giva honom medi
cin: .'Hövs' inte, pappa h a rbedit för mig. , 

På lördag l,.\'~illen hade vi barnfest, då 
det var omkring 80-90 barn med. Han 
hade in te va rit s~"t pigg på eftermiddagen 
men h a n kOlli mcd i kappeIlet på kvällen , 
och dilr var luften l,all , ty för o\'anJighe: 
tens skull hade de inLet fat med brinnan
de kol diir . Sedan på måndagen var h a n 
S~lI1He, och mi'lndag natt hade han ga nska 
svårt !'ör alt andas. På tisdag var han ~Her 
bättre. Han åt s in gröt och s in middag 
,,> amt lekte litet . IIela cftcrmid(lagen satt 

han i mitt l{n ~i och ville alt jag slwlle 
sjunga för honom. 

Mot kvällen blcv han sämre, heIn nat

ten blev det så svår andnöd, att vi inte 
trodde, han skulle leva till dagnin ge n. Vi 
bu 1'0 honom i famnen eller hade honom 
i vårt I, nä. Han höll dock ut P:l sam ma 
sätt hela onsdagen, blott det att han nv 
den rysljga anstriingningen blev svaga re, 
Sans hade han hela tiden men svårt rör 
alt tala. Han vill e, att vi skulle sjunga el
ler berä lla för honom. Under detta sisla 
dygn sade han ofta: »,Jag iiI' S{l ledsen " 
Och en annan g~lllg: )' \'ad skall jag göra, " 
Mig ville han de sisla 10-12 timma rna 
knappast lämna en minut. "Pappa bär 
mig så illa" sade han. Hans kropp var så 
öm. "Jag är så trölt, jag är så sömnig", 
sade han, "mamma sjung: 'Vyssa luIL' . 

Jag Gud vare tack, a tt min lilla lieIand e 
vän fick sova och vil a till sist. ,',[en o, a lt 
han ~ir borta. Bed för oss b~lda och för 
fl ickorna l 

Olga Sven sso Il. 

Lyckligt ' hemma. 

Yiincheng, S/w., N. China, den 13 jan. 192;). 

Alskade vänneri 

»Se, jag är med. eder a lla dagnr 
intill tidens linde." :'I[all. 28: 20 

S~l lydllc sprtd,et föl' den dag vi lämna
de London och stego ombord på den s tora 
ångaren, som skulle röra oss till fj ä rran 
Österlancl. Vi fingo dock erfara detta löf
tes uppfy llelse . Anda till Singapore hade 
vi ganska gott v~ic\er, ehuru värmen var 
tryckande, men sedan fingo vi uppleva en 
storm, då vågorna s logo högt över fören 
och akterlJt riic.kte högre än öne däcke t. 
Hela h avet likn ade höga berg och djupa 
dalar. Det blev lugnare efter Hongkong, 
men vi hade h ög sju hela vägen 0('11 voro 
innerligt tacksamma ffI stiga i land i Shang· 
hai den .Je dec. - l\ya svårigheter mötte 
oss där, vägen upp till fältet var stä ngd. 
d å t~Olgen till följcl av kriget voro helt eller 
delvis in s bllda . \ ' i hoppades El res " kor'

taste vägen upp men h i nd racles s is ta mor
gon en av ett telegram fr å n en mission~ir , 

som rest ett s tycke p ~\ tåg och sen funnit 
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vägen bruten, Ett telegram från Honanfu 
syntes visa på \' ~igen över Hankow, och 
så reste \'i med bå t dit, eh uru det sades, 
att vi ej kunde komma lilngre, Det var 
verkligen så, när vi anlände den 13 dec, 
Ingen " iigl Tågen till Peking h ade ej gått 

))ReSClI1S mäl, r unchellg,) 

]l:01 ett par m tlll " och \'i lindrade mycket, 
varför Herren ledde oss dit. Tredje dagen 
gick dock et t t<ig med öppna ,'agnar och 
tyrl dar senare det första med riktiga \'ag
nar. Då "oro vi med! Det syntes Som 
ett und er, 

Expresståget tar 17 tim, upp till Chcng
chow, diir m a n byter tii g för Honanfu, 
Yi behö\'de nära 3-!, Det var överfullt, ej 
blott på bänkar utan goh' och t. o, m, v{lra 
ryggstöd. Vid varje station gingo solda
ter genom vagnarna för att speja efter 
soldater från a ndra h ä rar, men ingen ofre
dade oss. Mycket svårt var de(atl kommaay 
tåget i Chengchow till följd av oerhörd 
trängsel, och lika svårt var det få plats på 

L A N D. 5 mars 1926, 

det andra tåget följande dag. Det lyckades 
dock, och vi nådele de \'åra i I-Ionanfu sön
dagsartonen före jul. Diir lämnade fröken 
Andersson oss , då hon f. ·n. har sin syster 
där, och vi tre fortsatte nästa morgon 
öppna godsvagnar till Huei-h s ing-chen , 
\'år slutstation, dit vi kommo på e. m. På 
skottkärror fördes se n sakerna till färjan, 
och även fru Hahne och jag {dde på 
en sådan, en ny erfarenhet för mig. En 
båt fanns färdig ta oss ö,'er (jula floden, 
och m ed innerlig tacksamhet till Glid för 
hans be\'arande nåd satte Yi åter fötterna 
på Shansis lugna strand. En natt i vilrds
hus och en l.lng dag i kärra över bergen 
och S;I nåddes resans mål , YClllcheng, 
sent P<\ kvällen da ge n före julafton. Det 
"armaste välkommen från kamrater oc h 
infödd a mötte, och återseendets glädje \'ar 
stOl'l Efter en färd på 70 dagar var det 
ljuvligt vakna hcmma julafton. Vi nngo 
ock lira en lycklig och glad helg samt 
nn go sinta det gamla året merl tack och 
lo\' t ill Gud för all hans trofasthet och 
nåd l 

Tack för all förbön och det kärleken s 
intresse, som följt oss på färden hituti 
Vi behöva alllfort bli\'a ih~\gkomna. Ar
betet härute växe r och arbetarna ii ro a llt 
för få . ) Becljen fördenskull skördens 
Herre att han utsänder arhetare till sin 
skörd." 

Eder i hans tjänst lyck liga 
lvIaria Xylin. 

Min första jul i Sinans barnhem. 

Härlig elen natten, d å neder sig s~inkte 
Himm elens strålande stlngarhärl 
Härliga s,ing den åt mänskorna skänkle, 
Älskad av gamla, för barnen Sll kärl 

- Tonerna komrno nästan ofrivilligt. 
Den gamla julsången rullade upp en lå ng 
rael julminnen hån länge sedan flydda 
hal"naår, då julen flrades tillsamman med 

föräldrar och syskon hemma i "oföI"giiLli
ga Småland>. - Det var ännu två veckor 
till jul. Maria Pettersson och j ag voro 



5 mars lG25. S I·N I M S L A N D. 59 

sysselsatta med att lägga in julklapparna, 
och det var j ust detta, som rörde med sig 
så många millnen från svunna julhögtider 
- mi n nell om barnagläd je och julsång ... 

.Tulen är ju i särskild bemärkelse bar
nens högtid, även kinesbarnens. Detta lär 
man sig s nart förstå. Det ligger n ågot 
egendomligt i själva luften, när det när
mar sig julen . Aven småttingarna i Sinans 
harnhem tycktes ha samma [<än s ia ; ty ej 
l~\ngt emellan var någon och knackade på 
dörren , för att låta v('ta , att det var en 
så ngbok, ett tes lamente. ett par skor, en 

vara tankar samlades omkring Jesus, den 
stora julgåvan. 

Uppbyggelsestunden var avslutad , och 
jag tror att alla s tankar verkligen voro 
upptagna av ', den storajulgå\'an.,då plöts
ligt en Idocka ringer, dö rren till s kolsalen 
öppnas, och ut kommer själva "jultomten . 
med två stora korgar fulla av paket. Bar
nens förväning och jubel är svart a tt be
skriva. \"å ra tanl,ar gingo hem till de 
kära vännerna, som med sina gåvor hjälpt 
till alt bringa julgliidjc lill dessa SIl11'I. 

Efter gemensa\l1 10dridning och ulllelning 

Fröken Nich olsol1 omgiven uv 

lröja el. d. , som •alllIeles nöd vänd igl be
hövdes ' . 

Dagarna sv unno so m P~I vingar, oeh Sil 
kom ,d a ' n före doppa reda'n". På efter
middagen stiingdes dörren till stora hallen 
sil att barnen ej skulle få se del<o ratio ner
na förrän på själva julafton. Deras nyfi
ken hel kände inga gränser, och jag Ulr 
s~iga, att det var m yc ket svårt alt somna 
den l<v~ill e n . Till slut började jag önska, 
att det vore julafloni 

S[l kOlli (lagen, den av hela barnaska
ran stl efterlängtade högtidsdagen . nedan 
kl. 10 f. m . samlades elen stO ra familjen i 
bal'nhernmels övre vtlning. lIur hlixtra de 
ej de mörka barnaögo nen av idel fön'an 
tan , och sången klingade av yarm hänfö
r e lse. Det gamla j ulevangcliet läs tes, och 

några barnhemmets s/.;nddsliI19(1l". 

ay goller skildes Yi ,\I, för alt kl. Ii e. m . 
samlas i kapellet , <liir den smyckade jul 
granen strålade oss till mätes. - Du skall 
giva honom namnet Jesus, ty han s kall 
I'l'älsa s ilt rolk fr ill1 deras synder. - Oeh 
dc s l<ola giva honom namnet Immanuel , vil.
ket betyder: Gud med oss. Della var bud
skapet, som där mötte oss. 

Julottan på juldags morgo nen varade 
länge, oc h min a lankar dröjde vid o rden : 
" Det folk, som va ndrar i mörkret, ska ll se 
elt stort ljus- o Ljuset har uppg~llt även 
!"öl" Kina s folk, men ä nnu är d e t så ll1[lnga , 
många, som vandra i mörkret. Juldagen 
hade yi sedan e n end" l :\ ng rart ::ly besö

kanlIe, gamla och unga, som kommit gan
ska l:"t nga viigar för att fira glädjens hög
tid med oss. Det var för etem inte nog 
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att vara med på mötena i lwpellet. De 
ville så giirna komma h em till oss, rör att 
språka en s tund. Det ä r rent und erbart 
hur Maria Pette rsson mås te räcka till för 
alla. 

Länge skall d e t lju sa minne t av m in 
första jul i Sinans barnhem följa mig. 
Till alla vänn er i Sverige och Amerika, 
so m till denna julhögtid glatt oss och bal'
nen med gåvor av olika slag, säga vi ett 
varmt tack och Gud välsigne cder! "Du 
skall göra folket ta lrikt, du skall göra dess 
glädje stor. ' 

Maria förenar sig mcJ mig i innerliga 
fridshäl sningar till styrelsen och vänner
na i h emlandet. 

Minnie Niello/son. 

Syndens lön är döden. 

Förra året inträffad e en händelse, som 
pIl det djupaste upprörde vår8 sinnen på 
grund av den orättvisa, som den innebar. 
ilIandarinen i Yia ng hade fängsla t n~\gr a 

män från Shi-ts'uen, vilka vara anld ag8 
de för att vara rövare. Bland de ankla
gade befunna sig emellertid även e tt par 
av v~lra kristna, ja, de vara t. o. m. ledare 
rör den lilla gruppen av troende där. 
Stor sorg rädde bland Herrens vänner, 
icke därför att de tya ledarnes os kuld 
ej kunde bevisas, me n emedan mandarinen 
i sin grymhet ej ville Eda sig påverkas 
av de bevis, som funnos. 

Det h ändcr mer än en g<l ng i Kina , a tt 
person er oskyldig t ankJagas av myndig
hetern8 och end as t genom at t betala en 
större eller mindre penningsumm8 hunna 
bli fri a. Delta är al!ts[t ett uLpressnings
sys tem, som florerar under l8gens tiick
mantel. Det användes ej bloLt av de läg
re .ämbetsmännen, 11 Lan äve n de högre 
myndi ghe terna lwndla ofta p rl samma 
sätt. Alltnog, vrlr mandar in i Yiang, som 
ej personligen hade n1lgra sk rupl er emot 
ett dylikt h8ndlingssä lt, och som nu såg 
e tt gyn nsam t tillfälle Lill a Lt i lagens n8mn 
skaffa sig en extra inkomst, drog ej i be
tänkand e 8 Lt så göra. 

De två kristna bJevo i likhet med de 
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andra anklagade ej blott insatta i fän gs
ligt förva r, uLan ringo även lid a kroppslig. 
misshalldel. De sa ttes t. ex . i stocken med 
fötterna på glödande järn, ett behand
lingssätt, som anvä ndes för att framtvinga 
bekännelse hos brottsling8r. De blevo 
emellertid småningom befriade fr ån yi
dare misshandel mot att erlägga en av
gift av $ 25: - per man! - E fter denna 
första uLpressning och ytterligare försök 
aLt överbevisa mandarin en om der as. 
oskuld , under det a tt en s tändi g bön fö r 
dem hölls av församlinge n, blevo de fria, 
mell måste ytterligare betala en s umma· 
av $ 80: - vardera . Det var ju ej sum
mans s torlek, som i delta fall är det vik
tiga, ehuru även denn a V8r kännbar för 
dessa f8ttiga män, utan fastmer de n in
blick detta ger i kinesisk r ä ttskip ning, 
sädan den förekommer a.nn o 1923. 

Doek, Gud är lagens väktare, och han 
v8kar. Den ne mans räkenskapsdag h ar 
nu kommit. Meddel8nden ha nått oss om, 
a tt Ju cho'w, nyligen blivit int8get aven 
röyarehord. Den ovannämnda mandari
nen fr~\I1 Yiang, vilken nyligen blivit rör
flytta.d till denna plats, sök te givetvi s ge
nom sina trupper göra motstånd. DeLL8 
8ylöpte do ck med nederla g. fö r honom, 
en är h ans solda ter voro alltfö r få och 
ö\Tiga soldater, som tidiga re varit dä r, 
gjort myteri kort förut, och lämn at ho
nom. D,\ rövarna nu V1mnit intriide i 
staden, sty rd es kurs rakt till m8ndarinens 
bost8d . Han tillfångatogs och blev utsatt 
för den nesligaste misshandel. Kineserna 
säga, 8Lt han blev slagen, så a lt »kö tte t 
lossnade fru n kroppen», oeh misshandel n 
upphörde ej, förr ä n livet flytt. 

Som geno m et t under kom mo 81b ut
lännin ga r på pl8tsen und an uL an sV~lrig

het, ja, det synes t. o. 111., som om rövarna 
denna g:tng g~tlt till Ju chow för att häm
nas P,l mandarinen. En del av dem voro 
nämligen fr ån Yiang, och brev till den 
platsen h a de sedan m eddela t, att fo ll,et 
där k unde vara lugna, ty nu hade de u t
L8 git h ämnd pa den av alla. h8tade man
darinen. 
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Hövarnas härjningar sy nas vara elt 
Guds g issel för della arma folk . Prof. 
Legge, den fr amståe nd(' s inologe n, säger: 
»Oet iiI' trolige n inte t lolk, som ul gj utit 
>;t myc ket blod genom egna s Irider, be
Li gringa r oeh massa!;rer, som Kina». 
Kina ii I' e tt land, som är »söndra t in om 
s ig självt» och man undra r : Vad skall 
slulet bliva ? Manne det är deras egen 
Sfldd, som nu bär sl(örd? Vi böva inlör 
elen tankell. Men des to mcr v ilja vi som 
8ldrig förr bedja , alt Gud må i sin out
g runcJliga n ~\d t aga bort domen! 

Nalh. Engbäck. 

Pil ön Haiti använde8 fi.l).ijshpp i emngelii 
{jänst. Biskop C",rson, tillhöran de Protesta n

tisk a· Episkopalkyrkan, bar nämligen erb,\Jlit 

til lstå nd att anv ända si g av l' ege ringe n ~ eyg' 

sk epp vid resor till s:\dan a delat· av ön, dit 

det med a ndra sumfil rd,medel är S'l go tl som 

omöjligt at.t resa . Han blir prl delta siitt i 

~I' :lnd att 11:\ ro ,lO ga, so m annars aldrig kllnna t 
IH s a"\' ev an gelium. 

B arbariska. l-rolldoktorer i Syda-rrw'ika bland 

i nd ic1\l _tarom ar (lärstäd es gi\-a genom s in be

handlin g ett ta lande exerope l p:1 heil enn om ens 

grymhct och mörke r. Bland Bororos tamlllen 
finnas oii tnligen trolldoktorer, som mena sig 

s li', under ledning aven ond aude vid DamJl 

mbope. SKrs kilt bli små barn offer för ,leras 

barbari. En kvinna berlittaile, :1tt hon gen om 

d em förlorat fe m a v sina se x barn. Hon för

k larade !:i vP!) , alt om mbopes rep rp''' Jlta nt för

kl arat , att barnen sk u lle dö, voro de rädd

ningslöst fö r lorade. .\.ven Olt) ile t ill ,ttas att 
födas enligt natnrens or(luing, hliva s;\dana 

nyfödila barn \(\'ä vc1 a av trolIdoklorn, genom 

att hnn Hig.[!c r bande n_ fI :'lts irl a mot mlJDnen 
och med tnmmen OCh pe l<hngre t l'rc'sa r ti:UIl

man n tisa n. Ännu värre är det ilo(,k, om 

troll doktorn b es lut ar, att bal'Oet sk all dödas 
före föd elsen . I så bil får i regel äve n mo-

För tJåra synders skull, all vi nämligen 

äro slom syndare, skola vi icke misslrösla 

eller förlviv/a. ty Gud, som för alla dem, . 

vilka av hfw'lat inse och bekänna sin 

synd, har of[enl/igen [ålil förkunna syn

dernas för/ålelse, erbjudit densamma dl 

va/' och en. och ingen uleslulit; han byler 

icke om sinllelag, ul an förbliver (( lit fram

gent sannfärdig i sitt ord och håller sina 

löfl en. 

Lulher. 

de'rn ge si tt li v, IJnder det trolldoktorn an

vänder all sin kra ft fö r att i1sfadkomwa mi ss
f:lll. 

::: 

Falcz,,~RerkYl'kan i Italien, den gam la pioniiir 

och martYJ'kyrkan, utför dt kr~rtigt, missions

arbete p,t ", jc ilien. ~iin(kilt :ir s kolv erksn Dl' 
heten blo mst rande . På fe m olika p latse r nn
nas skolor med till sammans l ,unu elev er, a\' 

vilka de flc~t" komma från romersk·katobka 
bern . I undervisningen j (leSS'1 s kol o t' lägges 

särskilt vikt vid att betona de evaugeliska 

sa no inga rJla. ~[an ön ska r dessn tom a tt e le

"ema s kol a deltaga i söndag,,~ko I:HI , och de 
fl esta a\' dem It and la i enlighet m ed denna 

av skotaus Lednin g klart ~up;iviJa öD skaD. 

De kOl'Nl'i1sk,~ 1J yesbylc)' in.11 010, om vi lkas 

li \'ak li g h ef, \'i förut meddelat, äro nn till a n

ta let lika lll flU ga som pre 'hy terian ern::l i Austra

lien. De bed riva y t t re m issit)n i S ih ir ien och 

Kina. J)cn :hlig<l hnd~et<, n h ii rför Il ppg:"tr f. o. 

till 20, OUO kr onor. Ko rr.n net' ha ttU föl' först:l 
grlll,l;eu bti\' lt vllldn till JYI cdl cmnH1T i sty rel sen 

fö r tven oe h ögskol or, oeh mon il is kutera r fri!
ga n om upprät.t an clet aven högskola fö l' kvinu
liga _tlld ente r. 

http:yesbylc)'in.11


62 S l N l M S L A N D, 6 mars 192.5, 

Insänd litteratur. 
Rerlexer f!'l{n svenskt miEsionsli\' i Kinil, 

I Killa U t!:!PR numer a ell tidning . s () m betr 

detbt namn. D r n utkommer fynt '': :'' r e"(' II , 

tltellt lem gå nger onl ii nlt 1/("1, ii r n: d i .~erad n\' 

fil. mag. D a v id Lindsko.C!', Lirare "i,l ')''''(1);),:::>' 

i'kola n i Kio,), \' a1'j,i!l,t" fru l \nn a Fr~fk!l. 

'\\'uch,mg , oc·h ]W 11 ,l. M or ri s UNglill !o!', Tiin' 

"hen g'. :tro m<>dlernmar i Tf'(]" kti one lL. 
)[i s,; ion ii rerll.a <1iCrllt(' ha kilnl bl'[; u \'[,t a " 

dQona tidning" ~ {l~ ()nl \';ll'andc en iörf.'llin g:..:.· 

l,i n k melliJn dem. s pridda .-om dc ,Innar., :iro 

1"1 rh, olik" wf'll,k'l mi,s iou prll:l s \,prk

"' lIl,hct,omr',dcn . De Jr ,l cl,i rfli l' 'l<'k , 1t II1c~1 

ghi,dj0 v ;iI1" ,n!lI:lt lien . - ~\n? lt för oss h1ir 

hemm a bj"der den pa my('kd. ;t, ' intn'." ' ,' " dl 
~1nbt'ia!l €' .... d~irfljr i n)i ~s iull ~\'iinll c: r [1 ~lS lwg

korost och intresse. Ci,'eh' js ,il' ele n ej a,'

sedd a ll ersiitl" de o l ik~. nri s-; ioll .-t.;,lning:nJl:l 

och kan ej b"II,' r g·ö rn. del. men v id s ida n 'av 

,h 'm har dell ,, 'ikPrL en uppg ift al L (Yl In. 

T l idni llp-c lI s rör"tn ll11tl,n"'r ],, ·11']' !I (' I.: " D å 

Jj ll ",- t fra u SO II' Il ( r,ifl'"t d et ,k illlr' lnc!(' /.," lll 

Il 't. de L bla nk :, . lld d ell"r <1 ,, ( k 1:rr:t ":" I'nd. 

f;i1' .-; \·;l\o " r det ej u t an knst a~ ut [ör att "lN 

lysu. 8 ::\ nlå lle Hlt a tidning ~i\ (' n gi\'a några 

refl" x('l', komnll, friln 0'- och "ärt arbete', men 

,lndock h" rs tal1lmallde hån e,' ighdel\s ljusa 

\'ärl<l,» 

.P. rell1l1l1l'raL ioJt ka II \ '!·rk s{:lll:I S genonl 

S ,'ell , k" III.i ,···ioIlCIIS ; Kill :l E Xpl·ditiu n . och 
{u' liga pl'f:.nu llH? rntio ll~i.l\·gift(,1l ~lr 

m.\'Ilt kr. ~ : 

Den U ma rs, s. 5:J. 

:lljss i o JJ ~ir W es le rs hemresa, s, 53. 
;\[i ss ion ~;rl'J'na s yarr1agsli\' . s, 51. 
\'ara sörjande \'än n,'r. s, 3G. 
De . ena s t ulrest,l missionärerna, s. 38, 
Sinans haJ'lJhcm, s . 5U, 
Cskylcligt h c18nue, s. (iO, 

l 'i behöva Il U a s e g r a r i d en gamla 
1,lisl enhelen . S/enen skall å/er {I(illras 
[Jort, uaklposlcl'JlCl kaslas till marken och 
den döda trOI1 [Id fram ur graven, 

OLFEBT nICARD, 
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lC D.. V~ixj ö, rör en HkoL.!.!'ossos 
nnlJ<.rh. 1.)0: 

" E I[ l nekoffcr ;> . I ill makarna J3crg-s 
v erk , ,,mllcl 100: 
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201.. M. S., ,J lq 'Po', ti ll H. Linder fiil' d: o 100: 
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)1. S, f ö l' kvi n nourbcld i ~[icll c hih 100: 
L. H: ..... lIlis s ion spase. till arbe tet 

bland 	 hnrn c Jl i Kin a, gm F. W. , 
tHor vik 4: 
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1~0. L. &, A. W. , Ghg-, lill undcr lL av 
elev v icl m a nI. sem in nri et 1;-; 0: ~ 

OnHlllud , till )~G unnur ,r'olk el{ min 
ne >, till 1I 11J. H\' lI~l:;on elev vhl 
Ill alI l. sCl!ti nari et 200 : 

Sätra 	sönd"g-".. l;olb~ rl1 . 1iiI Barnh. i 
S in u n, gill S . .T.. K in,", m:.<l"' <l J3: 

K.i ,-' >;l ad . ,öndag-s,kol barn, 1Hl el:o 
/-nn d :o ]J: '.J 

,:1.1. Förs"",!. j S lpnRlnn , Holm es t nel, till 
::.raria l'eltersson, a ll an\· . ,rte r 
goLlf. 	 25: -

Grebo l<lrg- till X. Eng-b:; .. !; för evan
g eliste n ~Ia. FCL-\\'en :;0; 

Kr. 5,n~: 11 

Allmänna 111 issioH.(: mt'{/ e l 19.0G7: 1;2 
_oS. M. 	 ]{:.< P" I,sio l/s!ol/ä 200: _

Särskilda i:i ll rlnl11fU 	 5,729: 11 

Sft,mllrl under leul'. månad 19:!.; Kr. U .996: 5j 

Med -vannt ta ck till ?; QI'je !Jiva re' 

" Fö r! r;;slc lI d,\ på lI ~rrc ll lill "\'ig lid: ly 
l[crrcn, li e n'en Lir l'll ev ig l\}illPU.. » 

l'vlissionstidningen 

S I N I M S L A N D, 
utkommer 1925 i "in :30:0" :lrg:lng-. 

Organ för Sven:;ka Missionen i Kina, 
redi ge r ad av Nath. HögmaH under med
verkan av Erik Folke, ,1Ia;·tin L i"d<:n m . 
fl., utkommer med 20 nnUllTI l' r om ,het, 
.·,nmL innehå lle r uppbygge lsea rtiklar, bibel
otuelil'[' . brev l r. Kina, samt m i. ions uoti· 
se r hau nilr och f j il rra·n. 

TidninO'en kosta r: h el t år kr. 2: 2:), 3 
kvanal 1;1'. 1: 73, h a lvå r kr. 1: ~ 5, 1 kvar
tal. kr. O: 90, 1 må nad kr. O: G5. 

, ''' nd 	 till lIi l,tndct kostar tid n ingen kr 
2: 75 pr år. 

PrenumerantsamIare, som verkFtiilla 
pr enum eration å närrn a ~tc 1'0 tkontur, e r
hå ll" , m o t i ns ii ndande ti ll r'xl' . av po,len , 
k vi tensl' r , kr. 2: 25 för va rj e 5 -tal ex. 
men då inl et f r iexemplar. 

::\ii r mi nd re än f, ex. ta"'as bör prenu
lTIeruti ou . kl'! pr~ P 0 '< \PIl . 

Prov re xern rJ!;; r crh ,l ll as gratis [rån ex· 
peditionen . R cd"kt iol1 cn. 

Expedition: Drot1oinggatao 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon : 4459. Norr 22473. 


