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KRISTUSLI S OFÖRGÄNGLIGA K AFT. 

är - den levande." Upp. I: 18. 

Mångahanda och olikartade äro i 

sanning de behov och vilka 
ligga inom omkretsen för det Kristus
liv, vi äro kallade att leva. Det bliva 
vi alla olika sätt om, 
ibland under känslan av smärtsam 
förvirring, ibland under lycklig förvå
ning över l'ikedomen i det som le
ves genom tron Guds Son. 

Såsom en missionerande försam
sta vi ock ofta inför en 

till synes nedåtlutande utveckling, in
för ett som vi måhända 

beräknat. 
Men vare det 

av intressen eller sken
bar inom Kristi försam

ett är och förblir visst och fast, 
att K r i s t u s, d e n l e van d e, ut-

den vikande medelpunkten 
och den sinande livskraften för 
dem, som tro honom och tjäna ho
nom. 

Ett till Kris
tus, och för

åt tron och samlad, för
kraft åt kärleken. 

Kristus lever sitt liv för 
o s s 	 i s i t t o r d. När vi öppna hans 

läsa vi ej vad där star 
. skrivet o m h o n o m. Vi komma i 

omedelbar m e d K r i s t u s. 
Och i det han talar till oss, flödar nå
den över oss, renande våra hjärtan 
från all stralar hans kunskap 
emot oss och vår okunnig
hets ledes hans kraft in i var 

och skänkes oss i vår ensam
het och nöd och hopp. 

Kristus lever sitt 	liv för 
o s s 	 g e n O m t r o n v å r a h j ä r-

se vi väl 

upp till ho

nom, och torr buske i var öken 
se vi väl ej flamma av hans 

yttre Men vi det som är 

bättre: Herren Kristus helig 
vara hjärtan, där förklarad och där 
verksam genom Andes kraft. 

Och ej blott i våra egna hjärtan. 

Se, huru han lever i andras hjärtan 


huru allt som hos 

längtan, tro. 


kom


mer fran som 

sin sin 

tron i dem. nytt>o, 
säger Herren. Vi se det hos de unga; 
vi se det ofta ej mindre hos de till 
aren men sina 

Kristus lever för oss det 
n y a J e r u s a 1e m. Han står inför 
tronen därovan oss till godo i oav
låtlig bön för oss, att de himmelska 
håvorna från vår Faders rika förråds
hus ma tillfalla oss. När han seger
rik "for upp i så var det, för 
att ej hindrad av tidens 

skulle kunna 

där 	 ovan, har han 
sagt, även för att bereda oss 

rum i Faderns att vi där 
utan besvärande dunkel må skåda upp 
i hans utan någon vanmakt 

skola få fatta hans hand och 
utan mellankommande hinder skola få 
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falla till hans fötter och fritt sjunga 

ut vår hela, fulla tacksamhet mot ho

nom, som älskar oss, som har löst oss 

från våra synder med sitt blod, och 

som nu lever och skall leva i evig

heters evighet. J. R-n 

S. M. K:s Steninge-vecka. 
Det talades mer än en gång under da

garna på Steninge, om vad som ligger i 
orden, all , Gud förllt berett dc goda gär
ningar, i vilka vi skulle vandra., Er. 2: 10. 

Hela S. ~1. K:s första bibel- och ung
domsvecka blev för oss ett märkligt illustre
rande exempel på både Guds torul beredan
de nåd och hans in i del beredda ledsagan
de nåd. 

Den förut heredda nåden bestod för oss 
ctäri, all vi, enligt ofta utsänd bön , nngo 
i ro under flera dagar i följd komma i 
livligare personlig kontakt med en del så
dana vänner, vilka önskat lära känna 
S. ?Il. K. liksom mer från dess innersidor; 
al/ vårt arbete sattes i tilll'älle att vinna 
nya vänner isynnerhet bland de unga samt 
all vi, som själva äro satta att på olika 
>;ält tjäna inom S. M. K., bereddes möjlig
het att i avskildhet gemensamt uppbyggas 
på v~lr allra heligaste tro och u pplivas i 
våra stora samfällda intressen. ' 

Och vi se nu efteråt än tydligare denna 
förut beredda n{lt! och något av dess syfte. 
• Ty han ville göra de llelitJa skickliga all 
Il/föra sill ljänarevärv, all uppbygga Kristi 
kropp', Ef. 4: 12. 

»En historia sådan som S. M. K:s är 
alltför underbar, för att man skulle haft 
råd att vara i okuonighet om den ", ytt
rade en av deltagarne. Ja, men den är 
ock alltför lInderbar, för att vi icke skulle 
känna det ansvar, som den pålägger oss. 

Därjämte ha vi i tankarna m,tnga per
sonliga minnen. I sådana minnen, som 
isynnerhet de efterlämnat, vilka som mest 
i hemlandet kämpat för evangelie verk i 
Kina (.Josef Holmgren, K. G.' i\lagnusson, 
O. von Feilitzen samt ~ath. Högman) 
i minnet av dessa och många anora, som 
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stått vårt arbete nära men nu iiro hemma 
hos Herren, en "sky av vittnen ", har den 
nuvaranoe Kommitten djupt känt sitt an
svar. 

Kommitten för S. iiI. K. har cliirför i 
medvetandet om allas vår begl'änsn ing 
livligt hoppats att få se yngre krafter träda 
in i de bortgångnas ställe samt hedit Gud 
om nya vänner utöver landet, vilka med 
kärlekens intresse l<llnna ta vid , där dc 
äldre krafterna avtaga. 

Folo: Ollla Rinm.an. 

Kursens ledare, missionsdirektor E. Folke, 
samt S. M. K:s ordförande, översie H. Dill

ner, och reklor .Joh. Rinman, kursens 
initial iutagare. 

Och Stt gav Herren oss oSteningeveckan D 
till förnyat bopp i dessa stycken. 

Guds in i det beredda ledsagande nåd. 
Han själv utvalde dc, som vi tro, för detta 
tillfälle rlilla deltagarna och det rätta an
talet (omkring 50). Hao gav sin helige 
Andes frid, ljus och l<raft åt vår samvaro. 
l-Ian ledde oss dag för dag och stund för 
stund in i det, som vi bäst behövde, men 
som ingen av oss på förhand kunnat för
utse eller planera. Han lät ock »allt annat 
falla till " en ligt sitt löfte. 

Steninge var uppenbarligcll en av hans 
öga utsedd plats för dessa dagar. "årt 
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värdfolk mottog oss med en älskvärdhet, 
som blott kan förida ras därmed, att Guds 
goda, nådefulla hand var över oss. Och 
de, som tjä nande oss gjorde si tt bästa för 
vår trevn ad, vittnad.e ock om, huru allt 
var givet ovanifrån och bere/l inifrån. 

Vid å terblicken på Steningeveckan be
gära vi nu blott ett, att Herren må akta 
oss »värdiga sin kallelse, att han med 
kraft må fullborda i oss allt vad en god 
vilja kan ilstunda och vad tro .kan verka •. 

J. R-n. 

Steninge säteri. 
Detta ryktbara gamla herresäte, en av 

lysande hi s toriska minnen omspunnen 
slottsegendom, h ar ett utomordentligt 
vackert läge vid norra ändan av Skarven, 
varmed menas den långs träckta d el av 
:\'lälaren, genom vilken sege lleden mellan 
Stockholm oeh Uppsala går fram. 

Den första kända äga ren, fru Katarina 
till Steninge, omnämnes redan 1299. Däl'
efter inträdde en tid i Steninge historia 
av nära 200 år, om vill,en tid intet när
mare är känt. Den förste ägare n av h isto
ri sk ryktbarhet, var greve Karl Gyllen
stjerna, änkedrottning Hedvig Eleonoras 
h ög t betrodde man. Denne lät bygga det 
nuvarande s lottet efter Nic . Tessins rit
ning. 

Steninge slott är a nselt som det mest 
lysande exemplet på den sis ta fasen av den 
karolinska sloltsbyggnadskonsLen. Slottet, 

som till i dag, tack vare pietetsfulla ägare, 
bevarat sitt ursprungliga utseende både 
inv;1ndigt och utvändigt, bär Tessins prä
gel och har en trappuppgång, som livligt 
påminner om Drottningholms slott. En 
av flyglarna kallas drottningflygeln efter 
Hed vig Eleonora , som ofta besökle Ste
ninge, och ännu finns h ögt uppe i slo tts
byggnaden det rum, vilket beboddes av 
Kal"! XII so m barn. 

Under riksrådet K. R. von Fersens tid 
efter mitten av nOD-talet hysle Steninge 
mer än en gång inom sina murar Gustaf 
rII:s lysande hov. 

Inalles har Steninge haft 29 ägare. 
Är 1922 inköptes Steninge av direktör 

och fru Lindmark. De ha låtit s ig ange
läget vara att både väl vårda den vackra 
slottsegendomen och att där, i ett när
liggande pensionat, bered a vila för gäs ter, 
vi lka söka sig dit, samtid igt som de a v
vinna jordbruk och stora lrädgårdsanlägg
ningar slörsta möjliga av kastning till from
ma för de närmast elV fru Lindmark upprät, 
tade illargareta-hush ållsskolorna i land et. 

Hit var det, som S. M. K:s första bibel
och ungdomsvecka förlades, tack ya re 
våra vänner Lindmarks s tora tillmötes
gående. Deras k~rlel<sfu\la omtanke gjorde 
på allt sätt var samvaro angenöm och 
;1ven i y ttre måtto \'ederkvicka nde. Av 
i detta nummer införda illustrationer torde 
Sinims Lands läsare kunna bilda sig en 
nog så klar före ställning om Steninge. 

J. R-n. 

Steninge slolt med de två flygelbyggnad erna. /·'010: Olga Rinman. 
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Något om vad Gud gav oss i 
Steninge. 

Ett kort referat av vad vi under Ste
ningeveckan ringo mottaga torde vara vän
tat av tidningens läsekrets, särskilt av 
dem bland våra vänner, vilka ihågkommit 
mötet i sina förböner. 

* 
Kl. 8 på morgonen började vi varje dag 

mötena med »en stilla bönestund ". Vi 
önskade då att gemensamt få nalkas vår 
Gud för att nedbedja hans nådefulla väl
signelser över oss. Meningen 
var alltså ej att vid dessa stun
der lyssna till bibeIfö\'klarin
gal' utan att mottaga ett ord 
Hrån Gud och att sedan, såsom 
svar därpå, inför honom giva 
uttryck för vara hjärtans be
gär och behov. Det blev också 
bönestunder, som nog länge 
komma att stanna i våra min· 
nen. 

Kl. 10 f. m. samlades vi till 
bibelstudium. De två första 
dagarna leddes detta av mis

delarna av detta bibelstudium. Huru vi 
böra förbålla oss i della Guds bus blev 
den sista direkt praktiskt tillämpliga sidan 
av ämnet. 

* 
Kl. 12 midd. fingo . vi lyssna till orien

terande föredrag, vilka på grund av det 
vackra vädret kunde bållas ute i det fria 
i sl(Uggan av ett stort träd framför slottet. 

Första dagen hölls det orienterande 
missionsföredraget av rektor .Joh. Riman, 
och ämnet för detsamma var: .Guds mis
sionstankar och våra>. Med utgångspunkt 

Foto: A. Thu1lqv ·isl. 
sionsröreståndare E. Folke. » ] skuggan av ell sIoriiräd framför s/ollel.» 
Hans ämne var första dagen: 
.En gudsmänniska fullt färdig>, 2 Tirn. 3: 
17, och dagen därpå: ,En gudsmännisl,a 
väl skickad till allt gott verk.. I eH kom
mande nummer hoppas vi kunna införa 
något utrörligare referat av dessa bibel
studier, varför vi ej au redogöra mera för 
innehållet därav. Bibelstudiet de två sista 
dagarna, som leddes av rektor .Joh. Rin
man, kom genom en Guds tydliga ledning 
att i viss mån utgöra en fortsättning av äm
net, som behandlats de två första dagarna. 
Under dessa hade ju gudsmänniskan ställts 
fram för oss såsom förverkligandet aven 
underbart nåderik Gudstanke med oss. I 
fortsättningen blev nu Guds församling eller 
ordagrant .den levande Gudens församling>, 
l Tim. 3: 15, det ämne som vi fördes in 
uti. Denna rörsamling såsom ett Guds 
h us samt såsom sanningens grundfäste 
och upprättbållare utgjorde de centrala 

från Ps. 67: 2, 3 gjordes därvid gällande, at t 
vare sig det gäller Israel i gamla förbun
det eller Kristi församling i nyare tid av
ser Guds nådefulla välsignelser över sitt 
folk >att man på jorden må känna Her
rens väg bland alla folk hans frälsning •. 

Guds missionslankar påvisades vara: 
1. Nådens evangelium givet åt hela 

skapelsen; 
2. Kristi församling, som utgör kärnan 

i det nåderike, som genom evangelium 
upprättas, uttages och uppbygges såsom 
en Kristi kropp; 

3. Väg beredes för Kristus för hans 
personliga återkomst och upprättande av 
hans härlighets rike. 

Våra missionstankar påvisades i förhål
lande till Guds hava varit alltför små, 
trånga och självkoncentrerade. Detta har 
gjort, alt missionsarbetet ibland växlats 
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in fel varvid 
da mål kommil att intaga alltrör stora 
proportioner. 

Till sist framhölls huru våra missions
tankar böra sammanfalla med Guds, så 
alt och 
utbildande av infödda lärare och med
hjälpare får utgöra de missionsarbetets 
huvud i vilka Guds Andes kraft 
och kärlek kunna 

Säkert fingo under 
ett utav att missionens upp

milldre än alt ut
om Kristus alt 

människorna vem de få tro 
till 

Nasla fördes vi genom missionär, 
pastor J. Th. Sandbergs orienlemnde före-

om missionsarbetet i Kina under nu
varande förhållanden ut till det land och 
arhete, som Gud ett särskilt sätt anför
trott åt S. ;'IL [(o Under ga vs 
oss en orienterande överblick av missions
arbetets 

barndomstid, 
följande tiden av mera 

mognad, vilken kan betecknas vara för
sanllingarnas och mannaål
der, och som DU alltmer och mer synes 
vara för handen. 

Flera av ullryckte sin stora 
glädje över förm!men av alt ha fått lyssna 
till denna Jdargörande utred Säkert 
blev därunder 
kanske vari t oklart i om missions· 
arbetet på yttre missionens fäll och sär
skilt i Kina. 

Nästa stället för el! 01'1

enterande föran
de åtföljt av samtal. röran
det hölls a v missionär JI. Linden, och 
ämnet för detsamma var: .S. M. K. i hem
landet>. 

Inledaren påminde om att S. M. K. i 
hemlandet intager en som vi 
tro vara oss given av Gud. Han framhöll 

att om denna är oss 
av Gud, det för oss att vara trogna 
Herren i denna vår och [ör att 
fä klarhet i huru vi skola kunna 

antyddes svårigheter, tres
av 

äro vara. 
följan

de samtalet blev bUde livligt och rikt 
vande. Säkert kom S. III. K., och särskilt 
dess arbete i hemlandet, oss alla närmare 
än förut, och vi kände, alt \'j däri verk· 

en uppgift från Gud. 
hölls av missions

föreståndare E. Folke. Amnet var: >Sam
verkan mellan de olika svenska missions

och i föred ragel be
handlades särskilt Allmänna Svenska ;'Ilis
sionsrådels och verksamhet. 

detta föredrag innehöll av 
intresse och värde och gav oss många 
värdefulla lärdomar. Säkert våra 
h.iärtan under detsamma, och förvisso 
konuner Allmänna Svenska Missionsrådet 
att av åhörarna följas med mera varmt 
intresse och förbön än [örut kanske varit 
fallet. 

På samlades v i till 
missiollsstunder, då vi lyssna till 
berättelse!' S. i\L K. och dess 
arbete. 

Första hade vi glädjen till 
missionsröreståndare E. Folkes berättelse 
om, huru S. III. K. började och huru S. 
M. Ks arbete i Kina kom såsom svar på 
en kineskvinnas bön. och upp
fordrande kommo dessa till 
våra Hur gärna skulle icke även 
vi önska att likt kineskvinnan kunna 
bedja med kraft och så förbereda och 
driva fram det arbete, Gud vill ha utfört 
genom oss. 

De vi mis
sionsslundema till skildringar frlin 
arbetet därute av fröknar'na Anna Eriks
son, Emma A.nderssoll, Judith Hll/lqvist och 
fru Karin Lundin. utav dessa 
berättelser se vi klart antydd genom vad 
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olika deltagare i detta nummer berätta 
om sina intryck, och vi behöva därför ej 
här upptaga utrymmet med att närmare 
söka skildra, vad dessa berättelser hade 
att säga oss. 

På fredagen fingo vi också lyssna till 
fröken Lisa Blom, som berättade om er
farenheter, hon rått göra under sitt arbete 
på vår missions expedition. 

På lördagen hade vi i stället för mis
sionsstund utflykt till Sigtuna, såsom det 
också omnämnes i olika deltagares intryck 
av veckan på Sten inge. 

Aftonbönen leddes tre dagar ulav mis
sionär C..J. Bergquist, som därvid ledde 
oss att följa Herren Jesus och vara med 
honom under afton· och skymningsstun
der, om vilka vi läsa i vårt Nya Testa
mente. 

* 
Söndagens möten voro et t orren tligt 

möte med predikan av reklor Rinman kl. 
11 f. m., och elI missionsmöle kl. 4 e. m., 
då missionär C. J. Bergquist samt doktor 
Herman Liu [rån Kina talade, den senare 
tolkad av missionär D. Landin, som också 
avslutade detla möte med ett kort anfö
rande. 

På kvällen kl. 8,30 samlades vi till av
slutningsmöle. Detta leddes av kommit
Iens ordförande, överste H. Dillner, som 
erinrade om vad vi under denna vecka 
fått mottaga av vår Gud, samt om Her
rens löfte att snart komma åter för atl 
taga sin församling till sig. Dessutom ta
lade även nu doktor Liu från Kina, var
jämte flera mötesdeltagare hade ordet för 
att i korthet säga något angående sina 
intryck från mötet. 

Såvoro då mötena under denna S. M. K:s 
Bibel- och Ungdomsvecka slut. Tiden rör 
uppbrolt var inne. Det gällde aU åter
vända till de olika uppgifterna. Det syn
tes, som om alla deltagarna l<unde göra 
så med stor tac!<samhet för den uppmunt
ran Gud givit unde. dessa dagar och [ör 
den nya kraft, som han skänkt oss. Tyd
ligt är, at t Steningeveckan för de allra 

flesta, ja, kanske för varje deltagare, är 
ett ljust och rikt minne, en stor anled
ning till tacksägelse och lovsång. 

M. L. 

Vad deltagarne ha att säga. 
Det var tydligen en förväntansfull skara, 

som samlats på Steninge, för att deltaga 
i S. M. K:s första bibel- och ungdoms
vecl<a. \'ad begärde de månne av dessa da
gar'! Ja, det kom man så småningom under
fund med . Där funnas de, som hade dri
vits di t av längtan efter några stilla dagar 
inför Guds ansikte - undan allt myllrande 
liv. ;\Iånga hade kommit med tanke på 
att få uppleva något, somliga det stora 
undret, som sker, när Gud för första 
gången uppenbarar sig för en mäDniska, 
a ndra kände med sig, att de behövde för
nyad !<raft, s. a. s. förnyad syn på de 
osynliga tingen. En och annan fanns, för 
vilken dessa dagar helt säkert komma 
att få betydelse för Iivet: de hade så länge 
undrat över Guds plan med deras liv, och 
nu begärde de klarhet. Och några hade 
kommit dit - de själva visste knappast 
varför - bara därför att de voro trötta 
till ]<ropp och själ. De väntade måhända 
inte något sårskilt. De ville dock se, om 
häl' möjligen skulle finnas det, som de 
överallt sökt men inte funnit: något att 
leva för. 

Steninge har blivit ett av mina ljusaste 
minnen , som ofta under vardagslivet kom
mer alt plockas fram, det känner jag. !\len 
då jag i tankarna genomgår de olika da
garna, vet jag knappast, vad jag helst vill 
dl·öja vid. Intrycken komma så mäktigt, 
det ena avlöser det andra , det är som om 
a llt sammansmälter till detta: en laDg sol
skensdag utan sk ugga. 

Först dröjer tanken I<anske vid bibel
stunderna, två av missionsdirektor Erik 
Folke och tvä av l·eklol· Joh. Rinman. Vad 
där talades om, kommer helt säkert att 
återgivas på annat ställe. Det g~l' iag dål-
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för förbi. .Jag vill bara nämna, alt jag 
salt och önskade, att väggarna skulle 
kunna vidga sig och skaror av människor 
få del av det, vi här fingo. Man kände 
sig nästan underlig till mods och kunde 
inte förstå, varför det skulle vara oss givet 
alt få vara med om detta, när samma 
längtan alt få lyssna just till nllgot sådant 
finnes hos så många, många andra . 

Friluftsgudstjänsten på en sluttning i 
den vackra parken var också en stund, 
som jag vill minnas. Det var så högtid
ligt. .Jag vet inte, hur det är, men ute i 

naturen bli vi männi
skor ofta så mottagliga 
för det, Gud vill säga 
oss . 

Och så missionsstun
derna' Det yar ju mis
sionen i Kina, som 
egentligen samlat oss 
dessa dagar, och jag 
tror inte, att någon 
kunde lämna Steninge, 
ulan alt i sitt innersta 
vara gripen av mis
sionstanken. Man lär
de sig till och med 
tycka om själva platsen 
under det stora trädet 

Foto: Olya Rinnwn. alldeles invid slottet, 

Dr. Liu från ]G där vi under dessa 
na samt hans stunder alltid höllo till. 
tolk, mIssIOnär Särskilt minns jag

D. Landin. en gång, fredagskvii l
Ien. Fröken Lisa Blom 

kom till oss och berättade om erfarenhe
terna från expeditionen, om penninggå
vorna , om offren. Det gjorde djupt in
tryck, och man blygdes vid sidan av dessa, 
som kunde offra och älskade att olTra för 
missionen. 

Hela missionsarbetet i Kina blev oekså 
så levande för oss. Fru Karin Landin 
hade just kommit hem fr ån Kina, och 
fröken Judith Hultqvist stod just i be
grepp alt för andra gången resa ditut 
b :\da merlrlelarle sina intryck. Den si s t

nämnda berättade bl. a. om en gammal, 
kinesisk kvinna, som undrat, huru länge 
vi i Sverige ~ vetat om , alt det fanns en 

levande Gud. Hon hade frågat, om det 
kunde ,'ara över 100 år, och fröken Hult
qvist hade måst bekänna för henne, att 
det var mycket, mycket längre. , Men var
för har ni d,t inte kommit förn, hade elen 
gamla utropat. Ja, varför 9 - Månget öga 
tårades, och de, som trott, att inte ens 
Steningemötet skulle kunna förmå dem att 
älska kineserna, hade tagit miste - grund
ligt miste. 

Den sista l(vällen står kanske Idarast 
för mitt minne. Tänk er in i, hur clet 
kändes att efter en veeka i gemensam 
stillhet och bön för Kinas sak plötsligt få 
se en riktig kines komma till oss, tala på 
kinesiska - tolkad förstås - och tacka 
missionsvännerna i Sverige. för vad som 
göres för Kina. Hade man ej vetat sam
manhanget - han kom från K. F. U. i\1:s 
värlclsk'bnferens i Helsingfors - skulle 
man ej kunnat tro s ina ögon. Och tan
karna, som fyllde mig, medan jag satt och 
lyssnade, dem kan jag knappast beskriva. 
.Jag tyckte, att vi nu äntligen. äntligen fått 
se en skymt av Kinas värld. Han stod 
där som en representant för sitt eget folk 
och visade oss J, ristendomens omskapan
de makt samt sade oss, att förkunnelsen 
om Kristus icke är förgäves. Hans blick 
lyste av frid och glädje. Det var något 
helgat över hela hans väsen. Han ble\' 
oss verkligen en sporre, och hur gärna 
hade vi icke velat hörsamma hans inbju
dan att komma till Kina. "Jag skall nog 
taga hand om er allesammans- , slutade 
han. 

Men tro inte, att vi blevo trötta av 
mycket lyssnande. Nej, programstunderna 
voro alltid efterlängtade, och mellan dem 
hunno vi med mycket. Vi gingo l~lnga 

promenader i skog och mark !Ilen ofta 
kommo vi inte längre än till bryggan vid 
stranden, det måste jag erkä nna. Där yar 
så vackert, och man nck aldrig nog av 
utsikten därifrån. Man kunde också få 
härliga bad, vilka voro mycket uppskat
tade av alla. En hel eftermiddag var an
s l:1gcn till utfiird till Sigtun:1, och dit foro 

vi med bilt och "Scania-Vabis» och >Sca
nia-Skal,is. och alla möjliga fordon. Vi 
besökte Sigtunastiftelsen och drucko kaffe 
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ute i det fria. Efter en andaktsstund av 
missionsdirektor Folke besågo vi också 
stadens gamla, sevärda kyrka. Och att 
det var en lyckad utOykt, behöver jag väl 
inte tala om. 

Varje dag började med gemensam bön. 
Dessa stunder ville man helst inte för
saka. Men vi glömde nästan bort all 
bedja för oss själva. Det var, som om all 
bön koncentrerades på Kina. Och hur 
önskade vi inte, att de därute också slwlle 
få sin del av Steningeveckan ! Genom dem 
skulle så välsignelsen sedan komma åter 
till oss, därom är jag viss. Eller var det 
icke månne dc gemensamma tankarna på 
dem alla, som förde oss samman, var det 
icke underrättelserna om 
deras kamp och svårighe
ter, som drevo oss att söka 
stillhet inför Gud, och var 
det icke glädjen över att 
genom dem få vara med 
öm att i Kina sprida evan
gelium, som stämde våra 
hjärtan till tack? 

Och nu följa några in
tryck från olika deltagare : 

Norrlänningarnas minnen från 

Steningedagarna. 


Vi sju norrlänningar undrade nog my c
I(et, hur det skulle bli därnere på Steninge
veckan. Vi fingo dock därunder mera än 
vi vågat tro och hoppas . 

Det var en förtjusande anblick, som 
mötte oss vid framkomsten . Där låg 
slottet inramat av sekelgamla träd med 
en härlig utsikt mot sjön. De vackra 
rosenplanteringarna gjorde det hela så 
fagert. Här samlades n u S. l\L K.-vän
ner från olil(a delar a v landet, och det 
var en stor glädje att få lära känna dem. 

När överste Dillner vid . veckans . öpp
nande; talade över 1 Mos. 1: 3, uttalade 
han den önskan, alt Gud under dessa 
dagar skulle få säga sitt "Varde ljus » i 
våra hjärtan, så att de måtte bli öppna 
rör Jesus - solen. Sedan blev det rör oss 
heliga stunder, då vi undcr de dagliga 
bibelstudierna fördes in på Guds vägar 
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med Gudsmänniskan och med sin för
samling. Särskilt minnas vi, att vi få vila 
med hela vår tyngd på Guds offerlamm, 
att gudsmänniskan blolt bör fr åga efter 
Guds vilja, och att Guds Ande vill vara 
med även i vårt vardagsliv. 

i\'Iissionsstunderna voro rikt givande. 
Vi gladdes över att få höra, huru Gud 
hjälpt i svårigheterna, och vi Idinde djupt 
vår skuld mot våra kinesiska bröder. 

l S. II'L Ks arbete i hemlandet fl ngo vi 
~ivcn en inblick. Det som därvid omtala
des blev för oss en hel kedja av bön
hörelser. Höjdpunkten på vecl(ans pro
gram var dock då vi fingo lyssna till d:r 
Liu fr~ln Kina, som i sällskap med missio-

Poto: Oloa Rin.man.. 
»En härlig ulsikt mol sjön.» 

när Landin kom fr~ll1 K. F. U. ~I:s kongress 
i Helsingfors . Han tackade för den sven
ska missionen i Kina och hälsade oss 
välkomna dit. Till sist yttrade missionär 
Landin : . 1 Jesus Kristus lösas a lla frå
gor. » Till denna sanning m vi å tervända. 
Där få vi vila. 

Vic! . veckans . avslutning på söndagen 
gav överste Dillner en överblick över allt, 
som avhandlats, och påminde till sist om, 
att Herren kommer snart för alt hä mta 
sin brudeförsamling. På måndagen, när 
vi vände ~lter till våra hem och vå ra upp
gifter, voro vi fyllda av tacksamhet över 
vad vi fått uppleva på Steninge. Mycket 
ha vi få tt taga emot. Men med gavor 
följer ansvar. Måtte vi förvalta gåvorna, 
så att Herren får äran därför. 

Norrlänningarna . 

Steninge - ännu klingar delta namn 
som elt eko från några lycldiga a ugusti
dagar, då vi från olika orter samlades till 
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en stilla vecka, oeh då Gud mötte våra 
länglande hjäl'lan, 

Bibelstudierna vara myeket dyrbara. 
En djup och innerlig längtan förnams 
ibland oss, då det talades om att vara 
>skriflmänniskor" och förebedjare. Bristen 
häruti kändes förfärande stor, men genom 
Jesu Kristi fullbordade verk på Golgata 
gives ju möjlighet även för den allra 
minste att nå fram till delta stora mål: 
En glldsmänniska fullL färdig. 

Aldrig skola vi väl glömma den veckan. 
Inte heller den goda, uppoffrande , slotts' 
frun ", som strödde så mycket rosor på 
vår s tig. - Yilohemmet skänkte oss mycken 
vederkvickelse. "Lägerplatsen> var t iII 

Polo: Ofau RiltHi (Ut. 

En vy från platsen sel JJ /J.nderbarl vClckenJ. 

allas belåtenhet, och s tund erna där voro 
merendels repetitionssLunder, tills afton· 
sångerna tonade. 

Sista kvällen var sången vemodsblandad, 
säkert kände vi ansva rcl alt under dessa 
dagar hava varit gömda med Jesus för 
aLt nu å ter träda fram i vard agsl ivet, där 
gudslivet prövas. .\Iå Herren få fullborda 
sitt eget \'er'k i våra liv' 

En smålandsdellagare. 

För aUL, vad jag lå lt genom mötet i Ste· 
ninge, känner jag mig oändligt lacksam 
mot Gud. Bibelstudier, föredrag, missions· 
s tunder oeh all samvaro var så givande 
oeh lIpplyftande. Platsen \'a r underbart 
vacker oeh allt välordnat. 

Vad som för min del blev s~i rskilt läro· 
rild, var något av det, som behandlades 
i bibelstudierna om gudsmiinniskan. Det 

var orden om beredda oeh döda gärningar 
Då jag en kortare tid förut fåll ögonen 
öppnade för. sanningen och överlämnat 
mig å t min Frälsare, fick jag erfara det 
underbara livet i Honom oeh Han s led· 
ning. Nu visad e Han mig också, att Han 
ej blott g~lr med oss utan även (öre oss. 
Han bereder gärningarna och lltt'ör dem. 
Det iir Han, som ger alla goda gåvor oeh 
utför a llt golt verk . Vi behöva blott, sam 
det oekså nämndes, söka få veta Hans 
vilja oeh fråga Honom, vad Han har i 
beredskap åt oss. Han har d:\ oekså lovat 
a tt biira oss och \'~Ira bördor. 