I N N E H Å L L: 
I p assi onstid. - Gaml::t Förbundets sista profe lbudskap . - Seger. - Kallelse lill 
jJriislerlig tjäns t. - Fnln Hecl. och Exp. - Friin ;\[issioniircrn~l. - Frfll1. När oc h 

Fjiirran. - Insänd liltera lur. - Tacksä gelse- och Böneämnen. - HedoYlsJlll1g, 

~~~wA~~~wA~~~~~~~~~~~~~~A~'~~~~~~~~~~~~~ 

S tockholm , S,,,,,,1'. :I Tr)-ck e riaj<ticbolagcL 1925. 
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66. S l N Ul'l S L A N D. 20 m.ars Hl25. 

dig, Guds lamm, som 

frälst mlll själ !« 

Pris dig, Guds lamm, som världens synd borttager, 


tack att av nåd du frälst min arma själ! 


r den mig skänkta skrud jag Gud behagar 


nel, säger glatt till synd och värld farväl. 


Farväl då, värld, med all din gunst och ära, 


din usla vänskap gÖl' min själ ej nöjd. 


Vik bort ifrån mig, jag vill ditt ok ej bära, 


se'n av Guds nåd jag fåtCen bättr<fröjd. 


Slut mig, o Jesus, tätt intill -ditt hji!lrla, 


och låt mig smaka, se, hur' god du är' 


Då skall ej synd och värld, ej lust och smärta, 


från dig mig kunna skilja, Jesus kär. 


UU din nåd, din sanning och din fruktan 


du med din kärlek städs behåJle mig, 


och bilda, fostra med din Andes tuktan 


mig till att evigt älska, prisa dig! 


Giv n, ig ditt sinne, och uti mitt hjärta 


din kärlek gjut och där din ' vilja skriv' 


Då ä!' jag salig i båd' fröjd och smärta . 


och så är du, min Gud, milt hjärtas liv. 


Då kan jag vand!'a lugnt mot dOlda skiften 


och villigt bära korset efter dig; 


med dig förenad jag mot döden, griften 


kan g å med fröjd , viss, att du älskar mig. 


Och då du älska!' mig, vad vill jag mera';> 


Ej större salighet jag nämna ksn. 


Guds kärlek - o, vad härlighet och ära 


att äga den av nåd i dig, Guds lamm! 


Pris dig, Guds lamm, som världens synd borHager, 


s om med ditt blod så dyrt själv köpte mig, 


och mig var dag med detta blod rentvagel', 


lov, ära, tack och priS ske evigt dig I 




20 ma.rs 1926. S I N I M S L A N D. ' tJi 

Från 14 mars-mötet i Stockholm. 
I förra numrel Hv Sinims Land Olll

niimndes all på S. M. K:s å rliga bönc- och 
lacksiige lsedag den 14 mars i ~tr mölc 
skulle anordnas p ~t K. F. U. M. i Slock
holm. Nu är della böne- och lacksiigelse
möte ell minne blott. Del var emellerlid 
ett möte, då vi kände gemenskap även 
med Yåra 'vänner på andra platser. Där
fÖl' torde det vara av inlresse för Sinims 
Lands läsare alt höra någo t fr å n och om 
mölet. 

~li ss ionsrörcs t ~lIldarc E, Folke i Illeddc 
mötet med ntt Hisa Ps. 105 samt leda i 
bön. Därefler talade mi ss ioniir M. Li/l

äen, påminnande om Herren s Jesu IY,i 
rrågor i Mark. 10: »Yad viljen I då att j,lg 
skall HUa Eder få ?» och ),Yad vill du a ll 
jag skall göra dig?» - !Jet yal' fr ågor, 
som framsliilld es ay, Il e n'en , d~t han 
\andrade upp lill J erusa lem rör all lida 
och dö. Del iiI' frågo r, so m nu und er 
Ia s llagstiden släIlas till oss. }lå \'i då, 
lJled tanke p ~t vad Herren Jesus lidit och 
gjort rör oss, göra Idart föl' oss "ad vi 
önska ay honom. Sammanställa vi hans 
gärning med v~tr önskan, då hjälper del 
oss säkert nltkomma fram med en räll 
önskan, 

Vad skola vi dtt önska oeh bedja om? 
\'ad Iiinka Yi begii r a? Kapitlet i sin hel
het synes anlyda lI ågra beho\' , som passa 
oss både såsom enskilda och SO Ill mi s
sionsvänner. Vi ha t. ex , ber ii ltelsen Olll 
huru Jesus välsignar uar/lcn. Påminncr 
ej den Olll, att vi, för a tt bli \'iilsignack, 
behönl barnasinne ? Vi önska nu bli vä l
signade och lill viilsignelsl'. Därför be
höva vi förvisso det upprikti ga och lillits
fulla barnasi nn e t. Vidare anlydes i ka
pillet vårt behov av lär jungas inne i [ör
ening med of[ersinne, behovet a v tj äna
resinne samt behovet av <? 1l klar bliek. 
som vill ilr syn nerligen behövlig ej minsl 
för a tt ,kunna be dja . 

Fru Esicr Svcnssun sjöng sedan <t nge n : 
»Dyras te Jesus, dig vill jag äls ka»,var
dler bnd. (;, ,L ösierbcrU först p~llllin

dc om \' ii nncr lilL S. :\1. K., so m mit hem
lJud , och sedan berättade om crl'arenhc
ler undc'l' mi ss ion sr esorna i h emlandet. 
.\\' h ono m p rtlll indcs \'i också Olll vikl en 
;1 \' , 11\ bedja rör missioncn. 

Sedan än nu en sång sjungits t a lade 
Illissionsförcständare E. Foll..:c. Genom ho
nom p[lInindes \'i om ord et i Dan. 9: 25 
om Jerusalcm, SOIll sk ulle :tlcruppbyggas, 
Olll ock i tider a \' lrång mål. Det var ock
S,I under lid e l' , 1\' lrållg1ll ~tI , so m Jerusa
lem ~tl e ruppbyggd es. Fienderna hån ade, 
de cgna yoro modlösa, o\'illiga, tröga. 
Dock blev stadcn fiirdig. 

I\'ya Jcrusalcnl skall ock ell gång sttl 
fii r digl. Och ih'cn del ska ll byggas und er 
tidcr aY lrå n glll~tI. Ja, ju närmare den 
s ladens rullbordan ~ir d es to slörrc bli 
11' ;1 n g lll ~tl e n . Dc so m ha del i s ladelt kom
Illa lir den s lora bedröyclscll. 

I'"ö rl'ör{'\ scn sy nes nu oerhörl , 'c rksaJll, 
Illen .Tcrus'llem ska ll byggas und er jusl 
S:ld8 na sy[tra lider, då Yi behöva laga 
la s ta p ft löflet om att bli bevarade och 
I"rälsla lir den prövningens slund so m 
ska ll kOlllma över heja viirlclen, (Uppl). 
:L 10.) Vi behöva ock Nrhemia ssi nne , bli 
lika ltollom so m bad oeh kämpade lIndc/' 
del aH han fÖITiHtadr s in tjän s t. 

Eftl'r ([('SSa Dnl'öl',lll(]Cll \'id log böuc
och tacks~igclselllölr, ocll slutligen var 
gc mens a m lesupe anordnad, 

Undcr tcsupen läslcs h~ilsnil)gar från 
\'ä nn er, som tänkl p~t oss med sådana, då 
dc ej ),lIllllat personligt n ~i rvara. Så his
les dl lclegnull fr'lll Skclldle~l :;amt ,' el"
sc r , slzri\'na <1. Y cn missioncns gamla och 
trogna vän i. VadsleIla. De sist nämnd a 
laga vi oss friheten alt citera: 
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I dag vi åter en vård få resa 

och vittna om, att Gud hulpit har, 

Oss Satan sökt bringa skam och nesa , 

men vi i Herren haft starkt försvar. 


Sen Erik Folke kom ut till Kina, 

nu svunnit ha 38 år. 

Men ej en dag Herren glömt de sina, 

de tjänare, som hans ord utsår. 


Om än de ofta få tt så med tåra r, 

de ock med jubel ba skörda fått. 

Från skilda häll vi ha sport om drar, 

och nåden flödar i härligt mått. 


Om kassan tidvis rält skral har varit, 

och stu ndom nöden för dörren stått, 

Guds Fadersomsorg vi dock erfarit, 

då vi med bön ha till Herren gålt. 


Visst har med sjukdom och nöd han prö \'a l, 

Er, kära vänner, i Kommillen, 

Doek uti nöden Er Iro Ni övat 

och hell Er kastat på Gud allen. 


Ja, den som säller sitt hopp till Herren, 

förvisso ej skall besviken bli, 

Om ä n vi ty cka, att hjälp är fjärran, 

med tro och hopp dock förbida vi. 


Välsigne Herren då Kinas vänner, 

när vi nu möt's på vår bönedag. 

Oc h Herren, som det fördolda känner, 

oss give nåd fatta nya tag. 


Gud vare tack för var sjä l i Kina, 

som byggt sitt bopp uppå klippans grund' 

Må .Jesus, sol en, allt fort där skina, 

och många ingå med Gud förbund! 


C. A. 

Bedjen för missionärerna! 

Skriven till missionärerna! 

L A N D. .20 mars. 1925. 

En dikt av drottning Sofia. 
Vi h a i delta nummer förmånen att på 

tidningens andra sida kunna införa verser 
behand lande passion s tidens ämne och för
fallade av vår numera avlidna men ännu 
älskade och vördade änkedrottning Sofia. 
Det är oss en särskild glädje att införa 
dessa verser enär S. M. K. i drottning Sofia 
hade en trofast vän, som vi med särskild 
glädje och tacksamhet erinra oss. 

Nyheter angående general Feng. 

Bl and senare nyheter från Kina har del 
glatt oss aL t rå mottaga underrättelser som 
framställa general Feug i en annan dager' 
ä n tidigare i tidningspressen synliga tele· 
gram och meddelanden. Framstående per· 
soner förklara sig nu vara överlygade om 
a lt hans handlingssä tt var fulltberälligal, 
och även sådana. som ännu anse all ban 
handlat ovist, förklara det vara höjt över 
alla tvivel att han letts a v ädla bevekelse
grunder. Vi hoppas alt i näs ta nummer 
kunna införa en utförligare redogörelse 
rör dessa underrättel ser. 

Missionsresor och möten. 
i\Iissionä r E. O. Beinhoff har nyligen be

sök t Uppsala och Gävle och har i daga r
ua just hemkommit från en resa till Norr
köping, Linköping In. fl. platser. Kand. 
Glis t. iL österberg har nu börj a t en ny 
resa till ö stergötland och Småland . Mis
s ionsföresta ndare E. Folke s tår just färdig 
a ll resa till Jämtland och kommer all på 
di tre san även besöka örebro. Missionär 
och fru Blom befi nna sig ännu på resa i 
Norrland. 

Resor h ålla just nu på a lt planeras iiven 
till Skåne oeh Västergötland. 

Det finns blott en världsfraga : att kun
Ila föra Jesu Kristi evangelium in i fol
k ens hjärtan. 

W. GLADSTONE. 
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Vänner som fått hembud. 
Med smärtsam överraskning kom med

delandet om att vår gamle trofaste vän, 
f. folkskolläraren Guslaf Graner, i\'Iotala, 
fålt bryta upp frå n livet och ve rksambe
ten här. 
• Väl smög sig en aning om skilsmässan 
över sinnet vid senaste kära bE'söket hos 

Folkslcolliil'al'e Gustaf Gmn b', Motala . 

honom på senbösten. Men lUan ville inte 
tro sådant, och därför kom hembudet ändå 
oväntat. 

Under många år har han troget stått 
som vårt ombud och tjänat missionen . 
Varmt må vi tacka Herren för sådana 
vänner. 

Mycken ädel säd har han fått utså i 
skolan, för missionen och i nykterhet s
arbetet. Han föl.ide maningen : . Köpen 
tiden. och hann därför med mycket. Stäu
digt komma från honom meddelanden, som 
vittnade om hans varma kärlek till vår 
mission. - Nu är hans gärning fullbordad 
bär. Men hans utsäde skall bära frukt. 
Frid över hans ljusa minne! 

Endast några dagar senare kom ett nytt 
smärtsamt budskap om skilsmässa här. 
Det var fru Anna f>etersson -Halldorf, som 
fått ingå i vilan. Hon var så att säga även 
.genom blodsband förenad med vår mis

sion. Moder till fru Gertrud Wester kände 
hon mycket d.iupt sin dotters tidiga bort
gång i Kina. Nu njuter hon redan åter
seendets glädje. l\Ien för den efterlevande 
maken och för den övriga familjen kännes 
helt visst saknaden svår, då föl' dem hem
mets sol nu dalat. 

Väl är hennes minne ljust och glädjen 
över hennes lott dyrbar, men sldlsmässans 
bit terhet hör dock mana oss aU i bön in
för Gud bära fram de kära, som stå sör
jande, och därvid särskilt tänka på bro 
\\Iester, som under sin hemresa kommer 
att mötas av den smärtsamma underrä t
telsen. Hans lilla gosse Sven har nu mistat 
även sin älsl<ade mormor, som så inner
ligt tagit sig an honom . C. Ö. 

))Dödel1 är ej slutel; den är endast e ll /ly 
IJörjwl. )Jöden iiI' ej huset s herre; den iiI' 
endasl porluaUen vid Honungens palais, 
vilken hor lili uppgift alt öppna och släp
pa in Konllngens giisl er till euigh el ens 
rike. )) 

J. H. JOlU e11. 

Den .kinesiska [örsamIi ngso rg ani sa tio
Ilen om "ilken Yi p ~\milln a S genom bilden 
)J ~l [ör slCl sida n. 

\Iölen som yaril anordnade, s. 67 . 

Gener <l l Fen g, s. ö8. 

Kommande missionsresor och mötell, 


S. GS. 
Miss ionärerna och deras a rbete. 
\'änner som fått hembud, s. 09. 
De kri stna k ineserna, S. 70. 
\' å ra semina rier Oell skolor i Killa samt 

de som arbet a j denna verksamhetsgr en, 
s. 	 71. 

~Ii ss i o ll s l i tl e r a tur , s. 72. 
Mi ssionstidningen Sinims Land , s. 72. 
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Bönhörelser. 

>Elias var en människa, med samma natur 
som vi . Han bad en bon - - -, och det 
regnade icke, - - - åter bad lJao, oclJ (Et 
gav himmelen regn. ' Jak. o: 17. 

En kirlesisk familj. 

Hur ofta kommer ej dct ordet i CllS 

tankar h ärule! Vi se och böra kineser 
',av samma natur som yj", långt ifrån full
komliga, många gånger så olärda alt de 
ej ens kunna läsa silt nya testamente en 
gång, men när d et gäller bönen så långt 
komna, att man bara häpnar och tackar 
Gud. ,Dc ropade till Herren i sin nöd, 
och han räddade dem ur deras trångmål> . 
Enkelt och naturligt taga våra kinesiska 
vänner dessa bÖnbörelser. Gud har ju 
lovat alt höra bön, alltså är det ej någol 
märkvärdigt alt han gör det. Men ibland 
vid samtal kan det komma fram något om 
dessa bönhörelser, och jag dll därför be
rälta om några, som kineserna talat om 
för mig. 

En kvinna berättade, att hon i början 
ej förstod, h ur hon skulle bedja. Hennes 
man var svårt sjuk. Hon förstod, aU hon 
ej borde gå till templet och bedja avgu-

L A N D. 20 mars 1925. 

darna 0111 medicin, men medicin behövde 
ju mannen för att bli frisk. Så tog hon 
Iilet vatten i en skål, gicJ{ ut under bar 
himmel, knäböjde och bad Herren Jesus 
hälla litet medicin i skålen, så att hennes 
man skulle bli bra. Efter bönen tog hon 
skålen med sig och ga v mannen at t dricka, 
utan alt säga honom vad det var. Han 
blev rrisk, trots det att sjukdomen varit 

mycket svår. Nu förstod 
hon, alt del var bönen, 
och ej valtnet, som gjorl 
bonom frisk. 

En kristen hade ett enda 
husdjur: en ko. Så blev 
kon så sjuk, att de som 
stodo omkring ansågo allt 
hopp ute . Kon kunde 
knappast andas. Den krisl· 
ne mannen bad : Herre, 
\'ill du förbarma dig! Du 
vet, atl jag har ingenting 
annat. Jag behöver denna 
ko. Gör henne frisk . Amen. 
Till grannarnas s tora för· 
undran blev kon frisk, 
och mannen tackade Gud 

En kvinna, som av Gud 
mycket välsignats i förbö

nens ämbete var ute på landet hos sin 
dottcr och måg. Så får hon utai1 yttre 
anledning en stark maning alt gå hem 
tiU staden, där hon får klart [ör sig an
ledningen till det plötsliga uppbrottet 
från dotterns bem. Evangelisten ligger 
svårt sjuk, missmodig över sin oduglighel 
och utan någon hjälp. Såsom gammal 
gumma kan hon nu få hjälpa bonom, och 
genom en dröm, som hon just haft om 
honom, får hon också lrösta och upp
mun lra hans sin ne. 

Samma kvinna drömde en natt, alt hon 
skulle gå till en ung fru, som lidit för
följelsc för evangelie skull, och bedja för 
hennes ham, SoUl var sjukt. Hon hade 
ej hört om barnets sjukdom, men gick i 
lydnad [ör drömmen, utan alt rräga efter 
"ad människor skulle länka eller säga om 
henne. Framkomruen fick hon veta, aU 
den lille gossen .verkligen var svårt sjuk,. 
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Genom bönen räddades han från lidande, 
och är nu en ovanligt frisk och duktig 
pojke. 

Det mest underliga var dock följande: 
Denna bedjande kvinna fick mycket svår 
tandvärk . Hon kunde ej tugga utan stora 
smärtor. Hon talade med en annan kristen 
om det och bad om förbön . Själv bad 
hon naturligtvis också. I-rennes bön lydde 
så: 0, Gud, om du vill ha mig kvar här 
på jorden aLt tjäna 
dig, så vet du. alt jag 
behöver tugga. Som 
det nu är kan jag 
ju ej äta och då kan 
jag ju ej få krafter 
att tjäna dig . Gör 
mig därför frisk från 
tandvärken, om du 
vill låta mig leva 
längre. - -- - Tand· 
värken upphörde. En 
hit aven tand föll 
u t, och en ny tand 
väx te ut i stället. 
Nu kan hon äta utan 
svårighet! (Denna Jn>illlla är över 50 år). 

Dessa bönhöreiser äro ju enkla och van
liga händelser, men .(ag vill lala om dem 
rör att visa, hur kineserna verkligen olaga 
allt till Gud 1 bön ». Är det ej denna en 
faldiga och barnsliga rörtröstan och till
lit, som vi också behö\'a? Yilken stoJ' 
förmån är det ej för oss härute att s~ 
ofta få se Herrens ingripande såsom sval' 
på bön! Hemma är del så mycket som 
sl,ymmer undan honom själv och lätel' 
redskapet komma i förgrunden. 

.Man skall utbreda ryktet OlD din stora 
godhet, och jubla över din rättfärdighet,. 

Ps. 145: 7. 

Jngebol'g A. ck::ell. 

Della liv är icke en Hälsa ulan ell iill
frisknande , icke elt varande Illan e lt liC//'

dande, icke en vi/a ulan en övning. Vi 
äro rlel ännu icke , men vi bliva det. 

j\lIltRTIN LUTHER. 

Redogörelse för manliga seminariet 
höstterminen 1924. 

SIwIall slöt en mycket lyr.kJig termin 
den 22 dec. 1924. Det var första termi
nen efter genomförandet av .Nya syste
meb, varigenom i\lellanskolans klasser 
ökades med en, så att vi nu ha sex klas
ser med 75 el ever, vilka vi hoppas alla 
en gång skoja kunna inträda i deras led, 

Fot.o: R. AnJe)'S.:w n . 

som tjäna Herren. Av dessa äro tio från 
andra missioner. 

Det var också fö rsla gången vi rått hälsa 
två av våra egna ele\'er, vilka fullbordal 
sina universitelsstudier vid Shangtung 
Christiau University, Tsinanfu, såsom lä
rare vid vårL seminarium. Den ene är 
Chi Full-hoh, som eftcr en tcologisk kurs 
nu inträtL som liirarc i luistenclom i hela 
\lellanskolan oclt seminariet; dcu andre 
är Chia Rill-sin, vilken genomgått en na
turvetenskaplig och maLematis.k kurs och 
nu undcrvi sa r i dessa ämncn i skolan. Vi 
hoppas, alt dessa två, som äro våra egna, 
skola med sLörre kärlek och förståelse 
omfatta både undervisningen och elever
na, orh kunna hjälpa de senare till rätta 
i deras många tvivel och spörsmål. 

Det är en kritisk tid för de unga i hela 
världen och icke minst i Kina. Nya tan
kar och ideer stl'ömma dem till mötes i 
böckel' och tidskrifter och inle alla äro 
Lill godo, utan somliga föda tvivel i de 
ungas hjärtan. Så mycket slarkare ver
kar inflytandet, om det understödes av 
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lärare. Med vetskap om, att de flesta uni· 
versitet i Kina äro härdar för nyrationa
lism, voro vi litet undrande och tvek
samma, om dessa två kunnat bevara sin 
tro och kärlek till Jesus. Vi äro glada, 
att vi våga säga, alt så är fallet, och vi 
hoppas därför, alt deras inflytande kall 
verka ledande i rält riktning och hjälpa 
de unga, som lättare för dem än för oss 
öppna sina hjärtan. 

Vi kunna också se tillbaka på en rikt 
välsignad hösttermin, tack vare den and
liga hjälp, som gavs under de kinesiska 
pastorernas, Marcus Cheng och Hsieh 
Meng-tseh, besök här. Många av de unga 
kommo då till klarhet om sitt barnaskap 
hos Gud, och andra fingo kraft att be
sluta sig för en tjänst åt Gud, och vi tro 
alt dessa frukter blivit beståndande. 
Efter dessa möten, som sammanlagt va
rade i 16 dagar, blevo de små bönerum
men väl besökta och de gemensamma 
bönemötena varma, även blev det mera 
fart i predikoverksamheten på landsbyg
den. 

Detta andliga uppvaknande har återver
kat ' på . studierna, som trots uppehållen 
rör möten och annat bedrivits med kraft, 
och examensskrivningarne vittnade om, 
att arbetet ej varit förgäves . Dessa skriv
ningar försiggingo i stor frid , trots att 
statsskolornas elever i provinsen rörkla
rat allmän strejk emot examensskrivningar 
och t . o. m. gått till bandgri pligheter mol 
sina lärare och rektorer. Vi kunna där
för >lacka Gud och fatta mod" och slödda 
av hemJandsvännernas varma förbön fort 
sätta della viktiga men i denna lid yllerst 
svåra arbete. Bedjen för oss! 

David LandiII. 

Missionslitteratur . 
Från Svenska Missionens i Kina förlag kua· 

na följande bäcker ,rekvireras: 

Hudson Taylor. 
Ma.n.nen som vågade. Tredje uppl. En 
ski ldring för uQO"dom fl\' ~:Iarsha Il 
Broo.mbaJI. Med t~lr·ika' illustration·er. 
Pris kr. 1: 5 ex. 25 % re batt. 

Ädelstenar i Mästarens krod8. 
Livsbild6r f'rån miss-ionsa.rbetel i Kin.a a \ 
fru R. Go!ortb. Pris kr. 2 25. På Jenn~ 
bok lämnas nu 50 % rabatt. 

Från lidande till seger. 
En kineskvinnas livskamp a v Ingeborg 
Ackz.ell. Rikt illustr. Pris kr. 1: -. 
es. 25 % ra ba tt. 

Missionskallelsen. 
Av J. Hudson Taylor. Pris 25 öre. [, ex. 
~5 % rabatt. 

Missionstidningen 

S l N l M S L A N D, 
utkommer 1925 i sin 30 :de årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina. 
redigerad av Nath. Högman under med· 
verkan a v E,·ik Folke, Mart·in Lind.fh~ m. 
fl., utkommpr med 20 num mer om 1l.ret. 
samt innehåller uppbyggelseartiklar, bibel· 
stud ier, brev fr. Kina, sam t mi~s ionsnoti. 
:-'0[" från när 'of'h fj~irl'f1 n. 

Tid ningen koshtr: helt å.J. kr. 2: 25, :> 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar· 
tul. kr. O: 90, 1 månad kr. O: 65. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr 
2: 7;5 pr år. . 

PrenumerantsamIare, . som · verk ställa 
pr enumeration "" närmaste postkontor. er· 
hålla, mot insändande till expo av posten ...; 
kvittenser, kr. 2: 25 !ör varje 5·tal ex. 
men då intet friesemplar. 

När mindre än 5 ex. tagas bör prenll· 
nleration ske p:1 poste n. . 

Provexempla r erhållas gratis fn\ n ex· 
[led itionen . Redaktionen. 

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


I N N E H Å L L: 

. 111. - Pris dig, Guds lamm, som fräls l min sjiil! - Fdill 14 mars-mötet i Slock

holm. - Från Red. och Exp. Vänner som fått hembud. - Tacksägelse - och 

Böneämnen. - Från missionärerna. 


Stockholm. Svenska Tryckeriaktiebolaget, ]920. 
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Överingenjör K. G. Magnusson. 
När vi i dag måste sätta det bety

delsefulla korsets tecken över K a r l 
G u s t a f M a g n u s s o n s namn sker 

det under den djupaste smärta och 
saknad. Helt nyss stod han mitt 
ibland oss full av verksamhetskraft 

och hälsa. Det är, som om tanken icke 

kunde fatta, att han i dag på morgo
nen (den 30 mars) lämnade oss, att 
vi aldrig mer här i främlingsskapets 
värld skola få se in i hans vänliga, 
goda ögon eller höra hans stämma 
tala till oss. 

Endast omkring 10 dygn långvarigt 
blev det sjukläger, som blev vår väns 
sista: Torsdagen den 19 mars åter
kom han från en resa; fredagen var 
han i verksamhet på ' kontoret. Men 
på lördagen hade den halsfluss, av 
vilken han börjat bli besvärad, så ut
vecklat sig, att han måste intagas på 
Sabbatsbergs sjukhus. Ytterligare kom
plikationer tillstötte emellertid, och 
till sist var den flämtande livslågan 
så svag att den slocknade ut stilla 
och lugnt. 

Genom K. G. Magnussons frånfälle 
gör S. M. K. en förlust så stor, att 
den ej kan beskrivas. I S. M . . K:s sty
relse har Magnusson oavbrutet stått 

som ordinarie ledamot alltsedan år 

1897, därav 25 år som kassaförvaltare 
och sedan 1922 som vice ordförande. 
Det är ett högst betydande arbete, 
som Magnusson för missionens räk
ning under alla dessa år på det mest 
uppoffrande sätt utfört. Han icke 

blott deltog i sammanträdena utan det 
blev ofta hans lott att verkställa alla 

mera betydande utredningar, särskilt 
allt som rörde missionens ekonomiska. 
förhållanden och praktiska problem. 
I Arbetsutskottet, som Magnusson 

alltid tillhörde, fick han lära känna 