Men saken har oeksä en annan sida. 
Yi kunna nilmligen genom ovillighet, hög· 
mod, sjiilvn'idigh et och all annan synd 
fördröja, förhindra och döda Guds verk i 
och genom oss .. Detta ställer sy nden i ett 
fruklansYiirt men nytti gt ljus. 

Yad jag iiirde mig av detta, har jag få tt 
en s'ldan välsignelse av, att jag g~irna \'ill 
meddela det till andra. SV~lrighetel1 ~ir 

egentligen den att ],asta bekymren {Ja 

HC')Ten oeh taga "blott en dag, ett ögon· 
blick i sitnder» . 

En av de unga. 

Steninge' Kommer inte tanken P~I Ste· 
ninge för oss alla, som vara lycldiga att 
fii \'ara med där, alt alltid vara förknippad 
lIled minnen av sol, glätlje och välsignelse? 
Steningeyeekan blev för oss en sådan stilJa 
vecka, då vi , gömda undan alla jäktande 
tankar och bestyr, ringo lyfta våra hjärtan 
till Rristus och skåda Hans härli ghet. Den 
blev en lllilstolpe vid vä ge n, till viJken vi 
få se tillbaka och häm ta ny kra ll, <lä 
hoppet bUlske sviker och moln skymma 
viigen för oss. Det, vi ringo erfara och 
mottaga 'under de härliga dagarna p{1 Ste· 
ninge , är Herren ock mäktig att giva oss 
allt framgent. Den kärlek vi såga sLr~tla 

emot oss d~l, skall aldrig upphöra , den 
hand, i . vilken Yi då lade vår t liv, skall 
a lltid led a oss. Han är densa mme i går, 
i d ag och i all evighet. 

E. B. 

Vad som grep lIIig allra djupast under 
de oförgätliga Steningedagarna, var böne· 
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stunderna för missionen oeh missionärer
na . Det var innerlig, planmässig bön. 
Tänk, om allt Gud s folk i hela vå rt land 
kunde bedja så . Och tä nk, om vi, som 
vara tillsammans de dagarna, var på sin 
ort, kunde bli trogna, hängivna, målmed
vetna föreb edjare såväl för S. ;'II. K. som 
för andra missioner, som ligga oss nä ra. 
Huru myc ket i missionsarbetet skull e icke 
då te s ig på annat sä tt. Ka ns]<e mycket, 
av vad som nu sker, inte skulle ske då, 
och mycket, so m nu ä r om öjligt, skulle 
då bli möjligt. 

Djupt ur hjärt a t tränger den gamla 
lärjungabönen fram: ,Herre, l~ir oss att 
bedj a. ' 

I-g. 

)\'atnren ha r alltid för mig yari t ett 
Guds tempel i högre grad ä n nå gon kyrk o
bygg nad . På Steninge lilla utsikt sberg nck 
j ag erfara so m aldrig förr, vad Gud har 
att säga den sjå l, som söker Honom. Det 
var ej berge ts dimensioner , ty de voro 
obetydliga, som st~il11d e sinnet till anda kt, 
utan sommarmorgonens skönhet i förening 
med alla de intryck, dessa dagar givi t mi g. 
- Dit upp led er en skuggi g skogss ti g, 
slingrande sig mellan raka och allHlrliga 
furustammar. Hedan där var högtid . Där 
uppifrån utbred er s ig ~liitarells fjärdar i 
morgonso len. Fullkomlig stillhet r åde r , 
en stillhet, som meddelar sig till va l' oeh 
en av de tidiga vandral'll 8. 

Det var' möte ts sista dag, och rör mig 
gä llde det att med Idarvaken blid åtel' gå 
ut i vardagsli\·et. De många be\'isen på, 
vad tro och kärlek verkligen innebära, 
h ade ej endast förv å nat och gripit mig 
utan äntligen övertygat mig om, var den 
enda lycka , so m är \'iird att ~iga, s t;lr alt 
finn a. Och nu lj öd h är uppe så tydli gt 
rösten frä n Sin,l i: du ska ll - - - och 
du skall icke Oeh vägen låg c1iir öppen,

' 
men syntes sil svår ntt yandra, tills också 
ljus oeh kran rr~tn k orse t sakta sänkte 
sig ned. 

Hj ärtats svar bl ev blott ett udmjukt: 
;'Ilin I-Ierr'e och min Gud! 

T. F. 
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Det var afton , söndagen den 8 augusti 
1926. Bibel- och missionsveekan på Ste
ninge var s lut. Nyss hade deltaga rna varit 
samlade till det aven s tilla, miil<tig a nde 
präglade avs llltningsm ötet. Man sk ulle nu 
skilj as, men delt a befanlls tyd ligen va ra 
nog så svårt, ty i små flockar sågos del
tagarna sakta samtala nde promenera om
krin g i den vackra pal'ken. 

}lin hus tru och jag hade bes tämt av
resan till samma kviill, och foro om en 
s tund iväg till Sigtuna, fur alt där iinnll 

Foto: 0100 Rinman. 
WocUornet i parken vid Steninye sla lt. 

en rlag få njuta av dess idyllisk a s tämuing 
och rika histori ska minnen. 

Over sliitten låg en lätt dimma, som 
aftonvinden sakta sa lte i rörel se. Med a n 
vår bil gled fram åt väge n, vilken kn appast 
sy ntes i strålk ilstarnas lek med dimman, 
såg j ag liksom e ll syn. 

Belyst av ett vitt mån sken l<ig ['ramför 
oss en bergsluttning. Omstrålade av ett 
a n högre och mycket und erbarare ljus 
syntes där en gru pp män. Den ene, f,'"n 
vilken ljuse t likso m utgick, ya r Kristus, 
och de andra loånnisk or i bans siitlskap. 
I mina öron liksom ringde orden: "Hen'e 
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här är oss gott att vara.» - - i\Ien så 
kom som svar ur skyn: ,Denne iir min 
Son, den utvalde; hören honom!. 

Nu mötte oss en rad med bil ar på väg 
tLII tåget, vilket rasslande hörd es i fjärran. 

Foto: M. Li.nden. 
))På St eninge lilla utsiktsberg. )) 

Illus ionen var liksom borta och vardags
livet trängde sig på. !I'lina tankar gingo 
till Lukas 9: 37 och följande, där det be
rättas för oss, huru lä rjungarna på väg 
ner fr ån förklaringsberget mötte folkhopen 
och med denna bäde nöd och förtvivlan. 

För de flesta av oss h ade väl dagarna 
pä Steninge varit s tunder tillsammans med 
Frälsaren, dä han på ett alld eles särskilt 
sätt fätt tala vid sina lärjungar; och för 
mången låg det kanske nära till hands 
att med Petrus önska att få »bo kvar i 
denna stämning ", men m[mne delta är 
Mäs tarens mening? Dagen efter möter oss 
åter i mä nniskolivet syndens och satans 
makt. Hava vi varit med Herren så, att 
Han genom oss kan få hela , lä ka och väl
signa? Jag riktar frågan till mig själv, men 
låter den även gå vidare till övri ga del
tagare i mötet, och även till Eder andra , 
Guds barn . 

Gud vä ntar se oss i arbete I 
Norrköping i augusti 1926. 

i-l.xel Heim er. 
* 

Rosor - rosor rosor - överallt 
mölte dc vår blick. Det var en underbar 
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färgprakt och en njutning att se alla dessa 
tusentals rosor i olika färger, mörkröd a, 
rosaski mrande, guldgula. På t a larstolen 
saknades aldrig en silverskål, ' fylld av de 
doftande blommorna, och i må ngfald de

lades de ut såsom skänker till 
oss alla, sa snart tillfälle gavs. 

Och när jag en dag stod med 
en bukett i handen , tänkte jag : 
Ar det inte m å nne, som om vi 
under dessa dagar fått famnen 
full av rosor med oss hem, 
tillräck ligt många för att kunna 
strö ut till a lla, vi komma att 
möta på vär väg - och särskilt 
till dem , som icke veta a v, att 

Det ä r en ros utsprungen 
av Jesse rot och s ta m, 
av fädren ren besj ungen 
den står i tiden fram 
och bär en blomma blid. 

Daga Mallon. 

Tacksäge lse för vad . Steninge-veckan> 

givit samt bön om alt intrycken därifrån 

mil vara förblivande och bära rik frukt, 

sid. 187 f. 

Fröken Ida Söderberg, sid. 197. 

Tacksägelse för mottagna välsignelser 

vid missionärsavskiljningen i Kristianstad 

sa mt bön att Gud må fullborda varj e god

hetens uppså t hos våra vänner där, sid. 

197. 

Missionärerna, som ä ro på resor, sid . 

198. 

Tacksägelse för inkomna missionsmedel 
samt bön om a tt Gud må fyll a Missionens 

behov, sid. 199. 
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Ida Söderberg. 

Ida Söderberg, som vi häOIled ha gläd
jen presentera för Sinims Lands läsare 
och som avskildes för Herrens verk i 
Kina vid högtiden i hennes hemstad den 
15 aug., är född den 3 augusti 1897 i Kri
stianstad. Hon bar där åtnjutit den om
vårdnad, som ett gott hem gi ver, och fick 
efter avslutad folkskolebildning jämte en 
kurs i bokföring anställning i affär, där 
hOll var anställd omkring sju år. Hennes 
arbete i affären under denna tid omfalla
de även bokföring och kOl'l'espondens. 

I sin ansökan om att få utgå som mis
sionär i S. i"!. K:s tjänst berättar hon, att 
hon sedan barndomen tillbört 1<. F. U. K. 
samt att hon i denna rörening mottagit 
djupa kristliga intryck. Dessa intryck [ör
djupades tills det ble\' henne klart, at t 
hon ej endast behövde Herren Jesus 
Kristus såsom vän och förtrogen utan 
först och främst såsom Frälsare från synd. 
Då hon på sin väg sålunda kom fram till 
Jesu Krisli kors, blev det en ny början i 
hennes liv, då hon fick mottaga den frid, 
hennes hjärta förut längtat efter. 

Från den stunden har bos henne en 
längtan att få tjäna sin Frälsare gjort sig 
gällande. Inom K. F. U. K i Krislianstad 
var ett varmt Kinaintresse rådande. Un
uer sludiet i missionsstudiekretsen leddes 
fröken Söderbergs första tankar till Kiuil, 
och [rån den tiden har tanken på att del

taga i missionsarbetet där aldrig lämnat 
henne. För två ål' sedan bereddes fröken 
Söderberg tillfälle att börja såsom elev vid 
Bibelinstitulet i Glasgow. Där har hon se
dan genomgått en tvåårig kurs och bar 
förutom de teoretiska studierna också del
tagit i praktiskt kristligt arbete av olika 
slag. 

Under liden i Glasgow blev det henne 
allt mer och mer klart, att Guds väg föl' 
henne verkligen var u tresa såsom m is
sionär till Kina, tills hon slutligen blev 
fullt viss härom. Hon avslutar sin lev
nadsbeskrivning, som åtföljde ansökan, 
med följande ord: »Jag inser minlitenl1et 
inför kallets storhet, men då jag är fullt 
viss om, att Gud, då han kallar till en 
uppgift, också ger förmåga att utföra den, 
så ser jag frimodigt framåt och hoppas 
innerligt, att om jag blir anlagen, få bliva 
till någon välsignelse i Kina. 

Fröken Söderberg har redan börjat re
san ut till Kina i snllskap med fröknarna 
HuILqvist och Flodberg. Samtidigt som vi 
till henne uttala ett vaTmt välkommen 
med i det direkta arbetet för S. M. K, 
anbefalla vi henne åt missionsvännernas 
I<ärleksfulla hågkomst i förbön med tack
sägelse. M. L. 

Missionärsavskiljning i 

Kristianstad. 


Blalld högtidsdagar, som vi inom S. M. 
K under sommaren fått fira, intager mis
sionärsavskiljningen i Kristianstad den-15 
augusti ett framstående rum ocb giver oss 
!'ik anledning till tacksägelse. 

Själva avskiljningen förrättades i sam
band med högmässogudstjänsten i stadens 
vackra kyrka. Troligen var det första 
gången, som en sådan högtid firades i 
Kristianstad. Den väckte alltså livligt in
tresse, som bl. a. tog sig ulLryck uti, atl 
templet nästan fylldes utav gudstjänstdel
tagare. . 

Missionär C. F. Blom predikade över 
dagens högmässotext och prosten NI. Lund
borg rörrättade altart.iänsten. Vid själva av
skiljningen höll missionsdirektor E. Folke 
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ett tal till fröken Söderberg. Proslen Lund· 
borg stod vid missionsföreståndarens sida 
innanför altarringen och deltog, tydligen. 
under djup rörelse, i den akt, varigenom 
en av bans konfirmander avskildes för 
helig tjänst därute i Kina. Pastor Olsson, 
direktör Hallencreutz, stadsmissionär 
Granlund, överingenjör Geruer, missionä
rerna C. F. Blom, J\Iartin Linden, Anna 
Eriksson samt fröken Anna GauHin assi
sterade vid avskiljningen. Att rörsamling
en i övrigt också verkligen deltog, fingo 
vi bevis för, genom det s tora offer, c:a 
475: - kr., som vid samma tillfälle fram
bars till det verk, Herren anförtrott S. M. K. 

Efter kyrkkaffe och en stunds trevlig 
samvaro på K. F. U. K. samt gemensaL1l 
middag fortsatle högtiden på eftermidda
gen i Lutherska Missionshuset i Kristian
stad. Yid della möte talade missionsföre
ståndare E. Folke, fröken Anna Gauf[in, 
missionär M. Linden, den nyavskilda mis
silmären fröken Ida Söderberg sam t frö
ken Anna Eriksson, varjämte rätt många 
av deltagarna i mötet togo tillfället i akt 
att lämna minnesord lill fröken Söder
berg. Aven vid della möte frambars offer 
till Herren, ocb vi ringo glädjas inför hans 
ansikte. 

Minnena rrån denna dag äro rika på 
uppmuntran för oss, som då besökte Kri
stianstad. De uppmuntra oss emedan de 
bevisa, att vi i Kristianstad av Gud fått 
en krets av vänner till vår mission, som 
med glädje och frimodighet taga del i 
missionsarbetet. Vi tro ock, alt minnena 
från denna dag lämnat djupa intryck 
bland dessa våra vänner, och vår bön är, 
att frukt till Herrens namns förbärligan
de må mogna såsom ett resultat av detta 
möte. il'l. L. 

·~~~~EDITION 
Sinims Land 

utkommer detta nummer något försenat, 

på grund av att vi ej i tid kunnat få med

delandena och ilLustrationerua från St e

ninge färdiga. Vi bE'dja om benäget över

seende härför. 


Till Kina framkommen missionär. 

Vi bava baft glädjen att [rån missionär 
l' erner Wester få mottaga meddelanden 
om att han och hans son Sven ankommo 
till Shanghai måndagen den 19 juli samt 
till Kikungshan lördagen den 31 i samma 
månad . 

Värmen under resan hade varit nästan 
outhärdlig och Sven Wester hade haft 
påssjukan under sjöresan. Vid framkoms
ten till Shanghai skrev dock missionär 
\Vester: .Herren har nåde fullt bevarat 
oss från allt ont , . 

Missionens vänner önska säkert med 
oss frambära tacksägelse till Gud med an
ledning av dessa meddelanden samt ihåg
komma missionär \Vester och hans son i 
förbön. 

Till Kina avresta missionärer. 
Missionärerna, fröknarna Judith Hl/lt

qvist, Berta Flodberg samt Ida Söderberg 
avreste den 1 dennes till Genua [ör att 
därifrån med ångaren oSaarbri"lcken , med
följa till J\ina. 

Give Gud oss nåd att i våra böner ihåg· 
komma både dessa vänner under deras 
långa resa och deras anhöriga, som också 
känna avskedets smärta och äro i behov 
av Guds nådefulla hjälp. 

Samkväm. 

anordnas, v. G., av Svenska Missionen i 
Kina i Stadsmissionens festvåning månda
gell den 13 dennes. Vid detta samkväm 
hoppas vi få hälsa missionärsparet Sand
berg välkomna till hemlandet, varjämte 
vi få säga farväl till missionärsparetBtom 
samt önska dem lycka på färden. J\Jissio
närsparet Landhl vistas f. rT. i Göteborg, 
varför vi troligen först vid Jlågot senare 
lillfälle få hälsa dem välkomna hem. 

Vidal·e meddelande om samkvämet kom
mer att givas genom annons i Svenska 
Dagbladet, Svenska Morgonbladet sam t 
Stockh olms-'fidningell. 

Utresande missionärer. 
Såsom vi redan tidigare meddelat I<om

ma missionär och frll Blom alt den 16 den
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nes avresa till England för att sedan ut Framme i Genua. 
resa till Kina med Norddeutscher Lloyds Just då vår tidning blivit färdig att 
motorrartyg Fulda, som beräknas avgå tryckas, har underrättelse nått oss, att 
från Hamburg den 13 nästkommande nov. fröknarna HuJtqvist, Flodberg och Söder
Även dessa vänner anb efallas på det var berg efter en god resa framkommit till 
maste åt missionsvännernas hågkomst i Genua. 
förbön. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under aug. 1926. 

Allm ä nna miss ions medel. 	 rik ~ , l "l ~O : _ . Holsby, koll. v id 
l.: l"1' 1SJJl. I~: 40 . ~u A" l (lr p .-lO: -. Boda,

12.12. K. )-1. A .. till A. FOl". sbc r g"S llnd crh. .,0:  J,o ll. vid J'/" 01:;1II . 4(1: - . )[örl"ryd
1213 . K. "L .\:s pensions l"und till d :(' 7;): - d :o :'1: -, J\fö/" Ip.I ·)"d 1;,0: ,Od .:i tlUlt,
1217. TT IId e l's /.. k t'I'~ 111 fg 	 7:):  J,oll. v id k ,·,, 1 sill. Ii: 30, S k,'d ,' , koll. 
1218. Skärstads S i; u ni Yngl. & JlIllg-fnl \". BloHt :; b(" iik )11: - 2, '\':J :87

fijreu. 	 j O: 40 12(iO. » Oniillllld " 	 10: 
1219. F. R .. DllVbo, ~) r io l1d(' .\ 12:- HGö. N. S .. ~k e ll('fl ca, till E. S.iö,truIllS
1220. K. och .J. B., Tr"n s lliO: - nnderil. 20: 
1221. F.. il .. 8 t h Int 	 10: - I2G4. A. L., d :0 , lill d:o 10: 
1~:22. ) L\U lli (l }) 10: - 12":,. A. B. , u :0. veckosla nl ,)r Li Il u:o :;: - , 
12~:1. '1': . G.. Ycjbysliilt 'i0: - 12GI;. M. G. iL d:o 	 :,: 
H24 . E ..J., Bode n. till .J. Aspberg's lIndcrh. 100: - 14:!Gi_ »1 [ :1 11 .A' ~) mclp. lni g 11111.lcr s ill hands 
1 2~.i . ~ri~~i on slllcde l t'rilfl )Iora, g"lll 1\[. S. 10: - :'") !\ II.l!' ,(:" :h >. E s. 4~: 2 :JOO: 
12~7 . l\ .. gom 1-r. 1.. Algflra~ 3:  l ~fiR . K . 1~: ., O :n t-p psnla ~O :--
l :!:!S. Orrc rkuvert gm el:o ~ : - l '2li~ '- »T ne ko 1'fc l" för \ ' ä l ~ ig"lIj'lsf'r ika Ste
1229. A. G-t!. IJjursh olm 10: .- u ingetlag-nr :: , F. P .. Björ ldill.!.!,"(\ 20: 
12ÖO. )liss ions ll1edel fru 11 ()\ lll S WI U S V~strn 1272. ,,1's. H:l: l!I », tiLL H. - Andersons 

::u·bet , rören . 30: - HIlderh. 200 : 
1232. O[ fo I'~ lvor vd StplJillgcmötet, gill U73. " Fil. 4 : ln" 100: 

Y. M. 290: - 1 ~14 . O. A., Spjn ts h Yg"tl 20: - 
12:)3. H. R., g-m 1. Il., ),'olTk öp ing lOn: -  127;;. H. S ..•JönkÖp, i sI. fö r blolllm or på 
l~:H. Hj . S ., Upjlsala :.?:): .'- prosl"f'll Ot Ian d e r s 1)\ I" lO: 
n ilj. H..J .. g-IU C. W.. Molala 10: - 12 7ti. >d-[pl"I"CIl ldi llnl' l" ti e :-l i na » 31:i : GU 
1238. Kinavä ll . till Carl & Et hel Bloms 1278 . E. N .. Kri,tiall$Lnll, Ull Iua Suder

utresa 300: - bu r g·s lit re~ a 100: 
1241 . A., g"ut )[. S., Visby 10: - ]279. E. A .• ös te rkol'sberga, svarb.·1uedel,nn R. L., Kii pPllhamll 2,000:  gill ,J. C. 	 :;: 
l"!J3. Hom . 8 : :n· :19 .i: - 121:11 1. S. l' .• ,1:0. gm d:o 2 : 
l:! Il. ») l' l' Gnd:,: rik;) förråd ») 20: - 1~1 . .:\ ..1., d:o, g-1Il 1.1:0 2 : 
124.,. ); O l,~ nu "ii ,, · lill S. M. K., g-/IL C . A., 1282. , I(t t Jiifl" till Hen·en ». g ll' L. H. ., 

\ i nostf':na . 10: - H V4' llU 10: 
1~4G. Drifseryus sY fi )l" e n. "j:  l :Jq . G. U_. j\pf)t'lviken 2: 7:> 
1~· 1 "i. A . O .. 'Nord; '!'u n ;;0: - .1 ~M :,. S . J .. Lillel,·.,b~rg 11: 50 
1 ~~ 8. >} O nfillllLd }) lU: - l~H(;. Ryfrir c l\ . i Flisb)' 100: 
1249 . R. S., Arncluark 12 : - l i R/. Ol1iLrnnd , fl!'l av tion de och fÖI'~ åldt)
12.,0. K. S. l."l: J,:l"uk v~ix l p r l ?' 
12,,1. ilark cl' y ds Arbcl ' [ö ren. 200 : 1288. K oJ I. j Broar ycl, g m F. K. 38: 
12.i2. 1<'. N .. S thlm, s [",rb. · medel ,-)Ii: (.7 1291. E. O.. Göteb. , » e tC tn e l,offer till 
1~:,~. Elt li td radufter från hl. n. ~U: - H crrcn » ::;00 : 
l :!.-) L M. H., .\g- nnnaryu 40: - 1292. Ur koll. \"iu lr e möten 8umt ,,,\;;ra 
]~;j;j. .J. ,T.. Rätli n~'o 10 : - 1 ·~I l"a gåvor v iJ Idn Söderbe r gs
12.,6. »Ouuwlld, P~. ~;): 1) :,0: - avskil jn in g", gill A. G , · 600: 
12j7. Vi\tmer i 1la;;sle till Hildul" Andel'· 

.,ons unu erh., g'Jll S. A. Krol\ or 8.GH: 31 
)2.)8. Ch. A .. Vadslen a 
1~J9 . Till S. M . K. från: Nye ~jO:-, S. ]\f. K:s Pensions fond. 

~Lilnrol nnd 10:-. Boda ,:J: - , Kor~· 1 ~~ (;. ~r. L., ÄII)!; 	 10: lH'l"g-a ;,0 :- -. ]-1 vettande. s par·h.-m ede l 12til. »Oll i41ll IlU » 	 10: 
240: -, Holsby (\:0 13: Jo, ),fiisby 1~71. ,,?lIal. 3: 3» 	 00: 
H ]\\ms Iltilln e oc h spa rb.·m eucl 

~40: , N,"e sparb.-m ed e l 90:-, 
 KrOllor 70: -
Biicbcda (\:0 27:-, Fifl e kull )00:-, 

Hv IIamIn oHcrkol1. 16: 02, S. K. , 
 Säl'skilda ändamå l. 
N)',; , till missionärernas utresor 
23: - . 	 1~1-l. S. '1'.. Sthlrll , rör bibc lkv. WaIlP: 

Till O. och E. Blon.t;; lIlHlerh.: l'i u ~ :-\ i UIH.l CI" h. jO : 
S kcd' :'il :- , Ulrik sdal 4U :- , "famn, 121::; . H . L .. til l E ,l e r Ilerp:, af t n n\'. 
luml jO: - . Xaglmp 100: - . H jiilt,,· efl. go lL 10 : 
ryd 50 : - , Sliitl u kra 40: - , Kors  12Hi. B. S .. Snla, till manI. se n\. 10: 
ber t.m 100: -, H votlanda 150 : -. 1~2G . P. 1':. W., D.i1.1 rs bo llll . Lill CVti llg". 
] rohd)y 100: -. D Llc1-t:-;:CUd ;)0 : - . 8 1111 ;":- lT~i-li l;:l.l llUllt!t" II . 7 ;): _.

Till M. Lindl:n ~ \llld erh.: U lrik s · En..J. K., 1, . 1"01' " fill Aug-. Ber.c: p å 
dal 30: - , N ag- Ia rp "U: -, Kors- j-i;l-år:-; c!;q . .!"(·lJ . nl \ ;1[1\'_ enl. övcl"t' lI~k _ 10: 
u e l"~n .jO: . Holsby ~O:-. 1~37 . Hol"" kri s tI. Ungdortls[ijrclJ., (itt 

'l ' il! ,l. Hllltq viots ullu erb . : Ul· ClI eva n g. urJ u c rh _ 100 : 
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E. 	A .• Göteb .. till O. och G. Carlen, 
alt anv. eft. g-otlf. 100: 

12~0. Visby femöresförl!ll., till H. Linder, 
a tt an v. eft. g-oUr. Ij : 

1262. E. och E. E .• Mariestad blommot· 
p i, högtidsdagar, till O. ocll G. 
(jurlen, att anv. eft. gottt 88: 75 

1270. A. J. S. oell J. M. T .. Sthlm, till 
J[si Hsing·yaos underll. .jO: 

1217. »'rvå systrars födelsedugsgå va», till 
j\{ariu )iylin för ve rks. att anv. 
cH. gottf., gnt S. L., Ystad 100: 

" En Kim"·än ,, . j\{almköping, till V. 
Wester. att anv. ett. golte 16: O:; 

1289. Söndagsskolb. i Broary-d, till .J. 
Hult'IVist, uLt anv. cft. gott.L 17: 

1290. L. 111. F. , till driftkostnaderna rör 
kv. sem. och Ovningsskolan i Yiin· 
cheng - 6,700: 

1293. A. P., Stonretu, till öresskritter 20 : - 

Kronor 7,361: SO 

Allmäuna missionsmedel 8,611: 31 
S. M. K:s Pensionsfond 70: 
Särskilda ändamål 7,361: 80 

Summa under aug. manad 1926 Kr. 16,043: 11 

]fled va.rmt taek till varje givare! 

"DCll som förtröstar på Herren, houom om 
~ivcr hnu Jucd nåd.» Ps. 3~: 10. 

Böcker till nedsatt pris. 
Under jul i , augusti och september månader 

försäljes en S. 1\'1. Ks bokserie till nedsatt pris. 

I serien ingå följande böcker: 

Ädelstenal' i i1Iästarens Kronll. 

GellOlll Lidande till Seger. 

Hudson TUTlor, Illannen som nlgude. 

Nyn Begynnelser på den Gamla Grunden. 

Missionärsknllelsen sam t 


Srenska i)Iisslonen i Kina, dess uppkomst, 

utyeckling och närrarande ställning. 

Van liga priset är ler. 5: 50, men hela serie?l 
säljes undet· dessa mc1nader för h. 2: 50. 

Begagna tillfä.lletl Rekvirera hos 

Sv. 	Missionens I Kina Förlag, 
Drottninggatan ö5, Stockholm C. 

Gamla för~undets Sista Profet~udskap 

Ett bibelstudium 

av Nath. Högrnan. 

Om denna broschyr skrives i >Bilaga. till 
San uingsvi ttnet.: 

>Detta posth lima arbete a v den hem förlovade 
missionssekreteraren Nath. Högman utgör ett 
bibelstudium anderikt, välformat och klartänkt 
över 'Gamla Förbundets sista profetbudskap>. 
- Först behandlas profeten såsom Guds sände' 
bud , Bedan Den historiska bakgrnndcn, så Det 
andliga förfallet, Den stora anklagelsen, Den 
renande elden o. s. v. 

Detta bibelstudium över profeten Malaki är 
synnerligeu värdefullt, och vi äro förvissade 
om, att Nath . Högmans många vänner med 
glädje s kola taga del av detta, bibelstudium. 
Helt visst skall det så verka till välsignelse, 
och vår avliJne broder ska ll tala ännu. fastä,n 
han är död. Vi rekommendera broschyren på 
det varmaste. Aug. B .' 

47 sidor. Pris kr. O: 50. 
Rekvireras från 

Sv. Missionens i Kina Förlag, 

Droltn; ngg at ' tn 66, Stockholm C. 


Missionstidningen 

S I N I M S L A N D, 
utkommer 1926 i sin 31: ta årgång. 

Organ lör Svenska Missionen i Kina, 
ansvarig utgivare: Erik Folke . Redigerad 
under medverkan av MlM"tin Linden m. fl. 
Utkommer med 20 nummer om året, 
samt innehåller uppbyggelseartiklar, bibel
studier, brev fr. Kina, samt mLssionsnoti. 
ser från när och fjärran. 

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

Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 
2 : 75 	 pr år. 

Prenumerantsamiare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, er· 
hålla , mot insändande till expo av postens 
kvittenser , kr . 2: 25 för varje 5·tal ex. men 
då in tet friexemplar. 

När mindre än 5 ex. tagas bör prenu
meration ske på. post.en. 

Provexemplar erhållas gratis från ex· 
pedi tionen. Redaktionen. 

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

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

TeleIon: 44 59. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
III. ---:- KriSluslivets oförgängliga kraft. - S. M. K:s Steningevecka. Sleninge säleri. 
- Något om vad Gud gav oss i Steninge. - Vad deltagarna ha att säga. - Tacksä
gelse- och Böneämnen. - Ida Söderberg. - MissionärsavskiJjning i Krislianslad. 

Från Hed. oen. Exp. - Hedovisning. 
~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm, 1926. 
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ANSVARIG UTGIVAR.;: E. FOLKE. 

EN GUDSMÄNNISKA. 

I Guds 

na en plats. Ända ifrån fallets 
kunna vi följa deras historia. Den 

som vi möta av detta 
släkte, är Abel, som också för sin 

skull blev ett blods
vittne och det första 
inrande om vilken väg 
skorna skulle ha att vandra i 
värld. 

I korta tecknas sedan i den he-
Skrift Sems släkts historia, den 

inom vilken man 
te åkalla Herrens 

under den 
utan att se 

till Gud. Att 
beskriva Hanoks livshistoria en
dast men i det som 
om Hanok är karaktären aven 
människas liv på ett uttömmande sätt 
angivet. "Och Hanok vandrade i um

med Gud», heter och 

vidare: 
rat i 
honom 
bort." 
levde 
skans 

»Sedan Hanok så hade vand

med man 

icke mer, ty Gud tog honom 
Sålunda fick det släkte, som 
före floden, 

ända fram 
Gud satt för sitt folk, ända fram till 
himmelsfärden. 

Den var ej lätt att vandra, 
ty vid »Guds söners» sida växte upp 
ett släkte, besjälat av Kains ande, 
ett som visserligen hjälpte till 
att utveckla 
men som 
Herrens 
het med Lamek 

och som 
män», vilka reste 
vande Gud. 

kultur, 
bort ifrån 

ett som i lik
hängav sig åt sinn

emot le-

Efter floden fortsätter 
skans historia i Noaks släkt främst 
ibland Sems efterkommande. I I Mos. 
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Il läsa vi namnen på bärarne av 
det arvet ända fram till 
Abraham. För att det släktet 
ej skulle av det alltmer 
tillväxande världsväsendets 
ström, vars hotfulla kraft tar det 
våldsammaste. uttrycket i Nimrods 

till det 
som vid tidernas ände skall skapas av 
antikrist utvalde nu Gud åt 
ett särskilt Abrahams efterkom-

Israels barn. 

Ibland dessa kunna vi följa 
liga släktet led efter led. 

David och de olika nr"t,'H,·p<:t~ 

som framträda i ]uda och Israels rike 
ända fram till Tis

vi känna dem alla. Under denna 
period i Guds rikes historia var det 

l ledda 
av de store gudsmännen, som den he

elden hölls brinnande. Och Her
ren lät det teokratiska rikets, Israels 

institutioner få vara det medel, 
som skulle befrämja fostran av guds
människorna. 

Så nå vi då fram till 
av ännu ett skede i Guds rike. Det var 
den dag, då vagnen med de brinnande 
hästarna mötte de båda 
Elia och Elisa i och Elia utan 
död in i härligheten. Så hölls 
även under den tiden, en av de mör
kaste tiderna i förbundsfolkets histo

det levande hoppet vid liv. 

En ny tid då Herren 
ett olika sätt ledde och fostra
de sin kvarleva först under den period, 
som föregick 
under vilken de 
terna, en ]esajas, en ]eremia verkade 

och med dem de mindre ~r,""+~."a~ 

vilkas 
därefter under och efter 

pens tid ända fram till Malaki och 
hannes U nder alla dessa år
hundraden lät Herren sitt folk be-

visserligen som en och 
kvarleva, men dock såsom 

ett levande släkte, som ef

ter vittnade om sin Gud. 
På sådana blev tiden beredd 
och mogen för Jesu 
Kristi kommande i världen. Med 
hans kommande var höjdpunkten av 

utveckling i världen upp
nådd. Även den perioden slutade med 
en Jesu Kristi himmels
färd. 

U nder det nya förbundets tid, för
fortsä tter Herren 

samma sätt att åt uttaga och fostra 
ett som skall fortsätta den 

historien ända tills tiden är kom
men för Alltfort 
res detta folk aven 

en kvarleva i kraft aven utkorelse, 
som har skett av nåd 

Pauli ord i Rom. l I: 5. Denna kvar
leva är denna tidens 

De äro uttagna ibland alla folk för 
att Lammets förstlingsskara, 
hans brud på den stora då Lam
mets har kommit. De 
göra redo att möta sin 

De skola hälsa honom med 
han låter se. För att denna heli

ga kvarleva i kraft av utkorelsen av 

nåd skall fostras och vinna sin full

har Herren låtit vissa yttre 
och äga bestånd. 

Men dessa, såväl de som de 

andliga, äro ej i och för 
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sig', de skola alla tjäna det stora och 
heliga syftet att gudsmänniskorna 
må bliva fullkomnade. Då den stun
den kommit, då skall den stora him
melsfärden äga rum, den, om vilken 
aposteln skriver: »Vi skola bliva 
bortryckta på skyar upp i luften Her
ren till mötes och så skola vi alltid 
få vara hos Herren. » 

E. F o l k e. 

+ 

Agnes Forssberg. 

Fröken Agnes Forssberg, som nu I,allats 
a tt bryta upp för a tt vara med Herren, 
föddes den 19 maj 1861. Hon ankom första 
gången till Kina den 20 okt. 1896. Den 10 
okt. 1920 lämnade hon för sista gången 
arbetsfältet i Kina och har sedan dess vis
tats i hemlandet, hindrad fr ån att vända 
åter genom sjukdom. Den 20 sistlidne 
sept. befriades hon från sitt långa och 
svåra lidande. Vid jordfästningen, som 
förrättades i Duvbo kyrka den 25 sept. 
talade pastor J. Th. Sandberg såsom re
presentant för kamratkretsen. Hans ord 
giva oss en bild av vad hon vari t för oss 
i Svensl<a Missionen i Kina, varför pastor 
Sandbergs tal införes här i sammandrag: 
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))Den räl/färdige skall vara i evig åmin
nelse.)) Ps. 112: 6. 

Då vi så här äro samlade för att följa 
en kär vän till den sista vilan, så tränga 
sig ju munga min.nen starkt på oss. Lik
"äl är det väl SU, alt alla dessa. minnen 
snart skola förblekna, Ia även minnena av 
dem, som stutt oss närmast i livet. 

Det är en allmän önsJ,an hos oss män
nisJ<or alt kunna Iii leva J<var i minnet 
hos de våra, att ej bhl'a glömda. ,Mången 
låter därför göra sin gravvård, medan 
han ännu lever, och förser den med pas
sande minnesord, så att han ej må bli 
glömd; andra resa minnesmärken åt sig i 
form av donationer, eller låta sin kvarla
tenskap gå till instilutioner, som skol a åt 
eftervärlden bevara deras minne . l\Ien 
äve n om deras namn så bli nämnda, blir 
det dock snart endast elt namn utan stor 
betydelse och utan minne av den döde 
själv. 

Det finnes en väg på vill<en vi kunna 
resa oss en minnesvård som aldrig skall 
förstöras, och lämna efter oss ett minn.e, 
som aldrig skall glömmas. Det är att ned
lägga vurt livs arbete på, icke att bygga 
vår egen byggnad, utan att arbeta med på 
byggandet av Guds slora tempelbyggnad, 
vars byggmästare och sl<apare Gud själv 
är. Den som av honom fått den stora nå
den att bli en Guds medarbetare, ,att få 
hjälpa till med att uttaga och infoga le
vande stenar i detta hus, han har därmed 
gjort sig ett namn, som skall vara i evig 
åminnelse, skulle än både hans namn och 
verk glömmas härnere pa jorden; ty om 
den säger Herren själv: »De fÖI'ståndiga 
skola då lysa, såsom fästet lyser, och de 
som hava. fört de många till rättfärdighet 
såsom stjärnor, alltid och evinnerligen .» 
Dan. 12: 3. . 

Under nära ett fjärdedels sekel fick vår 
kära hänsovna syster vara med om upp
förandet av denna tempelbyggnad därute 
i Kina, och jag känner det såsom en sär
skild stor förmån att vid detta tillfälle få 
representera ]<amratl<retsen därute på fäl
let, och draga oss till minnes några drag 
ur detta hennes arbete. 

Vi minnas hennes kärlek till arbeteL 
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Den hade sin grund i l,ärlek till i\Iästaren 
själv, och därför kunde hon även ä lska 
Kinas kvinnor och barn, även om hon där 
mötte mycket, som icke v ar ä lskvä rt. Med 
kärleken var också parad et t stort mått av 
oegenny/la, som. likaväl tog sig uttryck i 
tjänster mot kamrater som i uppoffringar 
för dem, bland yilJ;a hon arbetade. Säl
lan tänkte hon pa s ig själv, men allt.id p[\ 
a ndra, och där det fanns något tillfälle 
till at t gläd ja och uppmuntra n ågon, så 
var det för h enne e n naturli g sak, alt e tt 
sö dant tillfälle skulle utnyt tjas. 

Vi minnas hennes s tora tro p lI Gud 
och på hans rihs seger. Aldrig visade 
hon någon modlöshet eller rörsagdllcl. 
Ved,et yar ju Guds, och inte kunde hans 
sak förlora istriderI. lIolI ];unde därför 
a lltid vara vid gott m od, och d~irigenoll1 

uppmuntra även andra, som kunde vara 
mera böjda fö l' att l rda svårigheterna för
skräcka. 

Vi minnas hennes stora tålamod och 
fördragsamhet i arbete t. Nog var det pröv
sa mt många gånger både bland vanartiga 
skolbaflL och oku nniga fördomsfulla kvin
nor. Hur mycket av aJ] Guds nåd behövs 
det ej rör a Lt d e tLa av naturen så oan
vändbara material, skall kunna bli passan
de stena r i Guds hus, medlemmar i den 
levande Gudens församling! 

Vi minnas till sis t hennes s lora arbe/s
g/ädie. Det är a lllid uppfrisk a nde och ve
derkvickande alt träffa personer med ar
betsglädje , och en sådan var vår syster. Hon 
hörde ej till dem, som gå motvillig t till 
uppgifterna, även om dessa ibland voro 
svära och tun g8. Hon var so m en Irisk 
vårIläl<l, vare s ig hon l,om in i en slör re 
kam r a tkre ts eller gick i det dagliga arbe
tet. :'Ifon kände sig upplivad och veder
l,vickt efter a tt h a varit i hennes sällskap. 

Nu har Herren kallat h enne till högre 
tjänst. (Sv Ps. 672: 1-4.) J. rh . Sbg . 

Vid jordIästningen var en stor skara 
vtin ner samlad, först på lVlissionshcmmct, 
där missiol1sföreständare E. Folke talade, 
och sedan vid jordfästningen i Duvbo 
kyrka och vid graven. JorcJrii s tningen för

rättades ay kyrkoherde Berlin. Fröken 
Greta Lindgren sjö ng en solosång och en 
kör bidrog också till a tt högtiden blev så 
s täm ningsr ik och YälsignelsefulJ som den 
blev. 

En " acker blomstergärd hade ägnats 
den aYlidn a . Bland kransar na märk les så
dana från K. F. U. K: s cen tralför ening, K. 
i'd. A. och Syenslw Missionen i Kina samt 
frå n anhöriga och vänner. Till Jl,1iss ionen 
ha bidrag också insänts i stället för blom 
mor, bl. a. från K. F. U. K. i Göteborg, som 
ii \'Cn sänt en skriftlig hälsning, som läs
tes vid graven. 
~Iinnet av högtid en vid Agn es Forssbergs 

bår utgör en viirdig ayslu tnillg på minnen 
vi äga ay vår hemförlovad e sys ter. Ej 
mins t p il grund av' elen insats som g jordes 
rr ~ln hennes trogna vänner inom K. F. U. 
K. och K. ;\1. A. blev dagen genom Guds 
p.ael en hög tidsda g, en skön avslu lning pä 
e lt Yälsignel se rikt l iv. M. L. 

Välkommen - Farväl. 

:\J~ndagen den 13 sep t. yoro S. M. K: s 
vännet" i S tockholm samlade till e tt väl
komst- och avskedssamkväm. En stor 
sl,ara hade samla ts och deltog med varm t 
intresse i mölet, vilket anordnats för att 
häb,t mi ssionärsparet Sa ndberg viilkom
n a till Sverige och föl' alt säga farval 
till miss ionärsparet 13I0m. 

MÖLet leddes av KommilLens ordförande , 
övcl's te H. Dillller, so m ock Si'l ltäJ sade de 
närvarande vällwmna och öppnade mötet 
med e Lt korL anförande. Efter överste 
Dillner lalade missionär Carl F. Blom. 
Han Hinmade si'lsom minnesord 2 Kor. 
4: S: »\"i predika ju icke oss sjäh'a, utan 
Kristu s Jesus s~lsom l-lene, uch oss såsom 
tjänare ~tl eder, för Jesu sl,ull.» lian Dc
tonade därvid, att de tta, a ll pred ika sig 
s jijh såsom ljänare, yar vad missionärs
paret Dlom velat ha såsom ögOllmärke 
under den li d, de yaril i Jtentlöllllet. Dc 
h a önskat ~ lt ljäna de vä nner, bland vill,a 
de Li tt ga ut och in och från vilka de HI ll 
röna sit mycken kärlek och mottaga S~t 
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mycken hjälp och slöd. De ha oc!(så ve
Jat lj ä na Herrens verk diirute i Kina ge
nom alt deltaga i tjänandet här hemma. 
Alt tjäna är också vad de nu hoppas få 
göra därute i Kina, tjäna genom a tt upp
höja Herren Jesus Kri stus, hans namn 
och hans kors, upphöja honom så alt han 
f ~lr bli Herren och de tjänare, även om 
det ibland skulle leda till a tt tjänaren inte 
mr eller J,an göra allt , vad han. vill. Mis
sionär Blom bad också de närvarande om 
förbön, a lt nåd och visdom må givas dem 
därute under dessa svåra lider, så alt de 
kunna se, vad de f~l göra, ursk ilja tillfäl
lena och anvä nda desamma. Han. belona
dc äve n, alt det inte bara är mä nniskor, 
som vi sålunda få tjän a, utan at t alltsam
mans är för Jesu skull, och alt det vikti
gasle därför är att vara Jesus Kristus till 
vehag och alt tjiina honom. ' 

Efter mission ii r Blom talade fru Ethel 
l3lom. Hon erinrade om ett ord i den 121 
psalmen, som kommit hennes tankar och 
blivit hennes viloplats nästan. varje gång 
dct varit viktiga händelser i hennes liv. 
Detta ord var: ))Jag lyfter mina ögon upp 
till bergen: varifrån: skall min ·hjälp kom
Illa? Min hjälp kommer från.' I-Ienen , som 
har gjort himmel och jord.)) Hon påmin
de om alt förhftllandena därute i Kin a 
förändrats S~l has tigt, a Lt ma n knappast 
hunnit följa med utvecklinge n, särskilt i 
a rbetet bland de unga . Därför ål" det ock
så många sV~lrigheter, som möL a, men vi 
vela, varHrån vi kunna få hjiilp under 
alla förhållanden. Vår hjålp kommer från 
Herren. Samlidigt som hon ville tacka ho
nom för hjälp, l<ände hon OCkSrl behov av 
<l lt lacka vänner, som sL~l bedjande och 
stödjande i arbelet. Hon bad alltså att få 

framföra ett va rmt tack lill missiOl1svänner
na både i Stockholm och på andra platser 
i Sverige, och S[l läm nade hon även till 
dem delLa ord: Vår hjälp l<ommer från 
Herren, som har gjort himmel och jord. 

Efter en gemensam bönestund fick så 

pastor J. 1'h. Sandberg ordet. Han läste 
Matt. 13: 3-8 oeh Jak 5: 7. Han erinrade 
om a Lt vi . som yoro samlade, \"01'0 en s]<a
ra av Guds såningsmän, en skara, som 
fått et t särskilt uppdrag, ett besläm t fält, 
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som det gäller att beså. Han betonade od,
så, alt vi ha särskild anledning att vända 
våra blicka r upp till Herren och på nytt 
tacka honom för det uppdrag, ilan givit 
oss, och för det fä lt, vi fä tt utav honom, 
och a lt vi på samma gå ng behöva av ho
nom utbedja oss ny nåd , ny kärlek och 
ny trohet i delta arbete. Han påvisade ge
nom exempel därutifrån, huru Herre ns 
ord bär frukt, även om det ibland h ä nder, 
s.J som vi se i liknelsen, a Lt , lovande fält 
bli lill missräk nin g. Det händer dock ock
sbl, att till synes hårda och otillgängliga 
hjärtan bära rik frukt och därigl'Tlom be
red a oss överraskningar och uppmuntran . 
Han framJ1öll slutligen såsom ett ämne 
för bön vj};ten av alt Herren nu siinder 
elt vårregn, på det a lt sl;örden dårute mrl 
kunna mogna och skördas in iIIerrens 
lada . 

Sis t talade fru Sekine Sandberg. Hon 
framhöll, a tt vi ha S~l mycket aLt la cka 
och 10\"8 Gud för, och erinrade om ctt ord, 
som ofta varit i hennes tanl<ar : ))Om din 
12[\d, O Herre. vill jag evigt sjunga!!) Mis
sionsvännernas trofasta kärlek hade givit 
rik anledning att io~sju·nga. Herren, som i 
sin nrld verkat denna trohet och J_ärlel< 
hos dem. V [ll'a ];ine'sisl{a sysl;on därute 
hade Ocl;S~l givit rik anl edning till att lo\'
sjunga Herrens nåd. Srlsom ex empel här
p[l skildrade fru Sandberg hur det varit, 
då de S8gt farväl till de infödda kristna 
därute. Hon stannade därYid sä rskilt vid 
bilden uLav si n l<ära gamla bibelkvinna , 
som stått vid hennes sida under 34 81'. 

Sllltligen framförde hon ocksrl en hälsn.ing 
fr:1n en gammal diakon i Yiincheng, som 
vid avskede t sagL till henne: »)När fru 
Sandberg kommer hem till Sverige, så 
hmsa v~lra syskon där ifrån della nödens 
land, men tala också om för dem, alt den
1Ia tidens lidanden äro alt akta för in/et 
mot den härlighet, sam på oss l<ommer 
aLL uppenbaras. )) 

Efter en sLunds sällskaplig samvaro i 
samband med gemensam tes upe avslutade 
missionär M. Lind(~n m öte t med ni\gra lå 
ord och bön. Dc~~iörinnan h ade dock di
rektör E. Skoglund llera gånger glatt oss 
med sin så ng. Samkvämet hade varit rikt 
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på' välsignelse och med tacksamma hj är
·'l:an vände vi åter därifrån. Vi tacl,ade 
'Uerren för den välsignelserika början på 

. hös tens offeritliga verksamhet, som han 
med detta möte lå tit oss göra. M. L. 

Henrik Tjäder 60 år. 

\'i tillönsIla missionär Tjäder Guds ri
kaste välsignelse under l<ommande dagar . 
Må han också alltfort få vara innesiu ten 
i missionsvännernas kärleksfuIia hågkomst 

. i förbön! M. L. 

Verner Wester 50 år. 

Den .3 :dje dennes fyllde missionär Hen
rik Tjäder GO år, och eftersom vi av u t
l'ymmesskäl ej kunde införa hans bild i 
förra numret av vår tidning införa vi den 
istället nu och fr ambära, fastän nagot 
sent, våra varmas te lyckönskningar. 

j\.nnu ej fyllda 22 år avskiljdes Henrik 
Tjäder den 10 maj 1888 till S. M. K:s mis
sionär. Han var den förste manlige mis
sionär, som utsändes av den efter missio
när !-olkes a nkomst till Kina bildade 
Kommitten för Svenska Miss ionen i Kina, 
c.ch avsl,iljningen förr~\ttades på S. M. K:s 
första årsmöte. 

Det ä r alltså en l;ll1g tid missionär Tjä
der fått ha sitt arbete förlagt till Kina, 
där han ännu vistas. l-hlIlS lu'oppskraIler 
ha varit god~, och ha n har med ungdom
lig hänförelse givit sig iH sin uppgift. För 
det direkta eyangelisationsarbetet har h an 
Yisat sig äga särskilda förutsällningar, 
men han har ocl,så visat livligt intresse 
för andra grenar av missionsverllsamhe
ten., såsom t. ex . arbetet i våra missions
skolor. 

Annu en av våra missionärer firar' un
del' innevarande månad en. högtidsdag 
nämligen missionär Verner Wester , som 
den 20 dennes fyller 50 år. 

Missio när 'Vesl er har sedan 1903 haft 
sin huvudsakliga verbamhet fö rlagd till 
Kina. lIan har där. förutom arbetet i för
samling och sl{olor, gjort en mera synlig 
insats i missionsarbetet i det att honom 
a nförtrotts ledningen av byggnadsarbetet 
vid uppförandet av kapellen i Puchowoch 
Chiehchow. A\'C n i hemlandet har han 
varit verl,sam, ej blott under sina resor 
under semestertider j hemlandet, uLan sär
, ldlt [lren 1918 och 1919, da han och ha ns 
ål' 1923 hemförlovade maka under den 
svara kristiden had e vården om Barnens 
Bern på Duvbo. 

Det har yarit en svar lidandesväg som 
vår broder och Väll h a ft a LL vandra och 
som han nu ElI' se tillbaka på. Ej mindre 
lin 6 gravar h ;\f' h;\n fult grciva ut s ina 
kära i det land d ~ir han tjänat sin Herre 

_ och Frälsare. Vi tro dock, att ä ven detta 
svara fått bidraga LiII a Lt han [[ltt se mera 
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.ay Herrens härlighet, och at t han därför 
känner sig kunna se tillbaka på flydda 
år med tacksamhet till ,Gud , som nådcfullt 
burit sin tj änare gen.om prövningar och 
strider. 

För högtidsdagen, såväl som rör lwm
mande år tillönsl<a vi missionär "Ves ter 
allt gott från v1\r Gud. Blive framtiden 
ljus, rik P~I välsignelse och blive 50-åring
en i fort sä ttningen till stor välsignelse. 

. M. 	L. 

Utresande missionärer. 
Missionärsparet Blom avreste från Stock

holm den 16 sept. med tåget till Göteborg. 
En stor skara vänner hade samlats för att 
säga dem farväl och till önska dem en god 
resa. Enligt mottage t meddelande var oel,
så resan över Nordsjön till England myc
l,et god. 

Må missionens och deras vänner all tfort 
följa dem med kä rlekens intresse och för
bön. 

, Kinakretsen " I Göteborg 
hade inbjudit till höstens första möte 

med samkväm P~I »Liban.ons» lol,aler fre 
dagen den 17 sept. Därvid hade kretsens 
ordförande, l,yrkoherde C. G. ]Wngner. 
glädjen h älsa vällwmna ej blott missio
närsparet Landin jämte deras so n, utan 
även de nu till Kina via England å tervän 
dande miss ionärerna Carl och Ethel Blom 
samt missionärspar et Gj else th från Ching
chow i n. Kina, vilka tilUälligt l1ppehöllo 
sig i Göteborg. 

I sin hälsning lill missionärerna och de 
tills täuesl,omna missionsvännerna anlmöi 
sig ordföranden till maningsordet j 2 Kon. 
fi: 16: »Frukta icke, ty Ilera äro de som 
äro med oss än de som äro med dem.» 
Missionär Carl F. Blom sldlnrncle i elt 
kort anföra nd e en I-Ierrens tjänares ställ
ning och kal lelse i denna värld , enligt 2 
Kor. 3. 
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Efter en stunds tepaus och mera per 
sonlig samvaro tecknade fil. kand . . missio
nä r D. Landin i ett ko r t föredrag bilden 
av den nuvarande kris tna församlingen i 
Kina. jvIissionär Alfr. Gjelseth gav uttryck 
för sin och sin hustrus glädje över att fa 
deltaga i detta kinasamkväm samt fram
höll bl. a., att missionsarbetets framgång 
ytterst beror på den levande Guden själv, 
som s tadfäster det predjkade ordet med 
å tföljande tecken. 

Aven fruarna Blom och Landin gåvo i 
l,orta anföranden uttryck åt de l,änslor, 
den tro och förhoppning, med vilka våra 
m iss ionärer, h emma såvä l som ute på 
missionsfälten, söka träda i sin j'dästares 
fotsp å r. 

En kollekt till S. M. K. upptogs och be
fanns utgöra inemot 60 kr. 

Detla aven god, stärkand e missionsan
de burna kinamöte avslutades med några 
varmhjärtade ord samt hön av kre tsens 
v. 	ordförande, läraren Albin Karlsson. 

B.» 

I Örebro 

kommer v. G., ett möte för S. ]'1'1. K. a tt 
anordnas söndagen den 14 nov. Missionär 
Richard Anderson och fru Hi/dur Ander
son hoppas då lwnna vara med där, och 
vi bedja att härmed få anbefall a dem och 
detta möte å t missionsvännernas hflgkomst 
i förbön. 

Försäljning 
anordnas av syföreninga rna för S. l\.f. K. 

tisdagen den 23 näslkommande nov. Mera 
detaljerat meddelande härom lämnas l 

n ~is l a nummer av Sinims Land . 

, Hans Stjärna i Östern . 
är under tryckning och kan r ekvireras 

från Sv. NIis~ionens i Kina Exp., Drott 
ningg. 55, Stocl(holm. Vi ut giva i år 
denna kal ender häft., kart. och klotb. och 
priserna bliva resp. h. 1: 75; 2: 25; 3: 25. 
Då mill st S ex. r el,vi reras Jä mnas 25 % 
rabalt. Ej fraldfrilt. 
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.Över djupen bär jag dig., 
Det iir med stor tacksamhet till Herren 

Gud jag sänder denna hälsning lill alla 
våra trogna vänner, kända och okända! 
Tacksamhet till Gud alt han så nåderullt 

liga å r oeh nu stod blomstersmyckad av 
elt par kära skol- och lekl,amrater, re
san genom våra sydHindska bygder i hög
sommarskrud; allt är oförglömmeligl. Li
kaså en eftermiddag i K8r1skron3 hos 

Bild Fän Shanghai, .~öresans mdl. 

bevarade oss båd8, Sven och mig, ensam
ma resenärer, på den långa färden . Tack
samhet ock till många vänner för uthill
lig för bön, som i rikt må I t besvara Is! 

Det är nu över två månader sedan vi 
bjödo f8rväl tiJl anhöriga och vänner i 
Nerike och Småland, några av vilk8 vi 
inte. mänskligt att döma, kunna hoppas 
träffa mera här i livet. Tack gode Gud 
a It vi dock ha ett säkert å terseende att 
se fram emot. 

Uppbrottet från de våra i lI'lönsterås, 
där Sven tillbringat alt par mycket lyck-

Släktingar med besök hos missionens om
bud fröken Andren samt i den slorartade 
skogsparken, där näktergalen och andra 
bevinga de sångare sökte överrösta var
andra, några timmar följande dag hos 
släktingar j del enaslående fagra Ronne
by. I Kristianstad, där vi hade tre kvarts 
limmes uppehåll, mölte ledamoten i vår 
kommitte, fröken Gauffin, och log oss till 
elt dukat kaffe- och smörgåsbord. mycket 
välkommet. I .Malmö mötle kära vänner, 
som så kärleksfullt drogo försorg om 
och hjälpte oss lill rälla vid låget nästa 
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morgon. Till Er alla älskade vänner ett 
innerligt tack för allt! »Vad I haven gjort 
1110 t en av dessa minsta ...» 

Så var då sista avsl<edet över. Om någ
ra timmar sågo vi sista skymten av fos
terlandet försvinna i fjiirran, och Yi voro 
ett par små ensamma främlingar i främ
mande land. D'ock även här var Herren 
oss till mötes i Yänner, visserligen okända, 
, om mötte och gjorde sitt allra bästa rör 
oss i Berlin. Efter ytterligare 27 timmars 
god järnvägsresa i växlande natur genom 
Tyskland, österrike och Italien, med yt
terst lättvindiga pass- och tullvisitationer, 
anli\nde vi till Genua, där motorsl,eppet 
»Fuldal) redan väntade. Färden med det
ta gick ju den gamla vanliga vägen, s:l of
ta beskriyen. 

Förutom en svensI, missioniir liJl bnns 
ingen mera ombord, som rrnktade Gud. 
Det yar en märklig samling passagerare, 
representerande ej mindre än ett trettiotal 
nationaliteter, en rikhaltig samling av oli
ka hudfärg, spr~\J" seder och dräkter. Re
san var jåmförelsevis god med unduntug 
uv den gruvliga värmen, ända upp till 47 
gr. Cel. i skuggun på däck. Tiden för mOJ1

sonvindarna var inne, och vi fingo ock 
l,änning av dem. Vid en krängning av bå
ten störtade en tlldre [ru uLIör en trappa 
och slog sig så illa alt hon efter några 
dagars oerhördu plågor avled. Ett par da
gur senare inträUude ytterligare ett döds
fall, i det att överl;ocken utan. ens något 
föregående illamående 
störtade ner död under 
sit t arbete. 

Efter 40 dagars resa 
anlände Yi till Shang
hai den 19 juli. Här om
händertogos vi som van
ligt på Kina Inlands
missionens hem. Det är 
en stor förmån aH vara 
förenad med dessa yän
ner. För att passa lämp
lig båt till Hankow samt 
"xpresSläg vidare däri
från drog det om, så att 
vi ej kommo hit förrän 

gongryningen den 31. Hur innerligt gla
da voro vi ej och tacksamma till vår Fa
der i himmelen för beskärd resenåd, för att 
än en go; ng ha fått erfara sanningen. av 
ovanstående avskedsord hemifrån: »över 
djupen biir jag dig». 

Kikungshan i augusti 1926. 
G. V. Wester. 

>Ett innerligt tack! 
Kära vänner! 

Då jag nu överlämnat min tillfälliga 
uppgift vid Siuans Barnhem åt Maria 
Petterssoll samt kommit upp hit för alt 
Ylla i sommar, sO; l;änner jag det som en 
Uir plikt att först av allt få framföra mitt 
j nnerliga tack för allt, vad som ko 1l1l11it 
oss tUI del under de 14 månader, som jag 
lellt \'ara på barnhemmet. Dct är många 
b~lde k~inda och okända vänner, som ge
nom förböner, k~lrlek och offervillighet 
stiitt oss bi i vårt arbete, därför ville jag 
så här gemen-ä mt taeka eder alla . 

Julklapparna kommo till Sinan på själ
ya julaflon kl. nära 1 midd. KL Yz 5 skulle 
alla samlas för att få julklappar, så det 
var omöjligt att hålla reda på från vilJ<a 
vänner somliga saker voro. Därför har 
jag till min ledsnad ej l<Ullnat tacka vän
nerna personligt. ~Ien om de som sände 
oss de s lora tygstyckena selt barnen i si
na nya kläder - och sett min glädje vid 
tillklippning och syning - så hade ni för-

Flickor {rtln Barnh(mmet Sinan ptl utflykt.
i den friska svala mor- F oto .lI, N ic holfjo-n. 
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stått vår tacksamhet. Och allt annat var 
·ju också liU slOJ' glädje och gagn. 