missionen riktigt från dess insida. 
Här fick han glädjas med och lida 
med så som endast de få, vilka Gud 
kallat till en ledareställning i sitt rike. 

Det är en oskattbar rikedom och er
farenhet rörande vårt arbete, som vår 
vän tagit med sig, då han nu gått 
ifrån oss. Nu om någonsin tyckte vi 
oss behöva detta stöd i vårt arbete. 

Att Magnussons eminenta förmåga 
redan tidigt uppmärksammades och 
togs i anspråk förvånar icke. En 
mångfald hedrande förtroendeuppdrag 
lades på hans axlar. Vid årsskiftet 
stod han ännu med i 23 styrelser och 
kommitteer. Han var vice ordf. i 

Stockholms K. F. U. M. och medlem 
av K. F. U. M:s Förbundsstyrelse; i 
Stockholms Stadsmission var han 
mångårig styrelseledamot och kassa
förvaltare. I Brommå, där han var en 
av den nyanlagda trädgårdsstadens 
första bebyggare, var han samhällets 
»grand old man», som hedrades med 
ordförandeposten i ett flertal före
ningar, med kyrkovärdskap etc. 

Bland ungdomen i Bromma fann 
M. ett fält, som han med förkärlek 
besådde och vattnade. Den kyrkliga 
ungdomsföreningen i Bromma hade i 
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honom en ledare som älskade dess 
medlemmar med en andlig faders kär
lek. Lördagskvällarne var det sällan 

lönt att kalla Magnusson till något 
sammanträde. Då var han alltid tro
get med bland sina kära unga. En 

av de sista gärningar Magnusson 
gjorde, sedan halsåkomman gjort det 
omöjligt för honom att tala, var att 

skriva ett brev till ungdomsförening
en. För de unga stod Magnussons 
gästfria hem alltid öppet. Den vän

sällhet och äkta kristliga glädje de 
här mötte skola de nog aldrig 
glömma. 

En sällsynt harmoni och inre sam
ling var utmärkande för Magnusson. 
Denne verksamme man, som förutom 
det här ovan relaterade, utövade som 
sin egentliga jordiska kallelse chef
skapet vid ett av Stockholms större 
industriföretag, sågs aldrig nervös 
eller jäktad. Denna inre harmoni be
härskade honom och spred sig genom 
honom även till andra. Hemligheten 
härtill var nog den, att Magnusson 
hade fått sin blick högt riktad; hans 
livssyn var alltigenom ideell och 
sant kristlig . Och han tillämpade 
den på de praktiska problemen. 

Alltmer blev detta utmärkande för 
Magnusson. Han gick på sistone 
ibland oss och delade, utan att kan
ske själv märka det, ut oförgängliga 
gåvor varhelst han gick fram. Man 
blev andligen rikare i hans umgänge. 
Han var en gren i vinträdet, som bar 

ädel frukt. Helt visst skall hans säll 
synt sköna minne länge leva i välsig
nelse och han skall saknas när hans 
plats nu står tom. 

Närmast sörjande vid båren stå nu 
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änkan, fru O l g a M a g n u s s o n, 
f. Carlholm, och barnen Y n g v e och 
I n g r i d. Dem vilja vi nu särskilt 

anbefalla i missionsvännernas förbö
ner. Oerhörd måste framför allt för 
dem saknaden vara. 

Dock, här behöva vi icke sörja så 
som de där intet hopp hava. V år äl
skade vän har blott gått före. Hans 
tro har blivit förbytt i åskådning. 
Hans älsklingspsalm, som här nedan 
citeras, låter oss ana vad som djupast 

var vår hänsovne väns hjärtelängtan 
och hopp. 

»Ej mer med blicken skum och svag 

Jag leta skall Guds anletsdrag 

I världens dunkla spegel 

Men Herrens klarhet ohöljd se 

Bland dem som äro tecknade 

Med Herren Guds insegel. 

Salig, Salig skall jag röna 

Allt det sköna, Sanna höga, 

Som här doldes för mitt öga. 


Min sällhetsdag, jag väntar dig, 

Jag redo är, jag kläder mig 

I vita högtidsdräkten. 

Kom, Jesu! ' Ja, jag kommer snart' , 

Du svarar mig, jag hörer klart 

Din röst i morgonväkten. 

Ära , Ära V are Herren ! 

Viken fjärran, Sorger alla! 

Gudi vill jag mig befalla. » 


Han är trof as t! Arma, trötta hjärta, 

Du som tryckes utav mången smärta, 

Tynges ned av vard agslivets strid. 
Han är tro fas t, fas t i mörker höljes 

Herrens härlighe t, h on endas t döljes 

Av din Fader nu en liten tid . 
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Gamla Förbundets sista profetbudskap. 
Av N. H - Il. 

IV. 

Det fruktansvärda resultatet av den

na folkets andliga ställning blev att 
f ö r b i n d e l s e n, g e m e n s k a p e n 

m e d G u d b r ö t s. Och det mest 

tragiska härvidlag var, att folket och 
dess andliga ledare syntes vara omed

vetna om sin andliga bortkommenhet, 

nöjda och tillfredsställda med sig själ 
va mitt i all sin döda formalism och 

syndiga tolerans. 
Malakis profetiska budskap genom

löpes aven serie av frågor och svar. 

Jehova frågar genom sin profet och 
folket svarar. Det sålunda förda sam
talet lägger i dagen folkets alJdliga till 

stånd och uppenbarar, vilken ande det 
var, som besjälade · dem. Sju gånger 

omnämnes detta gripande samtal mel

lan Gud och hans folk. Alltjämt höra 
vi samma entoniga, om självtillräck
lighet vittnande svar från folkets läp

par. 
Låt oss något litet stanna inför des

sa sju samtal. 

I. 	»Jag har bevisat eder kärlek », 
I : 2. 

»V a r m e d har du då bevisat oss 
kärlek? » 

2. 	 »1 präster förakten mitt namn », 
I: 6. 

» V a r m e d hava vi då visat för

akt för ditt namn? » 

3. »1 frambären ovärdig spis på 
mitt altare », I: 7. 

»P å v a d s ä t t hava vi betett oss 
ovärdigt 	mot dig? » 

4· ,, 1 trötten ut Herren », 2 : 17, 

Var m e d trötta vi då ut honom? ') 

5. » Vänden om till mig », 3: 7· 
» V a r u t i n n a n s k o l a vi vända 

6 ~ ,, 1 röven ju från mig », 3: 8. · 

»P å v a d s ä t t hava vi rövat från 

dig? » 

7. »I haven talat hårda ord mot 

mig », 3: I3 · 
" Vad hava vi då talat mot dig? » 
Dessa frågor och svar uppenbara 

på ett målande sätt folkets andliga 

ställning. De hade återuppbyggt 
templet, altaret stod åter på sin plats, 
offer framburos, högtider och fastor 

försummades ej. Alla former iaktto
gos in i minsta detalj. Då kommer 

Herrens profet med sin fruktansvär
da anklagelse och visar dem, att de
ras liv och hjärtan stodo i en skri 
ande motsägelse mot allt det, som 
dessa former skulle symbolisera och 

vara ett uttryck för. Mitt under sina 
gudstjänstövningar hade de, utan att 
själva märka det, glidit bort ur ge

menskapen med Gud. Under det de 
sysslat med heliga ting hade de till 

låtit synd och otro vinna insteg i si_~a 

hjärtan. Under det de fasthöllo vid 
den mest ortodoxa tro och i allt iakt

togo fädernas stadgar, gingo de i sina 

hjärtan bort från Gud. Gud blev för 

dem en annan Gud än han varit för 
deras fäder patriarkerna . Dessa 
van d r a d e m e d G u d i innerlig 
gemenskap och barnslig förtröstan . 
Mal. 2: 6. Nu var Gud för detta sena 
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släkte vorden en Gud, vilken man sök

te tillfredsställa med en blott formell 

yttre gudstjänst utan att i hjärtat 

älska honom över all ting och i villig 

lydnad tjäna honom. 

2. D e t f ö r d ä r vad e f ö r b u n

d e t. 

Så tedde sig det andliga förfallets 

mörka tavla under den siste gammal

testamentlige profetens tid. Den tav

lan återger de mörka skuggorna av 

f o l k e t s synd och otro. Men de 

mörkaste konturerna i denna gripan

de målning av andligt förfall, ha vi ej 

ännu sett. P r ä s t e r n a , folkets and

liga ledare, hade gått i spetsen för 

denna utveckling; genom sitt exem

pel och sitt föredöme hade de kom

mit andra på fall. Därför riktar ock 

i andra kapitlet profeten sitt ord sär
skilt mot dem. 2: l. 

Med ett gudasänt vittnes myndig

het vänder sig Malaki mot »Herrens 

prästen) . När vi i detta sammanhang 
tala om Herrens präster må vi då icke 

glömma hur allvarligt ett sådant ord 

bör komma till oss, som genom Guds 

nåd i Kristus Jesus kallats att vara 

»ett andligt prästerskap » i det Nya 
Förbundets för alla, som höra Kristus 

till, gemensamma, saliga men ansvars

fulla tjänst. Det är ett oändligt all 

varligt förh å llande, att Herrens präs

ter aldrig kunna synda och falla en

samma ; i fallet draga' de andra med 

sig. Prästernas nitälskan hade kallnat 

och efterträtts av den mest profana 

vårdslöshet i tempeltjänsten, l: 6, 7, 

8, 12, 13 f; de visade en syndig tole
rans, då de mottogo som offergåvor 
sådant, sQm de skulle ha förkastat, 

I : 7, 8, 12; de betraktade sina plikter 
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som en tröttsam ' börda, l: 13; de to

go personliga hänsyn till människor 

i sin förkunnelse, 2: 9; de voro den 

egentliga skulden till att Herrens al

tare överhöljdes med de frånskiljda 

hustrurnas tårar, i det att de tolerera

de och sanktionerade de alltmer gäng

se skilsmässorna, 2: 13; att tionden 

ej fullständigt inbetalades buro präs

terna en stor skuld uti, då de på ett 

olovligt sätt tillägnade sig själva en 

del av tionden, 3: 8, 9; hela deras liv 

var sådant, att det bar vittne emot 

dem och blev en stötesten i folkets 

väg. D e buro den egentliga skulden 

till det andliga förfallet i Israel. 
Forts. 

JESUS KRISTUS .4R LIVET. 

Ej rör döä och qnwar rädells, 

l , som sö],:en H err en Krist' 

Upp till högtid , fröjdens, gläd ell s! 

llerren lever än förvisst, 

han har u pps tått, han har vu /lnil , 

döden s skräc k [ör evigt slJllIlJlit. 


(;e /lo m tidens Ga/i/ien 

{öre eder går hall ä/L 


Jes us Kristus Na:: an!en 

ed er t ör till hi m m elen. 

IIan bestra!rar, han benådar . 

salig den so.m honom skådar. 


Se, hur löft ena fullIJOrd as' 

. lIft har sketl .. som H erren soyt. 

S läkt e efler sl äkt e jordas, 

död en dock har mist sin malJ 

Det rör evig tid st år skrivet: 

Jesus ]{ri slu s han är live /. 


Upp att denna fröjd kil n g;i)ra , 

Vi tillsammans jl/bla få. 

L åten hela lIärld en h öra, 

alt {rUll död till liu v i go! 

:\ ra vare Gl/d i höiden ! 

Så {ulll~omnas puskafröjde n. 


Paut N il sso /l. 
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Marskalk Feog Yii hsiaog. 
Härmed meddelas ett utdrag ur en tid

ningsartikel, som varit synlig . i en av 
Kinas större tidningar på engelsl<a språ
ket. Artikelförfattaren är direktorn för 
Kina Inlandsmissionen D. E. Hoste. Då 
mr Hoste haft rika tillfällen all följa 
händelsernas utveckling på nära håll och 
dessutom besitter en ingående kännedom 
om kinesiska förhållanden, är hans ut
talande av stort värde. Marskalk Feng 
har på grund av den statskupp, han ut
förde i Peking, blivit skarpt klandrad av 
manga, men det synes, som skulle den 
allmänna opinionen nu börja vänd a sig 
till hans förman . Att Feng ej varit nå
gon persona grata i de vanliga kinesiska 
miiitärledarnas ögon är naturligt, då he
la hans liv och exempel står i så skarp 
motsats mot deras. H an har alltid visat 
sig vara den försakande rä Itskaffens 
fosterlandsvännen, under det deras hand
lingar varit förestavade av egennytta och 
maktlystnad. 

Mr Hoste erinrar först ·därom, att den 
som sätter sig upp mot sina överordna
de därmed ådrager sig ett stort ansvar, 
men han påpekar ock, att historien bär 
otvetydiga vittnesbörd därom, att det 
funnits tillfällen, då sådan insubordina
tion varit berättigad, emedan endast på 
den vägen land och folk kunnat räddas 
från undergång. 

II'Ir Hoste fortsätter: »Enligt min me
ning var Feng fullkomligt i sin rätt, då 
han bröt med marskall< Wu Pei fu. 
Denne har ock själv erkänl·, att Feng 
länge· och allvarligt sökte förmå honom 
a tt avstå från fälttåget emot Chang Tso 
lin,då det hela ju ej var annat .än en 
tvekamp om makten. Att för ett sådant 
ändamål· offra massor av människoliv 
och föra oerhörda lidanden över andra 
vore enligt Fengs· mening ett brott. 

Vidare gjorde det sätt, varpå. Wu hit
tills använt sina stora makt resurser, det 
omöjligt för Feng· att "idare stödja ho
nom. Wu har aldrig gjort några allvar
liga försök att sätta en damm för rövar
nas omänskliga framfart. Han har aldrig 

gjort något för att stävja det åter över
handtagande -opiemissbruket. Han har 
aldrig hindrat sina ämbetsmän från våld 
och utpressningar. De stora summor 
skattemedel, han indrivit,- har han aldrig 
använt för det allmänna bästa. 

Däremot är det ett oemotsägligt faktum, 
att Feng a sin sida alltid använt all sin 
makt och allt silt inflytande att överallt, 
där han varit komm~nderad, stävja det 
onda, skapa, reda och ordning i landet 
och på allt sätt främja folkets bästa . 

Låt mig här betona, att han alltid be
mödat sig alt handla rätt och rättfärdigt , 
ej därför, att han ville framträda som en 
kristen, utan därför, att han ansåg det 
vara sin plikt som ämbetsman. Var och 
en vet, alt man kan framträda med en 
kristlig bekännelse och till synes med en 
fullt uppriktig sådan och ändock komma 
till korta, d~l det gäller att uppträda i 
det oHeniliga livet. Personligen är jag 
fullt övertygad om, att Peng ar en all
varlig kristen, men det är ej från den 
synpunkten, jag nu bedömer honom, utan 
jag stöder mig på det kända sakförhål
landet, att han under hela sin ämbets
mannabana ständigt visat sig vara en 
man, som under självförsakelse med tro
het och nit verkat för sitt falles bästa, 
så långt hans makt och inflytande sträckt 
sig. 

Låt oss vidare besinna, vilken stor risk 
Feng löpte, då han valde denna väg. Han 
ej blott satte sitt eget liv på spel, utan 
även den sak, han kämpat för. I-lade han 
å andra sidan blivit 'Vu trogen, hade han 
helt visst förhjälpt honom till seger och 
därmed för sig själv vunnit rik ära och 
stora utmärkelser. 

Efter moget övervägande har jag kom
mit till den övertygelsen, att Feng hand
lade rält, då han övergav Wu, och alt 
han därmed avvande otaliga och svåra 
lidanden från sitt land och folk» 

Så långt mr Hoste. 'Detta uttalande 
skall helt , 'isst mottagas med glädje ay 
de många. som stått frågande och .und
rande inför alla rykten, som nått oss, att 
Feng slniHe ha gjort sig skyldig till nes
ligt förräderi. Må hans förebedjande vän
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Ljus i mörker. 

Vi h a helt nyligen mott ag it kvartalsbe
rättelser för fjärde hartalets arbete på 
-vårt fält. De tälja om mycken oro och 
's tI"id men ock om Herrens bevarande 
makt och om hans nåderika hjälp. Vi 
t aga oss nu friheten meddela ett par ut
-drag ur kvartalsberättclserna, som belysa 
-detta. 

Missionär Nath. Engbäck, Honanfu, bör
jar sin redogörelse sålund a: »A lIa Israels 
barn hade ljust, där de bodde.» (2 Mos. 
10: 2.3) Bland ·de många bevisen för Her
ren s omvårdnad om sitt folk framstår det
ta ord särsldlt påtagligt och dyrbart. Det 
var ej blott för Israels barn ett bevis på 
att Herren var med dem, ut an också för 
-egyptierna ett kraftigt vi ttnesbörd om 
makten och kärleken hos den Gud, som 
Israel dyrkade. - Det grlI1gna kvartalet 
har för vårt distrikt varit mörkt i många 
:avseenden, och dock kunna även vi, med 
tack till Gud, skriva detta ord som en 
lämplig sa mma nfat tning av våra erfaren
he ter. Vi vilja ocksa tro, alt delta blivit 
till ett mäktigt -vi ttnesbörd om var Gud 
·och Frälsare.» 

E n annan av våra miss ionärer, Malle 
Ringberg, Mienchih, börjar sin berättelse 
med alt omtala, att det vid en morgonbön 
i kapellet varit ett särskilt lacksägelseäm
ile, alt åler en natt gåll ulan alt rövarne 
hade kommit. 

Av detta och liknande yttranden förstar 
man, vilket under det är, att ingen av vå
r a missionärer blivit tillfångatagen ellel' 
s kadad. V i ha också mottagit tidningsur
klipp därutifra n Som kraftigt betona sam
ma sak.. Ett sådant berättar t. ex., att i 

ner genom dett a än mer uppmuntras till 
a tt . hål1a ut i förbön för honom och för 
Kinas prövade och sargade folk! 

E. F. 

en viss arme alla officerare av lägre grad 
än överste, då natten kommer, Själva grl 
ut för a tt, som det heter, »indriva sin av
löning». 

Lå t oss tacka Gud föl' vad han gjort, 
men må vi ej heller glömm a a tt bedja för 
de våra därute I 

Missionärer, som hehöva särsI.dld 
förbön. 

Alla vara missionärer behöva givetvis 
ihågkommas i våra böner, och dock är 
det några, om vilka vi veta, att de, på 
gru nd av klenhet, äro i särskilt behov där
av, och om vilka vi därför nu önska 
påminna . Fru Augusla Berg har för lä
kareundersökning och beh and ling vista ts i 
Pingyangfu. Vi hoppas, att hon nu kun
nat återvä nd a till Yiincheng, men vilja 
anbefalla h enne i missionsvännernas kär
leks fulla håg1;:omst. 

Fru Ida Ringberg samt fröknarna Ma
ria Björklund och Elna Gunnardo hava 
också som bekant, varit ldena och be
höva vår hjälp genom förbön. Må vi ej 
heller upphöra alt bedja för våra hem
mavarande missionärer, som vari t och 
ännu äro klena, särskilt då missionär 
Richard Anderson med fru sam t fröken 
;\lIaria Hullkranlz. Arbetarne därute äro 
så få. Vi behöva därför bedja missionens 
Herre om både nya a rbetare och om 
nya hafter för dem som redan fått göra 
en insa ts i arbetet. 

Nytt kvartal. 

Nytt kvartal börjar den 1 april, och 
vilja vi med anledning därav mecldela, 
a tt Sinims Land änI1\~ kan erhållas från 
år e ts bÖl'jan. Prise t är för helår kr.. 2; .25 
samt för 3 kvart al kr.. 1: 75.. 

Samtidigt bedja vi få uttala ett varmt 
tack till våra prenumerantsamlare för den 
hj älp de givit oss samt; till: var och en 
som ih~gkommer vår , ,tidning i ,förbön, 
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"Vad bön förmår." 

Älskade förebedjamIe vänner. 

>Icke med ma,kt och icke med 
kraft, men med min a,noa, säger 
Herren 7,ebaot, " Sak 4: 6 , 

Huru Iiingta vi icke efter att mera se 
andens hestående verk ilJlanu oss' 

Ljuspunlderna i vårt arbete äro för när· 
varande tiiltpredikan och våra skolor. För 
den nyöppnade kindergarten har mycken 
bön uppsänts, och Gud har hört och be· 
svarat den , 

Innan den började, kom det för lärar
innan: "Tänk om vi nu frI n:'lgra J\\ dumma 
barn i skolan , som ej l<LlOna Jiira sig n;\
got! » Det hade ju varit hedrövligt, och 

denna fruktan mana
de henne därför till 
bön, T-Jiiromdagen ta
lade hon om det för 
mig och tillade : "Gud 
har redan sänt oss 
många barn, och de 
iiro allesa mmans så 
intelligenta, Gud hör 
hön, oet är säkert! » 

Ja , denna skola har 
varit ett böneämne 
för mig i flera ~lr , 

Den minste eleven i Kin.och det är underbarl', 
rierga1·ten, PlLcheng. hur Gud lett alltsam

(Foto ' )lorri " llergJing ,) man. En utmärkt 

»Om vi icke uppgivas, så skol a vi, n~ll' 
tiden är inne, fa inbärga vrlr skörd.» 

Jullådor. 
Enligt nyligen fattat beslut kommer 

även i ar s. k , jullådor atl utsändas till 
våra missionärer i Kina. De komma an
tagligen alt packas i Göteborg den 2-6 
juni ,detta är, men skola vi i ett kom
mande nummer å terkomma med mera 
detaljerat meddelande härom. 

lokal ha vi få tt och en god lärarinna . 
Innan skolan började, tyckte jag, att jag 
behövde Ul ett särsldlt tecken på, att Gud 
hade behag lill den, .Tag bad då Gud, att 
han skulle visa sitt v~ilbebag över skplan 
genom att sända mig någon gåva, O!U än 
~å liten , till o en, j list den veckan, Dil 
ni.igra dagar gått, fin go vi Amerikapost. 
FJtersom jag hade tä nkt, alt Gud kanske 
skulle sända sv~ret via Amerika , tittade 
jag ivrigt efter, om där fanns ldgot bre\' , 
men nej , det val' bar~ tidningar. Delta 
var en sIar missräkning, ;\1en vad hiinde'l 
;-.J~lgra timmar därefter återkom brcvbii
raren, Del var något högst ovanligt, att 
han kom mera iin en gång på samma 
dag, Denna gången halle han elt brey 
från Am erika , :Vlen ack , det yar ej rc
kommenderat och innehöll allts,\ tydligen 
icke pengar' Åter kände jag mig därför 
missriiknall Yi höllo just på med att äta 
middag, d ;l brevet I<om , Efter middagen 
öppnade jag det, och vad finner jag däri " 
Jo, dål' 1;lg trots allt en postremissväxel. 
0 , vad Gud är god mot o~s ovärdiga va
relse r' 

En kvinna blev så förtjust över, vad 
hon såg i kindergarten, att hon nii s ta dag 
kom med sina två Sln~l !lickor, Hon har 
också själ\' blivit så ivrig att lära sig läsa 
oeh säger, att då vår l,vinnoskola börjar 
den första november, skall hon ocksa 
komma hit och lära, Det är just, vad vi 
a v a llt hjärta önska och bedja , alt kinder
garten måtte få bliva en plats, dä\' de små 
få bira känna barnens sanne vän, och där 
länkar mellan oss och dera ,~ röriildrm' 
knytas, Ett annat syfte med denna skola 
är, a tt den skall taga hand om sådana 
små barn, som måste följa med sina möd
rar, då de komma hit till kYinnoskolan 
för alt låsa , Från !lera hem ha Yi redan 
fått vittnesbörd om, huru förändrade dc 
små blivit, sedan de börjat gå i denna 
skola, 
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Vår tlickskola har bara 20 elever i höst. 
·Det är dock ej underligt,. att föriildrarna 
ej ha råd att hi\lla sina nickor i sl,ola. 
Allting är så förskräckligt dyrt ;\lina 
snälla lärarinnor och vår präktiga hus
mor ~Iro vi så tacksamma till Gud för. 
Flickorna iiro ocksii så snälla. DeL är en 
fröjd att ha dem här. .la, Guds nåd, som 
han bevisa r oss, ii r stor. 

Jag älskar all,l viira skolor, men kvinno
skolan har i alla fall fi'ttt ·ett särskilt stort 
rum i mitt hjärta, Åt de dumma kvin
norna försöker jag giva så mycken I id 
som möjligt. Dessa är det så synd olll .'S liin
digt bli de påminda om, huru dumma de 
äro. Ylen prisad vare Her
ren , som givit oss det foneti
ska skrivsystemeti Vi tacka 
iiven (iud för de goda liiro
höcker häri, som nu Ilnnas 
att tillgå. p~, detta siitt kunna 
iiven de dllmma liira sig läsa. 

yre!' iin en g{tng har jag 
sett, att de som synts hopp
Jösa s{, småningom lära läsa 
den ena lektionen efter den 
andra i sin lärobok. Oi\ 
fröjda sig både elev och lä
['are. Felet med våra infödda 
medhjälpare är ofta, att de 
iiro för ivriga, då dc under
I'isa dessa mindre begåvade, 
oeh då går deL inte alls. 

Vi hoppas, om liud vill, alt 

om ett par veckor åter rå 
öppna denna skola för aLL 
hålla på en månad. Vi hedja mycke! 0111 

(juds välsignelse över oss då. I våras 
lingo vi tlel'a bevis på Glids trofasthet. 
Strax innan skolan skulle börja, Ilngo vi 
bud , att en av v,\ra kinesiska medhjiilpare 
e,j kunde komma. Av de hibelkvinnor, vi 
då hade, var den ena så hes, att hon 
knappt kunde få fram ett ljud. Och den 
andra har alltid så svag röst, att utan an
nan hjälp gick det ej. .lag kände dock på 
mig, att Gud helt säkert hade någon siir
skild i beredskap föl' oss, och Yi blevo ej 
besvikna: Vi gingo som vanligt 'bönevä