Under den tid som gått, sedan jag kom 
lill Sinan, ha vi haH sV~lrigheter av skil
da slag. Rövare, kolera, smittkoppor, krig, 
myteri, laglöshet. på grund av att solda
ter och mandarin hade flytt för sina liv, 
antikristlig och antiutländsk agitation 
det ena S' följande på det andra, att man 
knappast hade slut på ett elände förrän 
ett annat lwm. Och mitt i alla dessa faror 
och trångmål ha vi blivit skonade. En 
skoHlicl;a, barnhemsbarn, dog i' kolera, en 
mindre vetande gosse dog i smittkoppor
na. Men det var ju liksom elt ännu större 
under, att Herren tillstadde så svara sjuk
domar komma ibland vår stora familj 
och ändå ej flera drabbades av dessa sjuk
domar, trols att runt om oss döden tog 
så många liv. Och när staden plundrades 
i maTS, så sluppo vi undan. 1'lat fanns ej 
att köpa på flera dagar, men Herren ha
de givit oss medel, så vi hade l{UnJlat l,ö
pa in förråd - och sluppo plundring. Vid 
tanken på all den nåd , som vi få tt erfara, 
så känns det så tydligt att det är de 
mångas förböner, som burit igenom un
der denna tid. Jag har fått brev , som ta
lat om, alt t. ex. en vän under gudstjän
sten hemma plötsligt kände så stark ma
ning att bedja för mig, att hon måste bö
ja sig ned och ropa till Herren för oss. 
Så bar Herren manat sina trogna där
hemma till förbön, och därför ha vi här
ute kommit igenom alla svårigheter så 
som vi gjort. O, yänner, det är ej förgä
ves att bedja för missionen och dess ar
betare, tro aldrig det. Somliga skriva 
ibland: »Jag kan endast bedja för eder 
därute». Kära vän, det är ej »endast» 
det är det största. Hur skulle vi kunna 
uthärda i kampen mot ondskans ande
makter och alla yltre svårigheter, om vi 
ej hade edra förböner, som bära oss ige
nom? 

En stor glädje ha vi fått under året ge
nom att några kommit över på Herrens 
sida, dels några skolflickor, dels ett par 
familjer samt enskilda. Somliga ay dem ha 
nu kommit helt över efter att ha hört 
evangelium i många år. )IDen ene sår och 
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den andre skördar.» Bedjen för dessa 
»barn i Kristus», alt de . må växa i nåden 
och vår Herres Jesu Kristi kunskap! 

Med innerlig. tacksamhet för allt vad vi 
fått under året som gått genom våra med
arbetare vid trossen. Herren välsigne 
eder alla! Ingeborg Ackzell. 

.Jag vill sjunga till Herrens ära. > 

Ps. 27: 5,6. 

Sinanhsien, den 4 juli 1926. 
Kontrasterna emellan i dag och för 26 

är sedan äro sloril. Jdilg har jag suttit 
med pä tre gudstjänster i frid och ro. En 
god predikan om det sanna ljuset hölls av 
en f. d. Yiinchengelev, lärare vid en a v 
China Inlandmissionens skolOT. Den ovan 
~ngivna da ton 1900 yoro vi i Boxarnas 
händer, renskrapade på allt, hemlösa,.hus
villa och jagade som villebråd. Vem kun
de tänka , att Herren slwlle läta bete oss 
sin frälsning och på ett så härligt sätt. 
I dag är jag ibland en stor skara vänner 
och barn under lugna förhållanden. Huru 
kunna vi annat än med David säga: »,Jag 
vill lovsäga honom». 

I går reste Ingeborg Aekzell till Shui-iu 
för att vila litet efter allt släp hon haft 
här under det gångna året. Flera sånger 
sjöngos före tågets avgång av både barn 
och äldre såsom ett tacksamhetens och 
kärlekens uttryck för känslor föranledda 
av den hjälp och välsignelse hon fått vara 
för dem. I morgon reser, vill Gud, Minnie 
Nicholson till Kikung. Sommaren 'går dock 
snart. Bara en liten tid och vi få samlas i 
frid till höstens arbete. 

Den 13:de. Tiden går med svindlande 
fart. V{lra systrar ha båda anlän t till be
stämmelseorten. Här har regnat litet i dag 
och det lugnar väl n~lgot, eljest är folket 
mycket' rädda för hungersnöd igen. Ge
nom kriget äro skatterna oerhört dyra. 
För tillfället äl- här lugn!. En av Lao
yang-J'ens rövare är major här. De ha 
varit mycJ<et hyggliga mot oss och ha läm
nat våra gröns:1kcr i fred till och med. 
Det brukar eljest vara vanligt, att de för
se sig med sådant. 

Jag ville bara låla Eder veta, att vi leva 
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"F,'iska Blomman ' , en av jlickorrw i 
banlhemmet. 

och må väl. Hjär Lli ga hälsningar till mis 
sionsvä nnerna . Till barnhemmet h a r kom
mit en misshandlad liten gosse om fem 
å r. Hoppas a lt Herren s]{a ll lå ta honom 
finna vänlighet i s täll et för sll-y]{, och a lt 
hans sår må läkas. J ag kommer så väl 
ihåg när tvååri ga Sinfeng kas lades i flo
den , för att hennes bröder sIwlIe kunna 
få mera ma t. Ma Lfr;;igan h ar allLid va r it 
svår i Kina . Hennes bröder drunknade 
sedan den ene i en brunn, den andre i 
fl oden. Herren h ämn as ba rnens orättvisa 
lidande. 

Det är flera, so m vil ja köpa biblar oeh 
s,'lllgböck er . - Herren välsigne sitt ord. 

I h as t 

Eder Maria PellerssoTl. 

. Det är allt för oss. ' 
Ett par av oss voro bjudna på l,i nesisk 

middag. Byn, dit vi sk ull e, Jag ett slycke 
uta nför staden. På avstånd sågo vi ga mla 
mor Feng med sin dotter son Sien-teh iv 
rigt vinl{a till oss. Lille Sien-tehs hand 
slöts snart i vår, och sedan vi hälsat följ
des vi at till deras lilla enlda hem. Bar
ne ts mor stod i porten och hälsade oss 
väll<omna. Hennes man var också hem
ma. Allt var rent och prydligt. Vi bjödos 
in till deras lilla rum och upp på l,angen, 
dä r te serverades. Gamla beka nta som vi 
yoro, l<o m samtalet snart i full gång. 

Gamla mor hade i yngre daga r som 
ba rnjungfru lwmmit till stationen, då hon 
ännu var h edning. Nu är hon och h ennes 
husfolk t roende. Dottern .har tj änat i evan
gelium i m ;;i nga år. Nu iiI' hon hemma på 
grund av klenhet. 

Vi bjödos pil en riktigt god kinesisk mid-

F'OJO OLga St;e1",S90U. 
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och våra voro 
På hängde en tavla, som 

föreställde Jesus och den blinde mannen. 
Sien-teh kröp bort och Jesus. 
Hans mor sade: »Berätta för oss om den 
blinde l» Sicn-Ieh äl' endast tre och ett 
halvt år Hans händer 
fördes upp till den blinde, i det han sade: 
»Han blind, Då kom Jesus. 
och den blinde ropade honom, för han 
ville se all och Jesus kunde hjälpa. De 
sade till att den blinde \'ar född 
blind, Jesus sade, att han ej yar blind, där
för att hans far hade och id,e där
för att hans mor hade syndat, och icke 
därför att den blinde hade 
alt Guds namn skulle hliva 
Då han sade detta, han så ivrigt upp 
sina händer och tillade: »).Jesus rörde vid 
hans och da fick han sin syn,) 
»Vad han?» modern< )).10, 

bröd, soekcrburken, alla människor och 
Jesus. Han tackade Jesus sa mycket, ty 
han var så glad, alt Jesus lät honom se<» 

J\Iå Herren bevara Sien-teh, så alt han 
f~lr nå(l att sin Gud och Fräl
sare i livet! Efter en Iilen stilla stund, 
skildes vi från "Clra vänner. 

Det var en stjärnldar afton, "i sutto 
ra tillsammans stationen och blickade 
upp mot himmelen, Vid min sida satt en 

änka med sin lille minste, En-han, 

Samtalet lwm in pLI him


Den lilla mamman ta

lade om för sin gosse, vad som väntar oss 


där far är. »Hur ser kronan ut, 
mor? Kan där? Blir 
den vita dräkten alltid min?» den 
lille. Och mor berätlatle så ömt och kär
leksfullt för sin om livets ldara 
fJoeL »Vallnet är klart och behöver inte 
kokas först som här, utan man kan dricka 
det som det är,» )!\{amma, stjiU 

tar och dricker därav utan 
- )lNej, mitt barn, det är allt 

tör oss. Gud har berett all denna 
för dem, som älska och tjäna honom)), var 
moderns svar. 

En-han salt stilla och upp emot 

stjärnhimmelen< »Får allt detta», sa
de han sakta och tankfullt. Sa kröp han 
upp i mors knä, lutade sitt huvud till 
hennes bröst och var sa glad och trygg, 

Huru lTlinnes icke dellna lilJa mor 
för år sedan, clil hon kom till mis
sionssta tlOnen vid sin moders halld, Båda 
\' 01'0 då Men upp 
rör deras själ. Mormor har nu varit 
i Guds En-han har tre syskon, 
som oekså älska Gud, De två äldsta äro 

Lilla mor är fattig på ting 
men rik för 

dc barn, som ha en sådan mor, 
SOlTl leder dc sina in fridens och 
rikt:lr deras blick icke allenast till Guds 
underbart sköna himmel utan till 
stjärnan .Jesus, barnens vän. 

)Lilla barn, 

Upp där mot ler. 

Och där Jesus från det 

Ner i kärlek till ser, 


,1Us],a Jesus, hans lära, 

Lev och ",:rlta liII hans pris; 

Och hans skola bära 

Dig till himlens 


BCl'gling. 

För våra små missionsvänner. 

Först vill hjärtligt tacka dem av 
eder, som så rara och skrivit till 
mig, sedan i fjol sände er en 
i Sinims Land< Vet ni, har t. o. m. 
fätt råd, hur skulle tör alt hin
dra de stygga sparvarna alt förstöra hla· 
den vi,ra rosenhuskar< 

Men vet ej, vad orsaken kan vara 
tili att de vår varit så snälla, så att 
ej behövt använda de s!raH- och skräm
sela som tillråddes atl an
\'~inda< 

Så vill hälsa eder alla sa 
rr~n vllra skolbarn h~il' i Kina. Särskilt 
kan tala om, att lilla J\.i·teh, som en 
del av Eder särskilt för och hälsa 
till i sina brev, h ,u- fiHt hjälp, sa att hon 
även denna termin kunnat i 
chow[u llkksl,ola och »växer till i ålder 
och nåd bade för Gud och människon>, 
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Hon och de andra Dickorna dä r sy nas 
under sista å ret hava dragits närmare 
Herren Jesus. Det var mycket svårt för 
oss att skiljas från varandra, d ~\ jag i 
mars lämnade dem för a lt upptaga arbe
te i Pucheng, en dagsresa från Tungehow. 
!\{en Gud har glatt mitt hjärta och hjälpt 
i allt, så att jag trivs mycket bra även 
här. 

Här är jag ej ensam i arbetet, såsom 
jag en lid var i Tungchow. i\Iissionär och 
fru Linder äro oeks<\ bosa tla här och h a ar
beta t här i många ~l r. Vi h a gosskolan, 
j,apellet och missionärsbostaden jämte 
flickskolan och kindergarten (småbarns
skolan) skilda å t, docl, ej lån gt fr å n var
andra, då däremot allt är nästan helt 
sammanhängande i Tungchow. Vi ha ock
så söndagsskola, sex ldasser för kvinnor 
och flickor. Skolflickorna i högs ta klas
sen få också hjälpa till med undervi sning
en i de lägre ldasserna samt leda en del 
morgon- och aftonböner i skolan. De äro 
församlingsmedlemmar och älska Herren, 
därför äro de glada alt få göra något [ör 
honom liksom ni, sm~l vänner därhemma, 
också äro, om ni verkligen älska Herren 
Jesus. Varje morgon , cirka en halv tim· 
me före den gemensamma morgonbönen, 
samlas alla Ilic]wrna 
till en stilla stund i 
skolsalen, da de läsa 
sin bibel och bedja. 
Slundom iiro även 
kvinnorna och jag 
med. Det ä r s tunder 
av helig s tillhet inför 
Herren Jesus. Dl't 
var efter alt vid ett 
lillfälle ha h ört en av 
våra lärare i gossko
lan här meddela, hu
ru eleverna under 
hans studietid i 
Yi.incheng brukade 
gö r a, som flickorna 
här kommo överens 
om a lt avskilja en 

stund på morgonen 
till bibelläsning och 

in i denna heliga vana. Detta kommer, 
om de fortsälta, alt medföra mycken väl
s ignelse och göra dem till starka kristna. 

Varje söndagsmorgon samlas vi i olika 
rum till bönemöten, då nästan alla högt 
deltaga i bönen. Dessa bönestunder på
minna mig om en del liknande bland barn 
därhemma i Sverige, som givit sina hjär 
la n å t J esus och vill c leva helt för ho
nom. 

ji,.lska ni, kära små vänner, eder bibel, 
och umgås 111 l bön med Herren Jesus? 
Vet ni, när jag tänker på, hur viktigt det 
är att läsa bibeln och leva i verkl:,gl barns
ligt böneumgänge med Jesus för att kunna 
bli rildigt lyckliga bådc här på jorden och 
en gång i himmelen, då kan jag ej annat 
än uppmana er alt besluta er för att lli
tigl läsa bibeln och bedja. 

Skulle ni in le vilja förena eder med bar 
nen h ä rut e och åtminstone va rje dag läsa 
clt helt eller hal vt kapitel i bibeln ? Där
lör a lt jag känner, att det är så Yildigt, 
har jag tänkt a tt lova eder, att nä r jag 
mr ett brev fr å n il;l gon av er, som med
delar, a lt han eller hon läst ut hela bibeln, 
b[lde gamla och nya t eslamentet (efter all 
ha bö rja t i sommar), skall jag sä nda en 
kinessak so m e lt lilet premium . Äro ni 

~------.. 

Pri lekplanen vid gosskolan i Pnchenq. Vem äter f or/a sl? 
bön för alt så komma l 'oto JU. Linft<!/". 
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med om det? Ni komma att få mycken 
välsignelse därav. 

Men nu måste jag avsluta milt brev med 
att tillönsl{a eder en rik tigt lycldig och 
god sommarvila. Hoppas ni liera gånger 
sl{river brev till Eder tillgivna 

Tanl Hanna Wang. 

Gamla >Farmor lang. , 
Tidningens läsare ha visst vid flera till

fällen fått läsa någo t om denna vår gam
la, rar8. vän i Hsiao-I-tralcten, cirka fyra 
mil fr~1l1 staden Pucheng. 

Vid senaste stormöte där hade under
tecknad å ter tillfälle att träffa henne, ty 
hon var också med bland den stora sl,a
ran av mötesdeltagare. Vill e nu med des
sa rader frambära hennes hjärtliga häls
ning till dc missionärer därhemma, som 
känna henne, såväl som till missionsvän

. nerna, som hon ofta tackar Gud och be
der för. Jag önskade ni kunde se hennes 
av Jesu frid strålande ansikte. Hennes ögon 
strala ej mer, ty hon är nu nästan helt 
blind, den 84-åriga gamla, och hörseln är 
ej heller särdeles god. Då man sitter hen
ne nära och tala r sakta, så hör hon dock, 
vad man säger. 

Hur glad hon blev över att träffa oss 
utlännigar, kan jag ej beskriva. Hon bru 
kar säga, att hon älskar oss mer än sitt 
ege t husfolk, och hon gråter av glädj e, då . 
hon får träffa någon av oss. Hon är nu 
helt beroende av att någon håller hennes 
hand och leder henne, när hon går, samt 
lär henne sånger och bibelverser. 

Jag försökte att lära henne några ver
sar under de korta stunder jag hade tid 
sitta hos h enne mellan mötena, och det 
värmde en in i hjärtegrunden att se, hur 
hon fröjdades över den sanning, som bi
belversarna innehöllo. Inte kunde hon lä
ra sig alla på en gång. Men hon uppma
nade sonsonen, som hon hade ,'id sin sida, 
att också lära sig genom att säga eHer 
mig för att sedan kunna hjälpa och på
minna h enne, då hon glömde niigo t. 

0, hur ivrigt hon lyssnade och sök te lä
ra sig versarna. En morgon , då jag kröp 
upp till h enne på »kangem) (deras sov- och 

sittplats), utspann sig följande samtal mel
lan oss: »Gamla mor langJ), sade jag, för 
att göra henne uppmärksam på a tt jag 
åter h ade en liten stund för henne. - »Ah, 
fröl; en, kommer ni nm), jublade hon och 
tog mina händer och slöt dem ömt in uti 
sina. - »Nu kan jag den där bibelversen», 
sade hon glatt. »Hör på mig nu , jag har 
läst den flera gånger i natt, så nu kan jag 
den nog.» Och så läs te h on: »Jag är den 
gode herden», o. s. v. Nä r hon lw m till 
orden: »Ingen kan rycka dem ur min 
hand », höll hon upp sin egen h and och slöt 
den hårt för att visa, att så gör Jesus : 
Han sluter oss in uti sin hand , såsom ha
de han där en dyrbar skatt, som ingen får 
bortröva. »0, den versen är verldigen 
dyrbar», sade hon. 

Så satt hon tyst en stund, tills hon på 
sitt karaktäristiska sätt ropade på mig 
och med sin milda, kärleksfulla röst frå
gade: »Fröl{en, ha ni missionärer det ni 
behöva, så att ni ej nödgas ha det fÖl· 
svårt här i landet?» - ».]a , vår himmel
ske Fader ger oss, vad vi behöva», svara
de jag, »ty han glömmer inte bort sina 
barn, så att ni kan lugnt 'släppa ner hjär
tat' » (ett mycket vanligt uttryck för me
ninge n: var ej orolig) . - »Tällk vilken 
stor kärlek ni ha, som kunna lämna hem 
och kära och konuna hit ut till oss», fort
sa !te hon. Men jag förlJarade för henne, 
a tt ej vär egen kärlek u tan Jesu kärlek 
drivit oss därtill. - »Ja, ni ha kommit 
för att visa oss hirnlavägen. Hur sl<ulle 
vi annars kunna gå den ? Ah, jag älskar 
er och det inte litet hellen), sade hon. 
Ja, hon uppsl<attar frälsningen, mor lang. 

Innan jag lämnade henne, frågade hon 
plötsligt: »Fröken, vad kostar en orgel? 
Vi skulle behöva en i Hsiao-I.» - »Ja, 
den enklaste kostar nog fler a tiotal dol
la r», svarade jag. - »)Ah, äro de så dyra», 
sade hon. »Jag trodde, att man kunde få 
en för 2-3 dollar.» - »)Nej, cl et får man 
nog endast ett munspel för», svarade jag 
skrattande. 

Ja, denna gamla t r- OSsys leI" är en glä dje 
och tröst för oss i m~ll1ga h änseenden. 
Gud gjYe oss många sådana som hon 
Kina! Hanna Wang. 

l 
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Lund, vid A. Erik ,; suns bes;ik 37: G7 a v ..A.glles l \orssberg' ~) 20 : ]3n. Boda S:a missionsförsamI. 37: - 1390. »l~tt t ack rör lle l're ns välsigne lse
13U. Kol!. i 'rräIleb or~, glU M. J. ~O: - oc h h'o[us ta ledning- under o' a n~na
1:31;;. K. E., gm Jr. S.~ Vis by 10 : - :,u <11'» o ~ 1,000: 
1316. ,, 'rne'korrer 4/9 » 10: .. 1391. S. ,l., Orebro 500: _ 
1317. "Gunnar", t. C. & E. Bloms utresa 100: - ] 39~ . KinagrulJPp e n inom K. F. U. K ., 
1318. L. L., TI ppsa la JO: - Gbg', i st. för bio minor till Agnes 
1319. A. L., ofJ"c"kuHrt, g-m A. B ., Skel · FOl'$sbergR har 20: 

lefteå 10: - 139G. »Vinst på e n obligation » 500: 
1320. N. S., till E. Sjöströms underh. J:l!:)7. Ch. D. T., Sthlm 100: 

gm d:o 10: - l;~m-l. J. A. J .. Jhookl yn 125: 
1321. N. N:, till d :o g-m d:o 10 : - HuU. Koll. i F ag:e rbul t, gm G. L., Kris t· 
1:122. A. B .. veckoslaulnr, gm d: o ;"):- dala ;1 : 99 
13~3. "Ps. 23, tackoffer p å 50-årsdagen), 1401. D:o i Gersc bo, gm O. W. 3 : ;'0 

gm d:o 100: - 1402. D :o i d:o, gm G . N. j: 
132:'. Skierydskretsens Ungd .·förening 75: - 1403. ö verskott t. rcs~mede l 8: 
1;127. »On ämnrl ,) 25: - 1404. Oniimnd, " Ps. ~3: L> 14: 50 
1328. L F., ~'I"lmö 15: - 1405. S~'för l) ninge (t rör S. M. K. i Malm" 
1329. D. S., Trädet 10: - försä ljn in g d. ID / ö 192ö 1,404: 33 
1330. H. L ., Sthlm 190: - 1406. » ~.Yfö['euillgsbössa n», gm J . S., 
1331. R . E. H., Ursviken, t" ekoffe);, gm ,\lalmö 317: ~O 

A . B. , Skellefteå 30: - 1407. R ä nta il insa tta med el, gom d:o 11 : 8j
13:32. L. O., Alv3bJ'fl ;'): - 1410. E. B., i s t. riir blommor 'pa Ag-n es 
1333. M. Ö ., Iunerv ik JO: - Forssb0rgs b: r 5: 
1335. »Her rens del» 100: - 1411. A. G., Billing-s fu rs 2.) : 
1336. A. W .. Gbg 10: - 1412. 1(. F. U. K., Kristianstad, till Ida 
1337. D. U. F ., Onnes t ad , skördefestroedel 150: - !::iöderberg'S nnderh. ln5: 
1339. Efter avlidna fru Louise Lindholm, 1414. E. H., Uppsala 15: .. 

Sthlm. en!. gåvobrev 5,000: - 1415. Med tack till Gud. "r s t. tÖ I' blom' 
1340. »Ett taekof[el' , Ps. 50: 1.5 " 500: - mor till A. Forssbergs bår» 77: 
1341. »E. oeh L. H., Stblm, tackoffer» 30: - 1416. »Blanka pengar och ett()ringa r i 
1342. Till Ida Söderber~s underb. gm K. }Ierl'eu:; .Jesu vä lsign ade namn», 

l!'. U . K .. Kri s tianstad 230: - av O. och H. K .. L und n: 20 
1343. E. I: .. Kueippbauen 10: - 1417. L ,T ., Kollin g-e , ))i st. för kraus pil 
13H. ») Onärnnc.J. tionde » 20: - fru D. Th yg-esen s ~rav\~ 10:-
Jalj. S. J .. Eksjö , Ps. ]]6: - 80: - 1418. G. och A. ~r. A ., Lund, »förtj än a 
U16. E. C. , Slensjön, till Juditb Hul t· pengar i t.rädgård» 10: -

QVlsts u nderh . !jO: 
13n. »Taek för Stening-emötet» 10 : _. Kr. 1:;,93;;: GO 
1349. Alvsjö missionsfö rsamling, koll. 

vid C. Bloms för edrag 8/9 12: 50 S. M. K :s P ens ionsfond. 
1350. )En Herrens tjänarinna» 1,000:  1312. ),Ett tackoffer d. 7/G 1026" 100: 
1352. A. och E. C., S lättev a lla, gm C. W. 13J;:;. »Onärnod » 22 : 

C., Leks beT,l; 10:  lRIi:1. 2 1\1os ..33 : ~ ;;0: 
1353. Kol!. i Os]{evil'sby, gom E. A . 20: - 1:)87. 1<. W., Liuingö 100: -
l:3;;4. »E. R" tiflarbanks boLl 1,30;' : 02 
1::;1;), »Två missions\·'ioner ,· , Fi lips tan 50: - Kr. 272: 
l:I.;ti. 'rabors mi3s ions[örsaOlliogo. Sanuse

ryd . l:W- Särskilda iindamål. 
13j7. iV!. N ., Sthlm, t ill Alice Palmers 

underh. 100: - 1207. Vänner i Hova , ti ll Anna Ja nzon, 

1358. Till Ida Söderbergs underh., gm A. a tt a nv. e n!. överens k. gm H. B. Gj:


G., Kris t iallstad 25 : - 1324. Ps. 5~ : 11, till Hilm a Tjäder. a t t an· 

13~9. Koll. i F ig-eholm d. 14 /9 v id A . vändos enl. över C' nsl" 50: -


ErikssofJ~ besö k G :;n 13}6. »Fuu ls ~ nnrbÖ :-i. R n ~} , UH b ornh. i Si-
J3f:0. Kö ll. i Jakobs l{yrka, Sthlm, d. 17 / 9 lGl 73 nan, grn H . L. Alg: >ll'!\ s 9: 
l;1'i:J. L A., Norrköping :;0 1331. »En m issionsväu ». till M. Riog-bel' g', 
1:;ö6. KorsvägenF: mfg 1:-' >l l l a nv . eft . go l t r. , g m R. L .. . 'cm 300:
13G7. A. D- n. Sala 100 133R. "Mormors m inne », till bi.belkv . 
1368. C. ,J., Järnboå gm L . J. 10 verks. i Puc how 25: 

http:nnrb�:-i.Rn


216 	 S l N l M S 

1348. Onämnd, ti ll Juclitlt Hultq\"ist, alt 
aov. e nL. öve r cnsk. GO: 

13,,1. »)En Herrens t.i~inal'inna» . till något
behovs fyllaude p,. 'run::;kwDu s 
missionsst al.ion 200 : 

1361. "Matilda N, til l M. Petter sson. alt 
anv. erl. !,-"ottE.. Jrm H. 1., Algal'i'ts 10:-· 

1:362. 	 L och W. L, S,i ötorp, lill O. C"r 
Il'n, till d:o 2j:

1363. 	 l. A .. Norrköping', lill ~rartin Berg
ling ti ll d:a 20:

1:364. S. P., d:o lill d:o 1U: - 
1:J"/O. A. D., Kristdala. till fr u Hilma Tjä

der. lill h~n l"'s bibelkvinna, eft. 
(l v (-::rc tl ;,;k. :}~: 

1371 . !C01l. vid Anna Eril, ssoJl s möte i 
)blg}lUltskog, hll lIlinuk Ni lcbol 
son, att anv. ert. gotiL, p:m A. D. J: ,jO 

1378. 	 Till ~r:nia N)' lin. till " Vuninds» 
undcrh. i N anking 200: 

1384. O. A. J., Nonkön ing', lil! M. Ring
be rg , att an v. eH. gott!". :i0: 

1393. S. .J.. örebro, Jör cvang. Sil en 
lu-I ;mg 2:,0: 

D:o j"ii r en :-; l\olgosses undcrh. 9;):-; 
E.S.d:o,:i:- 100:

139:,. D:o för g'atllbpellf't i Hanchcng- 100:
1308. l{ednnvänn4'rn;\s ~\ll ians , rör dorns 

tre cvang-e li sle l':'> Il rl d. '~·h. 300 :- 
1408. .J, E. 8., l\ f a lrnö, tiH ' ~ v;lr gosse 

hos Axel Hahll'· .: JOO: - . 
1409. D :0, el :0 , till var gosse hos iIIaria 

Peltersson » 100: · 
141H. Kin"viinner i Skellefl,'a, för Anjo's 

nnd p. rh., gom S. K. 1:,0: 

Kr, ~,1 ;'1: 50 

Allmänna missionsmed el 15,935: 60 
S. M. K:s Pensionsfond 272: 
Särskilda ändamil.\ 2,151: 50 

Snmma under sept. månad 1926 Kr. 18,359: 10 

L A N D. 	 5 oktober 1926. 

lIIed varmt tack till varje givare! 

»Du övergiver icke dem som söka dig, Herre.» 
Ps. 9: Il. 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D, 

utkommer 1926 i sin 31 :ta årgång. 

Organ för Svenska Miss ionen i Kina, 
ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 
Iluder medverkan av Mw,-tin Lin-d€n m. fl. 
Utkommer med 20 nummer om äret, 
samt innebäller uppbyggelsea rtiklar, bibel
studier, brev fr. Kina, samt mi.ssionsnoti. 
ser från när och fjärran. 

Tid n i ngen kosta r: hel t är kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. l: 75, balvär kr. 1 : 25, 1 kvar
tal. kr. O: 90, 1 mänad kr. O: 65 . 

Sänd 	 till utlandet kostar tidningen kr. 
2: 75 pr år. 

Prenumerantsamiare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, er
hålla , mot insändande till expo av postens 
kvittenser, kr. 2; 25 för varje 5-tal ex. men 
di\. intet friexemplar. 

När mindre än 5 ex. tagas bör prenu
meration ske på posten. 

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen. Redaktionen. 

HANS ST JÄRNA I ÖSTERN 

23:dje ÄRG. 

är under tryckning och kan rekvireras från Sven~ka Mission ens i Kina exp., Drott 
ninggatan 55, Stockholm. Ur kal enderns rika och omväxlande innehåll må omnämnas: 

:,::;'; älskade Gud', jullJetraktelse av kyrkoherde, teol,. d:r F . ÖlJcr.c:, »Guns ord förbliv er 
evinnerligeu " av mis~ioniil' Anglist Berg, > Kinas s org " a.v missionii.r C. F. BIQm, »Gnns \' ägan 
av missionsdirektor E. Folke. Des-utom inuehåller },ale))dero bidrng av fröl<en Aona Eriksson, 
frn Daga y Bergling, fru Gerda CarJ en, fru ~ekioe Sandberg, fru Hildor Anderson samt frökeD 
Lisa Blom. Kuleoderu blir rikt iJlnstrerad och tryckes på prima papper. Pris l: 76 häft" 
2: 25 kart.; 3: 26 klotb. Du miDst 5 ex. rekv. lä.maas 26 % mhatt. Ej fral,tfritt. 

V-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~JY~~~~~ 

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

Telefon: 44 69. Norr 22473. 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"V 

INNEHÅLL: 
En gudsmänniska. - Agnes Forssberg. - Vajkommen. - Farväl. - Henrik Tjäder 
60 år. - Verner Wester 50 är. - Frän Red. och Exp. - Från missionärerna. - Redo

"isning. 

Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm, 1926. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

fdn 

Hur sk(1I1 jay milt Friilsrrrc kunna lov- l dig de blott äga sin fröjd och sill äta, 
och jag ävcn bidar att skåda den 

.wl och full IItav nåd oulsdglig, (lä förnyns, {rlr liv frän de d(ida. 

så mäkliu aU hjälpa, så villirl alt lriils(( den frälsningens dag, som skall fiv ål 

dc faftiga som tro uppå ho- giva. 
110m. 

.Jesus, min mig nu skall rör~ 
HI/}' lir den, som din kärlck svara. 

fält jag il'or på hans oe Il jag vill där 
({el som i dig all si Il har förbliva. 

tunnil. :Yär nåd har [l11mit, han allt .skall 

Del iiI' detGS fröjd att dig rå giva, 
vandra min och Frälsare (( lit 

ocl! tala om dig, som hal' nåd dem bc- skall 

visat. 
din solighet skall jag lå 

l dig deros glädje skall alltid förbliua, dill allmakt ((/Il lIlcra }(lg skall läm 
sin rält[änlighcl skola dc {jga, 

iron Ilppå dig, på det ::;om el Il min sorg oell milt 
gjutit, 

dc sid Gud med förtröstan i sjä- och med dina trogna din fröjd skol! 
len. jng rlf'lfl. 

GERDA WALLGREN. 
Collection o[ utg. nv Hev. .John 
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Välkomstsamkvämet den 5 
oktober. 

Den 5 innenlrandc oktober samlades 
{lIer en skarn av S. M. K:s vänner till 

Stad;,mjssiollens lokal "jel 
i Stockholm. Dl't var' missio

nål'sparel David och Karin Lanäin, som 
nu skulle ,'ålkomnas hem och som åycn 
skulle framföra fri'1Il de "tira 
därute. 

Samkviimet I<"eldes av missiol1sföresl;lJj
dare E. Folke, som talade 
med fr~lfl Jes. 22: 20-25 och 
i samband h~irrned hiUsade dc n~irvaraJl(le, 

särskill missJonäl' och fru Landin, vii!

komn,~ till sarnk\'iilllet. 

Fru Karin Landin talade sedan och yl! 
rac!c diirvi(\ i huvudsak l'iiljande: 

»])ct iiI' gott all tacka Jlerren och all 
ditt ll;lmn, dn den Ps, 

!)2: 1. 
tänker P;l dc eriarenhcter, som 
under i\ren, sedan \i sist voro 

sDlllladc här, och \',Jr uli Eder krets, 
då kan inte annat ~il1 !lIcd 
utbrista ly underbar och tro
fast har rit i sill ni'td under alla 
des,a fIl', bade under IjllsD och mörka da
gar. 

Under de ljusa 
gal SYllen för SjUD underbara gä 
och lalit skada in i h;lns lan 
kar, och dA fil tt nåd a fl vittne 
till 

ön'r 
Och när dc mörka stllnderna ha kommit, 
ty sadalla komma ju ibland, fienden Lim
nar icke oSlörda, dA dc följande 
verserna, vilka lala om alt hava 

i sitt och eda n1 Guds 
SA har både under 

och U Il del
el1 genom dalar Herren trofast och 
nådefullt varil min 

Del yar med en underbar visshet om ;:in 
vara på Hernms väg, som första 

anträdde min färd till Kina. Del 

yar som om en underbar kraft driYit 
rram~ll, ja, del var som 0111 

skull~ sprängas, och tänkte: kanske le
der icke Yiig til!IJaka 

ar del föl' de allra l'Iesla 
av oss unga missioniirc'l', drl vi <inträda 
V~ll' rörsta fiinl ut emol del lriimma!lrtc 
landet. Den slarkCl kraft, som clriYCT nss, 
den hjälper oss all med g,t 
llstad. Gud har ju ocks'l elt Sll [orcc
ral säll al-belat oss linder förberedel
setiden, d:'! banden skola Jossns och 
tern a upp. 

Det är under ett Iorcerat tempo, som Yl 
drh'as ul till dfll som lIerrclI 
kalla l till, men hur iiI' dc l, när vi :;:1 

n{l m:'det? Eu til
lräder för oss. 
akti\JIl i hela \'<'11' varelse \,Uj liksom jll

!'lana drl vi möta allt cif t ovänlCldt' 
\liirutc. Hur vi \'cta P'\ förhand, 
\'ad vi ~\n ha fall höra, och vad Yi än föl'(~

ställt oss, så del ~intli'l inte alt före
ställa vad det iiI', alt möta 
hedendomen i allt silt mörker och P;l 

kiillna den som be-
oss, niir vi känna alt 

tlas oss, all vi icke försU\ 
dc fÖl'h:Jllanden som omge oss och 
inför oanade JrestC'lser som möla, Dll gJ 1
ler det all i ensamhet med Henen 

oeh ],asta dc löftl'lI, 
som förut ha Idart under Y{'l' \'ilg 
dilu t. 

Kära syskon, "arrör Olll 

dessa errarenheter, när de nu 
och med jubel ka n 

fbI' alt han Jört 'I Det ~Ir emedan 
liksonl all Gud "iII Y{tra 

hjärtan, alt silr<;ldlt mycket bedja för de 
unga vittnena därule, s~irskill under 
[örs ta lid där. 13edjen rör 
\':1 ra unga s~ind('bud, ty 
och ensamhetskänslan 

kommer Herren i sin nejd 

de 1örsla C.rens mödor, 
IIan 

dönen 
dra, ger O" den ella 
dter den andra, 
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Stort och härligt är dct att hl st~\ med 
~()m ett ringa red skap i yerket, vare sig 
de l gällcr alt bringa det för s la budskapet 
om frälsningen till en sjiil, som ingcnting 
yctat dicirolll, och s:l mcd lIerrens hjälp 
leda den steg för stcg lill kunsl<ap om 
Guds vilja eller det gällcr alt lcd,l de I,rist
na allt djupare in i lleHens n" d och kom
ma med lröstens ord till de sjuka och be
drövade, Kansl,e framträder storheten 
härav ,dlra lydligast, n~ir de t gäller alt [,'l 
vara cH yittnc om, hur ll e rren ävcn P;l 
dödsbii(lden i det sisla Yiune!" härliga seg
r a r dicirute, yarp:' m:inga exempel kunna 
anföl'as, 

Det är förundcrligt , när jag tänker p ii, 
,ltt dct iir s,i många, som under dessa G-
7 ~lI', jag yarit i I\ina , flyttat ö\'cr till den 
,' ndra y~irl(1el1, Dessa, dl' yiinla oss :llla 
därupp e, De sl,ola ('Il gang välkomna oss 
däruppe, oeh jag lycker, det skall bli S'l 
underbart saligt, :llt en gäng tillsammans 
med alla dessa, som Ilerrcn Elll s8mla in, 
ffJ prisa honom rör nåd och trofasthet, d:i 
han rört oss fram ända till mjlet. 

Till si s t så skulle jag ocksci Yilja viidja 
till Eclcl' alla att konlina ihåg oss i förbön, 
alt Herren ln~l giya oss både andliga och 
kroppsliga l,r8fler, ja allt vad Yi behöva, 
att vi, när Herrens tid iir inne , m:ltle Ll 
vända äter till detta folk, som hal' bliyit 
oss så brt, och till dc uppgifter. ~0111 

Herrcn kallat oss att ulföra, Bedjcn för 
oss diirom ! Och becljen för dc Ill i'Ulga k~
ra, som Yi ha lämnat d~ir borta i Kina och 
till \'ilka vara hjärtan ofta liingt,l, som 
iiro i beho\' av ,ii mycken förbön, alla des
,~l, som ständigt ii ro omgi\'IJa av det h ed
niska mörkret, och vill,a m ,h te 1,iimpa en 
intensiY kamp för alt vinna seger. Bed
jen ii\'e n att Ilerren m,itte giva ('n riktigt 
genomgripande väckelse öyer hela yilrt 
Iält, över alla V~\r8 församlingar, ty allt 
eftersom tiden lider, Si'l kiinna vi, alt Yl 
behöva mer och mcr av seger ifriln höj
den, mer och mer av kraft fdn Glids 
ande, för att \'i skola kUlina 111iY<1 ljus, 
som genom lIerrens nåd lä hj ,ilpa till all 
draga själar ut ur mörl,ret in i ljuset, 
)lBedjen oeh i sl,olen Ull), säger llelTen, 

-.Lid oss bedja! 

Näsla talare yar lllission~r D. LandiII, 
och hU\'LIc1innehållet i h8ns tal yar som 
följer: 

0:1 det ~i r första g~lngen, ~,onl jag nu mö
ter yännerna här, [,änner jag det som min 
förs ta plikt att framföra en hälsning från 
missionärerna därute, Strax innan vi läm
nade Yi'llleheng, \'oro Yi samlade till ],Ofl-

Foto: Li sa GlIstalssa", 

Missionär och fru Landin samt deras son 
Daniel, 

ferens, och jag trol-, jag vågar säga, ::11 t 
denna konferens mer än andra lämnade 
djupa intryck i allas hjärtan, 

iVlen jag ville ocks:\ framföra en häls
ning fr~ln elcn stora kinesiska församling
en , Jag tror, alt den hälsningen fram
J'ör"llt illnch,dler ('II laeJ..: för all den kär
lek, som de varit förem [,] för under S~l 

många [lr, en kärlek, som har visat sig i 
offer av personliga krafter och penninge
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medel, SOlll (.ll'ligen utoänts, och e l t lad; 
O(;kS~I, för a tt Ni ha omfattat den lilla sva 
ga församlingen med Eder bön, De sbllle sil
kert helsl Yilja sända el! representant ur s in 
egen l;rets, och denne skulle biittre än jag 
kunna framföra hälsningen, J~lg tror dock, 
alt en såda n r epresellIan t frt1l1 Kinas ('get 
rolk först skulle skildra fÖl' Eder, den ringo 
lJegynnelscl1s dag, lIfl GlIds försa mling i 
Kina började att hyggas. .Tag tror oeks,\ 
att h an skull e säga oss hl/r församlingcll 
ulveck Ials, hur Yi fi'dt se dessa s m tl skaror 
Yiixa till församlingar, i Yilka Gud Lir 111 

vi\lja och I.illsätta älclste, diakon er och di 
akonissor lör silt yerk, och hur han genom 
dessa för s itt verk framåt. Jag tror att hun 
också skulle lala något om hllr missionens 
skolor år efler år ökas och berälta att 
Glid bland clessa ungdomsskaror j'~lr Ill

Yiilja , d a na och fostra män och kvinnor, 
~om kunna träda in i arbetel; avlösa dc 
gamla och trölta eller ga in i nya öppna 
dörrar. Jag Iror, att han OC];5[1 sk ull e tal ,l 
om, huru Gud under dessa lider får gå 
[ram genom nöd och Irångmål därutc och 
blnnd delta av rövarskaror och vilda so l
dathorder härjade och pinade folk får ul
taga många sjiilar för sitt rike. Han s kulle 
ocksfl kun na skildra nägot ay slorml iderna 
i Kina. Det har varit och det är s torlll
lider, och vi vela inte, hur länge vi ännu 
frI vänla på lllgna lider el iir. D{I sto rm
lide r g;i fram, d ,'1 skövlas ofIn ni:lngen 
vacker planlering. Fallfrukten är clock 
oHa förut Jll::l SkstUllgl'l\ e ll er ptl a nllat sätt 
skadad. Aven i Herren s pbntering i. Kina 
h ar slormen förors;ll;at »J::tl Jfr 11]; t», men 
elen frukt-, som »blast ner» har s,'! a tt siiga 
varit »maskslungen» förut, I s lort sell 
kan man säga, ::l tt församlingen beslå Il pro
yet och Yuxit sig stark genom denna pröv
ning, församlingen s,hiil so m missionen 
har bestått provet därule genonI Guds ni?ld, 
men ocksa genom Edra förböner och lik
som [['ädet rotas fa stare genom slormen, 
;;.1 t['or jag, jag Y~lgar siig,l, alt försa m
lingen dänIle lwr rotats allt faslare, Den 
har lörts lill ett mera innerligt li v i löre
Iting med Herren .Ies us Krislus. 

En representant diirutifrän s kulle säkcrl 
s luta sin hälsning med en maning till att än 

s larkare och iHigare bedja för llIi ss iollCl1 
i Kina. Jag tror, all mission e n därule bc
hÖH~r hemlandsYännemas böner nu kan
ske mer iin nilgonsin förut. 

Jag ville OCkSCl lill denna h iiisning loga 
cn liten personlig lanke, Oell jng vill foga 
den till ett IIerrens ord i lviatI. lO, »1 ha
vcn lått föl' intet; så given od: lör illtel.» 

Da Yi konl/na h em Ir ~ln missionsUUtcl 
o(;h ha varit där J:l era år. ~a är det sa 
många känslor, so m trä nga sig P:l oss. 
i\len det är en, SOl1l har blivit särskilt 
s lark hos mig, och det ä r , att jag känncr, 
hur slora J'örmän er vårt svenska rolk har 
framför Kina, Det har aldrig varit s,i 
ldart Jör mig, SO Ill seda n jag I;om helll 
denna gång, i\{en al' elen ~om har [~tll 

llIycket, a\' honom ska ll mycket y"rda ul
l;rävt. 

Till slut ber j,lg alt få ber~ilta en Ii len hiin
delse friin y~'tr hCl1lresa, \'i hade kommit 
lill Chengcho\'-. Pi\ kvällen gick jag \led 
till järnviigss talion e n för att ordna med 
"åra rese rrel, le r. När jag kom dit, yar del 
en skara unga mä n so m stodo där. N ii\' 
de Iingo se mi g, fr~lgade de mig de i Ki
lla vanliga frilgorna, Di, det sedan val' 
min tur atl Ir[lga d e m, började jag Ira ga 
och lalo med dem om frälsningen i Jesus 
Kristus, 

Sedan jag talat lill dem cn sluncl Ill,istc 
jag in J'ör atltala m ed s lalionsinspektoren, 
01/1 en slund komlllO dc unga männen d
ler dit och ropclc1e: !!Skynda Eder, vi uil
fa höra mer(( om .Jesusläran'»- Detla yal' 
i en slor s Iad, där det fanns fl e ra missioner, 
och likväl runnos m å ng;], som ic1;e hade 
hört cvang c\'lUm. - »S kync1a eder, vi Yil
ja höra mera om Jesusläran.» - Ja , det 
giiller alt skYllda ut föl' alt giva Kinas 
Iolk eyangelium. .Tag fruktar, att aleismen 
och olron r e d<Jn fMt tillsluta många un{;a s 
hjiirtan för Krislu s i Kina. Jag har genom 
mitt arbete i statens skolor kommit i be
röring med mflnga sådana unga, Dit IIU 

alltikristliga rörelser komma i g,'tng, bli 
kanske hjiirlana ännll mera tillbommade, 
Skynda er ut , innan del blir lörsenl! Det 
kan bli [örsellt alt räcka en hun g rande 
bröd, Det kan bli försent alt föra evange
lillm till Kin as folk. Det gäller' d ii rför "II 



:ZO ok lober 1926. S I N I M S L A N D. :221 

Flickan i svinstian. 

- )..'ll gal' det inte 8[[- 18pp<, ro cken l11e
",1, Uell il1te har jag n;tgut att lappa den 
mcr] heller. 

- Ilur är det med tiieket då? Yi ha 
strax vintern 'här och l1l~lste få sängklä
dema i ordning. 

- ,b , \'i ha gall1l11al vadd, men ytan 
hänger inte ihop liingre. Kanske jag ],an 

- Precis som om jag h8llc något att 
köpa för. Nej, vi maste siilja de minsta 
flickorna. P å det viset bli de försörjda , 
och vi få oekså litet penga r att röra oss 
med till husbehov. 

Det \'8r far och Illor i ett lile t l<ill" ~iskt 
hem, som taltes vid pil det viset , och 5;"1 

gick fadern ut till ('n gUJIlma för atl be 
henne styra om, att de fin go köpare för 
sin8 två små flickor. Snart nog kom glllll 

man till föräldr<irt1<i och ber8ttade, a tt Mt 
fanns ett p<ir andnl fattiga familjr.r i hYll, 
som gärna ville sbffa sig billiga SOl1

Foto: Li sa (;It :"/O/.;' SIJI/. 

»E!l litet kinesiskl hem.» 

skan<1 ihop hlp!H,rlla till [uder, Illcnlill 
yla m ;ls te husbonden köpa. 

lited s törre kraft, större energi, Illera ut
h;\llighet, Illera hängivenhet sä nda ut per
SO)1('r och m edel för verket i Kina och 
ocksa a Il hedja lllera för Guds verk där
lite. Skynda Edel' att komma ut' Vi 
vilja h ö ra mera om Jes usläran. 

Efter gemensam bön och tesupe av~löts 

s"ll1kväme t med bön av rnissionår C. .J. 
Bcrgquisl. L ä nge ringde dock i V~lra öron 
del rop, till vilket vi fått lyssna och vil
ket vi nu vilja sända som ett eko friln 
V~lrt samlnäm: llSkynda Eder att komma 
ull \'1 vilja höra mera om .Jesusläran\>l 

M.L. 

hustrur genOlll alt köpa dCI!I SOIll sm,', uch 
sedan själya föda upp dem, tills dc yoro 
giftasvuxn a. 

- Men dc 'ha inga pengar, sade gUJll

man , utan kunna bara ge Er CII rulle bom
ullstyg per styck för flickorna. 

- h, det 1<8n IIU inte hjälpas, tyckte 
föräldrarna, det yar bomullstyg, Yi be
hövd e. 

Efler litet pr8 t oc h köpsi<lende blev det 
,n 'gjort, och så fingo dc tvil S I1l~l byt" hem. 

* 
N,igot ,\r senare kom en rni~sioniir till 

bYII. I-lon sa mlade kvinnor och b"rn om
kring sig och var "änlig mot alla, ä,'en 
mot en lilen , smutsig Hicka, som ingen an
nan ville h a något att gör" med. Snart 
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loljde tkn JiU,\ efter missio näre n precis 
,om en liten hUlld, hörde [la n~)r hon tala
de. SHg P~\ nä r hon i\t, men hade sj~i ]y 

ingenting att säga. \Iot b'ällen försvann 
hall , och missionären S<1g h e nne ej i n ,'tgo t 
el\' dc hem, so m hall besökte. En dag till
t'llade hon flick an, som Lraskade bakoll\ 
henJle. 

- Ynd het er tlu? 
- .l ag heter LingLse, kom dct i cn litell , 

pipig ro,t. 
- SJ;all dll inte g,t hell1 och ii ta? 
- J,\g L'tr· ingcn tin g . förricin alla de 

:J1I(h'a h a ~itit. om det blir ll,lgot Öye!'. 

miillniska i so mliga aYsecndcn, men SCI 

l;lok och ]; \ick i a ndra. lIan ställde Olll 

att flickan s ägare, som skulle bli hennes 
.,yärföräldrar, bina tiJJ[råga(le, om det 
inte hmde gå för sig, a tt den lilla Iölj de 
med h e nne till studcn och fick gå i sko lan 
diir. Jo. deL J,ulldc ga för sig, om missio
Ilärell hcJ,ostadc muten sj~i1 y, Ly d e hade 
inte rad alt J,osta n,lgot på en nickas skol
gång. Hade det yarit C J) Jlojke, s~\ k a nske ... 

:[<: 

EtL par andra missio närcr sJ,ullc r esa 
hem P~\ hesök i I'i.iderneslandct. Dc 'hälsa-

Folo: C"rl F. B/olI! . 
Kinesis/': fumilj. 

- Olll det int c blir n;lgot önr, vad gör 
du d,l '? 

lXI ii ter jag hos g risen . 
- Yar ligger du om n~itterna? 
- .1 ag liggcr hos grisen, men jag }<I'y

per' vHnligcn int e in . förrän han har gå Ll 
och lagt sig, [ör a nnars skall han klivH 
över mi g, när han går till sitt rede och 
då h ände r det aLL han tralnpar [l,'t mig. 

- \'arIör liggcr dll illLc Jängre in ? 
- Det [,\ r jag inte, för dä r ii r varmast. 

och dår skö ll griscn Jigga. 
Del Yar inle underligt, om missionärcns 

hj;irta rördes till medlidande med den lilJa, 
underliga \areJsen, som Jmappast var en 

dc på i sJ,oJa n föl' a I t säga ra ['vii l [öre 
hemresan, och gingo Oc1;S,1 omJ,ring bland 
flirl;orna. Där yar en liten en, sonl inle 
lel;t e mcd dc andr;), utan satt och klappa
de och slätade på en blommig näsduk, som 
hon just [vältat 

- Yem är den 
dc besÖJ;ande. 

- Dct ;i r lillu 
grisen, sva r ade 
var" s[t fin och 

ren och fin. 
där lilla , frågade en av 

Lingtse. som bodde hos 
lärarinnan. Nu vill hon 
ordentlig, och hon är 5,1 

flitig. Dct ä r bara skarla. a tt hon skalJ till
baka till det där' h edniska. osnygga h <::m
met. niir hon nu fillt lära sig n[lgot biittrt::. 

Sa fingo dc 'hemrcsa nde hör;} elen lilla 
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f1i(;kans historia och undrade, om de sl;ul
le kunna göra n<lgot rör att hjälpa henne 
ur sin ställning som sla\"inna hos dem, SOIll 

köpt henne ;l\" de fattiga rör~ildrarJl8. Det
ta l;uncle dock ej ske p,'t annat säll, iin att 
fijr~ildrarlla köpte henne tillbaka. och det 
11<1cle cle inle nld till 

* 
ll('mm<1 i Sy('rig(' talade en ay ck hem

resla missioni{rerna ]l "1 ett barnmissiollS
föreningsmöte om flickskolorna i Kina, 
och huru väl dc b('höydes. Som ett ('xem
pC'l 11;1, hur en Ili(;ka j Kina kall ha drt 

helll III et, oeh huru sl;olan fÖf\'ancllar 
hennes lil', berättade hon om Lingtse och 
bad de smfl barnen b('clja, att hOll mi'ttle 
hli satt fri fnln det hedniska hemmet för 
~tll framtid. Fn annan missioniir satt och 
hörde pit, och nilr han sedall predikade 
pi\ ('1.1. ,1IllJat slidl(' samIlla k\"iill, h('riitlacle 
han om Lingtse och hennes sorgliga, lilla 
lil·. Diir satt en snäll farbror o(;h hörde 
Il'l, och han kunde inte nöja sig Jlled att 
bara höra. utan efter mötet gick han till 
missionären och frågade: 

-- G~lr oet inte att få flickan fri? 
- .10, l;anske, Olll Yi kUlllW hj~ilpa för

iildr,nna. så all dc kunna JäJlln,) igen elen 
t!;II' rullell 1l0lllullslvg, som de ringo fö,' 
del! lilla, och allt yad [osterförälclr8rn;I 
anse sig ha kostat p{) henne sedml. samt 
gottgÖl'<l skillnaden i pris lllellan dcnna 
och ell ny sl·~irdott('r. 

- Det skall jag göra, sade drn snälle 
farbrodern. B]jr (lct hi\r nog') och så tog 
han Iram ett par stora sedlar. 

Det trodele lllbsion~\ren det ~kullc bli, 
och s;\ skicl;ades pengarna tlll Kina, och 
där räckte de inie bara att friköpa Lingtse 
ulan hennes Jilla syster ocks[\. Förälorclr
na I'oro nu J;ristna och S{I glada atl ha 
f:ilt sina barn igen, och att dc uppfostra
des till alt älska IIerren Jesus. 

~Hlng'l {Il' cftnilt 1'01'0 dc tl',1 missionii
rerna, som fingo se Lingtsc, nit)' cle skulle 
resa hem. än en gång lJi't besök P~I den 
stationC?n. D:\ Yar det en ung hustru ditr, 
('Il liten kinesisk m,) llllll 8, som I'ar si"! sniill 

mot sin egen lilla »I'a-I',\), SOIll dc kalla 
sm~iltingarna, o(;h mot flickorna i skolan. 

- Detla iiI' Lingtse, s>lde liirarinn<ln. och 
dc ble\o S~I glada, alt dc \'C:rkligen f{t!l 
I'ara mcd om att hj;ilpa henne, och alt 
Gud pii s{Idana underliga I'iigar fön henne 
fram till arlJelc i hans rike. 

Det lönar sig att l:ila barncn komma till 
.Jesus. 

Curl F. JJ/om. 

Försäljning 
anordnas 8 l' syföreningarna för Svensb) 

:'IlissiollL'll i Eina tiselagrn elCIl 2:l nol'. i 

K. F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3. 

G,hol', ä"en in natura, moltagas taeJ;

samt under nedanst[lcnde aoresser och p~i 

S. M. J(:s exp., Drottninggatan 55. 

Doktorinnan Maria Berg, IIantl'erl;8l'e
gatan 28. 

Friiken Emma Bpsf.;ow, Kammakareg. (j. 

1 tr., Ö. g. 
Fröknarna ifl. och X. Caval/i, Ostrr

mallllsgatan 23, '1 tro 
Fru Jfeli Fries. Soltiipll<In, Saltsjö-Stor

~lngcn. 

Frll Ilanna Halls/röm, Brage"~igen 8. 
Fru Din Holmgren, Fjellstedtska sl;o

lan, Uppsala. 
Fru .lUna .!O]Hlllsson, Linncg;)t<lll 2(i. :\ tr. 
Fröken Tekla Lill,iequis/. ?llalmskillnads

gatan 31, 1 tr. 
Fru Olga Magllllsson. Duvbo, Sundbyberg. 
Fru Beda Redell, Upplandsgatan 28. 
Fröken Louise Schön, Liitzengal. 5, 3 tr. 
Fröken S. S/orcken[eld/, EngeJbrekts

gatan G a. 2 tr. 
Fröken Th!Jra Sandstedt, Ostermalmsga

t3n G3. 
(herstinlJall Louisa 1'ollie, Saltsjö-Slor

~ingen. 

Fru J(arin 1\1 enllers/röm. Lid ingön. 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera å densamma! 
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Hans Stjärna Ostern Gamla för~undets Sista Profel~uds~ap 

Ett bibelstudium 
23:dje årgången. 

fnll ehclll"r: 

l'J~'kten till E!);ypten. 111. 

Evangelium. 
. I \. lo;:. ::\-s. 

Så älskade Gud. 
.1\' teo l. d:f' F. öbe rg. 

Cuds ord förblivel' I:'vinnerligl:'lI. 
, \\' J)! i ~ ... i()ll iir ~·\ug. HpJ' ,C', 

Killas sorg. 
.Iv mis" io ll ii r r. r. Hl ll lll. 

\; lids vägar 
.1 \' mi <.,i unsclirekt o r F. Folke. 

Nå gra drag ur bihelkvinIlall Koh I-hsiens liv. 

,\ v f rii ],;: plL _\nnn. E ri ks:-:on. 

Standaktighet oeh sfge r. 
.1\' f ru Dagn)' IJ c rgling. 

ne~i;i{elsetider. 

I I\' fru C;enla Car l('Il. 

Mitt senaste bes ök i Hsiahsien. 
.1 \' fnl Sekiu0 Snndh(' rg·. 

Ko ~Jo)lg-uang, rövare - t.-,:vange list. 

. Iv fru JTildll r c\ uders..;on. 

Hemrörlovade missionärer. 

Sälldpbud till 8inims Land. 

\;uds underbara gäruiugal·. 
!I v fröken 1,i , ;1 Blom. 

hnl e n(lc-rn, som ii I' rikt illustrel'cHl , iune 

I" li lc l' lIven förfa t brnc's fol og rafier j ä!Ul 0 

"pll ly , ning':ll' om ~. ;\r. h . .<a m l k:Jl·ta i) "" r 
Illi"i 'Hlsfci ltet i Killa och kan rekv i rpl'>lS fl"lIl 
Sv. \ l i ,: " i oTien~ i 'Kin,t fö rJa.~. 

)'ris ,Idf t . 1: / .J, kar t. 2: 2':;, klo(b. :3: ~.:;. 

;; "". ~;i % rabatt. Ej fraktfrilt. 

av 'Nath. Hög'man. 

Om denna. broschyr skrives i 'Bilaga till 
Sanniugsvittnet. : 

>Detta p osthum a arbete av den hemförlovade 
mi ss ioo ssek reteraren Natb. H ögman ut.gör ett 
bibelstndium and erikt, välformat och klartä nkt 
över >Ga.mla Förbundets s ista profetbuds kap». 
- Förs t behandla.s prOfeten såsom Gnds säude' 
bud, sedan Den historiska bakgrundeu, så Det 
andliga förfa·]]et, Den s tora anklagelsen, Den 
renaude elden o. s, v. 

Detta bibelstudium över profeten i\Jalaki är 
syunerligen vä rdefullt, och vi äro förvi ssade 
om, att Nath. Högmans m:i uga "änner med 
glädje skola tago. dcl av detta bibelstlldillm . 
Helt visst skall il e t ~ci verka till välsiguelse, 
och v:1r a vliJn e broder skall tala äunll. fa s tän 
hau är död. Vi rekolDmeudem broschyreu P'! 
de t varmas te. Aug. B. " 

47 sid or. Pris kr. O: 50. 
R ek vi reras fnin 

SV. Missionens i Kina Förlag, 

Drottniuggatan ÖD, Stockhol m C. 


Missionstiduingen 

S I N I M S L A N D, 
utkommer 1926 i sin 31:ta årgång. 

Orgau för Svenska Missionen i Kina, 
ausvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 
nuder medverkan av Martin LindAJn m . n. 
U tkommer med 20 uummer om året , 
sam t innehåller upphyggelseartikJar, bihel 
studier, brev fr . Kiua, samt miss ious noti· 
ser från när och fjärran . 

Tidn ingen kostar: helt å r kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1 : 25, 1 kvar
t aL kr. O: 90, 1 månad kr. O: 65. 

S;lud till utlandet kostar tidningen kr. 
2: 75 pr år. 

Prenumera ntsamiare, som verk ställa 
prenumeration å närmaste poslkontor , er· 
hålla, mot insändande till expo av postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 5- tal ex. men 
da intet fri exemplar , 

Nlir mindre än 5 ex. tag!U3 hör prenu' 
meration ske på posteu . 

Provexemplar erha lJas gratis från ex· 
peditiouen. Redaktionen.. 
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SIN~'rmD' 

åNSViIUG UTGIVARE: E. 

EN GUDSMÄNNISKA. 


heli 
,ga namn vid ordet människa. 
Därmed har han velat oss, att 
människan tillhör honom och att han 
tillhör människan. Den 

Gud har låtit sitt 

I 

:som ställer till Guds 
skall 

åt henne. Det svaga 
kärlet och den store, 
ke Herren den 

med varandra. 
människan. 

,)kan bliva 

(2 Tio. 3: Hur 
:skall då detta ske? Av Herrens ord 
lära vi, att det kan ske endast och al
lenast offervägen. Mose
boks första detta. I 

lagen om 
det offer, som på ett fö

sätt framställer människans 
åt Gud. Brännoffret kal-

Men 
ett 

las därför det 
det benämnes 

II. 

namn, som oss, att det är här 
om en hel och full överlåtelse. 

om detta 

vid 

insikt 
Guds vilja 
vad som är gott och 
fullkomligt, inför 
brännoffrets 
att Herren talade till sitt folk om 
brännoffret först sedan han i uppen
barelsetältet sin mitt i
bland sitt folk. Det var ej Herren 

tordön och ba
sunljud, det var ej heller från det av-

om han hade sitt liv kärt, 
som Herren nu talade till sitt folk. 
N u var det i den stilla 
en, hans röst förnams, nu hade han 

i 
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kommit nära sitt folk, han var mitt 

ibland dem. 
Och hans första ord till oss är det

ta: "Om vill». Vägen att bli 
en gudsmänniska går genon: 
Det beror ej här på ej hel
ler känslan. Förstandsbegåvning
en är så olika hos käns
lolivet likaså. Varken förstånd eller 
känsla skall vara avgörande, då det 

att danas till en 
Gud ser här till viljan. Och vill nå
gon av hela sitt hjärta bliva en verk

""'.lew"""""", är öppen för 
ända fram till altaret, 

där heloffren frambäras. 