gen, och samtidigt skrevo vi till våra gran
nar baptisterna och frågade, om de kunde 

s~illda oss en liirarinna. Dagen efter sedan 
skolan börjat, kom också den kära fru 
Li, -,Tänk att frun har kunnat få henn e", 
utropade ett par, som gått i skola därborta 
och kiinde lill henne. 

.lag vågar knappast Lala diirom, men en 
sådan bibelkvinna-lärarinna hal' jag ej 
träfTat hiir inne i landet forr. Hon är be
gåvad då det gäller att tala och har gan
ska djup insikt i Guds ord, Niir hon kom, 
hade hon med sig sin lilla rara och be
gåvade flicka på fyra (tr. Dt'n lilla var 
inte riktigt kry, när hon kom, men ' tyck
tes hli så myckeL bä ttre , att vi trodde , att 
det onda var över, Det var d iirför ett 

G·ntpp av kineskvinno'l'. 

s\'årt slag för oss alla, och särskilt rör 
modern, då hon en dag helt plötsligt blcl' 
sämre och inom en timma hade lämnat 
oss . 

.lust under detta svåra slag, lick frn Li's 
kristendom tillfälle att visa sig bestå pro
I'e t. Hennes stilla undergivenhet för Glids 
vilja gjorde ett djupt intryck på alla. Icke 
ett ord av klagan kom över hennes läp
par, utan i stället prisade hon Herren för 
hans ledning med henne. Tårarna kom
mo ibland, men ett leende lyste alltid ge
nom dem. H on var också så tacksam för 
all hjälp hon nek uncler de svåra da~ 

;48 rna. 
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Under det. gångna aret ha trettio kvin
nor varit här och mottagit. undervisning. 

En av de'unga'kvinnorna, som kom till 
skolan i varas, hade med sig sin. sju ma
nader gamle gosse. Under tiden de vara 
här, blev den lille mycket svårt sjuk och 
dog, fastän vi sökte göra allt för att hjälpa 
honom. Moderns sorg var stor, och vi 
stodo alla liksom lamslagna och undrade, 
vad Gud kunde mena. Det såg ut, som 
om Satan skulle lyckas att fördän-a Glids 
verk. 

Den stackars modern snyftade: "Det är 
inte bara förlusten av mitt barn, som 
smärtar ' mig, . utan jag är också så rädd 
för all kO\1lma hem till mina svärföräl
drar. ~ Så kom det fram, all dessa, som 
inte åra tro('nrle, voro mycket emot, alt 
hon sli:lllle r 'sa hit, Ocll att hon själv 
tyckte, all barnet \'ar för litet alt taga med 
sig bort. Men hennes man, som är tro
ende, var sa ivrig, alt hon simlle få lära 
sig läsa, alt han ändå tog henne hit. Det 
var alltså inte underligt, alt hon var rädd 
för att resa hrm utan barnet. 

Efter den lilles brgl'avning, som genast 
milstc försiggå, tog en av de troende In'in
noma in henne i sitt rum. Där samtalade. 

-d c om personer, om vilka det i bibeln be
rättas, atL de prövats i lidanden, t. ex. Job. 
Della tröslade och lugnade henne, så att 
hon kunde få några timmars yrderkvic
kande söllln o 'h sedan äta en sktil :' mien : 
(= degstrimior). Fl-ån den stunden kunde 
hon vara med och taga del i undervis
ningen. Alla kvinnorna blevo så förvå
nade och sade: .Se hm Herren hjälper 
henne. Hon kan sova, äta och studera I 
Om det vore en hednisk kvinna, skulle 
hon inte kunna äta eller göra något på 
flera dagar, utan bara gråta." 

Angående hennes svärföräldrar komma 
vi överens om, att vi sktrlle bedja Gud 
påverka dem, S~I att de icke blevo onda 
på ' henne. Vad hände~ När hon horn 
hem och talade om för dem ; vad vi hade 
gjort för den Ii J-l e, att vi hade kallat Iä'
kare, oeh att vi sedan hade lagt honom i 
en kista - kistan var dock bara en liten 
trälåda - och till och med halt särskild 
jordfästning för honom, 'kunde de inte 

annat än storligen förvånas. A.ldrig hade 
de hört talas om något sådant förr. Tänk 
att göra sig så mycken möda för elt litet 
barn! I stället för att bli orida tyckte de, 
att deras lille sonson blivit bevisad stor 
heder, och de voro mycket ivriga all be
'rälla härom fÖr ·andra. De sade: ,Vi kun
de inte ha va rädrlat barnets liv, även om 
det hade varit hemma, och då hade han 
bara blivit insvept i en gammal matta och 
utkastad på marken till hundarna.» - Så 
kan Herren vända det, som synes vara 
lill skada, till välsignelse. Det säges, all 
dc gamla nu också börjat studera ,,]äran ». 

Då skolan ej är i giing, är fru Li och 
en annan bibeIkvinna ute i byarna och 
arbeta bland kvinnorna i samband med 
tältverksamheten. De ha f~ltt vara till 
stor välsignelse på flera platser. Fru Li 
sade till mig i våras, då de komma hem 
från en s~ldan byresa: "Nn ser jag varför 
Glid tog hem min lilla flicka. Det var för 
att sälta mig fri för delta arbete. " - Bed 
Glid att ban i fortsätlningen må välsigm1 
fru Li, och att vi må få behålla henne så 
länge som möjligt! Bed också , alt själa
fienden ej må tillåtas göra henne skada, 
clå jag nu berättat om henne. - Jag ville 
gärna påminna om två andra viktiga böne
ämnen: 1. alt Gucl målte giva oss en dug
lig evangelist för kapellet. 2. att det snart 
måtte bli möjligt alt få köpa kapellet. 

r Herrens verk förenade 
Maria Linder. 

Något från 	arbetet bland Kinas 
kvinnor. 

Många gånger har jag med längtan sett 
hän mot den dag, då vara kinesiska syst
rar skulle få samlas till konferens för ge
mensam uppbyggelse samt för att disku
tera s~ldana frågor som rör {\et . kristna 
vardagslivet. Men är det ej omöjligt att 
samla kvinnorna? Det var ju ej bara de 
förr bundna fötterna, som aldrig sknJlp. 
kunna .gå flera mils väg, det \'ar också 
seden som gjorde det orimligt. för ' kvin
1I0r att gå lång väg, och att åka ellerr-i<1a 
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kos ta r pengar. Del se nare var dä rför ej 
heller möjligt för vå r a kri stna, ·som . i re
gel ej har mera än nätt och jämt sitt d ag
liga bröd, och nu r å der sä rsi<ilt s tor nöd 
för de flesta. Det va r också oroligheter 
rUnt omk.ring oss, sold a ter och r öva re, 
som gjorde de t osäkert på vägarna. Skul
le någo n kunna komma ? 

Inbjud an sä nd es till alla vå r a Shensi
sta tioner. Samlingsdagen va r den 9 fe br ., 
och å terresan bestämdes till den 16 febr . 
Jus t sista veckan innan vi sk ulle samlas 
hörj ad e orosryktena förm äla om uppror 
och s trider mot vår stad s högste militär. 
Detta gjorde det om öjligt för systr.a r fr ån 
andra hå ll a tt komma hil. Men U'o ts allt 
samlades någr a kvinno r frå n de nätmas te 
by arna och staden , och p å ti sdage ns f. m. 
börj ade vi. På e. m. hade vi den s tora 
glädjen a tt taga emot Ester Ber g, som 
kom fr ån en utst a ti onsresa och som hade 
få tt med sig två kvinnor ·därifrå n. 

Var je dag h ade vi t re bibeltimmar. Ester 
Bergs ämne var Herren J esus såsom bröd, 
ljus, dörr och herd e. Hann a "Van gs ämne 
var Kristu s såsom visdom, r ä ttfä rdigh et, 
helgelse och förl ossning. Under mi na 
timm ar för sökte vi se vad vi kunna lär a 
a v bibelns kvinnor . Rut, Hann a, Mari a i 
Be tanien, kvinna n med 18 år s van maU s
:ande samt I-Ierodi as, den sena re ett var
nande ex empel. De t va r en synne!,lig 
glädj e för oss all a tr e att se med vilken 
villighet ordet mottogs, även då det kom 
'strängt bes tr a ffande. Gud fick lala till 
dem. 

Varje d ag anv änd e vi o cks~\ någ on tid 
till a lt samtala om olik a fr ägor, t. ex. 
Den dagliga husa ndak ten ; Hur ska ll bröl
lop och begravningar fir as för a tt inför 
hedninga r ge ett golt intryck av kri sten
-domen ?; Moderns ansvar ; Den k ristna 
kvinnans upp gift i h emmet, försa mlingen 
'och samhäll et; Penningpunge ns »o rrivä n
del se» samt Tionde. 

Det va.r ju första gånge n d essa kvin 
nor yttr ade sig i diSKussioner , och ma n 
kunde fr ukt a, a lt .de skulle a ntinge n ti ga 
eller prata hil och dit. Men det gick sa 
bra alltsammans. Gä rna gjorde de sina 
i nl ågg. Ibl and h änd e de t kanske · a tt tre 

pa en gå ng ville säga sin ta nke, men för 
det mes ta var det dock ordning. Och till 
ä mnet höllo de sig också r ä tt . bra . Allt 
detta är ju yttre sak er, som kunna bä ttras 
på till nästa gå ng. Vad som ·nu gladde oss 
tre »ullänninga r » så mycke t · va r a tt se, 
hur de vor o verklig t intresse r ade för des7 
sa fragor, och hur de försökte komma 
med praktisl<a, ut Eörbara fö r slag i den 
ena och a ndra fr~l ga n. Vi fi n go höra h ur 

J(r'i, lna k vinn or i 1'71:rlgclww. 

Gud ta la t till dem om <.I e t ena ell er a ndra, 
och nu bådo de om allas förb öner för a lt 
k unn a f.ö lja Herrens ma nillgar. 

Borde kanske ocksa nämn "" a tt de. fl esla 
fr ågorna inledd es av ,,!i ra kin esiska sys l
r ar . Den fr ågan , s() m kom förs!: Husa n
clalden, inleddesay en över 70-åri g fru 
Wang, en av de första, om ej den allra. 
första , av nu ·]cva nde fö rsamlings med lem
mar här . Hon talad · ,sr golt. 

http:systr.ar
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\ ' i hade nog lIndl'at, 0111 fra ga n om 
»k,'irlllokonfere ll s» var rö r tidigt väckt, el
ler om vara l,ines iska sys trnr i "år efter
iJlivlln landsä nd a skulle förs t ~1 s ig pfl och 
kunna ha nytta av en s~l dan. Det var där
för mycket lärorikt a tt St:, hur tac l, samma 
de voro fö r vad de fått ',;a l'a Ill ed om, och 
;ltt de visade sin tacksatnhet i handling. 
En fattig gumma från Siao~yi, som gatt 
:3 svenska niil lör a tt HI V,lra' med, gav 
oss tre »lILlänninga r» tre ägg var, en rik
lig J;i.irl eksgava i hennes s tora fattigdom. 
Andra sa mlade ti llsnrn m a ns nag r a slan
tar och köpte mjöl och socker m. 'm. samt 
bakade lit ' L kin es iska god saker å t oss för 
att visa s ill La cksnmhet. . Och d et bästa av 
allL: En kvinna kom med 1 :00 dollar och 
en anna n lIH'd t) :70 doll ar S ' S01l1 tacl;of
f ' r' till H e rrt'1I Iiir d en. \' ~i l s ig ncJ 'e d e fatt. 

' O t;'111 e tt ord 0111 koJLpktuppla ."n ing (si<
d a nl kund!' t"j J, omina pa '[" llga, ty det är 
sä rsk ilt fatti,gt och svA.. t i vinte r för 
nä s ta)) alla), k iinde d l! sig a ~ tacksamhet 
Inanad(', till aLL g iva. D('[ va r i sanning g;'i 
vor SOIIl man riktigt fr öjd ades 1\. t. 

:VIa nll Herren ot k ~~1 tlll1bord a varje 
go dhe!t' ns uppså t och tro ns v Tk i varje 
hjärta och Ijv ! 

Inn an kvjnnorna g illgo hem uttryckte 
de sina Jörl~oPl?n in g,lr om att denna för
sta »konfl'TrnS ·rÖ)· ];viIll1 oJ'l) skall eft e rföl
jas ay nera. Oeh vi , som , ett va d dessa 
dagar yerk;ll, vi önska 5;'1 inne rlig t atL det 
förs la förs öke t m~1 kunna upprepas i stör
re skala , Dedjen Iiir arbe t.e t bland Kinas 
kvinnor! 

TungcIrowfu , She. N. China den 18 febr. 
1925. Ingeborg , \c/;:::e ll . 

För våra små missionsvänner. 

»Den som tror P~I mig, han skall leva , 
om han ä n dör.» 

Så s t{lr det a tt lä sa med stora kine siska 
skrivt ecken , på e tt par vita band, bundna 
i en krans, som ligger på en liten grav 
utanför Tungkuan stad. I graven vilar 
s toftet aven älskad lilen gosse, tre ;1 r och 
nio ' m~lnader ga mmal. Han var sin fars 
och ' mors g lä dj e och ett solsken för ,dia 
P,'I s ta li onen, där han hade sitt heni. 

Cypresskranscn P~I graven ä r bunden 
av kvistar från hans egen lilla »julgr aw), 
den sista han h ade, och vars lju s och 
granna socker, end as t e tt par dagar röre 
hans bOI · tg~lng, $,\ had e fröjdat hans lill a 
barnahj iil, ta. Te x ten p å banden utgö res 
av vad vi kunna k a ll a h ans ege n lilla bi
belYer's, Det yar den enda bibelv.e r s, som 
han riktigt kunde, och vars inneh å ll han 

T,ille Erik på sin tHdrsdag. 
I F oLO OIga S\'ell:,sOII.) 

ocks," för s tod och gärna lalade om med 
kinese rn a. 

Erik bruka de säga till dem : »Den som 
tror p fl Jesu s, iive n om han dör h är pil 
jord en, så ä r h a n ändå riktigt levande i 
himkll ,» Och vilken tonvikt han lade P~I 
orde t ))rikligl )) . lIan tyckte om att lala 
Illed a lla, so m han l,unde fi.. tillrälle att 
tah:i till , oin J(' ~ IIS och viktf'n av ::lIt Iro pi 
ll onom. ) ,jesus ii r ·den sanne Guden. Du 
måste tro påhollom, om du vill komm a 
till himlen», sade hall. ».Jesus har nyck~ 

http:arbet.et
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lama till himlllclen , ,lT du.» - nNär vi gf\ 
lill himlen !,unna vi inl e l~ med oss nä
.qo /, men det finns all l möjligt vackert och 
finL d~ln), brukade ]-1<1n oel,s :\ säga. 

)) J ag iir Jesu hirjunge», sade han o[ \;}. 
En d ag hade kvinn an, som S;'\g lill hon om , 
sag l : »S lå kocken!» - )I Inle vill du viii , 
all jag inle ska få kom m a lill himlen ?» 
svarade han . »Jag i.ir J es u lilr junge . .T ag 
viU inle sl:\ n:I,[(on.» Fr[lga de moln honom, 
v:.ld han skull(' göra då h an blev slor. sva
rade han genast: ) .T ag ska ll predikcl om 
.J es us.» 

En dag hade h all gjor l kocl;cn rikligt 
lJry <l c ri , med alt lala o m Jehova. Kock en 
1l<1de dft f r~l ga t honom vem Jehova V;1 r. 
I) Del är J esu F ader», svarade han ulan 
lvekan . Kocken undra de, Olll det var rik 
ligL och ko m därför till E ri ks m am ma och 
la lade om della samlal sa mt rrågade om 
det v ar S:I, »~lr inle Jehova en allnan 
Gud?» menade han. 

Erik tydde myc kel (,nl a ll h ÖLJ om 
h imlen, men undrad e e n gi\ ng om inle 
gal o rna av g uld skulle bli dmnmiga, d it 
m a n gick P~l dem. Niir han d ;'1 rick h ö ra , 
a lt det inle fanns något d amm eller anna l 
or ent där, blev hall stl glad. En sak, som 
h8 11 mycke t undrad e på var hurud::ll1 
Ilerrell Jesus s~lg ut. - Nu vet han del 
hällre än vi n:,gonsin l,unde försöka be
sk riv a. IIa n tyckte mycket om att sjunga, 
och h8 ns ege n s;ing var: ».)eslI lilla lamm 
j,lg kir, lI a n mig P:t sin a arma r bär, öve r 
djup och m örka d alar, h e m till sin a fröj
<! C's,lla r.» Oeh kören: »Och jag skall se. 
~a är lI ans r ~l d, rIans anlet, som mi g friilsL 
av n ~ld » , den ville han h öra om och om 
igen . Nu har lille Erik f:llt s k~lda J7räl
sarens an lele. 

lIan blev sjuk maml agen före Jul, lnell 
bl ev bii ll rc ef ter' elt p a l' dagar , oc h han 
var så ghtd d-är:tt. Med e li ullryck av s lo r 
glii dje sad e h a n 1ill k\'innorna: ),Tacka 
rIerr e n! H a n har t ag it bort min s juk
d o m », och till Sill man1l11a sade han: »Vi 
m "s tC' t ac],a Herren Jesus många dagar', 
('rn ed,ln jag ~ir bra nu!» Sil ga v Gud ho
nom krafter , s~r all. han kund e vara med 
lmder julen och sprida sols];en, och p[\ 

söndags1,dllell eller jul, da vi hade ell 
fe s t för ell 80-90 barn , var han med ,och 
var sa g lad. Ba rnen lyckte ocks:.l det var 
s.\ roligt al l se den lille ulliindske gossen. 
-"kn sedan var Iydli gen h ,1 ns verk här p rl 

. jorden s lut , ly r eda n l1 i\5la d ag bl ev han 
siim r e ige n, och P:I lisd age n den :10 p;', 
kv iilleo blev hall mycJ;c t (Htl ig och bil'\' 
se da n al ll s iiml'e och sämn'. Det var an
s ir iingande [ör honom a ll la la, men {dn 

och {tlel' sade hall: »Sjung föl' mig !» eller: 
»Ber ä ll a !» Helsl ville han höra juls ~\n gc r 

och uad o rta om d el. Ungehir 1 J/z timm e 
in nan Jes us tog hono m h iirifr ,\ n sa de hall: 
»~Iamma, jag ii r S~I sö mni g. Sova mam
mas famll. :\lamm,} sj un ga 'vyssa llllbl' 

Lille Erik Sove?' den si~ta sömnen. J-; ,-e,hid 
~td hans iulgran och j ul/cloppm·. 

(Foto nlga SW' O SSO Il .1 

Jt'lI' mi g.» S,t s jö ng hallS lll<llllllW [ö r ho
nom och h an so v en slund, v,rknade ige n. 
S" var deL av och lill liUs kl. 9.30, d:r han 
liek gir b ern Li!! den gode U en!ell för all 
<liir börja el i eyigl nyll ~tr. DCIl ö jan. 
lades hans kropp ned i den lys la g r,lvell , 
sö rjd och sal' llad. inle bara av rar oc h 
lll or oc h 2 sys tra r , ulan ay m iinga ],illeser , 
ha d e h iir och i TUllgchow[u. Dil r v i
lar !HI 'lilfe Eriks kropp lills Jesus kOiTllller 
och I,allar h o nom, och d;\ vi, som HlI sör
ja, lå se honom ige n i oförgänglighe t. 

Viljen I l, ~i r a barn, som läsa dell a Ij iin ;\ 
.Tesus, som lill e Erik gjorde? Hans liv \' 81' 

s" ];ort, men vad han kunde det gjo rd \' 
han. Bcdjc n med oss, alt ·den vers, so m 
s lår skriYC'n p ,'t kranse n p [l h a ns g n1\', m~1 
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läsas av nagoll eller några och bli dem 
till välsignelse och fräl sning. 

Med hjärtliga hälsningar till eder envar. 

Eriks 	mamma. 

Litterat uranmälan. 
En ny värjdsmissionsatlas. 

En ny viirldsmissionsatlas jämte ny full· 
stänuig statistik över världsmissionen har ut· 
kommit . Den rekvireras från The Internatio· 

ual Missionury Coullci l, Edinburgh House, 2 

Raton Gate'. London S. ,:V. !. Priset är pund 
'leding 2,2,0, vartill kommer omkring 3 shil· 
ling i postporto. 

På 30 dubbla kartsidor visar denna atbs 
de protestantiska missions tationernns ut· 
bredning i världen. I'ltatistiken omfatta.r 100 
,iuo1". ,', som jlimförelsc III';' nämnas, att 1911 
ars sta ti,;tik .!ndast omfattade 49 ~idor. En 
fulbliindig förteckning gives ock över alla 
prot tanti. ka mi ion ' ä llskap jämte en in· 
g •• mfl c be kri~'ning och statistik över beiolk· 

L A N D. 	 5 a.pril 1!l25. 

ning,förbållanden, klimat , religion , styrelse· 
form etc. inom alla de nutida missionsfälten. 

För närvarande arbeta i den protestantiska 
missionens tjä.nst 29,188 mi ,;s ionärer, manliga 
och kvinnliga. Vid deras sida stä 150,469 in· 

födda m~'Clhjälpare.. I det medicinska arbetet 

,lro anställda 1,157 europeiska ocb amerikan· 
. ska läkare jämte 612 infödda läkare. Under 
de gångna 60 å.ren har den protestantiska, mis· 

sionens årsbudget ökats från 1 miljon pund 
~trrling t.ill 15 miljoner. 

Var je 	uppgift, praktiskt ta.get, som i fråg:l. 
om statistik o. d. lir av intrr%e för kännedo· 

men om missionens nuvarande stii.\lning och 

utbredning i världen, lämnas här . Arbetet 
är helt enkelt oumbärligt för var och en, som 
vill följa den kristua missionens utveckling. 

För a t t göra det liLtt<Lre föl' enskilda mis· 
sionsvänner att anskaffa verket, torde de oli· 
ka. mi.'.~i onsexpeclitionerna gärna stä till 
tjänst. med att ombesörja rekvisition, där sa 
önska,. 

St.ockholm i mars 1925. 
J. E. Lundahl . 

../

'R E D O V I S N I N G 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under mars 1925 . 

•·1Ilm.äI!1I0 missi.onsmedel. 

430 . Ke l l. i Fridene 
431. D:o i N. Fog,· a s 
43~ . n:o i S Fu/-!'cl:h 
433. lJ :o i ~f3u ii ng
·1:14. :"Ifadiill/-!'R Kri s tI. Ungdomsi. 
4:lj. G. L, Falköping
4~6. Mi s ionsviinner i u lr icehamu 
437. KolL i Ulricehamu 
438. K. J .. Liare,1 
439. 	 Koll. i Stra ud, Spö!and , gm H. J., 

"flö!anu 
440. F,.,lIl K ina -afton Sprängsviken, 

gm J. L. 
HL A H, Boda. 
443a . ".\un ie" 
443lJ. K. M. A:s Peosions f., till A. Forss· 

3.;: :>0 
]f,: 20 

9: 
22: JO 

100: 
10: 
32: 

170: - 
lO: 

l:>: :>G 

2.): 
25: 
10: 

b''''gs unuerh. (;;: 
4H. K. M. A. till d:o flO: 
44:>. L . L, Upp,u la "": 
447. ~Iissionsmod~ från frI. lU: 
448 .. Koll. j indr'u 27/2 12: 
449. "Fil. 4: fi" 	 lO: 
450. KiTllH'iinn or i Vadstena, gm Ch. A. 3l: 
4;'1. J S. Sitter 10: 
4j7. E. J, 'Boden. till .J. Aspbergs underh. 100: 
458. 	 K. F . '-' . ~[:, )Il'llersta distrikt, till 

J"i ~'j ioDÖl' Hing-bergs tloderh. för 
19~4 7jO: 

4fiO,' H . och ;\1. S. 	 1;;0: 
461. ;\L O., Stocksund 	 100: 

~65. 
·HiG. 
jn7. 
4tib. 
47~. 
414. 
415. 
·fi7. 
~'8. 
479 . 
4 O. 
·h l. 
482. 
483. 
484. 
485. 
486. 

487. 
-189. 
~90. 
J91. 
4a4 . 
49~. 
496. 
491. 
498. 

~9a. 
"Dl. 

Kinakrclsen, l'flPsn.;a, gm G. G. SO: 
I. V., 'llarh.·nH·del, P:Tn d:o H: H 
Ps 6.~: ~O, till I:. Andersons underh. 200: 
"En. arvod,··' 7:>: 
S j' föreningen i Sliittev"ll" 1110: 
Sunne Krist!. Un;::rJoIt1Sl. 100: 
Onämnd i brevIarIan 1:;: 
Sand bems lufg. rnselJidr<tg 5: - 
K 8. Habo, d:o !l: -
KolL i (jlm,lud 19: 20 
D:o i tikär_tacl 	 19: 
Vid SP;lrb. - tömning- i Ang 90: 50 
D :o i Skolan, l'enhult 100: 
Koll. i 1'ib1'o 25: 
D:oiL"",i 2G: 
"ODämud" 3UO: 
Vid llIiss ionä.r och fru Bloms töre· 

dr,,!;, i 	 V ä onäs by 27: 03 
D:o i Viinniis municipalsamhälle 14: 47 
" - 11. Jer . ;]2: 27" 30: 
.J. och K B., Tra nås 200: 
A. ,T., Habo, "Gud ä r mäktig" 7: 
F . B., So lel'te:\. 30:
Koll. i Hults missionshus 22/2 16: 50 
"Onämnd, tionde", gm ,T. H. 10:
"Onämnd. tioode". trIO d:o l : 50 
Auktioosrn. fr. EkSjö 7/3 465: 32; 

koll. i d:o 8/3 110: 44 gm S. J. 
EkSjö 575: 7G 

"T"cksamhetsgåva", gm d:o 40:
On,ilUnd vid bönemutet i Betesda· 

kyrkan 10/3 	 l,,: 
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In anlI. lnissioosru. från Bl'äns 1(1'. j83. PIL i Hörby 100: 
[Jngd .·[ör. ocb mig 1:': 50 ;;84. H . J., i ,t . för b lommor till G. 

~()II. i Ursv.ik.ens kapell 8/3 :,0: - G"anP,'s bår, gm H . le . 10: . 
K. B-L.. Hoor 12 : I.' ;,s:; . A . L. , offerkuvprt, Sk ellefteå 20: . 
A. Y., Tunarp, gm Sv . Alliansm is· 38G. N. S., till K Sjöströms under h . lO: 

sionen . . Jkpg 10: - 587. A. B-m. veckoslantar till d:o 17: 
50S. J. av S ., Viinersborg, "H mars" 2.~: - ;,SS. Koll. i Ske lefl e:1 slml kyrka 136 : :39 
;'09. "Från en Kinuvän, 14 mars 192;:''' 10 : - .;89. Sl"lrb -medel, Sk ell efle· G3 ~ : 
510. "T vå , ·änner i Filipstad", gm L . R.. 10 : - ;'90. Behå' lning- av lesup på So lsidan, 
.;11. "Gi vit" :!J: - S!;elleftc::l 9:;: 
;;12. F. P .. Björklinge, "på böne- oeb ;'91. Koll. i Yttcrvil< d. 12/3 vid missio

. offerdagen" 20: - när och fru Bloms hesök :19· 
H. och l . J., Gbg ~;l: ;')ft2. H. J. Niitlraby 5: jO 
"Blon! Illor på i\Iol's 80-ål'~u.ng:" ':;0: - :>93. Kinakr,.[;;ell, Gbg; till E. Gllnnardo 
"Joh. 3: 1G" 1,200: - - underh. 120: 
M. J., Boden 200: '- Spa~'uössetömning i Lnnds Kinasy-
J. .l ., H ii ding-e 10: förening för den 1~ /3 22: 89 
A ..J., Bäckaby. "ur min sparbössa" 20: - ,,9.; . Kol l. i Kåge 15/:3 vid missionär 

·"En ,Jesu vun" ;~O : - Bloms be"j!; 30: ~O 
"Viinner i Naglarp, den 14 lllai:s", )!issionsyföreningen i Knr.lslunda 100: 

g m L. 13 . (iO: - H akp.ho mf:::- 1öO: 
~,27. Offergåvor i Sthlm, den HIllars 29;;: 10 :;\(issinJlskretscn inom J önköpings 
;;2S. Koll. i Siiv'·l1iis vid Oliss io niil' Bloms KristI. Yllgling:nförcn., insarnl. på 

brsök, gm J. re. F. 30: - bönr- och oHerdag..n 177: 
"Gunnar" 10: - FÖ\,(ldingcn "A.. nspraksiÖs'·, H åru-
G. H. 2: - l:l'onk c l'yd 100: 
_.\. och E. H., A:<:va1l, "I""koffcr" ',O: - G03. Gilvor in.am l. Lien 14/3, gm G. B., 
Viinn er i Köping. den 14 111:.1rS 21: - Flis hy 40: 
"ll0.fl'cn är nära" 14 rnar!" 20 : - GO.j. J . I< P. )(., Siölnrp 50: . 
H. A. Flisby, tacl;offer 14 mars 10: - GO;;. E L., KÖpellb1111lll, med anl. av 
G. W ~, "tacko[[cr", gm S. L., 1-4 murs 2.000: 

y"lad 10: - G06. Oniirnnd, B jörk:;, gm D. D., 10: 
j3G. "Den 14 mars, ett lö rte". M. A., ,Jk pg .J : - liO., H. B .• Björka, gill d:o 5: 