Detta altare är 
offer. Det var vår som 
nade det var. han som 
te åt oss rätten att frambära oss 
va som ett offer altaret. Det var 
han, som gjorde, att altarets eld för oss 
ej blir en eld 

utan en 

Där vid altaret finner den som 
vill bli som en 
människa, stå inför Herrens an
sikte. Där väntar Herren oss. Där 
vill han ha sitt möte med oss. Där 
vill han vara ensam med oss. Där är 
den fördolda om vilken Jesus 
talar i sin bergspredikan. kan 
bli en därute i 

stillheten, 
där Herren får oss en

samma med där sker det. 
som framburo sitt brännoffer, 

skulle lägga sin hand på brännoffrets 

och sålunda skulle det bliva 
och 

för dem. Den offrande skulle genom 
denna lära att över

låtelse åt Gud kunde ske endast ge
nom att vila på en annan. egen 

kunde han komma. Ingen kan 

bli en genom att lita till 

gen: Han tungt med sin 
hand etc... Detta är ett ljuvligt evan

för de för som 
känna sin svaghet, sin brist och sin 

som själva 

du skall få känna sötman av förso
nåd och av Guds kärleks väl

som så förstår att helt vi
vart offerlamm han skall 
att gudsmänniskan hos honom 

får kraft att växa och fullkomnas. 

detta skall 
människan överlämnas 

död. fullkomlig 
kan födas och utveck-· 

las utan död. Det måste ske ett mål

medvetet dödande av alla »de L""""'H>.l 
som höra jorden till» (Kol. 3: 
offrande i Israel hade att verk
ställa dödande och det 
skulle ske "inför Herrens ansikte),_ 
Gudsmänniskan skall detsamma 

efter ordet i Rom. 8: 13, där det he
ter: »Om I döden 

med skolen I leva.» Såsom en 
frukt av egen död och med An
dens hjälp, skall var gamla männi
skas död ske. Och sker den blir 
den döden ej en död till död utan en 
död till liv. 

Ehuru brännoffret ej var ett förso
hade dock även där blodet 
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stor betydelse. Och märk, att blodet 
aldrig överläts å t den offrande själv 

att frambära. Endast prästerna hade 
rätt att utföra blodsbestänkningen. 
Genom att frambära blodet och stän

ka det runt omkring på altaret, gjor

de prästen för den offrandes räkning 
detta gällande inför Gud . Därmed vi

sas hän på den underbara stund, då 
J esus, vår överstepräst, sedan han utan 
vank offrat sig åt Gud, inträdde i den 
himmelska helgedomen för att där 
vid dess altare göra sitt blod gällande 

för oss. Det heter i Skriften, att han 

med sitt eget blod skulle helga folket 
(Ebr. 13: I2 ) . På blodets grund kan 
sålunda en syndare nå fram till att bli
va en helig människa, en gudsmänniska. 

När offerdjuret var lagt på altaret , 
överlämnades det åt elden. Det var 
förordnat , att offerdjuret skulle först 
styckas, innan det lades på altaret. 
Styckningen avsåg tydligen, att un
derlätta eldens inträngande till och 
verkan på offrets alla olika kroppsde
lar. » Var och en m åse med eld sal
tas ", säger Herren Jesus. Ingen blir 
en gudsmänniska utan att elden, An
dens renande eld, få r utföra sitt verk , 
och Gud vill med denna eld intränga 
i vår innersta varelse, i alla dess 
mest fördolda gömslen. En under
bar nåd är det, att Herren sj älv 
sköter elden. » Han skall själv 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 frambära åt Herren of
fergåvor i rättfärdighet. » 

Så handlar Herren med de sina, på 
det att gudsmänniskan hos oss må bli 
fullt färdig . 
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Var morgon skulle präs ten bort
skaffa askan från altaret och på sam

ma gång friska upp elden. Elden fick 
nämlig en aldrig slockna. Var morgon 
skall brännoffret förnyas . Var mor

gon möter vår trofaste överstepräst 
oss vid sitt altare för att sändigt på 
nytt taga emot oss. Må vi ej draga 

oss undan honom, då han vid sitt al
tare . vill dana oss till gudsmänniskor. 

Och så skåda vi i hoppet hän emot 
den tid, då Herren skall mottaga sina 
gudsmänniskor i sin härlighet, då när 

han skall förhärligas i sina heliga och 
visa sig underbar i alla dem, som tro . 
Väl~ignad vare Gud för det saliga 
hoppet. Och till dess vi se det fullbor
da t, vila vi vid det ordet: Trofast är 
han, :;om kallat eder, han skall ock 
vä l fullborda det. Erik Folke. 

Hanna Falk. 

Fröken Ha nna Falk yar en av d('s ;;a 
ulyalda, som spr ida solsken omkring sig 
yart . dc gå. lIon var ock en moder i Is 
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rael. "äl förlrogen med sin Gud och hans 
vägar kunde hon hjälpa andra i livels 
slrid. Hennes brev genomandades :\ lltid 
den »Kristi vällukt inför Gud», som för 
många blev till en »]ivslukt till liv». 

F_ör S. J\'1. K. har fröken F alk varit en 
rik källa till välsignelse. Hennes missions
kärlek var av det äkta slaget, som aldrig 
förtröttas. ICi namission en älskade hon 
alltifr:m I-Iudson Taylors första Jlt'sö], i 
Sverige ~r 1889. Senare l,om hon 
beröring med S. M. 1\::5 egna mission ii rer 
varav tre voro iritn hennes egen hem
trakt. I hennes efterliimnacle anteckningar 
läsa vi: »1896 började lilla 'Senapskornet' 
mycket litet oeh Jatti g l·. Men »l-Icrren för
srf» och förmär, där vi ingenting förm~t. 
Mycken nöd har jag haft, det ser jag nu. 
Men det yar Herrens väg, och jag vill in
nerligen tacl;a Honom därför. Gud vare 
pris. 1\:inamissionen har blivit dyrbar för 
mänga.» 

l h enn(', kvarlämnade anteckningar 
över »Srllapskornets)) försäljningar läsa 
vi: »1896 sept. 25. Försäljning, som un
derbart inbringade 97 hono!". H erren 
skall hava äran för allt)), oell {tret därpå 
sept. 14: »Huru rik är ej min bre him
melske Fader. I :tr ännu större skörd iin 
förra a ret. Han är allsmäkliq. Inbringa
de 136 h.» 1898 sept. 8: »"acl l,an icl;e 
vår Gud göra. IIerre gack ut il"rtlfl mig, 
ty jag är en syndig människa. Gud gay 
215 l;r. , Äran, äran ekn sl,all Jesus ha 
Uppfl jordelI och i himlarna. Halleluja I» 

1899 sept. 1: »lIar varit mycket orolig. 
Men din sak , o Herre ä r det. Tag det i 
dina händer och v~ibigna det. Icke myc
l,e t folk. Gud gay ända 141 l,r. 

i\Iåhånda är detta ~;sta senap~kornct. 

Men din vilja, O Gud, gör jag gärna. Du 
kan giva kraft, diir ingl>n kratt finnes. Du 
skall ock hava åran för allt.» 

DEJta lJ! 'v do('k ej dell sisla försälj !ling
en, so m Yar vän fick ll]('c!vcrka till. ,'\nnu i 
tolv ilr fick hon vara lIIed om a lt på det
ta sätt tjäna H errens verk. Frflil dessa 
sista år åter n:lgra antecJmingar. 

Ar 1902 hete r det: »Trots näs tan stört
regn hela (lagen l,om dock å tt a vänner 
fr: n örebro. Det silg mörkt ut, men .rkr-
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ren är iiven i mÖrl,re t. Han allena äran 
för allt. Milt hjärta fick vila stilla Yid löf
tet: Jag är det. Han gay underbart 155 
kr. Tack dyre rader och rrälsare för 
allt!» 

Ett anna t år, då clet s:tg omöjligt ut med 
avseende pJ. försiiljningen skriver hon: 
})En Jag tog IIerren h ela bördan ifdn 
mig. Ack, huru s lort! Jag intet, Herren 
allt. Han välsignade underbart 190 kr.» 

1904. »Han kan välsigna det lilla , göra 
stora ting av intet. Han stärkte min 1ro 
genom alt förlåt a min otro. I-lans under 
med de få bl'öde ll och fiskarna ingav mig 
mod oeh min själ fick l, raft. Trols min 
otro är han densammr :lnda, ändå. Tack 
för a tt Du varje gang s:l underbart hulpit 
i min stora svaghrt och giYit den kraft jag 
behövt.» 

En a nn a n gang sl;river hon: »Alla vän
nerna i syförenin ge n glada och gavo langt 
utöver vad vi kunde begära eller ens tiin
ka. Ja, det föreföll mig som i de för~ta 

församling:lrna: »De heligas samman
sl;olt». Hcrrrn gav 232 kr.» 

P å elt ställe utbrister hon: )iTack dyre 
Jesus, att jag fi ck yara m ed så usel jag 
är. 

Herren hjälper, hjälper alla som för
trösta p å hans na mn .» 

Yid den sisla försäljningen rlr 1911 den 
11 okt. skriver hon: »Det var en ljuvlig 
afton. Herren är stor i sina gärning"!". 
Jag orl,ade inte hj ~llpa 1m m,'n fick ii ndii. 
v:t1"n med. Alla voro så birlebfull a och 
gl:Jrl3.. Av intet kan IIerren göra myckel. 
Hall är den samme, som da h an delade ut 
bröd och Iisk Missio nen i Kina fick 288 
kr. Ara vare Gud!» , 

Så längt ur minllesbol,en. 
Dc summor, so m så lunda [i r efter rH' 

nölo in för Guds verl, fördelades p a fkra 
missioner. Fröken Falk var en av dl'ssa, 
vars hjärta yar vidgat. Hennes l, ärlek 
kände inga snäva gränser. 

Den 25 okt. kom hl'mbudrt till vår iil
skalle, vördade och sal;nade vän. Den 
l :'tllga pilgrimsfärden på över 96 {,r var 
ändad, och hon fick ») inträda i högtidsska
ran på Sions berg»). Om hennes sista stun
der skriver en ay hennes nära anhöriga . 
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»,"ör älskade är hemma. Så ljuvligt och 
varligt bars hon in i den efterlänglade vi
lan, att intet dödskval kom vid henne . HOll 

hade bävat Slt för sjäha övergången 
och s~ bar \';Ir Jesus sitt trölLa barn hem. 
I lördags afton sade hon: »Det blir en out
säglig glädje - jag känner, alt alla mina 
synder -l). Mer orkade hon ej säga, men 
elt himmelskt lee nde "trälade fram. Jag 
glömmer det aldrig. 0, vad jag tacklJ' 
Gud, att han riktigt lät henne få en för
smak av den himmelska saligheten! Sön
dagen var full av oro. ;\n yiJle hon sitta 
i sin slol, iin ligga på soffan eller sängen. 
0, det var s~i svårt, så svårt! Den stackars 
pinade trötta kroppen I - lIela sisla da
gen l;tg hon stilla, näs lan oavlåtligt med 
slutna ögon, och kl. hah sju på a floncn 
lossades jordebanden.» 

E. F. 

'~~o~riPEDITrON 
Förhållandena i Kina. 

T"lt a\' artiklarn a i brevavdelningen 
»Syåra förhållanden j Kina» och »En äYen
tyrlig resa» giva en god inblick i de för
hållanden, vilka råda i Kina. I ö\Tigt 
kunna vi under tacksamhet till Gud med
lieb, alt några direkt oroande underrät
tdser ang~le nd e våra missionärer ej in
gått. Flera av dem \'0

ro dock så sent som den 
8 oktober har pit Ki
kungsh a n, och visste ej 
då huru snart vä g- 'n 
skulle kunna öppnas, !" .. 

a lt de blev o i stånd at t 
aterväncla till "ina rc
spek livc arbe tsfäl t. 

En av dessa slllllnda 
instängda pEt Kikung
shan, miSSlOnaI' Hugo 
Linder, skriver bl. a. i 
elt privat meddelande: 
»Yår sommartillflyl; t 
blcv fönandlad till 
krigsskädesplats, innan 
vi hunno härifr~n . Dock 
ledo vi ingen skad<l . 
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Järnväge n är dock block er ad av trllppel", 
så a tt inga IItsiUer f. n. finnas att kunna 
komma hem liIl Shensi. Detla iiI' ganska 
nedslående, även av det skäl, alt vi inte ha 
med oss varma Id äder. Jag har tills h elt 
nyligen S l ~t Il i korre~pondens med våra 
mcdarbe t<lre. De ha skolor och tiiJtpredi
kan i gci ng', och \'i söka hjälpa delll genom 
dagliga bönemöten.» 

Förlovning 
iir lilJkiinllagiyen mellan miss ioniir Cflrl 

Johan lJergqvisl' oeh S. jT. 1(:s missio
närskandidat, seminarielära rinnan fröken 
Usie Ri/dual!, Jönköping. Yi bedj a att 
till (lem båda få framföra en varm lyck
ölI~kan! 

Försäljningen den 23 nov. 
Om försäljningen, som anordnas av sy

Iöreningarn8 för S. ;'1'1. K. ti sdagen den 23 
nov., Iiimnas ulförligare meddelande P~I 

annan plat s i detta nummer. .\ven här 
bedja Yi emellertid hl erinra därom och 
anbcfalla försäljningen ,\[ missions\'änncr
nas h~lgkomst i förbön. 

Missionsresor och möten. 
j[ission~ir J. T h . Sandberg berinner sig 

f. n. i SmilJ and, och h a r diir haft tillfiiI
len lill att t ,l):\a dej i olika möten. jlissio
nitl' David Landin h ar just a\'slulat en 

P OlO Jr. Lim'tchl. 
Missionsdil'ekfor fl;. Folke vid sitt sk1-ivborcl p!l S. M. ](:~ Exp. 
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På resa under orostider i Kina. 
Det var den 1 m nl's . Tiden för Y~ll ' t 

uppbrolt fdn fällel var inne. lnbörrlcs
kriget hade prlg:ttt en lid och gjort Yägcn 
till kustell ovi ss oc h ri skfylld. Yi h;II!(' g;l[t 
och unural, Olll det skulle bli möjlig t för 
oss alt meuel s t j;irnyiigen komma igenom, 
~a all yi j lid rör balens ayga llg kunde 
llinna till Sllanghai , 

UnuelT;illelslT per telegraf och ulskic
kade sä ndebud syntes ge vid handen, flit 
möjlighet förefunnes alt l;omma fram. Pc1ck
mulor hade därför hyrl s, so m sl;ulle föra 
o~s lill Gul a Hoden oelt IIonanproyins('ils 
gräns. Söder om flod en hoppades Yi kun
na kommu med n[lgol t <'I 1-(, som sk ulle föra 
oss vid are mot ku sten . 

Aftonen före vilr tiJlLilnkla a \Tr~a gingo 
Y,i för att säga hlniil till general Feng. ~om 
hade hand om försvaret ay siidra delen ;I V 
y ,l r provins. IIan hade under munga :Oj" 

YiS,l t sig \· ara en goel vun bade till oss ocl! 
missionen. 

längre, mycket uppmuntrande resa lill 
olika delar ay landet anordnad ay SH'ri
ges Läran's :yrissionsiörcn ing o 'h K. F. L. 
~1. KalllliclaL Glis/a . \. OMber!} har oeksa 
c,·:II'il uch iir iiYi'1l r. Il. pil resa, 

;\ussionsfi"ll'est,\ndan' .t",.i/.. Folke hOjJpa>; 
~Il! llllder non:mber kunn a besöka l;ö!e
burg, Horas uch Sk Il 'r tl' a , prl Yilka plat
ser större mö le n v. G. kOlIlma att nno rd
WI. . :'Ilissiolliir Martin Lill(/(:n hopp:J.s 
oeks:'1 all 1I1Jdcr lIlanlId en kUllIla göra cn 
res.a till Eristdala salllt sl' da n i.nom ö~tra 

IWl'<Hls Kristlig" L ngrloIllsföl'inllld i Sm:l
la ud. 

Hans Stjärna i Östern. 
S. ;\1. K:~ illrlstrt'ra!l(' nlis,ionil,;I\('ndn 

h'1I' nu IItkull1llllllit. \"i alll)('["lI:o denna 
~I t missioIlsvä nnernas h :.ig[;omst och bedja 
att få p il det "armas le tacka denI som ha-

D,\ jag sade, alt Yi morgonen därpå än]
nade resa till järnvägen, blev han myci;et 
ivrig och förklarade, a tt han ej kunde till
låla nilgot sådant. Han ;msag s lällningen 
söder om noden alltfi··r farlig och vi[k 
:1tl vi skulle uppsk jut3 resan eller ock viilja 
en a nnan väg. 

Som det var omöjligt a lt beräkna, hur 
s nart kri .!.!l' t skulle slula, och då den and
J·a möjliga viigen skulle laga läng tid i c1 n
sprak, ansågo vi det e j klokt att uppskjuta 
resan. Yi ändrade diirför yara planer. hyr
de tfl' sm,; yagna r lill Taiy uanfu, Shansi
provins('ns huvuds lad, och beg,\yo oss nils
ta morgon iV iig med denna sLad såsom niir
masle mål. I stället Iör' alt resa sö der
och österut bar nu \' ~Ir väg rält mol ))fJJT. 

Yi följde bilyägen, dä r förra <'trel regt'!
bunden buss tr a fik uppehållits. Nu fanns 
dock ej en enda bil eller l;t1~S. De lIes la 
ay dessa sades vara sönd erkö rda, och för 
ö\Tigt kunde ingen ben s ~n anskafLls . I troLs 
:n att Kin<1 kan berömma sig ay bade j~irn-

ya g jort eller l,omma att göra en ins"ts 
lör dess spridning. 

Sinims Land. 

.\.\"('n OIll v~lr miss ionstidning Sinims 
Laucl hed ja vi få paminlla . Aret närmar 
si.g snart ~i!l slut. Tiden cU prenumerant
S:lllIl'll'lJa giira sina liyliga s te anslriing
ningur n ~inllar sig. 

l'n'nunll'ranlsamlarna s uppgift är ofta 
långt Uran liM. Yi bedja därlör alt till 
delll alla f;\ ultala ett varmt tack för de
ras uppoffrande arbete. På sam ma ga ' lg 
vilja Yi OCks~1 bedja dem alt icke förtröt
t,,~. D!'ras uppgifl är av langt större be
tydds!' iin el I'. kunna tro . Herren skall 
o('k sjäh lölw dem för deras kärlek och 
sjiil\"llp[lofrring. Provnummer erhållas ra 
brgii ran grali~ och portofritt från vår Exp. 
yiigar oeh biIYågar, voro vi nu, då det 
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gällde att J,omma fram, hänvisade till det 
gam la Kinas trafibnedeJ, vagnar draga<l i 
sakta sJ,ritt av mub snor. 

Vägen mellan YlIncheng och l'aiyuan(u 
är omhing 55 s\'ensl;a mil, och resan tr,g 
o ss 10 dagar. Flere miss ionssta tione r till
llörande Kina Inland-missionen passera
des. Gärna skulle Yi ha \'eJat stanna Odl 

se nago t ay mi ss ionsar'betet, men tid en 
medga\' inga uppehå ll, och YL m,islc 
~I;ynda. 

\'i . hade hoppat, att från Taiyuall[u 
l,unna komma nordos t med järnY~igen lil! 

bringade n,E~ ra dagar med a tt slud era de 
olika .~renarna a \' det mjssionsa rbele ~om 

h ä r beuri ve s, alt h älsa på ga mla l,alTIl'ater 
i s triden och. a tt l~i ra känna må nga ny,\ 
miss ionäre r. 

Det va r öYcr 20 ä r', seda n vi sis t besökte 
denna stad, dä r under coxarupproret mer 
~in 40 JIerrens " illnen rin go lida mart,· ~, 

döden..\rbetet h al' sedan dess gat t hanig t 
framelt. Nu \'erl;a där ett 20-tal missionä
rer, hUYLldsakligen tillhörande E n.!:\elska 
bapti stmissio nen. ,'\YeTl en h a ftig K. F. l.' . 
i\r.-ycrl;samhet bcdrives, ledd a,· utl ändsk 

J(inesisk äi.g. 

Pe];ing och Tie nlsin, men h ~ir mölte oss en 
ny missräkning. /i.ve n P~I denna s tr~icJ,a 

rasade kriget, och det nr omöjligt a ll 
komma fram. Ingenting an na t rlll'r<;[od ~', " 

att fort sä tta ytterligare omkring 40 svenska 
mil å t norr för att öve r Tatu ngfu och 
Kalgan nå Peking. Ett högt bergpass skil
j er Taiyuanfu (r,"ln Tatungfu. \'~igcn iiI' 

därf0r gansl,a bes"ärlig, och re san l<ll' 
minst åtla dagar, Det yar dädör med sLor 
t acksamhet, Yi mottogo a nbudet fr ~tn en 
-engelsk missionär a tt få l ~na h ans .forcl
bil fö r denna s träcka . \'årt resgods sän
des i\'äg på packmulol', yarcfter Yi till

se];rcterarc. E n rymlig, ljus och vacker 
kyrka h a de nyligen uppfört s till minne m' 
de i s taden fa llna martyre rna , vilkas namn 
alla \'oro inristade på tV ~1 stora minnes tav
lor. Kyrkan hade till s tor del bekostats av 
den infödda för samlingen, som nu ägde 
densamma och. fö restod gudstjäns tern:.l 
d ~irstädcs. En egendomlighet Yid guds
tjä nsterna yar, att 811a kvinnorna hade 
si na platser pil läktarna, under det att 
männen sullo nere i kyrkan. 

\'~ll' biltur till Tatungfu ya r syn flerligl'l1 
ange näm . Efter alt på e, m. ha rest 8 il 
10 mil, stannade yi 0"er natten pa en myc
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l,et vael,ert belägen missionss tation, cl~ir 

vi maltogas med all liinkbar giislfrihet. 
Nii sta dag forts a tt es färden. Bil\"ägen, 

en militärvä g, var god, och "id fyratiden 
på e. m. vara vi fr a mme i Talungfll. 
Denna stad är huvudpunl;ten r~l Helgl'lse
förbundet s mi ss ionsfält, som ligger mellan 
tvenne a rmar av den stora bncsiska mu
ren. Vi hade under viigen passera t den 
södra armen, vilken liksom en jältelil; 
drake fr <1 n längesen snlllna tider slingr :;; r 
sig fram på bergsloppanle. 

I Ta lunglu moltogos Yi ay mis:i ioll ii r och 
fru Hallin, och i deras trevna, g:' ~ lfria 
hem tillbringa de vi i väntan p[l v ~lrt f('~

gods n:i gra mycl;e t sköna da "ar. Dl' t \'.11" 

intressant alt se arbe tet här i dl'ss olika 
grenar samt jämföra erfarl'llheter och re
sultat med säda na p å " ~I rt eget Hilt 

liren higets spöl,e sträcl,le sig iiven hit. 
Det arbelades febrilt på sladens mur, och 
rykten voro i omlopp, alt jiirnviigs[0rbin
delsen med Pel;ing och Ticnlsin vill;,'!! 
slund so m helst kunde bli a"IJruten. Det 
g ~llI d e därför aH komma fram till Tientsin 
Sa fort som möjligt, och så snart som vårt 
n·~.go d s anlänt, beg~l\'o vi oss i v ~i .t; . Sl'llt 
pa l;vällen den 22 mars git]; titge l fr ill1 Ta
tungfu, först i nordlig riJ;tning till 1(al
gan, som vi passerade dter mi ]n:l lt, och 
sedan lit sydost mot P eking. 

Vi hade hoppats ];omma dire]; t till Tienl
sin, men då vi ]Ja e. m. elen 23 J,ommo till 
en station utanför P eJ;ing, fingo vi vc la, 
a tt tå ge t ej kunde g/l liingre. Den s tora 
järnv~i gsknuten Fen glai, som vi mas lc ige
nom, var Lclamrad med mililiirLrq:;, S:' I aH 
vi ej J, unde J;omma in. \"i tö r , touv, alt Yi 
vara ute i sista ögonblicket. De t giilldc att 
på n~l got sätt komma fram till Tienl ,jn, 
innan vi av J;riget bleve alldeles inncs liing
da, 

Vårt r esgods var pollellcrat till Fen glai, 
varför vi anS:1"O det b ~is t att ~ iikl J;()mma 
fram dit. Den enda mi".ilighett'll h~iriill \,:lr 
att hyra ridshaw. D,i eld var omkrill g 
två s\'. mil och vägen var svär, m: hlc vi 
ha såelana med två män för varje. J:fter 
någo t ackoruerande lycka des vi 1<1 tre slyc
ken il 4 kr. Ol'h sCl bar det iViig med en 
m a n som dro g vch ·den andre b~t1,om för 

alt sl;juta p {l, \"i star la de i god språng
marsch , men snart blev vägen S~l usel, att 
vi fingo vara nöjda , om de kunde gå, oeh 
ofta m~lste vi sjiiIYa gå för att I;unna kom
ma igenom sumpmarJ; erna. 

\"id solnedg[tngen vara yi cloek frammc~ 
och nu gällde det alt finn a logi över nat
ten. \"i togo in i e lt vä ntrum p~\ j iirnv iig,; 
s lalionen , och så bega" jag mig ut för alt 
söka r eda på elt viirdshus. Jag fick elt 
jlojl;e att ga med och visa mig vågc'n och 
b~. s :lg fler a av vad so m sades vara de 
bästa »hotelleJ1lJ. De voro dock S ~l smut
siga och lilet inbjudand e, att det kändes 
omöjligt alt t aga in chi r, hel st som Yi c1 
håde siingkl ädcr m ed oss utan sl; ull e var;!! 
hälwisade alt använda sådana fran »ho
t ell et,), 

Det hade sagts oss, alt här funn as ut
ländska missionärer, och jag tänkte uppsö
ka nägon av dem, men vid närmare efter
fr :~ ga n befanns de t, att det endast \'ar r it 
utl i1 ncl sk fön: s t:\ ndarinna för I'n sl;ara l;i
nes i ~k:1. nunnor. »Finns det inte någo n K_ 
F. r. M. här i s ladem), [ragade jag milt 
viigyisare. )Jo, da , det gör det.» »Ja , då> 
" tl vi dit och se vad d ha att bjuda p ihl. 
Jag vet dock ej , "em som blev mest för · 
" [Inad, jag eller dc un ga männen, da vårt 
K. F. U. ;\1. befa nns v ~lra en större sl, ola, 
och jag t og de studerande för a lt vara. 
K. F. C. ;\I.-are. (J flg fick sedan h öra, att" 
de vara mycl;e t Iriimlingsfil·ntliga.) Här 
yar tydligen ingenling anll:\t alt göra äll' 
alt slit sig till ro i järny,"gl' ns väntrum 
och aV\' (lk la, vau morgo ndagen hmde för~ 
med sig. 

Yi hade slagit oss ner och börjat göra 
oss i ord ning rör natten, då dörren öpp
nades och en uniform];Jäcld utlänning s teg; 
in. n an si l;.': rätt '~l bister ut. ,J ag för stod, 
att han var ansliilld vid jiirm';igen , och 
undrade, Dm han hinl;te förbjuda oss a tt 
ta väntrummet i besittning såsom nattlogi_ 

)JJag har I;ommit hit för a tt se om ni äro> 
r cspektal>la männisl;ol"J), börjad e han, un
c1er det han betraktade oss och vara sa
];cr. Yi prescnleraue oss och f0rklarade 
v ~l r st ällning, och varför Yi vara h är. 

»)Ja , se, mina nickar voro ute och fingo. 
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se en ensam utländsk dam gå 
omkring här- på stationen, och 
så m ås te jag fÖl"st<\s ga och se 
efter, vad slags folk det var. .J8, 
Ilicl,orna äro nog här utanför 
dörren, och det ä r väl bäst, att 
de själva f<l avgöra fr~lgan.» 

I del,amma öppnades dörren, 
och ty,\nne s tatliga unga damer 
kommo in OL:h började helt för
lägna be om ursäl,t för pappans 
oartighet. Det blev ny prcsenta
tion med förs öl, att finna nago n 
anknytningspunkt för närmare 
bekantskap oss emellan. Sedan EIl kiitya lik den som oftast användes av 'dlm 1/1'issioniire'/' 
det konstaterats, att vi yoro bc
kanta och goda vänner med b-
milj en Green i IIuailu, Oell att cn ,w dc 
unga damcrna varit förlovad med Greens 
äldste son (nu död), Yar vår res pe);L,lbili tet 
tillfullo illlagalagd, och alla dörrar till 
hjärtan och hem slogos upp P:1 Yid gavel. 
I trots av att familjen YaJ' s tor och ut
rummel knappt, l,unde Yi dock ej f~i stanna 
där vi yoro utan m;l ste följa med till de
ras hem, el! vacker utländsk villa, SIl \ll 

Ug ett stycke därilrJ n. I hemmet motto
gos vi pa det mest ~ilskvärda sätt av frun 
i huset och yttel'ligare tvenne döttrar. De
ras ähkYärdhet och uppoffring rörde oss 
mycket, ty för alt kunna härbärgera oss 
m~ste de tydligen sjä lya tränga ihop sig 
betydligt. 

För oss var vistelsen hiil- av s tort vänlc. 
Mr. Shellum " ar järn\'~igsing('niör , anstiiIlcl 
i Pel,ing-~[\lkden-järnv ~i g e ns tFinst, och 
hade S~I S OI11 s,\dan en kl :n överblick över 
s ituationen. Yi fingo nu " ctD, att l,riget r ~l s at 

syårt omkring Tientsin, att två stridande 
s tyrkor nu stodo mellan Tientsin och Pe
king, att s tällningen i Fengtai va r mycket 
osäker, oeh a tt det vilken s tund som 11l'lst 
kunde bli nöd"iindigL att rrsa därifdn. Ml'd 
undantag av t"å eller tre järnYägstjänste
män hade utlänningarn a redan lämnat :; ! . I

den, ävensom många bnesel'. Utsikteru;\ 
ntt l,unna komma fram till Tientsin "oro 
ej stora. Det sis ta telefonmeddelandet P~I 
kvällen va r, att intet Hlg vnr att fön·äp.ta 
den följ ande dagen, och vi gingo till Yiln, 

pd deras n~or, 

o"issa. - "ad morgond8gcll skulle föra 
med sig . 

s rl mycket mera angen~imt öyerraskade
bleyo Yi därför, drl "i nästa morgon kom
mo ned till fruko s tbordet och Iingo "eta, 
a tt ett nytt telefonmeddelande jus t komlllit 
fr~1I1 trafikchefen, och alt ett tåg redan av_ o 
gått fr[\I1 Pel,ing och strnx sl,uIJe ynrn i 
Fengtai. Elt försök skulle göras alt kom
ma igenom de strida nde linjcrna lill Tient
sin. Lyckades man ej häri, skulle t;lget 
gå tillbaka till Peking. Det besLimlI es . ',Ilt 
i ""dant rall skulle vi och bInske även 
ShelJums fnmilj medfölja till P eking. 