',37. Vällncr i HiHs iogborg den 14 lnars . "O H . G., Gbg 1:; : 


I!rn J . P. H.j:- 609. Koll. i Eke:nässiön, gw J. N. 3: 3;) 
',öS. Till of(ergavnn i Sthlm, lördagen GlO. D:o i ECkcredil, g-m A. S., Hyetlan da 8: 

den 14 !!lars 1", : - r;ll. Resebidrag iran HyeUnnda 10: 
" ·1 Kor. 3 : 11" JO: - t'12. C. ,J., Björköby lO, 

Kull. vid böncs l lln(l i Grebo H/H 5i: 
"F. l t tackoffer å l Herren för bön  K r. 12,12"2 : I~ 


hörelse", till linclrandc av nöden 
i Kina ;-) : - s. M. [(: 5 PCli siolis /ond.

469. '! )los. 3j: jB. V ., Hurgshamn 20: - Kr. ~O: 
Från syföreninge n, Sibyllegatan ;;2 Bl;;: 

Diversc iindam"Z.B. S I överhörn~ls 
K. H ., 1:"11 l J. N ., Kraln[ors ·H2 . Skolbarnens i Boda spar bössa, till 
B . S A" !!l 0:0 .J. Hullqvist, all nnv. cnl. över
"O niirnnd ", p;m L1:0 cnsk, gm A. H. G: 
Koll. vid m iss ionär och fru BlolllS 4~ 6 . FOl'shems }(ristL ng-d,-föreni o g, 

unsök. gm H. O., Knllhu'lllen 20: 50 rör gossen Ylliu-tong~ underh. 2;;: -
ÖJmslad~ Ini ssionsvänupr, ko. l. gill "':)2. J. S., 'äter, I i11 M. Hingberg, att 

O. L., Brö tjemarl, ;)11\-. eft. A"oUL 20:
H. P-n, gm C. J., Järnboa, 4.>:3 . Kiau,·ännpr i !\ol'l"köping, till skol
}(ol1. i Innervik vid tnissionär och v"rk:-;;llIIb. i l(ina, ~m A . S . 14j: 

fr u Bloms b sök 9 ·:1 16 : 1G Kinnsyförcningcn , L j ull;;by, till .J. 
JJG. Spr.rU.-rueclcl fr n Karlskrona, gom Ackzell, fijr barn- och kviunoarb. 300:

H A. 13;;: - " Anna oc h Julia", i st. för hommor 
"Tackof(t'r fii[' hä lsa" 40: - på fru Eva SaItlU ClSSOllS, Ljung
"F'ödebedagsblolO1l101', allt av nud" :,U : - by, grav, till d:o 10:

;1: "Ps. lOD : 2, elen 14/3" 4.jG. S:dörenillg-ens, Ljuug-uy, sparbössa, 

S, J3nlll :J:- til l o:u 5: 
Mr" i Sliveoils, rescbiurug 1 : - 439. K. S., Husl;;varD3, till Aug. Berg, 

Mr!:" i "C Lsv ik eu . u:o 10 : - "ti l l ];ulllinhriinsle" 20: 
E il. , Skellefteå fl : -- ~(j2 . F. D, I.otorp, I iii H. Linder för ut· 

Viu .~parb . -tii!11ning i Hög-anlis u.1.j/3 ~91: - bild . uv ung- e mhn 5: 
E. o., l7iiLldeuc ;",0: - 4G3. A. G., i\[all1tö. [i;r evangelisterna 
Sl;ärlsln syförening 30: - Wei Dien·dien och Siao Hsi-kao 2;;0: 
D . i st rör syförening gm d:o 20 : - ·lG4. Killa kre tse n i Uppsa la, till evang. 
Gal/ås 1\J f'g- 3:>: - Kao Ch ing·ta n gs und erb. 300: 
};:ol i Lycksele vid missionär och 470. E. K, GI,g, rör e van!\". Li i lshi b 200: 

fru Blolll~ besök, gm J. :\ . L. 41: 05 471. El'storps ungd.- fUrl.'n ing-, föl' evang. 

;)74. Syföre ning-s- och skörddf>stwedel i Hoya ng 100 : 

fntn Källun l!e , ::·10 A. 11. 75: - ~72 . Li la Sven.ka Rarnt:s exp., Jkpg , 

D:o från Va 'ls tcna, g-m d:o 67: 50 till B nrnh. i Sina n 6: S{ 

Vänner i !\Ini mö d. H mars, gm J. S. ISO: - 47G. " In !<"c borg · viinn" r", ti ll L Ackze11,

"Srr, ti ll Maria P ettersRon s be m· att anv. eft . go II t". , gm A. O. 22: 

r eSQ, ;:::n1 d:o 1S, - 488 . S. A. J .. Lu eå, tör eva.ngelists 
:H. O., li I <1:0 gm d:o 17: - underll 100 : 

lO: - 492. H. H. Virserum, till Anna Eriks· .J. N., till d:o gm d:o 
!):- sons verks, alt anv. ert . gottf. 40: l. R. till d:o gm o:n 49:3. )1. F .. D.iursho'm, för "LotusbJade t" 

till :Morr i , Berglings unclerh. 100: 
K. F. U . :\l:5 Upps","nska L1islrikt, 

i Barnb. i Sin a n 00:
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,-.00. ?v{örtcryds ~ölHla~s:.;).;:olburll. till .J. 
rr.llltQ\-'j,~, att all\", i ::ll:bdet en!. 
ÖVl'l'(·llsk., g'11I A..J. 12: 

;102. Hednavllnnerll.l.... Allian s. för s illa 
tre e vanA'dister~ underh. 300: 

:,0:•. K. O. , i\fR l'i', stnd , till O. C'1xll''', att 
HIlV. eft . g-oUr. 50: 

:JH. ]~ . och )L Ph. '1'.. Linköping, l ill 
fru S. SHllllbl' rg, alt anv. dl. ege l 
gott f. l:,: :,il 

.-,1:). H. J~ ., Sthlm, lill lIarn. i Sinan 100: _ .. 
,')llj, P . E. \V., Djursho. m, föl' eVilng. 

SIIIlg' l-I s i- li p Jl ;~Il: 
:'11 . " Onämnd i of[(;rhössnn 11/:]", till 

kapell i lshih ;'0: 
.-,lH. S . T ., Srhllll, /ö l' bibelb'. \Va ng 

Tino-s i i l'Hchow ,'lO: 
:) l!). " Lilln Mormors Jtlinne", föl' bilJc:I,\', 

\'el'k su mh. i Plll'how ~:): 
'-)~ ·L ] 11=--:11111. Jrän B~ind s kohlll i l~Pl)sala. 

att unv. a" ~Iinnie Nichoboll elll. 
överens k. 3l.: 

:)1:). J\1~nslorps ungod.-för en., till BHrnh . i 
Sini.l ll GO: 

J ~I;. R. F. V. ilI:s rnission::;krels. Gb:.r , 
I il! K. F . V. ,I: s verks . i Yun 
ehe ng sumt i övrig-t e rt. golf r. :wn: 

.-);rL "Blo llllllor JJå l\furiatl::-lj:!'cn", till El~H 
En g biick, at t il!l\', er l, gotlj' . .!.(Hl 

M. O., lIfari"sta,1 2.-" 
.-,:17. Dng-g-rynillge n i }{ . j\r. .4., UH fliek

~kulornn - i K.iUil, jiillll c dyrt_ L. 
H onallfll ;)jO : - , Ho)';," .o: ;),,0:-. 
T,hih :l.IO: -, Mie lI c hill :1:,0: -, 1'11
ehen:;' ;1;'10: " l'uchowIu :F,O:-. 
]-l a n(·hl'll.~ :':-10: _ . '~,4:;n : 

:I,J~. D :n för '~il"(.1rkl'art e l" i l'lipkskolol'nn: 
Hona"!',, iO(l: - . Hn~· a ll .~· JOU: - . 
hhih 100: - , Mi"n c hill JIIO: - . 1'11
c hong JOO: - , P ,t1 c howj'lI i'-I: -, 
Ha nc h e n go 100: i7;' : 

.'J .-I !J, D :o ext ra gava till flickskolorlla : 
Honan!'" 100: -, Jll.lya,,~ lUII:-, 
) , hih IDO: -, Miencllill lllll: - , l'1I 
cr c f'l,:' 100:-, Hallc h ng JIIO: - GOO:

.j(j:L B. S, f'ig-t' hollll, till Ba r llh . i Sillun. 
gom .M . re. BolInll JII : 

;18"2. S. F'" }!crrljullg-u. !ill d :o 10 : -

IiOO. A. E. ] ,. , Brodd e1or J>, lill Carl Blolll 


alt all\'. dl . gooltf. :,: 11; 
GOl . H. ,J .. Kntl'illehollll, lill n . Berg lill l,:'., 

vcrb;. iD: . 
G02. Lo,' - .\ tn ekorrer till <1:0 gill d:o 10: 

.rl1/mil" lIa w; ss io n .....·o/rdr! 1 ;!~ 122: I.j 
S . .Il. !(: , 1'"I/ .<iQns!uI/d .:;(}: 
j) i. veOjC äur!rUJl.ul 6, 573 : SO 

Sumnta 1.rlld(,}' m·ars 1i /(.l ll, 192:; Hr . 18..716: .J,i 

11[cd 't1urml lnck till v arje gi. ·rnn,' 

" OeL fol k SOllt jag har danat åt llli~ ~ ka ll r()l' 

li il j a JIIi lL Jov. ·' Bs. I:: : ~l. 

Missions tidningen 
S I N I M S L A N D, 

utkommer 1925 i sin 30 ode argång. 
Organ för Svenska Missionen i Kina.. 

redigerad av Nath. Bögman under lIIed 
verkan av Erik Folke, Ma.,·tin Lind,'" m. 
fl., utkommer med 20 nummer om året, 
s:lJIIl innehall er upphyggelseartiklar, bibel
titndip.r , brev fr. Kina, samt missionsnoti 
"er · trän när ocb fjärr a n. 

Tidningen kostar: helt ar kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75 , halvår kr. 1: 25, 1 kvar
tal. kr. O: 90, 1 man a.d kr. O: 65. 

Si.ind till utlandet. kostar tidningen \, r 
2: 75 pr år. 

Prenumerant: amIare, som verkställa 
prenumeration iL närmaste postkontor, er
ha lla, mot insä ndande till expo av postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för va rje 5-talex. 
men då intet fri exemplar. 

Ni.ir mindre iLn 5 ex. tagas bör prenu
meration ske på posten. 

Pro" excmplar erhållas gratis f d m ex
jJed itiollen. R edaktionen . 

Missionslitterafur. 
Från Svenska Missionens i Kina förlag kuo

11D. f0ljande böcker r ekvireras : 

Hudson Tavlor_ 
jJ[an?UJ7~ sO'm, vågade . Tredje upp\. En 
,kildring för ungdom a.v Marshall 
J3roomhall. Med talrika illustra tioner. 
Pris kr. 1: - . ii ex. 25 % rabatt. 

Ädelstenar i Mästarens krona. 
Li DsbiZdc..- rrä n m ilisio'ns«-rZ, etM i Kina 'w 
Im R. Goforth. Pris kr . 2 _5. På Jenno 
bok lämnas nu 50 % rabatt. 

Från lidande till seger_ 
En kineslv lJinnas hvska'm,p av Ingeborg 
Acklie lI. Rik t illustr. Pris kr. 1: -. 5 
ex. 25 % rabatt. 

Missionskallelsen. 
Av J. Hudson Taylor. Pris 25 öre. 5 ex. 
~5 % rabatt. 

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

Telefon ; 44 59. Norr 22473. 


I N N E H Å L L: 

Dl. - överingenjör K. G. Magnusson. -- Gaml" Förbunclt'l s sista proletbudskap. 

- Jes us Kri s tus är livet. - i\Tal'skall, Feng YD hsi a ng. Frän Hed. och E x p. 


- Fr.in mi ssionä rerna. -- Lilleraluranmälan. - Redovi sning. 


Stockholm, S ve o.ska Tryck e riakticbolo.gct. 19'25. 
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REDAKTÖR : NATH. HÖGMAN. 

Gamla Förbundets sista profetbudskap. 
Av N. Il-n. 

v . 

I tre stora anklagelsepunkter rik

tar nu Malaki sitt domsord emot 

prästerna: 
1. De hade fördärvat Levi 

f ö r b u n d, 2: 4-7. 
2. De hade vikit av ifrån 

v ä g e n, 2: 8. 

3. D e h a d e k o m m i t m å n g a 
p å f a Il, 2: 8. 

Leviterna hade fördärvat förbundet. 
De hade brutit mot villkoren. Detta 
förbund hade tvenne sidor. Där fanns 

Guds sida av förbundet; där fanns 
också en leviternas sida. Guds sida 

var l ö f t e t o m l i v o c h f r i d. - Le

viternas sida var, att de skulle vand

ra i fruktan inför Herrens ansikte. 

En sådan fruktan för Gud lade Phine
as, son till Eieasar, son till prästen 
Aron, i dagen, när han så nitälskan
de för Herren, att han bortsåg från 

alla andra hänsyn för att endast hävda 
Herrens ära. Det 

talade till M ose : 
'Se jag gör med 
bund' » ... 4 Mos. 

var då som Herren 

»Säg fördenskull: 
honom ett fridsför
25: 11-12. All så

dan fruktan för Gud, all sådan helig 

räddhåga, var nu borta. Förbundet 

var fördärvat. 
I denna vers förekommer ett ut

tryck av enastående skönhet, ett ut
tryck, som endast förekommer tvenne 
gånger i skriften. Det uttrycket an

ger Guds stora kärlekstanke med av

seende på oss och vår gemenskap med 

honom. Förbundet med Gud skulle 

vara ett glädjeliv, ett liv i fullständig 

och obruten gemenskap och förtrös

tan. Det uttrycket förekommer först 
om Hanok och sedan här och lyder: 
"Fridsamt och redligt vandrade han i 
min umgängelse. » En sådan vandring 



S l N l M S L A N D. 

kan ej annat än bringa välsignelse 
även åt andra. Det är. något väckan

• . de och sant vägledande i ett sådant 

liv~ »Det omvänder många från synd. " 
Sådan är Guds kärleksfulla plan med 

oss. 
Prästerna hade vikit av 

f r å n v ä g e n. De hade kungjort 
Guds viljas lag för folket och formellt 
fullgjort sin prästerliga tjänst men 
hade genom sitt liv och sina hand
lingar rivit sönder alltsammans. Ge
nom dem hade korruptionen kommit 
in bland folket. 

Prästerna hade kommit 
m å n g a p å f a 11. Då de själva ve
ko av ifrån vägen, drogo de genom 
sitt inflytande folkets skaror med sig. 
De voro den egentliga skulden till de 
mångas fall. Det hänsynstagande till 
människor, den vidhjärtade och syn
diga tolerans, de övade, skulle, så 
långt ifrån att bringa dem den män
niskoynnest, de eftersträvade, göra 
dem föraktade och låga i allt folkets 
ögon, 2: g. 

Och så står denna mörka tavla 
tecknad för våra ögon, en gripande 
allvarlig teckning av det gamla för
bundets aftonskymning och avslut
ningsperiod. 

Men är inte detta ock en verklig 
spegelbild av vår egen tid, av det nya 
förbundets aftonskymning och av
slutningsperiod. 

Aldrig har väl någon tid haft så 
fulländade organisationer, en så me
kaniskt fulländad och effektiv appa
rat verksam i Guds rikes tjänst, som 
vår tid. LiksOITl på Malakis tid äro 

människor än i dag mycket benägna 
att syssla med religiösa frågor, ja, 

man kan på visst sätt tala om en 
ökad livaktighet i det avseerrdet. Men 
om i dag en sannskyldig Guds pro
fet skulle framträda och lägga helge
domens heliga mätsnöre över vår tids 
religiositet skulle säkerligen vår tid 

komma under samma dom som Ma
lakis samtid kom. Vi skulle säkerli
gen finna samma sedliga slapphet, 
samma utplånande av Guds skarpa 
skiljegränser, samma nedbrytande av 
hemmets helgd, samma girighet och 
mammonsdyrkan, samma egennyttiga 
ande även uti verksamheten för Gud. 
Härom säger ock Paulus i 2 Tim. 
3: 1-5: »Men det må du veta, att i 
de yttersta dagarne s v å r a t i d e r 
skola komma. Ty människorna skola 
då vara själviska, penningkära, stor
taliga, övermodiga, smädelystna, oly
diga mot sina föräldrar, otacksamma, 
gudlösa, kärlekslösa mot sina när
maste, trolösa, begivna på förtal, 
omåttliga, tygellösa, fientliga mot det 
goda, förrädiska, besinningslösa, för
blindade av hög'mod; de skola älska 
vällust mer än Gud, de skola hava ett 
sken av gudsfruktan, men de skola 
icke vilja veta av dess kraft. Vänd 
dig bort ifrån sådana. )' 

En ljuspunkt fanns dock i allt det
ta mörker. 

Även under Malakis dagar fanns 
en liten kvarleva, en helig återc 
stod, en Ii ten församling inom för
samlingen, som vandrade med Gud 
och tänkte på hans namn. Om denna, 
bland synd och förfall kämpande lil
la kvarleva, säger Herren: »D ä r u n
d e r hava också de som frukta Her
ren talat med varandra, och Herren 
har aktat · på dem och hört dem, och 



20 april 1925. S I N I M S L A N D. al 

en mi1'\nesbok har blivit skriven inför (1:1:-:.011, då inge ll sk il smässa m er ska ll 

hans ansikte, till ~minnelse av dessa 

s~m fr,-,j,{ta Herren och tänka på hans 

namn. lio 

Så finps det även i våra dagar en 

liten hjord, som i helig fruktan vand

fiU iriför Herrens ansikte och bere

der sig för nans ankomst. 

(Forts.) . 

l?'rån Överingenjör 
K. G. ~pgnussons iordiästning. 

Dagen \" ,Il" så so lig och rellt av va rm. 
Nä r vi , 1"lc ni till Bromm a, sy ntes dcl , 
att n ugot sarskilt skulle rörsiggöl. ;\ kan
dc och lI!r nde kommo i s lora sl;aro r pCt 
\' ~i ge ll upp till l,yrkan , v ilkC'11 snar! fyll
des, och qe som ej l, un(le komma m, sto
do tro ge t Iltanför och vä nt ade. Inll e i 
ky rkan prunllo yrt xljll s, och fr a mmc i ko: 
ret s tod kistan. :'-L ttllgen kunde nog e j 

Hll a bli I tt i likh et llIed m ig kiillna oc h 
li"inka : » TU iiI' h a n iin en git llg \' iir d rö r 
kära Y i:i,JlIl C r , men de lla iiI" s is la gi\flgcn .» 

;\111 andad es e n s lor frid , me l1 o, vil ket 
I'emod li nd ;"t , ja a llt \'a.· sfl ofa tllig t. Dfl 
kyrkall , :ar \'i'tl f"lId, ' l;oml11o hans Liröl 
il~ gen om d ör r e;, fr :11l sn kri s ti an . p s . 
48 ~ : l-S sjö ngs gemell s~ l1ll, va rcfl cr ('Il 

kör oc kstl sjöng. Sedan jordfäs le k0111111i
ni s ter \Vikm a rk s ill vän . So m c n v ä n ta 
lad e han, och vi alla kii nde, a tt int e t, a \' 
det om sades, I'rtr rör mycke t. Kommi
ni st l' \V ik lll a i'k sjöng begra l'llingsmiissau, 
I'ar fler JJ iind els Largo utrördes på fiol 
med· orgelackolllpanj emang. 

te vid grayen \" a r det rn ~i nga. so m ta
I<\1;\ c och lade ned kransa r. F ö r s t nccll a
el I Prins Bernado tte en ha ns fr~l n f ör 
liu nd ss t)'rclse n för S \'e rigrs K. F. V. \f. 
Missioll ssck r ele rare I1 ög l1l :ln ' nedla de CIl 

)~ ra ns från S. ~f. K. Solell skrn' över dc n 
iippna iFal'rn nrh r1 (' t \'aT" , ~n m om mall 
hpr. t sjuriga.s : l!Yad Ijus ö I'er g r iften". )) 
E-n 'gr ipande och SYar , tulld nlr det, ' men 
fy lld Jol\' . tad;salllhe t 'oeh Li ngt,:ul efter den 

\' a r a . 
L. B. 

;'Il~ndagcn den () ap ril var minnesgu ds
tj iills t a nord nad på K. F. U. M. Inled 
nin gs talet hölls ay Prins Bernadotte, "a,r
ji't mte r epresen tan tcr från K. F. U. M., S. 
M. K., Stads missionen och lJromma för
sa mling talade. Därjäm te förel,om s~ln g 

samt musik till piano och violin. 
De t \' ar en sii il a oc h g rip a nd e s tund, 

d~l vi a ll\' aL"l ig t påm indes om \' , rt främ
lingsskap på jo rd en, \'1\.r t eviga h opp samt 
om \'ik ten av a tt rätt a nv ~i nd a ti elen i 
fr ii mli ngsl a nd et. , 

Geno m \'ä ntan P ~I s tade n med de fas ta 
g rundv ;lhtrn a bli vi lösin {rtlll jo rd en oc h 
re do al t \'inna seger genom d öd en. Ge
11 0m trons ly dnad och trohe t i vår jor
diska u ppg ift b li\' a vi förberedda [ör den 
fllllkomliga tj ä ns ten inför Gud s ansiIde. 
Sa bcl vsc r en s trå le fd\11 o \'al1 vår d ag
li ga L;llelsegö rning, yi bli viUsignade Oell 

till väls ignelse, 
inge nj ö r \[agllusso lIs plats yar tom, Inen 

Gli d tal ade lill oss genom hon om , fa s tä n 
h a ll I'a l' dö d. :-:on de maningar, so m nå d
d e oss, bl i fö rverkligade i Yår a ]iy ! M;\ 
Ii bli a llt bällrc sl,ick ,Hle tör både lj ä ns te n 
h ii J"Il e r e oc h den fullkomliga lj iinsten in
fö r Gud s ansik tc! 

M. L. 

Julfrid trots oro. 

Denna gång flrade jag jul ensam hos 
kineserna i Lingpao, ulslation till Shaii~ 
eho\\·. Jag hade en l'eeka s bibefkl aSs där 
före jul, och de bådo mig så 8nträge t a tl 
s ta nn a hos d c m oeks1\. 'Öy e r h ög"tiden . . De 
IO' f~lna k o mmo ' "m a n ur h use. och bodde 
pa s tali o n en över juldngarn·a. ,Juli;p·ari. 
(en cYPI;e ss) h a d e yi ' samt flera vacf<ra 
tra nsparanger m. m., prec is som ' herri.ma 
i S verige . . Detla ' hitlad ede på själv~. 

http:herri.ma
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Tempelvy jdtn vårt Honan· distrikt. 

Kineserna hålla ju strängt på Orandet av 
vissa högtider och fester under året, men 
som många av dessa till sin natur äro så
dana, alt de kristna ej kunna deltaga i 
firandet, börjar julen helt naturligt bli 
årets största högtid för dem liksom för 
oss. - Det är mycket uppmuntrande att 
arbeta i Lingpao, ly folket där är ovan
ligt mottagligt för evangelium. I Shan
chow däremot är det hårdarbetat. 

Som bekant ha vi ha fl mycket oroligt i 
hela landet och här i Honan i synnerhet 
ända sen i somras. Hövarna ha härjat 
våldsamt och hindrat vårt arbete på lands· 
bygden i hög grad . Många av våra kristna 
ha bott i månader på missionsstationen, 
emedan de ej vågat stanna hemma. .lust 
nu är det åtskilligt bättre lOen dock långt 
ifrån lugnt. Varken vi utlänningar eller 
de kinesisl<a evangelisterna l<unlla besöka 
landsbygden på vissa håll. Vi äro glada 
öv~r, att vi kunna stanna på våra statio
ner i alla fall. I Shansi veta de ej a v vad 
allt delta betyder. Där ha de en god gno 
vernör, och inte en enda röval'e torde 
finnas i hela provinsen. 

På samma gång som kineserna ganska 
a.llmänt börja· vakna· upp över orsakerna 
till det bedrövliga tillståndet i landet, 
börjar en ny främlings- och kristendoms-
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fientlig anda göra sig 
gällande lite här och 
var. Trots allt tro vi 
dock, att Glid är mäktig 
alt använda även dessa 

.ogynnsamma förhållan
den och tider för sill 
rikes utbredande bland 
kineserna. Elt glädjande 
tecken är, att många av 
de troende börja förstå, 
vilket ansvar de ha som 
kristna gentemot sina 
hedniska landsmän och 
sitt fosterland. Och den 
hänförda självtillilen, 
SolO väl i slort känne
tecknar ,det unga Kina ' , 
har nog åtminstone på 
vissa håll fålt sina hår
da stötar genom det 

sista årets händelser. Aven delta är 
glädjande. 

Det är tryggt alt veta sig vara buren av 
många missionsvänners förböner i dessa 
tider. Vår allsmäktige Frälsare vet allt. 
Må vi samfällt bedja om Herrens välsig
nelse över Kina, även om den ibland 
skulle komlOa på för oss svårl'öl'ståeliga 
vägar! 

Joh. flspberg. 

Tack för kärleksgåvor. 

Kära Missionsvänner ! 

En m[tnad har allaredan gått sedan ju
len. Ännu har jag inte hunnit skriva och 
tacka för en enda av de olika kärleksgå
vor, som i så rikt mått komma oss till del 
denna jul. Hoppas att I kära missions
och barnhemsvänner må förlåta della 
långa uppskov och genom Sinims Land 
emot taga ett hjärteyarmt Lack för person
liga gåvor såväl som för gåvor till bar
nen. Ser jag framåt finner jag alt arbetet 
kräver varje dagsstund, så jag kan inte 
hoppas alt fa tid till brevskrivning. 

Nu är det kinesiska nyåret inne med 
allt vad därtill hörer. Mörka skuggor 
skönjas vart hän man skådar. Visste man 
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Barnhemmet i Sinan . Foto. R. A11(I el'~O ll. 

/ 
inte, att Frid sfurst ens spira »skall råda 
fr~ln hav till hav och strand till strand », 
S~I skull e m an nog vara lrestad att tro, 
att väldets sp ira vore den hiirskande. Oro 
råder i hj ä rta och si nn en. Ofrid gör s ig 
gällande h emma och ute. Fattigdom, be
drägeri och våld m öta oss va rt \Ii vända 
blicken . Va r finna \lila för dessa jagade, 
hopplösa, bedra gna, skyddslösa ? »Endast 
Jesus, end as t han , uti nöden vill och hjäl
pa kan». 

Måtte vi int e tröttna med vår uppgift 
att i liv och vandel visa hans sinne och 
h'l1'ldlingssätt. I sann ing vi behön bedja 
Gud om vishet för varje ny dags många
handa uppgift er. Otä nkbara eller ovänta
de saker komma llppgällg efter annan. 
I vår ha t. ex. cj mindre ä n åtta styckcn 
av våra troende gossar följt med solda
terna. Dcn banan hägrar för dem, och il t
skilliga ha f ~tlt förmånliga platser , om de 
nu bara kunn a sköta s ig. Vi El bedja för 
dem. 

Vi tacka Gud so m h ar bevarat oss un
der all oro som rått, och v i tro, att »Her
ren skall giva sitt folk frid») ä ven i fort
sättningen. Kan slze konlIner jag i år hem 
lill Sverige. Till dess mottag . allas -vårt 

hjärtliga tack och vå r a varmaste häls
ningar. Eder tillgi\lna 

.Varia Pellersson. 

Bybesök. 

Jag h ar i dag varit prl v~\r ut s ta ti on Alli 
(= Fri dss tad en) omkr. 1 sv. mil härifrå n . 
Dit brukar jag resa alltemellan ä t fö r a lt 
und crvi sa l,vinnorna . 

De t var den l, inesi ska nyårsdagen i gal' 
- inledn ingsda gcn till den slörsta högti
den h är i landct. Alla affärer äro s tän g
d a fÖl' fl era da ga r och förbommade mcd 
grova bräddörrar (de sakna annars dörr 
ut å t gatan). Därutanför liksom p~ porten 
till var je privathem, ~iro stora röd a lap
par, full sk rivna med (leviser, fastklistra
de, p:'t so mliga s tällcn tiycn clörrgud a r i 
bj är ta fär gcr. Dcn S-färgade ldnesiska 
fl aggan scr m an ocks~, litet V<lr s tall S. 
Unga m ä n "gå fr å n clörr till dörr och a\
lä mua röd a visitkort med ny å rsönska n. 

Det ä r ova nlig t tys t och ' stilla. Myndig 
hete rn a i s tad en ha nämligcn förbjudit 
bränll.and et av ral,eter, vilket annars bru
kar pågi\ b ~lde natt och dag mcd öron
bedö\and e sma tt er. 

Alla äro i.kl äd d a silla finasle klädr-f. 
Kvi nItorna fa besö ka sina löril lclra 11l'I1l. 

De yngre äro då Idädda i bröllojlsclräk
lcn. Småbarnen ä.ro ock så, ,,'II'~kitt pyntrl

(le. Det är livligt på ga tor och vägar 
olikt allt grått, smut sigt och trasigt , so m 
annars överallt i vanliga fall möter oss. 
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makt och som kan förlåta 

Edra synder och göra Er 

lyckliga! - Ha Ni några 

synder, som Gud behöver 

rörl~lta ?J) - llJa visst». (prl 

kinesiska spr~lket .använ

des samlIla uttryck föl' 

synd som för olyckliga för

hillIanden t. ex. sjukdom, 

fattigdom o. d.) »Men synd 

iir inle det som Ni i all 

mänhet lala om, nej det 

~i\, hjärtats orenhet. - Om 

jag är smutsig i ansiktd, 

S' kan jag tvälla mig ren 

med Iilet vallen.l) - , llJa, 

vissI», svara de fÖrsl{lende. 

)lMen 0111 hjärtat är smul

BYJ1?'edikan fö?' kvinno?·. 

Som bekant bruka vi använda nyårsti 
de n rör evangelisatiollsal'bete bland folket 
som d;l ha r tid och tillfiiIle a t l lyssna. I 
Ani gjorde vi också upp om huru var och 
en skulle sätta in sin kraft lif! att gå 011\

kring och vittna om Gud samt inbjuda 
till gpl1\ensamma mölen i »eyangeliesalen». 

p;'( hem,'ägen stannade sedan den unge 
skoleleven, som följde mig, och jag i en 
by. Vi ringo snart en stor samling omkring 
oss ute pa bygatan: barn, kvinnor och 
män. En kOlli bärande med en stol, som 
placerades mitt för templet i galhörnet, 
~[en jag bad »gamla mor» och lltanterna» 
sitta i ställd för mig, och då myste de stl 
gott. 

)lHttllen I pil med alt tillbedja glIdarna 
dessa dagar?l) frågade jag. )l.Jaa-då)l, fick 
jag lill svar. »;\1en jag undrar om Ni inle 
glömma bort honom, som egentligen en
sam är Gud ?,) - llNej, vi veta alt 'gamle 
himlaradern' är den sanne gueleml, svara
de en ur hopen. (Här är nog må nga som 
hört en heL del, särskilt under nöd liden, 
tb't min man övervakade vägbyggnadsar
betet su-ax utanför). - »Men han lycker 
ej om alt Ni dyrka de falsl,," gudarnn, som 
äro gjorda av människohändef», forlsallp 
jag. »r.Lttl-e· Ni alla bl'sluta Er för all läm
ila ',dessa, son1 inle kunna hjälpa, och i 
slället- vända Er , till honom, som har all 

Foto ~r. Foll<" sigl, vad kan man göra 
lL\ 'J » - »I) cl g,'lr inle alt 

I"älta rent inte», sägcr l'n liten gosse. 
»Nej, men Herren Jesus, (~uds Son, han 
kan lvå vårt hjärta, så ctll det blir all
deles rent, om vi uppriktigt be Honom 
därom. Dröj inte med alt Iiimna synden 
och bedja om förlå telse, så a Il N i få kraft 
att vandra på himlavägen ! Endast Her
ren Jesus kan hjälpa oss till dCI~ vägen 
och föra oss framåt på d en. Om Ni inte 
vilja ha honom, S~l kunna Ni inle na lyc
kan och himmelen. Ni gå c1 ~l fel viig, ja, 
:"tt motsatt h:lll, till nödens och bilt 'rlIe
lens rike. Ni måsle själva bestämma Er. 
Vill Ni bli lyc1diga miinniskor?» -(Jakan
de svar). llJesus vill också friilsa och h.ii'il
pa Eder, t y Han älskar Er och har med
ömkan med Ecler.)l 

En kvinna i hopen började tala hög 
Ijult och föll sedan i gråt. Någon hade 
relat henne oc.h samtidigt var henn e" 
hjä rta fullt av sorg över s onen, som ny
ligen dölt. I början sl[lr hon med hän
derna åt mig, d å jag försöker tala till 
henne, ly hon är S~l olycklig alt hon ej 
trol' att hjälp finnes. »)Fru Sie, Jesus elen 
sanne Guden känner dig och vet huru 
olycklig dll äl". Han lider med dig. Bed 
-till 'honom och hon 5 1,,,11 trösta dig» . : .. 
Småningom ser hon upp förvånad och 
llled en frågande ,blick. Sedan star hon en 
lång stund stll"Ia och lyssnar lill skolele
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\'e llS predikan, lills en man, troligen hen
Iles släkling, ~~lIdu 1;11' henIle i handen 
och leder henne hem, 

Yi 1';\ OCks~1 del a ut m;'tnga traktater, 
».1<1, sr det hill' ilr n:lgot, som jag gärna 
lar emo!», s8ger en gubbe, ~ »Fal' jag 
OCI; S~1 eli blad [It min flicb, som bm 
läsa», sägcr en annan, - ~fed en önsb1ll 
OIlt äter rå se Y<lrundra, skilj8 s Yi så ål. 
Ack, ;lit ITcrrcn finge frälS;l dem alla! 

1{Q/'i Il Land il!, 

»\',lr egen tid, dct nya förbundels 8flon
skymning», s, 90, 

Bön alt tomma pl:1l se r och \'8nI 811(1(' 
uppgifter m å kunna fyll as, s, 9\. 

\rbelel i Lingpao och Shancho\\', s, 92, 
n" l'nhemll1cl i Sin an, s, 93, 
!-:vahgcli sa tionsål'b etc l prl landsbygdcll, 

s, 9,]" 

Del spridda bibclordl'l, s, 95, 

Den 8nli-krislIiga rörelse n i Kin8, s, 95, 

:'IIi ssionstidllingcn Sinim~ Land, :'I[is

SiOIlSlillcl'<iIUl', ;;, 96, 

])/Il scqcr ev igt vill ne bär, 
ol! den, som re/! 'Och helig är, 
är neJ, a/lena miiUig, 

E, G, GL'lJh'R 

J,('r(llld(1 Budda 1'" resa, 

]\orl'<"L Tibet s a ndliga 0(' 11 \' ;; rld sli.~" ö,'cr ' 

IIU"lld, Panr-hfl n LaTlla , ii r på resa i S hnrtsi, 

Hans syfte !iiI' ha \'arit att söka hiiilp h o" 

\\' u P e i-fll i Loyan g föl' si na politiska I'I Ull E'l', 

Han JI0l'l'as kunna llnt.!crli'l-! g;l ,-i g hela, Tiuct, 

J){l Wll kommit nr l'iikningert , ulev le\'ande 

BlIIhIll ombedd r('sa till l : rga, Et t förbund 
lrl0Uun }'.fo n;..:. 01 ict och Tibet litr ej ft1.l 1n. l\:ina. 

l smake n: \·;Ir!'ör regerin gen i I>eking gör allt 

föl' att kall lma till tal s med d e n lev ;lllde Buu 
Ila, Killa beko,<tar BlIddas Linl er ge nom att 

,lagligen fö rs t riic'ka l,onOl1l n ,('<,1 1111' :jOo; -', 

Budd" r e,..;I'r !'t'un S hansi till P ek in g- , 

Le,'and e Bndda, iir till ll(,.;l'cndct en h e lt 

""nlig mall, Intet utorll k " ille rn", oc'h h"n,,,; 

,tOI" l uPP,",lktning röjer "gude n " , H ans itl· 
(kl' ue..;kl'i"e,- a" sondiga till 42 'Il', a" H lId ra 
till :200, .'~ter antlra ~i i g" honom cll'a, 9tJll 

{u', i\lan pi; r ett. ,'itidi gt. numm er ,l\' Budd :l , 

Intendenh!n [öl' S, ::>hansi beo rdrades re"a 

iinda till She ns igriinsen föl' atl nlöta honom, I 

Sh€osi !iinLHles Budda rn et.! kame'cr , Fr'lIl 

Yiin l'hPllg norr ut gid, [iin\(' n i bil, 

liibelonlcls 8j1i'iiLn i'LfI i J\.ina, 

Under år 19:24 hll " ;[ tlcra hiuelclelar 3pritt ;; 

i Kill;1 ,in under nå.got fö rcgå('nue ål', De lre 

llibelsällska p, som a l'h,.t,;.l i Kina, hanl n'lndi· 

~en under aret ,;a lt till"lmDHln, 9,{tl::l ;:2(iO ex, 

Il" hilJeln ell er lIdar d ii n1\' , D"nna SlI l11n"l iil' 

Il iista n 2 miljoner s törre ii n Sl llTlllHln för 192~, 

D el inbördes kri get hnr hilldrat llrbetet, , ii,r 

, kilt hal' elet försd rat transpor te rna , o('h all' 

f;del uti li llllska l11i ss ioniirer, :llloiiitldu, i bibel· 

,:il!"k;1p~n, hal' "flrit m in(he ,in för cgae lit!e 

HI' , \{e n Ilethe till trot , hal' tuuetet ,~;Ilt 

fCIll, å t. på d etta siitt, Det iiI' i , anning en 

rik anledning til! t a('ksii~l'he och för hÖll , 

il, }/. unli -kr-i.stli.'j{l. rij,·clsrn,. i ]\- ino. 

Strax för e jnl rII<'!ldplli ,le,s i Pli av Kinas 

dagliga bdninga r att .,)Fij r l?n illget\ }(irws 

l ' n!!e Uiil'" bes lutat, alt lIllIl ... l' jltl e rt, då K , 
I' , t ' , M , oc:h krislllfl skolor Odl föreningar i 

h: ina samlades till llIöt en för i"ltt utbreda ,Je,,, 

Jiira. de , som ,'oro cmol kri,h 'lId o n;en , ol'k,,'i 

ho rde gtll'a. ."i~ir sk ild a ansUtillgningal" för att 

motarbeta den s flmmn, i\-{an för l'-Iog i anna n· 

' Il, att elen 2{ ocll 25 el ec, , kulle i"l,'.<iUI,,_ 

,,'t.,om nat ion ella a nti-kl'i stlif,:il daga r. d l man 

hr, rde för l!u _ 'g lör att. p" ett ,<i l' sk ilt .-ii t t 

taga rl el i " trielen "1II0 t kris!eIHl on li: n, :'J'lan 

linde or'k"r i saJllarbete med l' ll i"lnt i-kri_l lig

iÖl'elling' i 8 hang h a i publicerat e n siir,kilel li

t(,1l broschyr, ;;0 111 i rem olika k:lpitel hehanel· 

llid e: Viielorn:l fl" I'eli).; ioll i allllliinhd, oeh 

kri ~tendorll i s. Yllfll'rhrt; j\{i~ :·,i \}l! ;lt'(:' rlla -..;1 

'['Il' k Olllllland r [r,m and ra Linder oe ll oEta, 
...... U lll nW_1l 1l1 \': IH\de: tjiirlt1. JJl.lc uj W I u t..... k u int n·...,. 

se ll: Kri , tendomcn or- II "a t! dNl gjo rt Kina 

(kr; , t e ll ll onil' n ble" h iir likt.yd ig med d e s, k, 

kri,tn a folkell ); Vem ,Jesu s, cnligt nY'lI' 0 ,'e

http:tjiirlt1.JJl.lc
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t ellskapligil for_kni ngan; reslIll:lI', ,":l l' ,a "d', 
andra liknande "mnen. 

Tidnin/!:nrna meddela vidan'. atl; denna <\Ill'i 

kristliga rör,,!.-I' Illed ty ~.tfölj'lIlde demuw,tra 

tioner vi"ade , lor krnft och livlighet på 
nlånga platser, s>ir ,k iIt i Chekiallg- prov in sen. 

men att den rå alldrn plaloer visade mindre 

krart och ej lyckad. ·" v,icka öa sto r genklang 
l,laml befolkningl'n. Må d<'.- ,-a tidstecken dlir 
utifrån allval'ligt mana (),~ till förbön för 

Kinas land och foll<. 

Missionstidningen 

S I N I M S L AND, 

utkommer 1925 i sin 30 :ue årgång. 

Orga n för Svenska Miss ionen i Kina. 

redigerad av Nath. Tlögman nnder med· 

verkan av Erik Folke, Mar{in itindCn m· 

fl. , ntkommer med 20 nummer Om året, 

samt innehåller uppbyggelseartiklar, b:bel

s tudier , brev fr. Kina, samt missionsnoti 

ser från när och fjäna n. 


Tidningen kostar: helt iiI' kr. 2: 25 , :3 

kvartal kr. 1: 75 , halvår kr. 1: 25, 1 kvar

tol. kr. O: 90. 1 månau kr. O: 65. 


S:ind till utlandet kostar tidningen kr 

'!.: 7ij pr år. 


Prenum ernn tsaml ore, som verkstlilla 

prenumeration iL nUrmaste postkonto r, er

hålla, mot insändande till expo a v postens 

kvitten ser, kr. 2: 25 för varje 5·tal ex. 

men då intet friexemplar. 


N;ir mindre itn 5 ex. tngas lJör prenu

meration sk e F"- po .~ten . 


Provexl'mplnr erhåll:1s gratis Il'11n ex
peditionen. Redaktionen. 


L A N D. 20 ,,!,,-jl 192.;. 

Missionslitteratur. 

Fr an Svenska Missionens i I~ina ('ö l'!ag' kIlII: 

1"1 I'öljanue böcker rek,·ireT'!I.- : 

Hudson Taylor, 
iIla.nnen som Fugade. Tredj e uppJ. En 
skildring för ungdom av )larshall 
Droomhall. Tlleu talrika illustrationer. 
Pris kr. 1: - . 5 ex. 25 % rabatt. 

Ädelstenal' i Mästarens krona, 

],i·':sbi.lder frun missionsu;'belet ·i Jt'ina a v 
fru R. Goforth. Pris kr. 2 25. På J en n:! 
bok lämnas nu 50 % rabatt. 

Från lidande till seger. 

En kineskvinnas livslwmp a v Ingeborg 
AckzelL Rikt illustr. Pris kr. 1: - . 5 
ex. 25 % rabatt. 

iV! iss ionäl'skallelsen. 
Av J. Uudson Taylor. Pris 25 öre. 5 ex. 
\::5 % rabatt. 

Nya Begynnelser på den Gamla Grunden. 
Av Joh. Rinman . Pri s 50 öre. 5 ex . 23 
% rn lJatt. 

b OIll i bedjen". 
3:dje upp. Al' James H. Mae Conkev. 
Pri s 25 öre. 10 ex. 2,) % rabalt. 

Svenska MissiOnen i Kina, dess uppkomst, u/
'Veckling och n!i"'Varande ställn'ing a,' 
Nath. H ögman. Ny omarlJetad och rikt 
illu.-trerad upplaga. Pri, SO lire. ,; ex. 
~5 % rabatt. 

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

Telefon: 44 59. Norr 224 73. 


I N N E H Å L L: 

GflmlD Förbundets sistD profclbudskap. - Från överingenjör K. G. Ma gn lISSOIlS 


jordfiislning. - Fr~ln missionärerna. - Tacksägelse- och böneämnen. - Frfln niir 

och fj:il-rnn. 


Slocl,ho]m. Svenska Tryckel'iakliebolng-et, 1925. 
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Bild {run Lingpao i västra Honan, en av de platser där oro nyligen varit rådande. 
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Gamla Förbundets sista profetbudskap. 

Av N. H-n. 

VI. 


Den renande elden. 


Så hade då Malaki fullgjort sin 
domsförkunnareuppgift. Ett sannskyl
digt Herrens sändebud hade han för 
ett avfälligt folk och dess vilsegångna 
andliga ledare förkunnat Herrens dom. 

Man kunde nu tänka, att uppvak
nandets stora dag skulle bryta in, och 
att profeten skulle få se ett folk i säck 
och aska bekänna sin synd inför Je
hova. 

Men så blev ej fallet. Det andliga 
läget framträder tydligt av innehållet 
i andra kap. 17 vers, vilken vers står 
liksom en gränspelare emellan profe
tians första och sista del. En till yt 
terlighet förytligad uppfattning om 
synd och skuld var förhärskande. Man 

. var genom ett fortsatt syndande och 
hopande av skuld så förslöad, att man 
ej på allvar mäktade inse syndens ve
derstygglighet i Herrens ögon. I sin 
förblindelse kände man sig trygg i den 
falska logiken: » Varför kommer icke 
eljest domens Gud? » 

Det är gripande, att nu giva akt 
uppå, huru Herren då handlar med 
detta sitt obotfärdiga folk. Han giver 
åt sitt sändebud att peka framåt emot 
en ny tid, som skulle komma. Häri fin

nes hopp, ja, allenast häri. Över det 
gångna måste skrivas ett stort: f ö r 
f e I a t. Förbundet var fördärvat. För
bindelsen med Gud bruten. Mörker 
sänkte sig väl nu tungt och kallt över 
Israels horisont men mitt igenom sin 
samtids mörker såg profeten gryning

en aven ny dag, som skulle komma .. 
Härom talar han nu. Särskilt vänder 
han sig med trösterika och trosstär
kande ord till den lilla kvarleva, som 

fruktade Herren. 
Detta märkliga profetiska budskap, 

i vilket tvenne löften äro inneslutna, 
återfinna vi först i kap. 3: 1-4. Det 
första av dessa löften åsyftar J ohan
nes döparens ankomst, 3: I. Det andra 
innebär Herrens egen ankomst vid 
hans första tillkommelse med allt vad 
det innebar, rening genom korset och 
genom Anden. I nästa kapitel talas om 
ännu en eld, som skall brinna såsom 
en ugn, och som med förtärande kraft 

skall gå ut över allt det som genom 
den helige Andes eld icke blivit renat . 
Denna eld står i samband med det som 
skall äga rum vid Jesu tillkommelse. 

Löftet om den renande elden står i 
ett märkligt sammanhang med tviv
larnes och förnekarnes otro och hä
diska tal. Stolt och självsäkert bura 
dessa sina huvuden högt och frågade 
utmanande: »Varför kommer då icke 
domens Gud? » Härtill svaras: "Han 
skall komma, men hans ankomst skall 
bliva såsom en förtärande eld över all 

självsäkerhet, stolthet och ondska. 

Under dessa långa, mörka 450 år mel
lan Malaki och Johannes döparen, då 
ingen profet framträdde ibland folket, 
bidade detta löfte alltjämt sin uppfyl
lelse. 

Redan Johannes döparen talade om 
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denna eld, Matt . 3:IO-I2. Är icke ock 

Jesu hela mission från sin ankomst i 

köttet till sin återkomst i härlighet 

och makt den, att ut ur den närvaran

de onda världen uttaga, rena och av

skilja ett folk för sig. Jfr Tempel

månglarne, Sak. 13:8-9, Matt. 25:-· 

Över allt där Jesus gick fram, blev 

hans heliga umgängelse en reningens 

eld, som gick fram över all självsäker

het, falskhet och synd. 
Men i en än vidsträcktare mening 

skulle denna Jesu heliga eld komma 

att b,inna. Jesus säger själv därom: 

» J a g h a r k o m m i t f ö r a t t k a s

ta ut en eld på jorden och 
h u r u g ä r n a s å g e j a g i c k e, a t t 
d e n e I d e n r e d a n b r u n n e. }} Det 

är den eld, som efter Jesu försonings
död och segerrika uppståndelse skulle 

tändas på pingstens dag. Jfr Apg. 

I : 5,2: 3, II: IS· 
I samband med kungörandet av des

sa stora, stundande händelser och det 
därvid så allvarliga eldsprovet tillfo
gar profeten en synnerligen älsklig 

bild, som är oerhört trösterik för alla 
lidande och i prövningens ugn luttra

de själar. 
»Vem kan bestå, när han uppenba

rar sig? » Vem kan då härda ut i pro

vets glödheta stund? J o, svarar profe
ten: »Han skall vara såsom en guld
smeds eld och såsom valkares såpa. 

Och han skall sätta sig ned och smälta 

silvret och rena det; han skall rena 

Levi söner och luttra dem såsom guld 

och silver; och sedan skola de fram

bära åt Herren offergåvor i rättfärdig
het. » En ny tid skulle så bryta in och 
Herrens välbehag åter vila över hans 

folk. När de stora domarne komma 

och de stora världshändelserna svepa 

fram likt en storm över folken, glöm

mer aldrig Gud den enskilde, som för 

tröstar på honom. 

Han skall vara såsom en guld smeds eld ocb 
vall{ares såpa. 

Detta är en dubbel bild, en bild av re

ning och av helgelse. Först gäller det re

ning från synd. Syndens orenhet måste 

bort. Bilden om såpan sammanhänger 

med tanken på en yttre renhet. Elden 

däremot tränger in, luttrar, smälter. 

Enligt den gammaltestamentliga offer

Iagen skulle det som tål eld gå genom 

eld. Häri ligger en djup mening. Det 
är först sedan vi kommit in i gemen
skap med Gud, som vi kunna uthärda 
elden. Den naturliga människan tål 

den ej. Det är den nya människan i 
oss som likt silver luttras, så att den 
alltmer likdanas med Mästarens bild. 

Bröllopskläderna äro icke blott rena 

utan skinande, se Uppb. 19: 8. Är 
icke detta förklaringen till, att så 
många av Guds mest helgade barn få 
gå igenom så glödheta ugnar? 

Och ban skall sätta sig ned och smälta silvret 
och rena det. 

Detta är en utomordentligt trösterik 
bild. Mästaren s i t t er vid degeln. 

Inte ett ögonblick viker hans vakande 
öga bort från den pågående smält
ningsprocessen. Det är majestätiskt 
lugn och helig stillhet i den gudomliga 
verkstaden. Dit når ej tidens buller 

och nervösa oro. Här är själen ensam 

med sin gudomlige Mästare. Med vil
ken oändlig ömhet, med vilken obe~ 

skrivlig längtan och förhoppning äg
nar sig icke Mästaren åt sitt verk. Och 

aldrig släpper han sitt mål ur sikte. 
Slagget måste bort. 
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N oga övervakar han, att elden ej blir 
för stark. När han har nått sitt mål, 

när han ser sin bild i det silver, han 

luttrar, då skall han taga det ut ur de

geln. Han har ett bestämt mål i sikte. 

Vi skola i evighet tacka honom, att 

han icke släppte detta mål ur sikte, 

fastän vi här i kortsynthet så ofta bå

do honom därom. (For ts.) 

·~~O~ED1TION. 
Uppmuntran i hemarbetet. 
Under sis ta h~ilft en av mars och början 

av april hava vi pil Exp. mycket uppmunt
rats av a tt se huru ma n på må nga platser 
den 14 mars samlades lill lacks3gelse, bön 
och offer för v~ r mission . Från [J era olika 
båll h a vi nämli gen mottagit hälsningar 
och offergåvor,' insamlade den dagen. 

Det är för övrigt ej blott frun olika plat
ser, som såda na kärleksg ii vor kommit, utan 
även f6m olika läger av Herrens och mis
sio nens vänner. På en plats hade man 
t. ex. med a nlednin g av viir bönedag på
följande söndag i 4 olika missi onso rgani
sa lioner uppta git koll ek ter för vilr verk
sa mhet, vilk a sedan genom vårt ombud på 
platsen insänd es till oss. Att det kändes 
so m en stor fö rm iln och beredde oss mvc
ken glädje a tt bliva så kärleksfullt ih åg
komn a, behöver väl ej tilläggas. 

::: 

I detta samma nh a ng taga vi oss ocksa 
frih eten a lt omtala e tt a nnat exempel på 
kärl ekens offervillighet. 

En a v våra mission äre r har berätta t om 
huru hon b aft tillfälle besöka ett ålder
domshem. Hon blev då ombedd a tt fö r de 
gaml a där berätta om Kina. Under del hon 
sl{"ildrade de gamlas förhållanden därute, 
såg särskilt en gammal man ut a tt vara 
djupt gripen av vad han hörde. Han lyss
n ade med spän t intresse, och tårarna ru n
no ned för h a ns kinder. 

D~l dct lilla m ötet i ålderdomsh emmet 
var slut, gick denne vår gamle vän och le
tade fra m 10 kr., som han h ade i si na 
gömmor. Det var ingen liten summ a för 
honom. Han hade kanske spa rat under en 
längre ti d, innan h an genom smii ex trafö r
tj änster och gå vor få tt ihop 10 kr. Nu kom 
han emellerlid till missionären med sin 
tia. Han överl ä mnade den till h enn e sä
ga nd e ungefär så: Jag har det så mycket 
bättre stä llt 3n de gamla i Kina. Därför 
vill j ag ge detl a som en gåva till missionen. 
Det 3r ett litet lacJ,offer till Herren. 

Hemkommen missionär. 

Just då tidningen är fär dig a tt gå i press 
har underrä ttelse nrl tt oss om att missio
nä r Verner l-I'esler den 27 ap ril e fter en i 
allo god resa an län de lill Malmö. Vi vilja 
uttala e tt yarmt välkommen och tillönska 
vila och YCderl(vickelse! 

S. M. K:s årsmöte, 

dEl vi hoppas a II många missionens vä nn er 
skola samlas, komm er vill Gud a lt hållas 
vid Kris li Himmelsfärdsdag. Möten ko m
ma alltsfl a tt anordnas 20-22 maj. Full
s tändig t pr og ram införes i näsla nummer . 

Jullådor. 
De vänner, som i i l r önska var·a med om 

julsä ndnin ge n till Kina, o mb edja s a tt god
hets fullt insä nd a julgåvorna under tid en 
2-6 juni under följande adress: 

IL F. U. M., 

Parkgalan 11,IS. M. K·I 
Göteborg. 

Eftersom det lä tt ka n uppstå svå ri gheter 
be träHa nd e upprä tta nde t av för lulldekla 
rationen nödvändiga innehållsförteckning
ar, bedj a vi vänligen, a tt givarna måtte 
åsä tta varje paket en full ständi g pri slista, 
som bor ttages vid packningen i Göteborg. 

Oro på vårt fält i Kina. 
De se naste underrä tt elsern a fr å n Kina 

tal a om oro och s trid . Se härom närmare 
»Senas te nyhe ter fr~ n Kin a», sid. 109 samt 
»Strid i Honan», s id. 106. 
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T Y S T N A D E N S T O R N. 
Från dans'kan av N. H 

Den sista dag vi voro i Indien sIw Ile 
vi få se en märklig gestaltning av hed
niskt religiöst liv i denna underliga ända 
av världen. Det yar under vårt korta 
uppehåll i Bombay, varest det lever om
kring 80,000 parse r"', av persisk nationa
litet och i religiöst h~inseende Zoroasters 
lärjunga r. 

Låt mig först säga vad som är det ut
märkande rör parserna i Bombay. Man 
känner Hi tt igen dem, när de ses på ga
torna, ~l tmin stone männen. De bära del
vis europeisk dräkt, en tunn svart rock 
och vila ben\hider, men d e ha en egen
domlig huvudbonad. Den liknar en cylin
derhatt men har intet brätte samt består 
ej av silke ulan av styvt gummi. Parser
na utgöra Bombays handelss l,lnd och äro 
kända \"ör sill välgörenhet. 

Det som vanligast för en främling, som 
besöker Bombay, i beröring med parserna 
~i r deras sevärda minneslund för de döda. 
Begravningsplats skulle vara elt oriktigt 
ullryck, ty en död parser begraves icke, 
utan han s lik utsältes för att uppä tas av 
rovfåglar. Enligt parsernas religion få 
jorden, elden, valtnet och luften icke föro
renas av ]i\:stank eller genom förruttnel
se. Därför ha parserna bibehalIit det 
bruk, som annars endast nomader eller 
lågt stående slammar använda s ig av 
uls~ittande av liken för köttälande fåglar. 

För att kunna avlägga ett besök i par
sernas minneslund, måste "i utanför sta
den begiva oss upp på sluttningen av ett 
berg, som höjer sig över havet. Besöket 
göres under morgontimmarna och efter 
inhämtad till ~ltelse. 

Först färdas man p[l järnv ~ig en halv 
timmes resa och sedan med droska på en 
väg, som slingrar sig uppför berget, tills 
man stannar utanför lunden. Här är 
riktigt vackert. Härliga villor med stora 
trädgånJ.ar, en bred väg mellan ståtliga 

.• Parser eller guebrcr = otrogna, egentli. 
gen et t muhammedanskt smädenamn pil. de 
l'erser, som blivit Zoroasters lära trogna. 

träd, och så den vidstriickta utsikten över 
havet, som ligger blankt och blånande 
nedanför oss. En ung man, som kan tala 
engelska, mottager oss vid ingången, som 
W.mar en sI or bred kyrkogårdsport. Vi 
släppas nll in i själva minneslunden, som 
är en mycket vac!(ert anlagd park med 
höga träd och hänryckande blomster
grupper i gröna infattningar. Allt är väl 
hållet, en riktigt fridrull plats med skön
het för ögat vart det iln blickar och med 