Så snart frul,osten avslutats, be gaY O ,i 
oss alla till s tationen, där Hlge t redan vii!l
tade. Yi hlryo här presenlerade för tralik
chrfen, iivl'i1 han engc.ls man, som personli
gen skulle föra tåge t t ill Tientsin. Ej nog 
därmed , u lan n ~lgr :l minuter fure avsände 
han ptt milit ~irt:.lg, bemannat med engdska 
soldatvr, föl' att se, om b,ll1an vore klar, 
och förhindra, att vi blcye överrumplade. 
Ingenting särskilt intränade, och efter nå
gon timmes uppch;tll "id 'triclslin jen och 
,ltsUll igt parlamenterande släpptes vi ige
nom och voro om nagra tinlmar i Tientsin. 
Detta blev de t sista t:iget mella n Peldng 
och Tien tsin p <l omkring en hel m~nad. In
lIerligt tacksamma voro yi till Herren, som 
S[I m\clerikt fört oss igl'nol11. 

J. Th. Sandb erg. 

http:milit~irt:.lg
http:f�n��p.ta
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Svåra förhållanden i Kina. 

Som en illu s tration till de SV3ra förh~tl

la nden som nu r i\ da i Kina sände s härmed 
en kopia :tY e tt brev h' li n mrs DaYies tiJl 
dc tYenne kYinnliga missionäre r, so m äro 
stalioneradl' p å samma s tation, llIcn som 
iinnu icke hunnit anliinda dit, avstiingda 
som de yarit pa grund ay det pJgal'llde 
krigl't. 

Cllllw Ki<1 l\ow i.iJ- en :1Y Kill a ln1:ll\<ls
missionl'lIs iildrl' statiOIll'r, lwkictcn i pro
Yinsen IIona n. Brl'yel. SOIll är dall'rat dl'n 
:.!2 s istlidne september, lyder : 

;\1ina Lira systrar. 
Det är en ledsa m händelse jag har a lt 

omlala, och jag tackar Gud a lt Ni icke 
voro här . Tusenta ls ay röva r e kommo in 
i s taden den 17:f' och stannade kv a r tills 
1 da g m orse. Hl'l a staden ä r nedbrän(1 
med undantag av Ert hus på a ndra sidan 
noden. YOIr t och de övriga sys trarnas hus 
äro nedbrända, och intet h a r r i1ddats mNI 
undantag a y Yara liY. Min k ii re make liar 
tagits lilli'a ngOl , och jag vet ej ya r h a n är. 
D c rörskräckligDs lt' händelser jag nägoll
sin hört omta iDs ha ägt rum. Alla yiu'a 
skolllickor togas [ill få nga , m e n nu ha 
JJ\[\nga ay dem kommit tillbaka . Yi sakna 
dock forll':1 rande nio. 

Kokl'l"skan i sko lan dödad es lIlanJ'i\r v~lr 
port. Doklor H o s lo gs och brän des, till s 
h a n tYingadcs ~llt brlala pännin ga r. Del 
synes som om ick e ett enda hus i s ta d,'n 
h ade undgatl df'ss a grymma människors 
Yilldsverkan. All a sma gossar saknas, 
m~ nga män, fler a a v de kristna. D('s,a 
fem dagar hava yaril a ll förlikna vid en 
enda lång m a ra "Cndl'r ty å Od1 en halY 
dag h öllo Yi oss gömda i mis, ionsst a lio
nellS lilla a rbetsrum bakom Ya r byggnad. 

F ienderna let ad e ef ter oss men kunde 
ej finna oss och under liden brä ndes de 
ö\Tiga a v Yå ra hus ned. i\[in man to gs 
tilHcln ga förs ta dage n, men frigay s sedan 
för att å terigen bliva tag en till HlJlga. Bed
jen alt han icke m å få det a lltför svflrt , 
och a lt h an snart mfl bliva frigi\'cn,* 

Miss Popp in s och jag ha ej m era iin 

" Enligt sen are undcrrät!elscr h~r Mr Davics 
bliYit frigiycn. 

yad vi gii och s lå i, yi h a nödgats låna 
kläder ay Dol, tor Ho's fam ilj , ty det bör
ja de regna och bliva k al lt. Jag vet ej vad 
Yi s kola taga oss till. Yi m åste vän ta tills 
1I :'lgon k OlIIme r till vår hjälp. Yi h a inga 
piillllingar, a llt h a r g~ltt sin kos och dct
saullna tycks vara förhållandet med lilet 
ya r . li.anhända kunn a Yi finna n ilgra un 
der ruinerna. 

T:ll'ka Gud att Ni sparats alt gå ige nom 
va d vi m~,st genomgå. Bedjen alt vi s na rt 
m:'1 kunn a lämna denna pl a ls och att min 
k ä r e make s nart mf~ bliya fri giyen . 

Med mycken l,ärlel" Eder i djup sorg 
och bedrö vel se tillgivna 

E. Davies. 

En äventyrlig resa. 
H el t ofrivilligt och oväntat k om jag alt 

U g öra en äve nlyrli g re sa hit lill H anko w, 
so m jag ska ll med de la litet om. 

Som bekant sjuknade rektor Eriksson 
pil r esa från Kuling och fick ay sitt r es - . 
siWskap lämnas pil ~jukhllS i II a nko"loY. :\lt.:
ningen vaJ', a t t han sedan sk ull e k omma 
lill hi,kungsh [ln t ill skolans börj811. Som 
Yi emellerlid fin go h öra , all han tillfri sk 
nat fOJ~ta re ~in man y jga t vän la, och det 
an s:l gs lämpligt, att h a n. komme till sl, o
lan lilet i Jönäg och ef tersom y j fingo 
höra ::tlt det p[, m~ ncl age n den G efler sto
ra sy~,righd('r lyckats an ordna elt extr[l
t ag ]"ö r af färs folk et som skulle resa från 
lZikun g, beslöts , a tt jag oeks':, sk ulle r(' sa 
lill Hankow för att hämta r ektor Eriksson 
och om möjli g t s amma kväll ii.lervända 
med ett cx tra t ~lg, so m trodd es skulle gii. 
d fl. 

Yi sta rtade Yid lO-lide n på m å ndags 
morgo nen och yoro omkring 150 u tlän
ningar, s tora och små, samt Yä l dubbelL ' ~i 

m{lnga kinl'ser, mestadels tjänare å t de 
förra. Allt gick efte r be räkning, ;,tmin
s lon e sa långt sig göra Hit i detta a v krig 
och oro uppfylld a land, tills vi kommo till 
e n sta lion Heng lien, endast 26 I,m. lr <! n 
Hanko\". 

Yi h ade under dagen möl t ett och 8 n
na t rnilitärtfl g, men nu började de komma 
fråLl Hankow i s tort a ntal. Två h ade re 
dan gåt t förbi, sedan vi komma lill nämn
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·da s ta lion, oell Ire yoro P:t yiig , 
Srt ~\tt vi m ås le yä llla. De t dröj
d e e lt par liminar och Lelefo 
n e n meddel a de, a lt a ntDle t ];om 
m anue tag yäxt till ~tlt a l 

\'i bör jade .und ra , yad de ll a 
.kund e blyda. v Sa komm o lY ~'t 
jiille låg med en das t elt p ar mi
nuters mell a nrum, fullp ac kade 
m ed soLd a te r. Olll en s tund kom 
fy ra Lin ga, lå nga lil g Ul <l ll nilg,) t 
mellanru m . Dessa \"o ro ännu 
mera fu llpa cJ;ade än de Iöreg:l
ende. Då för s lod o vi: Wu Pc i-I uh 
JIl as le haya blivit slagen. Ibr 
.kom ju armen utan s törre \",t
p en, kanoner m. m. ul a n siJrarJe 
·oe h (a ngar och - ut an plun ur :l t 
g ods. S, 'na l'e J; ommo flera Lq:(, 
lyra, som det sy ntes, i eIt end a 
ii nd lös rad. Det va r en ohyg'glig 
syn. Alla, m cll ,m 20U- 30(), \" a,;
Itarll;t yoro sit fuJlpa cbldi' utan 
och innali , aH inle en ba r fI~i c:k 

s y ntes. So ldatern:1 h i1 n g-de l. o. 
Jll. Ja ~lkla.m raclc pi! y llefYii ggdl' 
na likso m flugor pa e n vä gg. De 
lUllll OS oeksa pa t a ken, p i'! p la lL
1"o rm a r, kopp el, trappor o(:h un
der re llen und er Ya gnarna; öycr
.i dl t \"ar "full sa lt av solda ler..\lll 
s[t mfts te de t ha blivit en oför 
be redd och ov~inl a d rc tr~1!1. 

Då d e t bl !.: \" lomt J.n\ s lali onc n Pil j äm"Vägsnsa i Kina. 
ingen, fin go Yi per t elefon ve la, 

alt H a nyan gl;ol11mcndante n Liu förJd amt Lol;o motiy e t kop plades Jö l', och vi gCI\"o 

~ ig lör söderarm e n SCrJ i:ll1 \Yu hol a t döda oss h ·äg. E tt s tycke ul a nför Yiixeln sLan

h onom, emed<l n h a n I'j tog del i s iriden. na cles t<lget a y sloppsigna l Ira n e ll före


S tinsen r ingde upp J!anko,,,, m en fi ck g~t cmle t ug·. En mycke L S V,'" r S<1 mmanstöt
"lm svar, aLt s linsen d ~ir flYlt s in ];os. Yau. nin g h a de iigt r um Jra mför (" m ellan e Lt 
:-; kull e vi nu gör a ? Fortsä lla kunde vi par' vilt framru sande ti\g, so m kÖrl up p, 
inle. ly linjen var upptagl' n s öderut a v det ena i det andr a. D~t \"i skulle backa i n 
Jk ra kOllllllilllrl e [J·uppta g. S ImIlla kunde på s la lionen ige n [ör a ll ej bli p[tl;örda 
vi inte, ly "Vu kunde ju inte gärna under ut e pil linj en a \" besinningslösa fl ye nde, 
HUa alt sa ml a sig och sö ka gör a m o ls l[\l1d, va r denn a r edan fu ll. Således s lodo vi nu 
{lch cJ~1 \"ore \"i ju ('mellan 'le Siridande. d ä r i en y llerst Ja rl ig beläge nh e l, uta n 
i\lllsil, end as t en ulYii g - tillbak a . möjli gh et a tt undk ommil. 

Della trodde Yi möjligen skulle kunn a P fl de n gruylig t va rma dage n följd e 1111 
gä ul a n a tt m ö La hinder, eflersom \"i i så en g ruylig natt. Inl e t f a nn s a ll drick a, hett 
Jall ·skulle fa ra j sa mm a riklning so m öv \" ar de t i " ag na rna, över :50 ini tera de sm å 
ri ga tflg. ba rn funtlos bla nd passager arn a, inle t ly
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se fanns annat ~in om n<l (lon själv hade 
en ljusstump. ~1'ygg från ris:\ krarna P ~t 
båda sidor svärmade omkring oss, fruk
tan för a tt nagon besinningslös dignitär 
skulle kora p[t oss grep oss. \Nu 's so ldater 
fran tågl'n söder om oss Ilyddc förbi. In
te t hindrade dem från att stiga på första 
vagnen, gii r~itt igenom t:. ge t och ut
plundra oss. 

Så ingick en ny dag, och tiden skred 
sak ta fram, und er det a tt vi pH.ga des i den 
ohyggligt br~innancle solen. 1' .\ morgonen 
kom Kikung-generalen Chin flyende förbi 
i bärstol, fram på förmiddagen kommo 
Wu Pei-fuh och hans familj till häst. He
la dagen strömmade sold a ter oeh office
rare förbi, troligen omkring 50- GO tusen 
man. Tagen nedanför oss räckte l'll s träc
ka på full a fem kilometer utan mella nrum. 
De små byarna in till voro övergivna, Set 
<ltt vi ej kunde köpa matvaror <Hir. Y<'lUen 
fingo vi sjii!ya h~ira därifrån och koka. 
Matsiickarna to gu sluL och barnen blevo 
besvärliga. 

P å kvällen kom ~intl ige n en und sätt
nin gsexpedi ti on med fem angslupar, ett 
par p r i'l1l ,tr och e lt amerika nskt krigs
skepp, all t fr1\n IIankow. Båtarna kund e 
komma oss sa Il iira som p fe m kilome
ters avs t:lIld. :\ •• gra bärare kon1lno med 
mat och dricka. uch det blev jubC} bl and 
passagerarna. Barnen, sum l idt som n:l 
utan mat, viicl,tes och förs~gos med apel
siner, J,äx och mjölk 111. m. 

I dagningen nästa morgon DcgilVO sig 
damerna 0(:11 barnen med kockar, »l1agar» 
och sl,öterskor p [\ v~ig till b{tlarna. Vi 
s tannade, några ay oss »]öshästan>, och 
\'8ntade p ,t 1"'r<1 bärare för resgodse t, 
som nog uppgick till 700----800 kolli. Det 
tog jn timmar alt Hl della av t~t·get, buret 
fem },ilometer och lastat P~t båtarna. lnle 
inins t arbetsamt och tidsödande var dct 
att betala allt detta. - På kYällen kom
mo Yi do ck Iyeklig t till Hanko\\'. 

Ja, nu liggpr' jag häl' och väntar* lik
som rcktor Eriksson. Kulingfolkct har 
dess bättre ej komm it. Vi yela inte alls, 

* Enligt senare und errä ltelser ha missiouär 
Wester och rektor Eriksson lyckats komma 
upp till Kikungsh::tn . ned. 
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när det kan bli möjli g t a tt kom ma vi
dare. Det ;ir ju troligt, att ,"n kommc!" 
att göra motstånd lä ngre npp. 0, dctta 
a rma land! 

" erncr Wester . 

o 

På pilgrimsfärd. 
Då jag under hösten eIter ett besök på 

en av \'[Ira uts ta tioner :Heniinde hem, 
mötte mig en man, som tilldrog sig mitt 
siirskilda intresse. 

Jag sa tt just pii vagnen inbegripen i ett 
samtal med CYcmgelisten, som medföljde" 
(hi ' denne h elt plötsligt utropade: i)Se, en 
s: .uan man där lwm mer.-,) n rt jag sclg 
frami! t vägen fick jag syn pä en egendom
ligt utru s tad yundringsman . Utom den 
långa kåpan, "ars snitt antydde att han 
tillhörde uågo n buddistsekt, bar han en 
stor gong-gong i elen h ögra handen och 
en vacker t utsirad stav i den vä nstra. 

Folo: .v. Eilouiicl,: . 
iiEn egendomlig/ u/rus/ad vandrings'mam) 

sedd framifrån. 
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() yer 'hans b[lde axlar stueko fram t" enne 
s m ll fla ggo r i olika färger. 

Då jag senare betraktade hans rygg, 
sy ntes där elt litet SblP, konstnärligt ut
,kuret i form al' ett t empel , yari en liten 

~.l\°gud al' trä tron ;Jde. Flaggorna voro his,a
De till dennes ä rao !lLmnens hela yttre yar 
~lgn a t att inge yördnad oeh respeb oeh (n 
Yiss beslutsamhet, som nästan gränsade till 
<lsketism , Yilade öyer det ttldriga ansiJdet. 

Pl'amkomna till mannen s tannade vi för 
alt inleda ett samtal. Vi Iingo d;l veta, att 
h on yar ell pilgrim pö vä g till berget 
Ilengshan i proYinsen lIunan för att till
bed.ia. InlUlll det målet n~ldde s, återstod 
äimu en Yägsträcka på cirka 100 svenska 
mil , som skulle tillryggaläggas till fot s. Re
d;Jn hade den gamle Yisat ett kroHprov 
med att yandra e lt tretti.ota I mil från pro
"insen Shansi, där han hade sin hemort 
oeh \'an':;t hall tjiin at som a\'g ud ap rä -t i 
ett tempel. 

Fvlo: ol'o ElIquiicl." o 
))L'n rgcn({orllliyl n/ruslar! uandf'ingsmol1!) 

sedd lJO 1-; i/'J'Un o 
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lIengslta n u tgör e tt ;J ,- dc s. L fem he
liga bergen, till \'ilka i ~ynncrhet taoi s
tiska oeh buddhis tiska pilgrim er 8rJigen 
,andra i hundratal , .iao J lusenta l, 
syfte al t bringa gudarna sin offer
tjänst. En pilgrimsfärd till n:tgot av 
cll:ssa heliga herg medför s tora me
riter oeh tillförs~ikrar Yi -:shet om sa
lighet efter c!öden. Ju liin gl'c och besYilr
ligalT ybi gell iir, desto säkrare kall man 
ya ra att uppna det önskade resulta tet. l 
Shansi finlles också ett sj(hlnt berg, \Vu 
t'::ti shan, lllen elen g;o'll1k sökte sig nu 
fram den Yida liingrc Y;igen lill IIunan 
för att rikligt lillförsä kra sig gudarnas 
ynnE'st. i\agon gång hiinclcr det att en 
per,un i sin nit ä l5kan under c! ('t att han 
förelager ell ,[ltlan Y<ludring m iilel' Yiigens 
hl ngd med sin krujJ p. 

Erter en slunds samlal, Y:tnid jag iiven 
fi.ck löfte alt t ; I:-; ;l manJlPIIS lotogioaii, skil
de s ,ilel' Yåra Yiigaro 11:1f! forts a tte sin 
tröstlöst elJformiga \' ~llldring och jag reste 
Yiclare med en erf:lrenhct rik8re och med 
sinne t fyllt av nya tankar. 

.lag Iri ,gade cyangelistcJl efter be tydel
sen ;]\' dc Iöre m[ll som mannen mecHörde, 
oeh fick dä följ ande lJpplysning: Sta\'en 
cllcl' sp inln yar elt t('cl; en pa myndig:let 
och llIakt och ulYi,,,dc, att pilgrimen ga lt 
,istau [l gude ns Yiignar oeh för att utlöra 
hans l!ppclrago Den gong-go ng han bar i 
handen anYällllcs \'ieJ framkomsten till n;l 
gon s törre plMs rör att genom slag diirpa 
Yii eka folkets u ppmärl; sa mh et. D;\ man
n en inför dessa rö rIdara t syftet med sin 
r sa, Yäntar han, alt nagoJ Sk :l ll ge f:'ll 
s lnnt. De pengar, ,om "a Sa JTtlas ,l llS(' 0-; 

sasom offrade till den gud han bär Jl ~l 

r ygge n, men i yerJdi ;.;ltt'l('n g;i de i ma1l
nens egci! ficka . och han har däri ge nom 
si tt IC" cvröc! u nd('1' elen m~ll1ad s \; i ng;1 

Y:lI1rlring('n. De t iiI' doc];: ej bara den 
"a n rJmndc pilgr imen ,om f ;'l l' nyna därav, 
utan la nkCll ä r, att den oHrande själv diir
ig(' nom blir lika yi"s om sin . ~t1 igh et so m 
om han sjiih Yandrade till dd hcJiga ber
g<'t_ Ilen g. mle mannen blir allts:l i Yiss 
m enillg dc andra. sli\lJfiirclriidare. 

För mig , 'ar delJ :t1drige pilgrim en som 
en gripande bild <.lY hednin;';C'l1s Einglan 
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och hopp, ett hopp som blel,nar i döden. 
Den möda han utst;'\r, det o[fer han brin
gar, ja, allt varpä 'han byggt sitt fräls
ningshopp skall en gäng ramla i ruiner 
och han sj~ily sta avklädd all förtjänst. 
;\få nga äro hans likar. Skola de m[ll1nc. 
»medan ännu är tid», U höra om det 
vcrk, som cn gång för alla ~ir fullbordat, 
om Honom, som gått en vida mödosam
mare v~ig än n[lgon annan för alt »föra 
oss till GUll», och som nu s t~lr inför Guds 
{Isyn 5:1 S0m var ställföreträdare oeh över
sleprii s l? 

L å t oss söka svaret på den frugan i vära 
egna hjärta n och göra va d på oss beror 
att ej deras »blod en gång skall utkrävas 
av Var hand». 

No/h. Engbäck. 

FörhiJIlandena i Kina, s. 229, 234 L 

Försäljningl:n den 23 nov. 

:\Jiss ionsrcsor och möten, s. 229. 

Mi " ionskalendern, Hans Slj~irna 


öst ern , s. 230. 
Missionärernas r esor i Kina, s. 230 f. 
De lfin~landc bland l1l'clnillgarna, s. 23G. 
:\Iissionens ekonomiska IJl'hov, s. 238 L 

L A N D. 	 5 november 1926 

Försäljning 
anordnas av syföreningarna rör Svenska 

Missionen i l\:ina tisdagen elen 23 nov. 

1<. F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3. 

Gåvor, även in natura, moltaga s tack

samt under nedanstående adresser och på 

S. 	 M. l(:s exp., Drottninggatan 55. 

Doklorinnan iHaria Berg, Han tverkare
gata n 28. 

Fröken Emma B eskow, Kammakareg. G, 
1 tr., Ö. g. 

Frökna rna M. och N. eaual/i, ösler
malmsgatan 23, 4 tro 

Fru Bel/ Fries, Solläppan, Saltsjö-Stor 
ängen . 

Fru Hanna Hal/s/röm , Bragevägen 8. 
Fru Elin Holmgren, Fjell s ledtska sko

lan, Uppsala. 
Fru Mina Johansson, Linnegalan 2G, 3 Ir. 
Fröken Te/da Lil/jequist, Malmskillnacls

galan 31, 1 tro 
Fru Olga Magnusson , Duvbo, Sundbyberg. 
Fru Beda Rede/l, Upplanclsgatan 28. 
Fröken Louise Schön, Lutzenga t. 5, 3 tf. 
Fröken S. Storcken(eld/, Engelbrelds 

ga ta n 6 a, 2 tro 
Fröken Thyra Sandstedt, ö s termalmsga

tan G3. 
överstinnan Lnuisa Tollie, Saltsjö-Stor

ängen. 
Fru ](arin Wennerström, Lidingön. 

REDOVISNING 
för medel inllutna till "Svenska Missionen i Kina" under okt. 1926. 

AllmiiuJJa JIIissionsrnedel . ·T .Tc.....:n 111111\I U ~IO: 
YL G.. G1.>.", ]~: -

1~19. J(im ~ j:ld~ s ~,. röl'(\ning: 100:  1-: . J.. , B;id:i onäs 	 lO: 
14 ~O. En hloUllJlH pa gne~ Fo n::;:;llp.rg s bår 2:  Jr. och n. ..~_ ., Hw..;sloröl'. ) i ~L Jör 
J·I21. » H ('l'[ r fJ ' tioutil! ~ ~):.:  bl owlllol' P:.L _ ~ .. PO J'SSbl'l'g1:i gnn ' JII .i:
H2~ . :r THd~oIfcr) JO:  11i 8S iolls oner YiLl :; YII1ÖU' på , 'kal
.IA~~. A1Illi ~ » 10: - t cuo ~' / ! ) 11:': 
J.I~;'. ,;Ur Guds rika förrå,L, 10:- l 4SR. JC ]r. U. M:" ~[ollf"l"~l" <.Ii,.I,·il,t. för 
JI~t; . lll~:nlll. i Snndells nlissjol1shu .'\. ,f"l to Ringbergs und (j rh. 7:;0: 

Kri~ttl"la 2G ,! ' li U A[i Ull ie N il"llol 14:39. M i"io'hIlJ"det fr. Ö., ~1l1 ~r. S ., Mora ]j: 
,,,on s uJldcl'h. ] ·Hl. »'l'jll lni s sion(~n " 1~J: 

H27. )1. S., .JÖllkiipi1lg :'0: - H~2. »1'5. :'0: U , "frol"gl v a " 4{1 : 
14~S . E. .T., HOlku, till .T. ASl'beqpi H~~ . . E . S., Ni.is,"udcI » ~:,: -

1111dorh. JOO : - 14:,1. N. H., Hl;rlo :,0: 
]-129. ~, OJlänlll(I ) 1,,, - 14;;~ . H. !:) .. Uvpsala ~:" 
HJO. ~\!. N., Sthlm 100: - 1~j4. Oniimn<.l , I!'fIl D. B., DllYl)O 10: -
Wll. r. H., ])uv!>o . ., (-ionue ,) l')' - l~;;:'. G. K., }Jj;ir)<öb r J:" 
1432. (". )/ .. 01'0),1'0, " tackoffer pli G Ul ll· ]-I:}<;. ](jn.:d.;re!·sc lI , G U!!, till n erta FIOl]. 

brölloDsdngclI }) 10: - I;eq;."i utl'(' .... a 
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C. Ii .. Skcllpf'teii. [iII F. .,triJ Sjö- E. \v .. Björk{jb~' :,: 
sI rÖlu~ underh. 100: -  ,ral. :3::1. till H. Andersons nnderh. 200: 

Hi8. E. S., Knuda 100: - II. och K. F. 200: 
U'V. A ...C·1I1 C. A .. Yn,bfella lU: H iin1a pa e1l llltech':nin .!;, GOD: 
l~Gl. FnjTl L:a .\Jby sÖlldngs:-:kola ;.,: R. A., L'J 'p,,,la 10: 
1~G2. E. H .. nisl"d :;0:  »Hcl'l'clI {ö n'H:: r ,) R:i : 
l~G~. »Pa ar,..uagl'll av l'll tils],;:nd Illakcs K N., Yret-,lorp 100 : -

Iycklig-a hp.nu...!'ang ;} :,110: Koll. i K .. , I ud, g'm ;\L .J., Kinnc-
l~G;;. Skiirst"Lis Osl ra Al'belsl'örening 12J: - InallllH 2-1 : 3! 
HGG. l-\:iIUlSyl'Öl'CIl., LIIUd, l'c ::>l e l'andu HllT\: Olmsln"s N. Arbclsrören. 


/"ion ~m,~d ('l, i Jlcl'rens Jl'~ l1 vi..ilslg
 Olms!"d..; ;lrr~· 

nadc flalllH 4~:  le F. I ~ , 1L:s l1pp:;vcn~k;] dislrikt. 

l ·IG'. Ol'('rkllvcl't frun v~illllcr i }iöping-, I ill 3-Iol'ris Bcrg-lings IllldCl'h . . :)00 : 
.!rUl .\. H . 

1~G8. Kin"l<rp f ~ e n. Gbg-, till Bert:) Flotl  K rou or 10,~~ti: u7 
h0n.~·:j ulldl'rh. 90: 

HG9. L. ;'\1. F., lill F. Prytz och M. Ny S. M. K:s Pensionsfond. 
Iln:-o underh. 900: 

1~'0. M. N .. Ore l)['o 10: - l1f1.i. _\ . .T., .~lll ;If. n., Sthl", 10: - 
1-l7~. ) En blolUma ptl. l\~nes FOl'ssberg-s l~!I G. ;\ . L. g'Jll Ll :0 :): 

hur -, ;1: ..- l;':'~. Ps. j;J: ~u :ill: 
1·f'3. ) Ps. :!:J: G ~" H: (jO 
1ri4. ]"::in(·;-;prlla~ ' :-U l111Cl', "Urn~lJnO :100: - Krouor G.,: 
1-1 j.~) . K.olll~kt{'r i ]{. 1i\ V. )L, Norrköping' 

-l1: -l8 , l"ill,... pon~ 2U: U2, g-1Il (r. P .•1. G2 : 10 Särskilda ändamål. 
l~IG. Grebo Kr. 1·)I .:;Jf . Ull ~. J-:)lg'hiieks 

ll11derh. 2::'1): - 1~~3. S. '1'.. Sthl m, för bilJclb·. W~ng-
1177. M. O., :\r'lnldlohögen 20: - 1.'1(t(l-si ~)O: 
l~'R. » lCiIHlv iill ·) :1UO:  T. 1'. 1,. G .. f'il! ,f. Jlillg'ucrp:. för 
14/U. r. M .. Sthlm :,0:- \· ('r"~. i Y ö; -ta , gm A. A., Djnrs-
1~8L )I ]~ n J[(:1"1"('JI ... f()l'\·nltun'». till Ang. }IU)IIIS <'>sbY :WO: 

Berg-,..; unul'rh., Ps. (j;3: G, ~III 1. ..J '. lHi. F. l\L. ;\!örb>-. t ill M. Lilld er, alt 
T(Yl.,J,;rj ::';::':iJl'll .,0: - (IIl V. cnl. ii\' l! rCll~k . ;:'0: 

1-182. ;, Oniill,od, Sjötorp», gm ('. W. C. , J~~.'. T. B., Smcdb . till I . A"I,zell att 
Lel\~IH:'I'/.!' ;,0: - " 11 \'. el'l.. !;o!! f. 20: 

li;-";~. ?If. h, Uornholm. Jl. K., 10: ~ ' ): HG E. D. , d:o, for d:o lO: 
14' 1. .T. A. H. , Tollare U-un l 2,l~:i: - K. F. U. Je., Lj n ng-by. t i Il 1. ,\01,
110:'. »Tnc!\ol',(cl'. IlS. H?: -; , lU:I: - z <: ll ~ verks. ~:): _ 
1486. Koll. pil. K. P. U. M., G;.i\·le, gill l·l-fR. J{ill a ," ~·Ii)l'c ll ing-cn. d:o, till d:o f(jr' 

G. S. 14: 10 harll- & l\\·illfto\'cl'ks. lO.: 
HR•. ICqllelder i JTiirllijsand. g ill E. N. 70 : lAi9. Y. S., d :0, ti ll Aug. 0('1\ AllO:lIs1" 
1 f88. Koll. ]lä J.';:. F. U. ;\1., SUIlJsvall, lIc'rl::, lill d:o 2' j:

gm E. 1'. N rI., Möde. till Hug'o Lindor. ni t 
)~89. n. S., Sl blJn 10;~O: '" - Hnv. dl. ~ottf. 10:
l~f'I .J. Koll. i 1' lricehu1l1n vill. s ymiil.e fiir li.i3. Till ») DOl'k ac; » lIndel'h. i Yiluc·.heng,

S. 1\1. K., gill H. E. .-,1):  .!..:'Ill ~, G .. j \ r;aku ~j: _ 
H~'1. S. G., Od"g-. g'Jll .J. W . .0: - 1iGO. L'r e tt pur ~~~ s t l'nrs ~PDrlJiisj;,;Ll , 
1~~'1l. M. och O. N. .JO: - I. i[l b a rnl\. i Siuall, ;'<"n C. .\., 
! !!i!l. }:; . B .. Sth lm 10 : VaJ .... t cn::l 1.): 
1.-,011. J. .1\.. , K orrköpi ng' 20: - 1~r.:l. E . nC'h -.\L P. '.r., Linl\öpin.~' , till inr. 
1:,111. O. O., .'J'orrki-jping- 20: - - ('l'hj' l un~s llnderh. i ](illil. 1J1: 2.'i 
1:,U2. _\. L. , uf[I'l'101 v crt, g'lll A. n., Skcl ]1/1 . A. G'., Vjsby' ti ll lir. TIinl:lwrg Iör 

left eå 20: - al·u . hialId ].;vinllor och 11(11'11 i 
N. ::i .. till E. Sjiislrömo llnded\., :\lioJJobih ;'0: 

g-m d:o 10: - HRO. Koll. i FOl'shl:1ll, till N . Eng-bäck, 
l;)O~. J~. H., )1 ('11 HYPa. n1jöl», g'lll d:o 11): - för Yuill- tang'S und .. rh. , g'lIl .J..T. R~: 01 
1;10:" (' tI. , S kc i>obrnk ~O: ] -I !I~. p. E, \V., ])jnfshulltl , Ii;\' eV<1Il g- . 
] ;,Ilfi. OnbiJnnd 20: - Snll~ Hsi-liell ~O: . 
1',01. S. O., Sala. tir sparhössan ~O: - J\:.. r. [l , 1\[: .... Inission!"krf~ts. OlJg·.
J;-,1l8. A . D-H. Sal" :10: - tör K. F. l:. i\f:~ verks. i YiilJchplIg· ;].)0: 
l;IO!J. Koll. i Hn.<nllllrell 12: - A . H.. f ill }:;sler Berg 1iir Kllei 
1:,10. O. o"h E. B.. en blolllLll"- ll" A. Iinp:~ lInckrh. 30: 

I(l()l' ~:;bcrgs 11,, 1' :): -, H9'. LihnltollS :'I[issionskl'ets, Gbg, till 
2,~,: Koll. i EdsbYJl ltfltl!'l'h. för e"ung. Li SClIg-ho i 

i Bod a l\~. 111 i'g- 10: 40 Hoyung 130: 
» i S. Infg- 9: GO ;,]i. ~r.. lill minne D\' J. ~:l/lO 1921», 

J'\. \\' .. ](nlSIliis 100:  lill k\'illllnskol\'crl~s. i ]{ina 10:
:Koll. i Hröt.iiirna l:" 58 j\f. O .. SI·o,·.ksllllU , till E,I'!I' Rerg, 
)lJg' i Horhiug"'. rf' :-it 1dllrag' :,0:  1'i;1' bilJcJkv.-:;l'olan i ]-Iaucbeng jO: 
V M .. Ställbnr.l!; :!:,:  Sparb.·n,ctlel fr ön Si.itll'll, AJelsö,
Kollekt. ,jll: - till 13nrnhell.lHlcl i Sina n 13j: "O 
;\[0\' J•. , Bodn 10: 
Koll. i Bj ursa., l.,: GO Krollor 1,.00: ';'(i 
"För mis;,;ion-'iipplcn j'n1n e lt mi-, 

SiOllsuJJpelll'äd ») , g"IH J(. n., Tr;tll;:i:-; JO: - Allmänna mlsslollsmedel 10,248: 01 
1;1 2~ . E. A., NorrköIJing-, )H;m orrCl'g'å\'a ~) HO: - S. M. 1{:8 Pensionsfond 65 : 
1:,2·1. .:- OnäJlllld» 1;): - Sål'skilda ällllaruål l,19U: 16 
1:)2;). K. W., Litlingiin :IUI}: _ 
1,·)~6. On~imnd. g-nl C. IJ .• ?\fnll.~ji) I:" - _ Summa under okt. månad 1926 K,'. 12,104: 83 
1327. I(oll. vid 1! 11 orbc t!-o!'i-)l':i ii ljn., ~111 L1:0 10; 
1328. ;\li ssious\' iilln ~ rn" i R assIc, f iii MiI- ]lIed varmt tack till varje g'lvare! 

dur Andel' II IlS ulld erh., gm S. A., 
Hrodueru<l I.·': . Alla G nJ s löft en äro :ia i honom. c!iirCör oek 

F. G. D .. LnnLishruull ~O: - <tl!tell gello!ll hOU OlJl, Guu lill äril g:enolll oss.» 
Björköby lMg 2.): _. ~ Kor. l: ~O. 
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Hans Stjärna Ostern Gamla förbun~ets Sista Profetbu~s~ap 
Ett 	bibelstud'Uill 

23:dje årgången. 