harmoni för sinnet. På bänkar kunna vi 
sitta ned och gHidja oss över det sköna 
vi se. Det är andra än vi här uppe. N~lgra 

parser ha sin morgonandakt här uppe på 
denna avskilda plats; de läsa i böcker 
och bedja, vända mot solen. Bakom oss 
ligger ett tempelliknande hus. På dess 
altare brinner en ständig eld, underhållen 
av vitklädda präster. 

Bland allt vi se, som vederkvicker sin
ne t, är det nägot som gör ett ohyggligt 
inlryck. Längre bort i lunden ses bland 
träden 5 bga, breda och vitkalkade torn 
utan spira och på murkransen si tta gr>la 
barhalsade gamar. som "änta P~l lik. 
StundOIIl lyfta de på vingarna och sträcka 
på halsen. Några [lyga över våra huvu
den eller vila p~ trädgrenarn~. Eljest 
sitta de sida vid sida på »tystnadens 
torm) - som det kallas - såsom dödens 
entreprenörer, redo att förrätta det hem
ska arbete, man väntar av dem. 

När en parser är död, föres hans döda 
kropp hitupp. Män med långt skägg och 
långa rockar med handskar på händerna 
mottaga likskaran "id ingångrl1 till lun
den. De taga hand om den döde, som de 
bära genom lundens gångar ned till ett 
av tornen. Likföljet går in i eldens tem
pel för att deltaga i offret för den döde. 
En upphöjning vid tornet leder upp till 
en liten manshög dörr på tornets sida. 
In genom denna dörr bäres 1i1{et. Där 
inne finnas uppmurade tre stora avsatser, 
sluttande ned mot ett gemensamt centrum. 
Avsatsen närmast muren är rör männen, 
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den mellersta för kvinnorna och den in
nersta för barn. I avsatsernas golv äro 
fördjupningar lagom stora för a tt motta
ga ett lik. l centrum är en brunn, varest 
benknotor och annat, som gamarna läm
na, sopas ned och övergj utes med frätan
de syror, så att det blir helt litet stoft 
kvar efter den döde. Sådan är den gemen
samma lotten för fattig och rik, ung och 
gammal. När likbärarna lagt liket på sin 
plats, gå de åter ut genom dörren, som 
stänges. efter dem. Nu kasta de glupska 
gamarna sig över sitt byte, som de för
tära. 'På en I<ort timmes tid. Medan detta 
försigg å r, ha präster i templet - med 
bindel för näsa och mun för att ieke göra 
den heliga elden oren - lagt ved på den 
eviga elden, si.nnebilden av det förgäng
ligas förtärande och på reningen frå n allt 
oren t. Parserna ha en fast förvis sning om 
själens odödligbet. 
Om~ring 600 . r före Kristus uppträdde 

bland perserna en religionsstiftare vid 
namn Zara thustra (Zoroaster). Perser och 
indier hade Yid den t iden religion och 
några gudar gemensamt, men Zoroaster 
uppfann en ny gudalära för perserna. 
Dell finnes nedskrh'en i böcker, de s. k. 
Zend-Avesta . Enligt denna lära skulle en
dast en gud, Ormuzds, dyrkas, och på 
h ans sida skulle perserna kämpa mot alla 
de djävlar och onda andar, som anfördes 
av de onda andarnas furste Ahriman, va rs 
helTadöme dock en gång skall få en ände. 
Kampen mell an dessa tvenne riken föres 
ddsgenom tillbedjan dels genom ett mo
raliskt liv. Elden är därför helig såsom 
en renande lo·aft, och reningen av både ' 
sjiil och kropp är en viktig del av parser
nas . religiösa plikter. Sanning, tacl,sam
het, kyskhet och barmhärtighet prägla 
parsernas liv. 

Zoroastertalade om en enda Gud, 
Ormuzds, men icl,e på ett enda ställe i 
Zoroasters skrift er kall as han för Fadern, 

. som giver sina barn barnaskapets Ande. 
,När parserna tro på en ODÖdlig själ och 
ett evigt liv, s;\ är det icke i förening 
med kroppens uppståndelse och synder
nas förlåtelse genom . en försoning, som 
Gud själv åvägabringar. Och Jesus Guds 

enfödde Son och Frälsaren känna parser
n a icke tiU. 

Det som man nu ser angående de död as 
behandling i »tystnadens torm) är ju 
och för sig endast ett tillvägagå ngssätt, 
men ett för var känsla avskyvärt sätt att 
behandla de döda, en sed, som vi ald
rig kunna antaga. För övrigt är det ju 
icke av någon betydelse om den döda 
kroppen förtäres av eld, upplöses i havet 
eller jorden eller uppätes av rovfåglar. 
Vår bibel säger oss, att llGu ds gava är 
evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre .ll Och 
Guds ord säger oss även, a tt våra krop
p a r ä ter skola uppstå, därför a tt Herren 
uppstod från de döda. 

Parsernas li kbegängelse lägger i dagen 
någo t, som vi möta hos alla hedningar: 
behovet att komma ifrån det fasansfulla 
som döden har med sig. Alla tän 1{a på 
döden och betrakta den som en fiende, 
såsom orenheten. Allas tankar röra sig 
om, huru de skola befrias frå n dödens 
famntag. 

Men Jesus Kristus allena har oI·det om 
liv och oförgänglighet, om hela männi
skans fr älsning och befrielse fran döden, 
därför att ha n har försoningens ord och 
själv på korset besegrat synd, död och 
helve te. I honom har s tumheten inför dö
den uLlöst sig i en jublande segersång : 
»Du död, var är din udd, du ,dödsrike. 
var är din seger.» 

Paul Oldenburg. 

S. 11>1. K:s årsmöte och hemarbete, s. 108. 

Arbetet i lIonanfu, s. 103. 

Församlingarnas tillväxt, s. lO·!. 

De olyckliga i Kina, s. 105. 

l'ppmuntran, som kommit missionärerna 


till del, s. 104 och 108. 
De senaste nyheterna fr ~\Il Kina , ·s. 109, 107. 
1n01)tna medel och ekonof!1iska behov, ·s. 

110- 112. 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppman;t dem a.ft 
prenumerera ~ densamma! 
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Anledningar till glädje och tacksamhet. 

Missionär Na/h. Engbäck skriver i ell enskilt 
brev dalerat i HonanJ'u den 19 febr.: 

Arbetet här i Honan[u ger många anled
ningar till glädje och tacksamhet, fastän vi 
sista tiden fått arbeta under gansl,a oro
liga förhållanden. Under evangelisations
veckan i samband med kinesiska nyåret 
YOro vi ute runtoml,ring i byarna och 
rönte därvid mycken uppmuntran. 

rens tjänst. Till soldaternas beröm l(an 
OCl<S~1 sägas att de varit ovanligt hygglig:l 
mot oss utlänningar och de histna, fastän 
de ju f. ö. äro riktiga rövare typer. 

Jus t nu ha vi haft en tre dagars l<onfe
rens med ledare från de olika utstationer
na. Vi ha därvid i kärlek och samförstånd 
fått dryfta en h el del av församlingens an
gelägenheter. Detta möte är ju i viss me
ning nilgonting nytt för I-Ionanfu. Eljest 
hruka nämligen liknande saker avhandlas 

POl O GIga .s uen s80H. 

Kinesiska. medw·bela,·e. 

Som svar på bön ha vi nu lyckats få en 
predikolokal i närhelen au mililärlägrel. 
Den är ju inte så central, som den be
havde vara för att vara fullt lämpad för 
soldatmission, men många av soldaterna 
leta sig dock dit. Det är vår församlings 
äldste Chao, som upplåtit en del av sitt 
hein, vilket ju ligger alldeles intill läger

. platsen. Under evangelisationsvecl,an hade 

. vi en hel ,'eekas möten med ganska många 
åhörare . Chao själv har blivit så värmd 
och intresserad avevangelisa tionsarbelet. 
Eftersom hans söner äro döda sedan några 
år tillbaka, har han nu bestämt att hans 
hus för all lid skall bliva helgat till Her-

Yid Yår- och höstmölena. Personligen har 
jag emellerlid ofta känt, att det vore gott, 
om vi kunde få samlas i mera stillhet och 
ro för al t rådgöra med ledarna än som 
kan bliva fallet, då stormölena hållas. Nu 
beslöts det också enhälligt, alt ett sådant 
möte skall hållas varje år vid tiden för 
det kin esiska nyåret, Gchvi hoppas då 
även få mycken tid till : bibelstudium och 
bön. 

Bland beslut, som nu fattades, märktes 
bland annat val av tre nya diakoner. Vi
dare fastställdes gränserna . för de olika 
ulstationerna, och hoppas vi sedan få väl
ja en styrelse för varje försambng och f. ö. 



S I N I M S L A NO. ;) maj 1\:)25. 

[å organisationen mera genomförd än hit
tills varit möjligt. 

Untler synodens möte här under hösten 
väckte pastor Ching frågan om avsl,iljan
de av infödda pastorer, och jag sölne nu 
även få den frågan ventilerad på della 
möte. Resultatet blev, att man beslöt göra 
en insamling till grundplåt för en fond, 
varifrån pastors lön sedan skall utgå. 
Alla voro ense om, at t den ekonomiska frå
gan borde ordnas först, och att ränlan på 
fonden, som insamlas, sedan skall a nvän
das för nämnda syfte. Dä rigenom vinnes 
ju att den infödde pastorn ej behöver 
komma i alltför stor t beroende av försam
lingen, då det gäller hans ekonomi, och ett 
s tort steg har tagits framåt mot målet: 
församlingens självuntlerhåll. Det är gläd
jande, att alla tyckt.es vilja vara med och 
göra en verldig ansträngning. 
Fonden skulle dock ej endast 
vara avsedd rör pastors und e r
håll, utan äve n andra utbet al
ningar kunde even tuellt göras 
från densamma. Vi hoppas, 
att Herreri skall uppväcka nå 
gon, som kunde fä församling
ens förtroende och bliva an
ställd Som pastor. 

En annan fråg a, som behand
Iarks, var ,den om skulans 
överlämnande till församling
en, det vill säga S rl at.t de in
födda Ju-istn a mera s];Ulle Et 
dela det e1,onomiska ansvaret. 
Denna sak har ju tidigare beslu
tats inom synoden, men det gällde nu all 
klargöra vad detta innebar och söka [å det 
förverkligat. Det 1(an måhända ibland 
föreligga en fara i a lt beslut fattas inom 
sy noden innan församlin ga rna hunnit av

. giva sina uttaland en så alt det sedan en
dast framJägges för dem till antagande. 
Det blir för mi g ofta så betydelsefullt, att 
ntvecldingcn får gå på ett fullt naturligt 
sätt och ej genom »drivhuskraft» tvingas 
fram. Jag hade också nu en känsla av alt 
församlingen måhända ej var riktigt med, 
men vi hoppa s det skall gå bra. För öv
rigt var det en sådan god ande i förhand
lingarna, och vi [ingo ny anledning att in

nerligt tacka Gud för det goda samarbete 
som hittill s alltjämt varit och är rådande 
i våra församlingar. 

Då juliådan kom. 

Utdrag ur brev från fru Da.gny Berg
ling av den 03/ 11 1924. 

Om Ni hade sett oss fyra svenskar i 
Hoyang i går, så h ade Ni säkert skraltat 
åt oss. Vi voro så glada, så glada. Ja, 
jag glöm de alldeles bort, att jag fyllt 55 
år. Och än då hade gårdagen till en bör
jan l,änts så bekymmersam. 

Dyrtid och oro hade gjort, alt det kän
des lungt och svår t. Till och med jag, 
som annars brukar vara glad dagE'n lång, 
kände mig i går djupt bedrövad. 

Sil. satt jag i skumrasket och funderade. 

Körkarl och vagn. 

Jag tänkte P~l, att när det J(änns tungt för 
oss, brukar Herren sända oss någon upp
muntran. Men i går kunde ju ingen såda n 
komma. Det var för sen t på dage n för 
att få post, tänkte jag. 

Tanken gick vidare till jullådorna. De 
hade, efter vad vi hört, kommit till Shan
chow, men vi hade också hört, att den 
staden blivit plundrad. Hade må nne även 
jullådorna rövats bort? 

Vår vagn hade vi sänt över till Yiin
cheng, då Morris och Carol a efler hröllo
pet reste hem till sitt ny a hem. Nu tala 
de ryktet om strider, som utk ämpades i 
trak ter, till vilka körkarlen med vagn och . 
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djur bnske kommit. Skulle dc bliva bort
rövade? frågade jag mig och sinnet blev 
även av denna anledning oroligt och 
sorgset. 

Ju s t då fick jag höra Robert utropa: 
»Körkarlen har kommit med vagnen och 
- julIåd an!» 

Ester Berg kom in till mig. Vi togo 
varann i famn och började hoppa runt, så 
glada voro vi. Så bar det av ut lill vagn
boden, och där s tod verkligen vagnen och 
i ,den julIåd an. 

Då vi fåll in den ett rum, m~lste frö
ken Berg och jag ta oss en sväng igen. 
'Martin fick OCkS~l lov alt upp och hoppa, 
fastän ensam. Hobert såg på och skrat
tade. Sedan kunde vi ej lå ta bli att l;ra
ma på pal;eten litet, fastän de ju sl<llUe 
gömmas till julafton . - ~ -- 

"Olyckliga kinesiska systrar". 

En ung kineskvinna tagen av rövarna 
och hehållen av dem i månader, det är ej 
så ovanligt härule. Svärmodern till en 
sådan kom lill ett möte för ett år sedan, 
då den unga kvinnan redan varit hos rö
varna i 4 må nader. Då hon fick höra om 
en bönhörande Gud, bad hon, a lt vi skul
le bedja Gud för sOllhustrun, bedja att rö
varna slwlle släppa henne . 

Två, tre dagar efter det mötet blev den 
unga hemsänd. Gud hade h ört böll. Den 
lysta, rara kvinnan hade dock gå tt ige
nom ohyggliga förhållanden, som hon ej 
kunde tala om. De vemodiga ögonen fyll 
des av sto ra trlrar, som lalade sitt tydliga 
språk, var gång rövarna nämndes. När 
hon kom tillbaka, hade hon med sig sitt 
lilla ba rn, en månad gammalt, fött i fång
enskapen. 

Då det kines iska nyåret firades, passa
de vi på alt ha lre da ga rs möten för hed
ningar liksom förra uret. Vi besökte även 
denna familj för alt inbjuda den lill mö
tena. lI'l ed sorg och deltagande fingo vi 
då lyssna till deras lidanden: Familjen 
var lJokslavligen på svältgränsen, ettåring
en såld för en skäppa säd, och den unga 
kvinnan måste amma ett främmande harn 
för alt di1rigen om få litet pengar till mat 
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åt dem alla. Den I'P ' 3, .' kvjnl1a-Ilr enda 
snygga lröja var P~AP~llt).H.)lk-cn.l l s~ att 
hOIl ej kunde gå u t p, ga tan av brist på 
kläder. Den ga mla kom dock, fattig, sör
jande och längtande efter ' att ' få höra 
mera om den Gud, som förmår . hjälpa. 

Dessa kvinnor, både den gamla' och den 
unga, äro så rara. Eftersom jag sett dem 
med del lilla barnet, mor och farmur lika 
kärleksfullt och glatt pysslande om den 
lilla, förSlår jag, hur det skulle kännas för 
dem alt för hungers skull skiljas från den 
lilla. Svältgränsen - den verldiga, svält- ' 
gränsen i hednalancl, utan barmhärtighet, 
utan medlidande - svältgränsen - hur 
ohyggligt är ej det lidande, som antydes 
genom det ordet. 

* 
En gamm<ll mormor kom och grät för

tvivlad . Vid dotterns döel tog hon hand 

Busvill kine~1cvimw. 

om sin lilla dotterdotter, so m hon sedan 
med arhete och möda lyckats sb!"fa mat 
och kläder å t. Skolgång var naturligtvis 
ej atttån1ca på för en f<lltig IdnesllicJ;a, 
Mågen, som ej brytt sig om att göra nå 
go t för sin dotter, tog nu, när hon blev 
15 ~lr, och sålde henne 'som bihnstru åt 
en över 50 år gammal man för 500 dol
lars. H<ln gjorde det utan att mormodern 
vi ss te något därom, förrän allt var upp
gjort, och hennes tårar ingenting kunde 
göra åt saken. Mågen behövde pengar 
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vad betydde då sorgen och förtvivlan hos 
mormodern och flickan? 

Detta är något, som jag tänker, att vi 
alla, om vi ej ha hjärtan av sten, gripas 
av . . Det kunde ju varit du eller jag som 
haft a lt gå igenom al! denna för tvivlan 
och sorg. Det kunde vari t du eller jag, 
som gråtit ögonen blinda av det s tändiga, 
gnagande lidandet. Icke var det någon 
vår förtjänst att vi skonades därifrån. 
Icke ha vi något att berömma oss av i 
fr[lga om barmhärtighet och medlidande. 
Detta var en gå ng okända begrepp även 
i Sverige liksom i andra hednaIand. Men 
några, som själva erfarit Jesu förbarman
de kärlek, vågade sig under stora faror 
och försakelser till de grymma nordmän
nenmed kärl~kens och fridens budskap. 
Det kostade livet för mer ä n en av dem, 
det kostade hälsa och krafter, skilsmässa 
från deras närmaste. Men intet orIer var 
dem för s tort, da det gä llde all giva evan
gelium till Nordanland. 

Niir lidandet för oss kännes outhärdligt, 
S;l a tt vi liksom ej orka bära mera av den 
obeskrivliga nöd, andliga och le1<amliga, 
som vi se och höra om, då l<ommer hop
pet om seger och giver uppmuntran. Vil
ken förvandling har ej skett i vårt land! 
Så skall ljuset segra ocksa här. I hopp<!t 
se vi, Y::Id eV::Ingelium skall göra för dem, 
som nu sitta i mörker oeh dödsskuggans 
dal. 

0, att l-len'en så finge uppenbara för 
oss den D. d 'vi få lt, oeh sa öppna vå ra 
ögon fQr vad liyet utan Gud oeh utan 
hopp verldigen är, att vi ej kunde slå oss 
till.. ro, u tan kände som egen vara olye~
liga kinesiska systrars nöd ! Nog behöva 
vi bedja den gamla bönen: »Väck din fö r
samling ur d,idlöshets slummer! Lär den 
a1 t känna som, sil) deras nöd.» , 

Ingeborg Ackzell. 

Sll'idi Honan. 

Yad jag ~1U: har a tt berälla från vår 
verksamhet hör inte precis , till det upp
muntrande slaget. Hela den gängna må
:nadcn ha vi må t hfdl::l oss hemma på 

: g1~Und Jvdc orQliga förhåilandel)a; Jag 

L A N D. ,j maj 1925. 

skall i lwrthe t tala om, vad vi varit med 
om. Sedan ett par månader tillbaka ha 
vi vetat, att de två s. k. generaler, som 
regerat i Honan sedan Wu Pei Fu's flykt, 
varit långt ifrån vänligt stämda gentemot 
varandra. Regeringen, d. v. s. Tuan Chi 
.Jui, har flera gånger varnat dem för 
delta och sagt, a tt den som avlossar för
sta skottet blir avskedad. Men det är 
ju en känd sak, att kinessoldatens mo
raliska ståndpunkt är tämligen låg, och 
just nu tycks inte den allra minsta dis
ciplin finnas kvar hos honom. Tuan's 
varningar och befallningar lämnades 
därför helt och hållet utan avseende. 

Tredje söndagen i februari var jag i 
Shanchow, och därifrån reste jag i säll
skap med ett par bröder från Lingapao 
till vårt presbyterimöte j Sinanhsien. 
Detla varade ett par dagar. Bl. a. beslut, 
som där fattades, var, a tt vi skulle ha 
hibelkurs, gemensam för hela presbyte
riet, i Sinan i slutet av april och början 
av maj. Dr Graham Andersson frän 
Hungtung skulle inbjudas som huvudta
lare. 

Då vi skulle resa tillbaka till Mienchih, 
funno vi, att persontrafiken inställts helt 
och hållet. Endast militärtåg gingo då 
och då. Vi väntade en dag, och då vi 
följande morgon hörde, att det inte var 
sannolik t, att något tåg skull e gä väster
ut den dagen, gick Malte Ringberg till 
fots hemåt. Ida Ringberg och hennes 
syster voro ju ensamma hemma. På ef
termiddagen kom ett tomt låg helt ovän
tat, och med detta fingo vi övriga följa 
med till resp. Mienchih och Shanchow. 
Kriget hadc börjat ungefär 5 sv. mil öster 
om Honanfu. Så gick en vecka. Ingen 
post fingo vi, och inga persontåg gin go. 
Endast rylden om at t väldiga slag ut

,kämpades där borta i ös ter . 
. En morgon, då vi stego upp, funno vi, 

att :'\1ienchih var fullt av soldater. Och 
s torfrämmande hade vi även . . En av ge
neralerna Han Yii-kuen, sam t Liu Chen

.hua, Shensis militärguvernör och Han's 

.bundsförvant mot Hu Ching-i, »hoddc» i 
en . järnvägsvagn pa s tationen. Vad ville 
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·detta säga? Jo, två av Han's armekå
rer hade gjort myteri föregående dag 
och gått över till Iienden (Hu Ching-i), 
och då hade Han ingen annan utväg än 
att fly hals över huvud österut. Fienden 
följde efter hack i häl och besa tte Lo
yang, Sinan och Tiehmen u tan strid. 
Men hu r skulle · det gå med Mienchih? 
Hu's soldater gjorde halt "id l-ma 15 
km. öster om Mienchih. Och Han's 
män förskan sade sig ungefär 8-10 km. 
öster om Mienchih . Kuanyintang blev ut
sett till hög1.,,'arter, och clär i[rå n skulle 
Liu Chen-hua leda sina operationer. (En 
mys tisk slöja vilade sedan dess över H an's 
öde. Somliga sade, att han blivit van
sinnig och sp rungit sin väg, Andra att 
han befann sig i norra bergen med några 
lusen av sina män, Ännu veta vi ej, vart 
han tagit vägen.) 

Skulle ett nytt slag s tå mellan l-ma och 
'Mienchih? Befolkningen i staden begyn
te redan fly till landsbygden. Vi gjorde 
också allt, vad vi kunde, för att homma 
härifrån, men aet befanns vara omöjligt. 
Underhandlingar p åg ingo mellan de stri
dande, och i det längsta hoppades vi, alt 
en strid skulle kunna undvikas. En d ag 
kom en högre omeer frå n Hu's läger med 
en sl<riftJig begäran om att Han 's trupper 
skulle ge sig. De svarade med alt arke
busu'a mannen, och di! rörstodo vi, att 
alla medlingsförsök strandat. Nu revs 
järnvägen upp på l1era ställen, och tele
fontrådarna avklipptes. Det var sönda
{~en den 15 mars, 

Den 16 pi! middagen brakade striden 
lös un gefär 8- 10 km. från staden. Nu 
var staden nästan tom. lI-ianga voro hos 
oss på missi onsstationen. Skottlossningen 
h ördes myeket tyclligt. På kvällen var 
jag uppe liJl järnvågsstationen. l\HlI1ga 
sårade hade redan. anlänt dit. . Somliga 

. fl l1go ett första förband där av några, 
s om skulle föreställa »Höda korset», och 
s edan fördes de med lå g östcru t. Det 
v'ar hemskt a tt se dem i deras blod och 

: höf::t deras jämmer. Och vemodigare blev 
i(ualionen då man betänkte; att orsa1<.(. n 

' liartill ','ar' ett par mäns '3.\;l1nd ·och h'ög

mod. Bröder döda varandra utan min
sta nytta för fosterlandet. P å tisdagsmor
gonen i dagningen fortsatte striden. Nu 
hördes det mycket närmare staden. Vi 
voro d ock tacksamma för, a tt vi ej hör
de några l,anonskott. Missionsstationen 
är belägen slrax utanför västra s'ads
muren och var därför väl skyddad för 
gevärseld. Men en kanonkula kunde ju 
kre\'era mitt över oss och lägga allt i rui
ner . Dock, Herren råder ävenövcr pro
je1(tilernas banor, och i hans hand hade 
vi anbefallt oss. Eldgivningen blev allt 
häftigare och fortsatte utan avbrott dag 
och natt. Massor av sårade fördes varje 
na tt västeru t. 

Pi'! onsdagen började helt plötsligt en 
Mflig kanonad . Jag stod ute p a farstu
bron, då ett par granater kr everade i 
luften c:a 600 m. fran missionsstationen. 
Nu stod all vår räddning hos honom, 
vars hjälp äl" närmast, då nöden är som 
störst. Vi för s todo, att något' avgörande 
föreslod. Skotten smaltrade fruldansv ärt 
hela na tten och förmiddagen den följan
de dagen. Då började Han'S soldater giva 
vika. Vi sågo stora skaror draga sig till
baka österu t. En massa av de flyende 
stannade ett ögonblick utanför missions
stationen och drueko te, som våra port
vakter gåvo dem. Inom kort kom det av
görande ögonblicket. Med ens sköto . de 
vilt runtomkring oss. Projektilernas kre
vader skadade fönstren, och ge'v~irskulor

nas visslande blandade sig med de 11yen
des rop och hästtramp, 

Vi sutto i vad vi trodde vara det säk
raste hörnet i ett av rummen under den 
tid av något mer än en timme, som ge
nombrottet varade. Gud bevarade oss un
derbart. En gevärskula slog av e'n ·kvist 
pa fr:ädrkstr~x utanför rummet, där vi 
sutto, och en annan föll ned på skolgår
den, men ingen av skolba rnen eller de 
andra fly\tingarna blev skadad. De seg
rande trupperna k0ll11l10 on\eddbart- ·och 
bt'salle . siaden. 

.).:. 

'I Jag stod i stadsporten, 11iil' de kommo. 
D!e för-våriådes över alt ·finna. utlänningar 
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här, men voro f. Ö. mycket vänliga och 
rrå"ade endast, om vi varit rädda. Ef

t> • ,.
ler allt detta skjutande omkrmg oss, van
tade jag att finna en massa döda .. .och 
särade överallt, men endast omkring ]arn
vägsstalionen lågo några döda. Större 
delen av de segrande förföljde omedel~ 
bart de f lyende. Nagra mindre drabb
nin"ar förekommo också under aftonenso 
lopp. 

Vartenda hem i staden har plundrats 
av Hu's lrupper under dessa d.agar. Järn
vägsslationen har r åkM särskilt . illa ut för 
dem. Stinsens fyra boningsrum och alla 
hans möbler och husgerad ha plundrats 
eller uppbränts. T. o. m. dörrarna ha 
fått ljäna som bränsle. Det torde taga en 
lång lid innan allt blir iordningsställt 
igen. 

Det är nu en vecka sedan staden föl!. 
Shanchow och Lingpaoha intagits ~v 
Hu's truppcr. Liu Chen-hua har fly tt llJl 
Shansi, och hans soldater äro spridda 
överallt pa landsbygden och bland bergen. 
Alltså ha vi nu i d em nya rövarhorder ! 
Shanchow och Lingpao lära ha plundrats 
ocksii. Våra missionssta li oner d~ir h a dock 
förs1(Qnal s för deras besök liksom här, 
sä långt vi veta. Jag skall resa till dessa 
båda platse r så snart som möjligt. Men 
än nu gå inga tåg. Egentligen skulle ju 
både bro Ringberg och undertecknad vara 
på stormöten på var sitt halJ denna tid, 
men därav blev in tet. Det är möjligt, alt 
bro Carlen kan komma över floden till 
Lingpao, så at t de kunna ha silt möte 
där. 

Det är emeller tid inte slut på eländet 
ännu. Elt nytt krig har börjat i tral<ten 
av Honanru rör ett par dagar sedan. De 
solda ter som gjorde myteri för elt par 
vec1(Qr pedan 'och gingo över till Hu, 
ha nu gjort myteri mot sin nye h erre. 
En annan »generaj» ' har slagit sig sam
man med dessa; och nu slass de som 
bäst om h erraväldet över Honanfu. Det 
är ju inte omöjligt, ' att vi f å krig här 
en grln'gtilt Järnvägen är ilppbruten 
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några kilomeler hitanför Ilonanfu, {)ch 
en massa trupper ha rest österu t. 

Joh. Aspberg. 

Guds fadersomsorg. 

Det var en särsl<ilt kall dag i slutet av 
januari. Rykten om krig i Kina nådde oss 
från flera håll. Värt underhåll hade blivit 
försenat, och vi undrade, om det möjligen' 
skulle utebliva för någon lid. Dessa tan
kar oroade desto mera, eftersom dyr tiden' 
hade gjort, a tt allt blivit fl erdubbelt dyra
re än rörr. 

i\{in man hade rest till H:lneheng. Mar
tin kom in efter alt ha utdelat medicin tilT 
opiepatienterna, som regelbund et sker ef
ter den tidiga ),inesiska andaklen. Frökl'lO 

Fnco ~lI. Nuli n . 

5hui·iu, en p lats fÖ'r någon tids ~nmm01''0la 
och ro efter m·bet-.. nöd och 01'0 ]Jå 1msswns

statiO"trna. 

Berg kom också in rör att äta fruskost, och 
samtale t rörde sig om, hur det skulle bli. 
om underhållet utebleve. Vi hade särskilt 
önskat a tt få resa bort nl.\gon tid denna 
sommar. Vi hade nämligen vistats två 
somrar på v[tr s tation. Nu gjorde oron, 
att utsikterna härtill syntes små. Men Her
ren, som under alla dessa år icke svikit, 
skulle han göra det nu? Nej, det var icke 
likt V;tr Fader. Vi påminde varandra om 
den och elen gå ngen, då hjälp i nöden 
räckts oss. Si\. läs te vi och bådo tillsam
man, slogo upp Missionsförbundets . sång
bok N:o 29: 
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»Misströ~landc sörj ej fer Iiycl! 
Nog far du dill dagliga bröd. 
Dct är dig av Skaparen givet. 
lIan ser ditt behov och din nöd. 
lIan kan sinatjiinare pröva, 
Men aldrig skall han dem beröva 
Sitt bistand, silt huldrika slöd.» 

Yi ble\'o så glaua alla lre. Alla v<ll'a 
bekymmer lade \'i p~\ Guds fadershjärla, 
erinrande oss om, huru IIerren Jesus' s jä lv 
clch hans lä rjungar hade det pr\ jorden, 
<och s~\ gin go \"i \"al' och en lill s itt a rbete. 

Fram pa eftermiddagen kom poste n med 
anvisningen för underh :t1let , \"isserli "en ej 
nu för heja l,vm-lalet, men dock rÖr elt 
par m ft nader framål. Yi sågo häri elt be
VIS för Guds [aclersomsorg, t acJ,ade och 
kände oss glada. Jag m:\sle ocks:l sk riv :l 
ett »Tacb) vid N:o 29 i sångboken. 

f'örulom a m'is ningen för underh::\llet 
Iick jag ockSa en anvisning p~\ kr . 5: 81, 
»arv» eHer en avliden perso n i Norge, so m 
P? icke lian minnas att jag n:\ gollsin 
traffa l. Jag har ju \" ar it borla friln Nor"e 
i 32 år, med undanlag av korta besök d:r 
under semeslerlider. Kanske denne a\"
lidne viin belt för mig under alla dessa ar? 

Vi ha nog mi\ngcn Aron och Hur diir 
hemma, som vi icke ,"ela av, men som 
IIerren känner och bönhör. Lovad vare 
Gud! Herrens skaffare d iir hemma glöm
ma ieke offerkislan för »leviternas» (mis
sionärernas) und e rhåll. Herren löne dem 
därför! »Yi skola ock sinom tid skörda, 
.{lm vi icke tröttna .» 

»D ig lfDgen i plikterna skicl;a, 
Spörj ej efter hedninga rs sed: 
Vad skola vi iita och drida? 
Vad sl<ola vi ldiida oss m ed? 
Gud lovar för delta alt sörja; 
Med hopp kan du arbe tet börja, 
Med frid hn du lägga dig ned.») 

Dagny Bcrgling. 

~,~~~ 

Bedjen för missionärerna! 
Skriven till missionärerna! 

Senaste nyheter (rån Kina. 

jvlissionär Joh. Aspbcrg, Micnchih, Ho
nan, har till sina förä ldrar hemsänt e n 
utförlig skildring av strider som rasat 
där under tiden 16-22 mars. Hans fa
uer, predikan t E. Aug. Aspberg, Boden, 
har god J1t'tsfullt tiJlsLlIlt os s ett samman
drag av ucnna skildring, ur vilket vi an
löra följande: 

Staden blev utplundra d och delvis 
brä nd. En m~ingd kineser dödades, men 
missionärsparet Hin gbe rg samt fröken 
Na emi Andersson och missionär Aspberg 
saväl som mi ssionsstationen voro oska
dade. De h a de dock ej haft kläderna av 
p:\ fl era dygn. 

Missionär Aspberg, som gjo rt da gliga 
besök hos och bland dc stridande, hade 
blivil \'änligt bemött av bf\oa de s 'rida n
de pDrlerna. Pil g<'lrden i Micnchih hade de 
plockat gevärskulor och granatskärvor. 
De som segrat vid slaget i Mienehih hade 
förut int ag it Honanfu och Sinanhsien 
oeh ha sedan besatt iivcn Shanehow och 
Lingpao. Se 'härom ureyel fr ,'!n missio
när Aspberg, som ankommit just lagom 
rör alt vi sk ull e kunna införa det i detla 
·nummer. 

Aven i Hoyang, Stiensi, ha strider rasat. 
Missionär Sandberg s\river med anled
nin g av all denna oro, att det ii r sv[\rt 
al t under uu ddande rörh:dlanden bedri
va n~\got arbet e i Hon a n och Shensi, 
men alt vå ra syskon där gör a allt vad 
de kunna, ofla nog med överhiingande 
fara för liv och säkerhet. 

. :1",1;} vi ej glömma att ih ilgkomma mis
SIO närerna i v~\ra böner. lvIa vi i stället 
på det sätt vi kunna stödja och uppmuntra 
dem. 

M issions1itteratur. 
Hauge och baugianismen. Av L. Dahle och 

Edv. Sverdrup. övers>iUn. fr. förf. manu
skript av ThUre L\. J. Carlson. Sv. Alli
ans missionens förlag. 214 s . Pris häft. 
2: 75. 

Genom Bull s till s\'enskan överförda ypper
liga levnad,teclming >ir Hans Nielsen Raugo 
känd och äl,kad >iven på denna sidan kölen. 
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Förnlil!g':1nde arbete är emellertid direkt sLo-i
vet för sven ska li.is" re. Förlaget hur därvid. 
lydmts engag ra så fmmst· ende förf., som f. 
genera l. ekreteraren L. Dahle och profe . o ro 
vid meni g het f,ckulteten i Kri st ian a, Edv. 
Sverdrup. Dahle har krivit en levnad steck ning 
oc h Sv rdrup om väckelsen genom Rauge och 
dc. . ' frukter i Norges kr i tl iga Lv. Detta är en 
synnerlige n ly c:kl.g ·arnlllan s tälIn ing. Man 
f · r ett JJ:iikti irt be lhe tsin tryck av den ne märk 
li " e man »vars namn ii r b,and de k r ;s tna lek
n ilnnpll i Norg e omfattat med s törre kärl ek 
och vördnad ,in n':'gut annat namn iran Je 
:enaste 120 ren.» Men Sverdrul'R . kildring 
av v"ekelscns [ortsä t t n :ng och dess frukte r 
"i va e o y tte r! gar e inblick i det milk tig a verk, 
Gud att i gång genom dett:1 s :tt trog na sä n· 
debud. Det iir ett helt. tycke kyrkoh i t ri av 
m,irkliga tt) slag som h ii r Higg ' s i v, r hand. 
P a varje blad kunna vi hämta vilrde[ulla liir
domar och rik uppby ggels . D et vore gott om 
cn bok som den na Veve för emål för v ~rkljgt 
tud:um av kr i tm. i v,. r tid. nur tre til r· 

k:lOde är de·.t inte all e bur det enkl a evan
ge li et , förkllnnnt av en en kel man lir [olkol;. 
förm åd d e se ra bor t ra l ional ismen ur Norge. 
kyrka och s kopa en a ndlig li v,rön'l av "lIt 
mil kti gn re:ty rka . n sa nn s kyldig live ts öt röm 
fn n helgedomen, vilken "nnu i cla g be fruktar 
No rges andliga liv. Boken rekommenderas P'
det varma,te. N. Il-II. 

Hjältar. Av Basi l Matllews . Med bidrag a,v 
andra författare. Dem. övers,ittoing av 
Fanny Ek e n. t ie rna. Sv. Alliau sm 'ss iooei1s 
f.örl ag . 230 s.. Pris hiift. 3: - , krut. 
:1: 50. 

Utmärkta skildring-ar frå n skilda m;.,, ' ous· 
fä l t, pa and e St vti.l för ungdom som till hög· 
läsning i syfören :ngar. N. fl-n. 

Hjältebragder bland alperna. Av 1\ikolaus 
Balt.. Bem. över:. fr. t ysk un av El,,., Aulin. 
Sv. 	AIlinn~m i sionen s fö r :ag. 234 s. Pri s 
b,m. 3: 50 . kart. 4: - . 

Eo 1'0 psykolog isk sk{'dr'ng·. i v ilken en 
ung gos,e i Al rerna är h jä!tpn. HaDs töre
döm ska ll siikert verka gott pa de unga, som 

U sa om honom. M en ,lven föräldrar ha gauo. 
av att Iii [ I en bok om denn a, ty den fram
vi 'ar skarpt vmlan av att iiVCD eljes t mycket 
förtr 'iUlj" :l. [UrU lelrar kunna komma alt bl~ 
främmand e för si na barns inre s jälsliv. 

N. R-1/.. 

En 	 minnesbok inför Herrens ansikte. Livs
minnen av le. von Malmborg. Nedteckna
de av Emma B e ko\\'. Sv. Alliall . mi : i<r
nons förln g . 4 id. Pri s 1 kr. 

D ct. li r en g ril 'anclc lIrsprllng-li gbet och g löd 
över dessa. skildr ingar. H j ii rtal:. innerMa 
str i.i.ng ar komma i rörel , di\. mao lä'c r d em. 
Den gamle s jiilavinnnren ka'l ~ ; ik er t vinn a 
;·io fler s jiilar g enom d essa nedtecknnJe livs 
minnen. Deb' Ilningen ti llfall e r el en av major 
v. Malmborg sil. varmt ä lskade ~oldatm' s: ione l) 

i Eksjö. N. fl - n. 

Missionstidningen 
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utkommer 1925 i sin 30 ode årgång. 


Org:lD [Öl' Sw,O!;k" Mi,s ionen i Ein:l, 
rediger;1d 8V Na /h. nögman lind er med· 
verka n av Erik F'olke, ,1/ arlin Lind/m m. 
fl., utkommer med 20 nllmmer om året , 
s;lml ionehilller upphygge!seartikla r. b b\) l
stuel'er. brev fl'. l\ina. samt mi :s ionsnoti" 
ser från Dllr oeb fjiirran. 

Tidningell k o~tar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75. halvår kr . 1: 25, 1 kvar
tal. kl'. O: 90, 1 mån'ld kr . O: 65. 

Siind till utlandet kostar tidoingen kr 
2: 75 pr ilr. 

Prenulllernn lsa mlare, som verk,tlilIa 
prenumeration lt n,irmaste postkontor. er
halla, mot insiindancle till expo av postens 
kvitten,cr, kr. 2: 25 föl' varje 5-tal ex. 
men då ini-et friexempl:1J'. 

Nilr mindre iln " ex. t agas bör prenu
merntion ske pil posten. 

Provpxempl '1 r erhå ll as gratis frun ex
peditionen. R edaktionen. 

REDOVISNING 
för medel inflntna till "Svenska Missionen i Kina" under april 1925. 

6J3. »Anll ie ~) 	 10: - 6~4. Koll. l Olous Petri kyrka. Orebro ~~r.: JJ5: i.>i 
614. »1 ~L t. blollllllor till övering. K. 62.1, K. ~f. A, till A. For 's brrg-s llJJuerh. 50: 

G. Magn lISSOHS bår) JO G~fj . K. ~l. A: . Pen5ionsf. fi II 0:0 75: _ . 
Gl;J. •\. J . (riset)1l 100 Im. I<. If' , M:" PlJsvell~ka di s trikt. 
I)Jli. (l K. H.ii.irköby l.') ti ' 1 i\lor ri~ Dergllug-t3, ulJIlera. JOO 
6J9. "U r Glids rika rÖn"e]" 10 6~8 . ))TioIILl c l) . DIlvbo 12 
6;:0 . 	 »En Vtln från lano r l» 10 6:)0 . H. B. Ihlm 2.", 
621. D ~. (;3 1.. Lutb er'sJ,,, 111 fg-. K ' intehamn koll. 15/3 18 
G~2. })Tv ~ , 'än ner i Va!l:.;t,' ufl» ;) 6:11. i\'fel od ' sL förRR rn 1.. d:o , koll. lJ /~ 10 2:;. 
623. 	 Pr;. j,: 10·-12 IS 633. KliDteh (ll1)ns l'riförsaml., koJl. l GrJ 7 



111 6 maj 	1925. S I N Hvl S L A N D. 

fi33. B:ll't iströrsam I. i Klinlehamn, kol l. 10 /3 7: - 707. l\Inrorelnnds rnfg, hrsb idrag 50: 
G3~. Fam iljerna il. Ä l vsj ö~ })i s t. för 708. Mfg i V lril'su nt. resebidl'. 10 : blollllllOr ti ll överillg:. K. G. llag 7U9. Onäm nd . Mal. S: 10 lU; nU ::itiO Tl ::) b~\ 1" »  n:  711). j\[[g- i B.i örk ij 2:" 635. l\fis s ' onärer P' Duvbo, d:o lS: - 7Il. B. \ V • Bji)rk(ih~T 10: 63,. ) Da Ieca I"l La n ) 	 3:>: -. 712. ~L ocb J., Fjiiclerbult. e1:063 7. Kl'istuala [ing-uomsförening, till 7]3. M. ,J., Edderyu

Minrllo Nirholsons ulld erh. 100: - 711. L J , d:o 	 ;>: 63S. O. ·v . F-n , " i)lommor på K. G. ~lng 71". llngdom sfi iren . i Björkö, resebtdrag 10: -n ll sson -.; g r o \'» 2~: -- 716. 1(,)11. i Na"Jarjl 	 28: 640. N. ocb H. II., Djursbolm, för blom 717. D:o i F lisb y 	 11 : mor p' d :o 	 ~O:  71. »)S ys!.;:o nri ng- Il ») , F1i ~by 12:" G·12. .T c.<. H: l:" t ill R. Anue rson, nnd r rh. 2nO:  719 . K. G, "'0. r e 'eh idr"o: 2: 6J3. In sn ml. v ill en 1-'yr{) renin g i K rh ~ i an 720 . Bol'~ :j-Siöm n rk c tl s }(iJl nkrels 120: siad, » i ~t . rör blo lllll lO l' på ÖV I '!'~ 722. ») Litet bi d l'ag ~) , ~.rrLl F. \\" "Oskarshn rnn 10: ing- :\f ngn u sso Ll s gT i:lV» , grll A. G. 50: - 723. u ld e.ln . pii. akti"r i U'; [e Lo r gs ban644. Ol'f e r k uv erL f r. vänner i Köping, I'cn, ;jO: - . Sknlld. Kre,1. A.-il. g m A. H . 	 23 : 88 130: _ . A -B. l\liiIHrebanl'en J:  20:;: 64;'. ))H e r r ens d l::~ ' ) 	 l.;:  721. )[ L" S i m rish amll 	 ~: 75G\Ii. »Lilla Tild'''> , Karlsl,roua 2: 30 7~!) . H o' mcstllds Mif;,s i o l! ~ k ret~ 100 : -641- »Ell v ki ll l) 	 20:  7'1.7 . Und cr.,1kers IIll g , H a ll and , k oll. vid648. B ..T , B ode n, lill J. A spbcrg~ nnuerh. 100:  !ll i s~i oll~IIl (Hc U. 1:3 /4 ]:33 : 536~9 . I n ).:'e l.lo )' jJ och Vallcbcrga ar lJ('t~ H . :B. EIl;;lw dc 	 JO: rÖl'e n i ng-	 3'-,:  i\fitisioll :svii llll CI" i rIns sJ(~. ti ll Hi~d ur6.-,0. n S, t'ppsa la 	 2."):  Anden;;ons lInd erh .• .!.!IU S A . 81: 12 [jo3. »Tnc k för g enomgången sjukdom. 73,}, Koll. i I ~el'g-sbyn vid mis:-iioniir B lo msHom . ]J: 31i» 	 :;0:  1)t· ....;ijk 22: Mark . 	 3: 13. 31--33 !,3: 80 73ti, »S » 2;' : N. L, 	Ar uogn 10: - ,:17. Koll. i L iim llhlll t v iu mi' .<io n ä r ocb
S. M K os L<v in n okornm iU , i sI. fö r h ' u BIoIlI S b C'~ii k 11: 20blonJlll n r J1~ öve l' ing. K. G. 1[ag'  733. H volla nua Fl ick l'öre n i n g', au ktio ns

lHlssons bar, av fr u Olgn t\ln g"u us '"edel son Ö VfT lim . till S. M. K. G5: - 'i30. K r>'!. i SYlln cl' by R/4 vid missio n til' 6,,7. »Ov ani f r an ») lOU: - oeh fru Blom " besök 32: 33 6GO. A. il . R å , u nda 	 lU :  7·10. Koll. vid ö , t el.·tiu m lskonfcrc nscn,fiG l. A. S , V~d'lenu, "Ebr. 7: 26, 27» 10: - g m l\I. S. 2,0: (jLi2. N. S, lil l E Sj ös trö m s ull d erh ., gm 'iH . D:o v id mö te i K . F. U. M., öste r-
A il . 	 S I' ull e:t p, 10:  sunu, g Ill u:o 	 '13: 83 GG3 "Et t rörsL~ k iir le !{ sofi'en), gm u: o .") :  7~2 . H ·. '" ebi dl";)~ Il'du Ostel'sund 29: 664. A . B. och "' N., » i st. föl' blo m mor 7-13 D:o fl'iil1 Ol't::b l'o 2G: 
t ill j n ;z. :.. lag-nll 'so ns bår ) glD d:o 20:  7·\j. J B. Oster., und 	 100: 66:;. M eule B·:1 rn ,y(ö ren . . 4.l:  j 1.-), Koll. i RUlIllc. g:m G. E. 40 : 6fiG. A. ]C, gi ll C T. R, Ku m la 10: - 746. Ko'l. i 1,' , k r, gill G . L. 1:,: GG7. M. H. ).:' 111 u:o 	 ~:_ 7-47. D:o i N ordt:'r ;in , g- m L, L. 31: :;36G8. V . oeb l' .E, KlImla '200: 74R. R . L., Norderiin , spnrb .-med el. gm d:o 3: 336G9 . E. oc h A. K., Slättevalla, gm 749. ];~. L ., el :0, d:o .Q'1ll d :o 3: ''OC W. C. lO; - 7:)0. j. '. L, 0:11, 00 gom u :o ;,: 03

6iO. A. A, Siittevalla, g:m d: o 10:  1;'1. t:. A ., Järpen, "t acko f fc l'>' 50: 
671. C. W. C, Lel-. Uer.o: 30: - 7~)2. Kull gm )1. ~I., Hii g' A'e n ,l , 17 : G72. A. M., Visby 20: - 7G3. Sparb -merJ e i [r. S. B. l: 43, P . B.
673. O A., »tionu e» 20: - 2: ;}7, Ov j!.: ~ n 	 :j: 80
674. 	 K oll v id III i" ionur Bloms för edrag Koll. i Lit, g:m .J. 3-,: 11 

i B ol ums ", iss;onshn s 7/4192., 42 : 30 D:o i Brun l'lo, g'11l K. S . 32: 78675. Engelb olUls L lIlb. missionskrets 2;): - D:o i Ham Jll c rdal , g-m E. il. 21: 25
676. E. W, KariSl ad ;j: - Onämnu, Uppsa la 100: Gli. A. K ., Ekcn i.is~.iön 2.) ; - »Tvt ~ nn e g-i vHl'e ,-} , fl ii Isingbo r g, i st. f.
680. A. K., l' med 2 : 50 (le'n 14 /:3. g:IU .J . P. 27 : 
681. Jo; B., Djul's ho~lll 30: - 7G2. Sp"rb.-meud , iOSUOll. gm H. F.,
6~ 3 . Ko ll. i Viirna ;;: 65 Motal a 	 lO , 68 1. NI L. , Viinia, d. 14 m<trs lO : - 7,,;), M. n. viixjö 40: 68;). Koll i Atvi<l abcrg: l :J: 2;; 7GG . S, Sthl m ;jO : 
686. A D, Sl o", j(i . 1'0. e bid r. 10: - 7G7. L. P .•T, Lyck å s A'å ru 100: 687. K o li . i Hultöfl'ed och Vena 90: ;;0 7G8. M. B, H ejd e , »Ilc rren, d el» 50: G8 . • D:o i S na rås 6: 50 	 769. Sparb -Ill cue l fr. Jii l'arna i Brum
689. S ö, .Tä ll lSCT'lJm , ur sparbössan l: - rnel"sk n söndag.-;!:iko Lan 50 : 6!10. Ona mn u. Sku!'!, ]0 : - .70 . E fl 	 ~ :
6~1. Ko'1 i 1"i).:'cholm 10 : lO 771. ]-Iv e l lundH FJic1, · oc h Un,,,(lom ~ föl·cn .,
692. A. K., 1"ig'l'ilOI'1l 	 ;: - ofre r u. 1./ IlHU's !,O-" lO. fr å n UI690. B. \V. d :0. l'c:-;ehic1 rag- 5: - rik sdni d:o 32: G,·), H olsbY I'r, o f f er 
6~4. Koll i Kronobii,; ks sko la, Mönsleras 42: - \'ec J.; a n 21: f 3. ~[jglar p ti'l BIolII .Wo. A If , 1\'1(j lls t er ;}s 10: - lJnd el' h . 57: j O. Bii c b cd a vid Bloms
6%. K o·l. i T,le bo 6: 1.; ksli1, ~O: - , Nag: la rp viu d:o 4~:-,697. D:o i l\l pllI 19: ~O Sliiltå krn vi d <1: 0 14 : 73, Ec~creda698. D:o i Vir ....:.'l'lIln 27 : - mfg- till BI Olns lI ud e rh. '->0: - , O<l s 699. D:o i Hol sb." 1,": - hu 't v iu Illoms busii k Il: 7:" Boda , 00. D:o vid E 1"olkes besril; i Oviken :D :  vid 0: 0 2G : - , KOI"."iIJ e q~:a viu t.l :o 

A fl . M"lll1ö 
704 ; »}I e l'I' C n välsig'lIP Ed er och Edert 
701. 	 30: - G.l:-, Hjiill.ar.vd s pu rh -m ~del 7:J:R4, 

j\[amre!l1od, ~JJarh - li ll ~d('l t. 13101119arbe te . 
27 : - und crh. jO: ' - , Boda T:I : - , Fif"e70.,. "Tacl,! L. och I . B >, 30 : - ku ll 7: 14. B od", I,oll til l ,T. Hult 70G. L. ?II P, til' P r'd a Prytz och i'l'Iar ia Qvists 	 und "l'h. 12: -, Mörte l'Y C] lill

Nylin, nnuer h. 900: - d:o ];jO; - .. 	 1,21;': ;;4 

http:Hjiill.ar.vd
http:n).:'el.lo
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7/2. ödeshög's sYförening' 200: 
773. Korsbcrga Kris tI. UogdOlUs[Ören., 

offeruag'skoll ekt 28: :,0 
/74. Ofrerkuvert fr å o Fridhem, gm H. I., 3: JU 
775. 	 Frå o Fridhem, bidrag t.ill M. Pet. 

f I ~ r~:-;on s hemresa, g'11I el:o 10:
776. Fliekorna s syförening, Boda 100: 
780. E. B. 8lh'm 	 10: 
781. A. O" NOl'llerön 	 10: 
782. 	 Koll. i Ys larl vid m iss ionär och fru 

Bloms besök U. 2 H . (il: :'0 
783. 	 »En vän !) . ,för inJ:,öP av TI'lissions

karl Il 40: 
784. Askr'uy Hlf.!..!" 	 40: 

Kr. 8,31:3: 2~ 

S. M. [e·s P"'l , ionslond. 
G-U. 2 Mos. ;JJ: ~l Kl'. :'0: 

Särskilda ändam al . 
617. 	 M. :H., LjungbY, till 1. Ackzell för 

barn· och kvinnoarh . 30: 
618. K. A .. Asuka , till Elna Gunn a rdo, 

att ::lnv. för s iirs kilt ändaulM 10: 
fi29. " Rönhö,· e ·.'c, till ba rnh . i S iuan 10:
651. 	 L~ llgn;is Kr. uugdomsfören , hjälp 

för eo bibelk v. p li Pncbow s,I ;)Lion 25: 
652. 	 "Tv., vänner, ett tac korrer till Her· 

ren " , till H . JJinde,· föl' utbilrlande 
a v un~:1..: män 2:>: 

(;58. 	 K. S, Husk varna, till urH.lerh. av 
evang. i HOyallg 200:

659. 	 E. () U., Gonäs. till uoderb. av io· 
j'j;doa f'viJll.gelister 2;>: 

678. E. K, lIllsnuy, till Barnb. i Sinao 10: 
679. 	 Vänner i Yri~sLud, spurb.·m 'de l, till 

Jnlssioni.ir och 1'rll Au~. Be eg , a tt 
nov. e rt gallf. g'm ~1 K. :33:

K. 	och ;J. B .. Tranas, I ill unc\erh. för 
evang . uin-hsiallg, Cbii'hchow 300: -

702. A. R., Malmö, ((,i r bibelkv. Cheng 
L in·shi, Sinan 100: 

70~. C. R, d :0, jör en skolg'o,"es underh. 100: 
721. 	 ;IL. M. och M . .P, SjölIlarkeu , för eo 

sl\o'gos ~ es undf'rll 50: 
72G. 	 n. H .• G bg . Jiir eVilng. untlerb. i 

Tllng-cho\\'. g'11l A. W 200 : 
729. 	 J. B, Möos ter,,", »e tt tu" k till U er· 

r en », llorlcrh. för liil'urcn Sic i 
Pu cbow 300 : 

730. 	 H. N.! Säv :.; jö, rör e vangelist.e rna Ko 
Ynng·uang 250: - , T sno hiogo·ho 
250:- , bibclkv C hang U xi:lug·Shih 
1:10: - , en ~kolgosse i Sinan i i) : - 725: 

731- K . A .• öre bro. för bibel~v. Liu T a · 
s aos nnd erh . 223: 

n2. 	 Ooiimud, ti ll H. Linder, att anv. 
et t . eget g ollt 100 : 

L A N D. 	 Ö maj 1925. 

733. 	 Hn"l~ KristI. Ungdoms[öreu. t ill 
El"U En:;bäck, alt anv. ert. gottt 50:

~57. " Ur Lisbe ts R [Jarbössa ~ . till fru Ida 
Rio~berg föl' lill e E n·sis reikning o: 

»Av Lisbet, mamma " , till d:o för el:o 5: 
Bre,lsels syJ'öreuiug', till J. Aspberg, 

a tt a nv. ert gottt. 100: 
763. 	 H. .J.. ;)'fantorp, till H. Linder för 

u(b av ung~ mUn 10:
7G4. N. E dshyns s yli;rcoing till harnb. i 

SillAn 110: 
'-77i. 	 Flickornas sy lijrening, Boda, till J. 

Hllll'lvis t tör inköp av iustr1l1l1p.ut 50:
778. D:o till d:o ntt nov. elil l. ÖV4'],(,Il~k. 20:
779. 	 E. J,. Sundbyberg', lör Li Pao·lo's 

stndier i She~o\r GO: 

Kr. 2,880: 

A/1miinna missionsmedel 8,313: 22 
S . .\1. /(:s P" j ' i ,ms/ond 5Q: 
Särsl.-i :da iindwlwL 2,880: 

S-UlIt1lW vnder up,.;'l ·mån. 1925 J{,-, 11,27.3: 22 

Med varmt tack till varJe givare! 

»Herre, din oad varar evinot'rligeo; övergiv 
icke tliou b~illdcr::; verk. » Ps. l:h: 8. 

Gåvor 
till Hemmet tör DmJbo ;ian.-aprit 1925. 

Onämnd 5: -; C i\f, Ystad, 10: - ; H, P. 
Kar berg 30: - ; I. H .. LiljeboLm en, 20: - ; L. S., 
P.~hlm. 2;): - ; T. V , Duvbo, ,, 'rack fÖl' läo av 
Ivätl, slu~a" 5: -; A. L., Dn v ho , 5: ._ ; 1. A., 
Norrköpiog, lO: -; L. L., 8thlw, 10: -. Summa 
kr 120' - -o 

lo naima: Onämnd g-~n. ~r. B .. Sth'm, l sil · 
verl<an"kanna. Lilltoluluviinucr : Bllljong-sben, 
kaffe, flott.. strömming. korv . Dito: Sviohuvud. 
korv. s"ffransfliita. D. J .. Duvho : Bllljoo~sb"n. 
Lil ' tonllaväuuer: ~ ]Jar ~risfö tl c r . skin"", 6lrölll· 
m ing' , korv . M. W. Jiirna: S ockerkaka L. L., 
Rk ellp.fleil.: K a rameller. E. oeb NI. Ph. T., Lio· 
kiilJiu;:: l päls, l kappa. l\'li ssiolJ s väoncr i 
Björkcryd. Boda och Kul ' a: O tjog pås kä gg. N. 
och H. il. Öoby: Ape'sin e r, saf t, sylt, kara· 
melle r. ka fl'e och te_ Lill tom tnvännel': KöttWrs 
och smörgåsmat vaL'je vecka. 

1\!led varmt lack till varje givare! 
lnez Bälting. 

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

Telefon: 44 59. Norr 22473. 
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