Innehåller: 

Flykten till Egypten. II!. 

Evangelium. 
Av J\:. ~---s . 

:Sil älskade Gud. 
Av teol. d:r F. 011<'1')(. 

Guds ord förbliver ednnel'ligen. 

.Ax lni3F. ionä l' _-\ ug. Berg_ 


Kinas sorg. 
_\v mis"iun :ir C. F. Blom . 

'G uds vägar 
Av mi - iöo ' llirekto r E. l?olke. 

Några drag ur bibel kvinnan Roh I-hsiens liv. 
_\v fröken Anna F.rl k,, ' , t. 

Ståndaktighet och segel'. 
_'\v f ru Dagny Be rgling . 

Besök"lse tide,·. 
_\\' fm (;e rcla. Ca den. 

Mitt sl'naste besiik i Hsiahsien. 
~\ v f !'Il S ,=- k ine :::':·IIJclber~·. 

Ko 	 Jong-uang, rövare - evangelist. 
_\v tru llildur Anlkr-"o n. 

Hemförlovade missiouärer. 

Sändebud till Sin hus Land. 

(jnds underbara ~äruinga'·. 
_\v 	fröken r ,isa Blom. 

1"" le I1l1 " rn , ~om iiI' r ik t i l l us L I' ~ r"d, inn;> 
b a lle r :;\-en författnrn:t s fot og l'lli ier j il w 1.<: 

upplY; l.lingar om S . . \L E. sa mt karta ö'ler 
rni ,~i () n . fältet i Ki ll il. och kan rekvirer:1 , fr a n 

v. :\Ji "-~ i o n c,,, .., i hilln Wrlag. 

Pris hu U. 1 : 75, blrt. 2: ~ klotb.3:2.'. 
5 e:-.:. ~; % rabutt. ]~ j I'raktir lt t. 

av Nath. Höyman. 

Om denna broschyr skrives i >Bllaga till 
Sanningsvi ttnet.: 

• Detta posth nma arbete a v ilen hem förlovade 
missionssekrderaren Na.th. Högman utgör ett 
bibelstudium anderikt, välformat och klartänkt 
över >Ga. mla Förbundets sista profetbudskap>. 
- Förs t behandlas pro feten R:i~om Guds sände
bud, ~ed an Den historls k:1 bakgrunden, Slt Det 
andliga förfallet, Den stora anklagelsen, Den 
J·ena.nde elden o. s. v. 

Detta. bibelstodiuDl över profeten Malaki är 
synnerligen värdefullt, och ~'i äro förvissaile 
om, att Natb. Högruans må nga vä,nner med 
glädje skola taga del av detta bibelstudium. 
Helt visst skall net så verka till välsiguelse, 
och v ii,r avliJne broder skall t:tla ä,nnu. fastfln 
ban är död . Vi rekommendera. broschyren prl 
det varmaste. Aug. B.' 

47 sidor. Pris kr. O: 50. 

Rekvireras frå n 

Sv. Missionens i Kina Förlag, 

Drottnlng/l:at i1n 55, S tockholm C. 


Mission s tidnillgen 

S I N I M S L A N D, 
ulkom mer 1926 i Sl n 31: ta ärgång. 

Organ för Svenska Missionen i Klna. 
ansvarig utgivare: E-rik Folke. Redlgerad 
Iluder medverkan av jJ[ (J'rtin L-inden m. fl. 
Utkommer med 20 nummer om året, 
samt innehåller uppbyggelseartikJar, bibel
studier , brev fr. Kina, samt mlssionsnoti 
ser från när och fjär ran. 

Tidningen kosta r: helt år kr . 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1 : 25, 1 kvar
tal. kr. O: 90. 1 månad kr. O: 65. 

Sä.nd till utlandet kostar tidnlngen kr. 
2:75 pr är. 

Prenurnerant ,nmlare, som verkställa 
prellumerat,on a närmaste postkontor. er
håll a, mot insändande till expo a v postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 5-tal ex. men 
då intet frlexemplar. . 

När mindre ä n 5 ex. tagM bör prenu
mer a ti on ~ke pii. po;;ten. 

Provexemplar erlH!.llas gratis från ex
peditionen. Redakl'ionen. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stocl<holm. 

Telefon: 44 59. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
En Gucl smänniska. - Hanna Falk. - Frcln Red. och Exp. - 1"1'''11 rni ,;s ion iinT

na. - 'l'acksiigcl$e- och Böneämnen. - Försiilj nin g. - Hcdovisning. - l\ledde
landen. 

Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm, 1926. 
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ANSVARlG UTGIV ARE: E. 

EN GUDSMÄNNISKA. 
III. 

talar om att men Guds är det oför

skan skall bliva väl skickad till allt gängligt och dyrbart. Att den un
gott med Gud är att 
därtill till allt gott verk. Så 
av hade Elia sin tid vid bäcken Kerit 

fostras i rättfärdighet. och i innan han kunde upp-
Vi behöva bliva skriftmänniskor för träda 
att bliva Särskilt i ej att få att finna 
vår tid är det att akta på det- den ro, som endast stunderna i "det 
ta, ty nu är själafienden mer än van- fördolda" Och dock är detta 

verksam för att beröva oss Skrif absolut nödvändigt om det av 
tens djupaste sanningar. Han vill ock oss skall bliva gudsmänniskor, 

att vi förlora sma väl skickade till allt gott verk. 
ord. Endast genom att En gudsmänniskas 

ösa ur Ordets rika källor, skola är ej som hon 
vi bliva väl skickade eller som hon att 
till allt gott verk. På den har hennes intresse blivit därför. I 
tiderna igenom skapats en helig suc Efes. 2: ro heter det: » Hans verk äro 
cession av Vi finna vi, i Kristus till 
dessa kanske mest i de gärningar, vilka Gud förut har be
kojorna. Deras namn höra ofta ej rett för att vi skola vandra i dem.» 
till de kända i denna men de Gudsmänniskan har blott en att 
äro inskrivna i himmelen och stråla gå, då det för att finna 
där med en Deras sIn den 
livsverk må i synas i de 



SINI?vIS 

som Gud förut berett för 

henne. Endast på den skola vi 

finna den som passar för oss, 

endast skola vi 

livet, med Guds 

för vårt liv. Huru 

är det ej att här ej begå 

herren talar i sitt Ord om döda gär

9: 
oss, att vi kunna den levande 
Uuden, endast då vara samveten ge

nom Kristi blod blivit renade från 
döda Det finnes 
ifrån Välsignad vare 
Gud nåden. De 
som 

1: I I, 

från Herren själv våra sko


la komma till oss för att kunna kal

las beredda Vilket under

bart 

livs såsom en av vår 

Fader. Sålunda kan vårt livsverk få 


som inför Gud, 

och vi vinna det mål som tecknas för 

oss i 19: 7, 8: att få vara Lam


mets brud, klädd i den vita dräkten. 

Aposteln anmärker där: Det fina lin

egent

summan 


na klädnad är å den ena sidan Kristi 
tillräknade men å den 

andra sidan är den ock en frukt av 
denna i li
vet. 

väva och som, när den är fär
dig,' en skall bli ett vittnesbörd' 
omvadGud av vart liv. Hur tröste-
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rikt är det ej att inför denna allvarli 

ga sanning att varaUUUlla"" 

de få 

vara den 
kommer genom Jesus Kristus, ej så
dant som vi själva utan 

som vår Fader anförtror oss 

att leva uti och som vi då 
halten av vårt liv skall 
vara iklädda. 

Av liknelsen om bröllopsklädna

den i Matt. 22: 2-13 tydligt 
samma och detsamma 
oss aposteln i l Kor. 3: 10-15, tven
ne mycket beaktansvärda ställen ifrå
ga om vårt livsverk. 
den var alltid 
hö och strå kunna vi 

silver och ädla 
utom räckhåll för oss att 

själva framskaffa. De måste 
oss som en ren 

F ör att närmare hur en 
skall bliva väl skickad 

till för-

Spisoffret förebildar en gudsmänni
skas Guds beredda 
ningar 
livets plan. Det innersta livet med 
Gud och för Gud kan levas av den allra 

detsamma som 
brännoffret: »När någon 
det. Vill du i ditt var

leva för Gud eller du 
att leva för Vill så är 
Herren redo att taga emot ditt var
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dagsliv och göra det till ett evighets
liv. Hur värdefull biir ej ens livskal
lelse, då Herren lägger sina händer 
på den och välsignar den. 

Spisoffret skulle bestå av fint mjöl. 
Är en människas livsuppgift lant
mannens och är brödsäd och mjöl det 
resultat han kan frambringa av sitt 
arbete, så duger även det till oHer på 
Herrens altare. J a, det heter t. (J. m.: 
Bland Herrens eldsoffer är det hög
heligt. Men iät oss märka, att en
dast det bästa får föras fram till alta
ret. Det skall vara f i n t mjöl. 

Men det är ej nog med att föra 
fram frukten av vårt arbete åt Gud. 
För att denna skall bliva välbehaglig, 
måste därtill läggas Guds olja jämte 
rökelse och salt. 

Rökelsen förebildar bön med tack
sägelse och lov. All rökelse skulle 
förbrännas på altaret. Intet därav 
fick givas åt prästerna eller åt någon 
människa. Den tillhörde helt och hål
let Herren. Vill ej Herren därmed lä
ra oss, att all vår förtröstan skall vi
la på Herren, allt vårt pris och lov 
skall uppstiga till honom allena. Ing
en ära får tilldelas människor. 

Oljan förebildar Guds )A:nde. V(i 
märka särskilt, att spisoffret skulle 
behandlas så, att oljan kunde intränga 
uti det. Därmed vill Herren säga 
oss, att Guds helige Ande vill 
vara med i vårt vardagslivs alla 
detaljer, i alla dess ögonblick, att 
han därigenom måtte få giva åt det 
prägeln av ett andeligt liv. Aposteln 
säger oss, att Anden manar gott för 
oss med outsägliga suckar. Sådan är 
Guds Ande, som ger sig åt 'Jss såsom 
vår hjälpare. Genom att vi bli ett 
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mr. J Guds And;::, som tagit sin be
ning i oss, kunna vi inträda i gemen
skap med honom i bönens liv, och så 
bliva sådana som bedja i Anden. 
Därmed bliva vi också delaktiga med 
i vår Frälsares Jesu Kristi verksam
het såsom vår förebedjare inför Guds 
tron. Vilken nåd av Herren, att han 
vill ha oss med i sitt bedjande, att 
ban vill giva oss sina böner, att vi få 
bedja dessa gemensamt med honom. 
Kan då bönhörelse utebliva? 

Sett i det ljuset, kunna vi förstå 

det märkliga stället i Jakobs brev 5 
kap. där vers 16 kan återgivas så: 
»Mycket förmår en rättfärdig mans 
bön, när den är verkad », d. v. s. när 
den är given av Guds Ande. Hur 
mång3 varför skulle vi ej spara oss, 
om vi läte Herren inviga oss i sin 
bön och vi toge del med honom däri 
i stället för att, såsom nu ofta sker, 
komma med vårt eget hjärtas tankar 
och låta dem bilda innehållet i vår 
bön. 

Til! spisoffret skulle också läggas 
salt. Saltet står som uttryck för för
bundet. Därför talar också Skriften 
om Gtlds förbundssalt. Saltet säger 
oss, att Guds förbund är en fast grund, 
som vi få stå på, och att Guds för

bund aldrig kan fördärvas. I Guds 
saltförbund danas »saltmänniskor». 
'> Haven salt uti eder», säger Skrihen. 
En gudsmänniska skall vara en s3lt

människa, som håller rökelsen brin
nande och som är genomträngd av 

Andens olja. 

För att så skall ske, säger oss la
gen om spisoffret, måste vårt offer 
malas, brytas och stötas sönder. Guds 
utkorade barn måste genomgå lutt · 
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Litet småplock. 
I-lur mycket ni veta därhemma om för

hållandena härute just nu är ju ej så gott 
för oss att förstå. Men de missions tid 
ningar, vi Hl hitut, visa oss, att problemen 
just nu i Kina äro omtalade i miss ions
tidningarna hemma. Och då är det l(an
ske ej ur vägen att göra några citat fr ån 
Kinas tidskrifter, särskilt »Ghinese Recor
den), som är en månadsskrHt för Kinas 
missionsvärld. 

Vad som säl'sldlt är aktuellt f. n. är frå
gan om missIOnärernas och kinesisk a 
medhjälparnes inbördes ställning. Den 
fråga n är oc\(Så brännande inom \'ar egen 
mission. Ett förslag har diskutera ts enligt 
vilket de ldnesislw medhjälparne skulle 
stå under den kinesiska församlin ge ns 
styrelse i stället för såsom nu linder mis
sionens. Svårigheten är, att ldnesiska för
samlingen ännu ej är mäktig att själv 
a\'löna sina predikanter, oeh då skulle allt
sil missionen avlöna dem delvis men än
da ej ha bestämmanderätten över deras 
tid och arbete. från kinesernas och även 
en del utländska missionärers sida fr am
hålles, att gåvorna äro givna för Herrens 
verl(, ej för missiOflen i och för sig. 

Det si.iges också fr;1l1 visst h åll, att. mis

ringselden (I Petr. 4: 12). De hava 
att lida bedrövelser under allehanda 
prövningar för att en tro, som håller 
provet, måtte fostras fram i deras liv 
(I Petr. 1:6). Här möta vi lidan
dets mysterium, en gåta, som endast 
kan lösas inför Guds ansikte. Guds
människans väg har i alla tider varit 
lidandesvägen. Krossad - välsig
nad, det är Guds väg med sina guds
människor. Erik Folke. 

sionärer, som sänts till Kina, skola place
ras under kinesiska kyrkan (församlingen) 
pö platsen, så att denna får bestämmande
rätten över varje missionä r. »lnom n ågra 
få år borde vi slippa höra mera om mis
sioner och endast få höra om Kristi kyr
ka i Kina , till vilken alla kristna i Kina 
måste sluta sig, antingen de äro kineser el
ler utlänningar.) 

»Att komma till Kina som en missionä r 
är ej längre en fråga, enbart om hemkyr
lwn vill sända ut mission ärer eller om den 
enshide är villig att komma ut, utan det 
är ock en fr[lga huruvida den kinesisIw 
kyrkan vill ha missionären.) 

Det betonas från somliga, att l(inesiska 
l;yrkan behöver o('h önslwr missionärer, 
men alt det är vil~tiga re än någonsin , hu
rudana de missionärer äro, som homma 
ut. Fordringarna i andligt såväl som i 
alla andra hänseende n äro sa stora, att 
man ej l(an annat än utbrista: »)Vem är 
härtill sl<icklig~») - Vi veta dock, att det ej 
beror pfl någon sl<icklighet, lJtan på Guds 
kraft, som oftast uppenbaras i svaghet. 
Ylen att alla dl'ssa bildade kinesers utta
landen iiro självrannsakande och nyttiga 
för oss missionärer, det är säkert. 

I flera fall är det nitiska histna, som 
sålunda ha givit uttryck för önskningar 
samtidigt som de uttalat sin tacI;samhet 
rör "ad missionärerna redan gjort. Det 
är nya tider och därför behövs nya me
loder. Eller kanske äro de ej nya, utan 
snarare de äldsta, ty vi ha nog I,ommil 
li'tngt fr ån Pauli metoder. 

Vad som mycket retar kineserna är no[( 
de stora utl ä ndska hus, som missionerna ha 
i större städer. De ha där stora områden 
med skolor, sjul,hus och kyrka, som ver
kar mycket storslaget. Särskilt ha dc 
s lora engelska och a merikanska missio
nerna sådana byggnader. Vi i v~r mis
sion ha ju j rrgel kineshus både till bo 
städer för missio närerna och lokaler för 
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gudstjänster och slwlor m. m. - :\Ian kan 
ju ej gärna föreställa sig att Paulus bygg
de upp stora byggnader för sig eller sitt 
arbete, oeh kineserna anse, alt dessa ge 
ett intryck av att utlänningarna ämna 
göra sig bofasta i Kina för hundratals år 
framåt. Och det ä r ej det bästa för kine
siska kyrkan, mena de. 

Frågan om skolornas s tällning är ocl,så 
mycket brännande. Skall kristendomsun
dervisningen förbjudCls i skolorna? Och 
skall miss ionens skolor fortsätta, även om 
all kristendomsundervisning är förbjuden? 

Efter den stränga »föräldrastyrelse», 
enligt vilken de unga förenades i ett så 
gott som oupplösligt giftermålskontrakt 
vid 5-6 års ålder, ha vi nu kommit där
hän, alt de anse sig ha rält till gifterm:'tl 
ulan att ens frf\ga föräldrarna om lov. 
Det gäller docJ, som regel endast de unga, 
som uppfostrats i de högre slwlorna, och 
som vilja vara »moderna». Nu s~iga de: 
Skall kristendomen h'ingas på skolung
rlom, så blir det ej »övertygelsekristna», 
utan endast hycklare. Ingell kristen vill 
tillåta alt föräldrar tvinga sitt L<lrn till 
hednisl( dyrkan, om barnet till de h ed
niska föräldrarna vill tro på Gud. Det 
följdriktiga blir då, att ej heller barn till 
de kristna skall tvingas till kristna cere
monier och gudstjänster, ty då blir det 
ej verklig rel1gionsfrihet. 

Så resonerar man. för oss missionä
rer uppst,\r d[\ lätt den frågan: Skall mis -' 
sionens medel och arbetskrafter användas 
för att bibringa kinesisk ungdom endasl 
sekulär undervisning? Slwlle Paulus an
se det mödan värt eller förenligt med h,l ns 
uppgift? 

Amerikanska missionärer, vilka huvud
sakligen höra till »Iäraregruppen» in
om missionärskåren, framhålla med stor 
entusiasm, att det beror ej på, vilka äm
nen som undervisas uti, utan att allt be
ror p (\ »personligheten». Här kan man 
visserligen delvis giva dem rält, men så 
kommer den andra b' ~\gan för oss enfal
digare stackare: Huru skall personlighe
ten och den kristna karaktären kUl'.na 
rätt utvecklas? 

Man kan bli riktigt vemodig vid läsan-
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det av allt det underliga, som nu jämstäl
les med eller ställes över det andliga ar
belet på missionsfältet. Somliga av dessa 
»missionären) förlwnna, alt det som kan 
frälsa Kina ii r den nya radikala metod, 
som de nu införa med jordbrul(smaskiner 
och premierad boskap. Andra framhålla 
lika ivrigt, att det är skogsplanteringen, 
som skall göra det o. s. v. i den stilen. 
Allt är ju gott, om det bara får sin rätta 
plats. i\len dessa »kullurens förkämpar» 
äro utsända av missionssällskap för alt 
vara missionä rer! 

Det är det som är sa vemodigt. Det är 
väl ingen som ej gläder sig över de rent 
materiella framsteg, som en kines han göra 
genom den hjälp han får av missionärers 
r i'Hl och ledning, men alt framställa detta 
som det nära nog viktigaste missionsarbe
tet, gilr ju ändå för långt. 

Ja, problemen äro många, och man vet 
ej vad man skall tänka om en del frågor. 
Lyckligtvis äro vi långt ifran de platser, 

Fröken Fageborg Ackzell samt en gammal kris
ten pli S. M. K:s fält. 

Foto Ml;'nnie Nicliol.80·Jl. 
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d~ir fl'<igorna äro som mest brännande, 
men att vi få upp en del »brännbara» frå
gor \'id våra möten och i samtal med de 
kinesiska medhjälparna, visar i alla fall, 
alt de följa tidningarnas uppsalser i dessa 
ämnen med stort intresse. Den dag, då 
missionären i de kristnas ögon var so m 
en liten »gud», som skulle avgöra allt, 
emedan hans försti\nd och omdöme an
sågs så osvikligt, den dagen är slut. Och 
det är nog golt alt »avgudarna» krossas 
även i delta fall. Måtte bara Yi missionä
rer genom all den kri tik som kommer oss 
till del , få nåd att inför Herren bekänna 
v"ra fel och brister samt utbedja oss nåd 
alt bli sådana, so m Herren \'ill hava oss. 
~\.'i behöva också förbön av våra "änner 
därhemma. Pörhållandet mellan missio
närer och de infödda medhjälparna kan 
lält bli »spä nt)). Det behövs sa litet i 
dessa tider, d" den s ländiga agitationen 
genom tidningar och shifter alltid försö
ker få kineserna alt se utlänningen saSom 
»kapilalist», »arbelsbas», »st:vresmaJ1) m. 
m., YiJht allt kine se rna ej bJb att se hos 
en ('yangeIii förkunnare. BolsjeYislisl;a 
agitationen bär frukt litet varstädes. 

Delta är ej glädjebud. Men det kanske 
kan visa er, k~,ra Yiinner r!iirh('lllll1a, hllr 
allvarligt lägel är för oss mi ssio nä r er f. n., 
och hur väl vi behöva förböner, s[, alt Yi 
rätt r epre.sentera Herren Jesus Krislus 
bland detta folie 

Nu har jag skri vit en blandning av min a 
lanka r och sådant, som jag liisl. Men di
rekta citat ä ro svåra, ly de )]l äs te då bli 
så lå nga, om de skola kunna ge en verl(
lig bild av ställningen. 

Bedjen alt vi må först ä lidslcrl{nen oeh 
inse, vad som bör gö ras! I Krön. 12: 32. 

Invebn/'y .\cheIL 

Några meddelanden från Ch'iang-peh. 

Annu ä r det inle mera än lYa försalll
lingsmedlemmar i Chiang-peh nämligen 
lIan Shi-ming och h~l!Is huslru. Han bkv 
gripen av Gud, då han hpsökk pl'cd iko
tälte t, som en tid var u ppslagf' t där. Det 
dröjde inle länge, förrän han blev döpt. 
Varmhjärlad och ivrig måtte han varit, 

ly snart fick han s in hus lru m ed ocksa och 
lärde h enne lä sa si n bibel riktigt bra. :'lIen 
h a n ville dela med sig av det goda han 
fått även ulom h em met. Ute på sin kring
byggda g~,rd gjorde han m ed slrilma ltor 
elt litet rum, so m han gav namnet llLi
pai-tang) (kapell), och clär möte sk ulle 
ht,ll as \'ar sö nda g antingen lelt av honom 
själv eller av n ~,gon evangelist fr å n s laden , 
da en sådan kunde komma. 

De dagar fru Li och jag s tann ade i 
Ch'iang-peh bodde vi i hans hem. Dc h a 
egentligen endast elt litet rum, 'vilket kan 
användas vinlertid, men där fingo fm Li 
och jag bo tillsammans med fru Han. 

Vi hade ej l,uunat besUimma n<"got i för
väg om v:lr resa, S8 vi komillo till dem 
helt ovä ntat en fr eclagsmiddag, då de \'01'0 

mitt uppp i sitt arbete. Men de logo emot 
oss med si,rian glädje och lyck tes inte a ll s 
länka pa besvä ret, vi v;ollade, fastän vi 
hade rätt mycket huvudbry, innan vi kun
de berecla en plats s tor nog att sU upp 
min tältsä ng på. 

Denna villighet att uppoffra sig sjäha för 
v~,r sk ull l,om till synes pa ])l ~onga olika 
s~itt lmder hela v~lr vistel se i deras hem. 
Det var ocksa en gläd je a tt se, hur ivrig 
Han Shi-ming var a lt anvä nd a varje till
f~l11e all ta la om Gud. Det var väl knap
past nagoll , som kom inom hallS dörr, som 
inte fiel, något ord med s ig. N <lgra kvin
nor i köpingen tyckt(·s nrkligen oekså 
gripna av evangelium. 

Yi ha sedan inte kunnat besöka plåtsen 
mera för orons skull. Men m ii Herren H, 
fullborda det verk han börjat. Ledsamt 
nog är det osämja mellan lIan och en han s 
sys ler. Och detta har' nog bliv it till ett 
hinder för Guds verk på den platsen. Plere, 
av de våra p å s lationen ha besökt honom 
och sökt iJstadkomrna förlikning, men hit
tills uta n resultat. Yi h a nrit m ycket 
lecl sna över dell a oeh bedit mycket där
för. Kan ske h ar Herren tillå tit fienden at t 
pi\. detla s~ilt a nsätta Han för att han skul
le lära s ig i nse, vad han själv är i sin 
egen ],raft. 1\[[\ Herren i nåd hjälpa, ~å 

alt Han Shi-ming inle alldeles kommer på 
fall genom detta! 

E/na Lene/l. 
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Litteratur. 
J'ii loi".siowcrrsQ1· bland judc,,.. A" Philipput 

l:ordoll. hrapl ;: nli ...~ i ()lle ll ~ _\ nd~J,;fö r ' 

l"llinp., Dokför Ia,!!. S Lo rk holm..\ mir" " 1'1" 
lagan. 11)2 ::; jd. l>ri s kr. ~: - . 

Fö rd i"g a nde bok h <1 1' Sl"dall m"nga ur va· 

rit II l g: ,dg(; 11 ld' h .:J,l lande ln, och på lnångn:-. 

hpg;ira lL har dPll rUt utg ivit!; i en HY Llpplagu. 

Dl'll inn ehulln ski ldr in"ur fru" I"blor GUl" 

don ;-; ln i :-:;-.;iul1l''' rpsur gt'JlO Il1 ~ir-benbOrgl'J1. Hu

111 ~i llieu : Bulgar jell , (' ~dizien, BukuwiJla) Un~

(O fl I. E~Y[lte n orh P ",le,ti na. }luk"n bär , "il, 

,O lll det antydes i lllg il'art'1l5 förord, "iUn e 

onl en friiloar!'k'irlt' k . 80 111 iir mäkt ig att eld:l 

tili llth illl ig uitil l., kall flir ],;nl (>l : fr ' il.-nillg. 

D('II ta lar vill mot s lå nd och förföl jcb" r mol 

d" jl ld pkr i., ( lit!. TnC' II ,i llllll m('ra (Im " ill ig l,, ·t 

att, titJ1liu~tolle i heOlligh (~ tJ motla ga. e\':lII g'l' 

JiUJll. l deu g l': O..k ~'L be lysande g limtar fr, I.l 

jlllJ"rna,; liv , ,.a~O !l\ drl dN t. ex. bcrlitla.., a tt 

några ] ~-:I riga jlldpgo ~a r studenHJe t a lmu tl 

ol'h d ~ir fi ngo lära. ,., ig, a.tt om ett ~i gg \' ~ ir

J'es på eu he lgdag; iörbjuder ~:lllllllais skol", 

att iita de t , men II i ll ~l s tillåter det. 

~U bokens utgivande i Il)' uppl"ga få bidra· 

ga hl! att HeITl'II, p,~ ..nllom s [olk lfues fdn 

:"I. viiI männi s k'ostuclgar ~OOl anrlra bojor , oeb 

må den nu l,e,"iörlol'ade p atilo r Gord on ii"en 
genom deniia bok fa vara e tt med,·,I t ill att 

">irm" m å ng a " hjärtan fö r del. arbetp, at vii · 

kel'. han med sitdan h;infö,..·b,~ liingc' gav si u 

k,.,1 ft. J/. D. 

! \O",,·h!JCH·. Al' J ohn Tö r Jl(jI' i, ; . SVt' Jl .. ka )[is· 

. iollsii irllllndd " För : " .~· . ~ to('kh olm. 3 l,!, 

sidor. Pris 11';fl. kr. 4 : 7.); illbunden kr. 
(;: 2:). 

] >t'fiIl:l. lni ...~ ion sbok , m ed ski ldl'in.~i1.r frBII 

(j,t·Tnrk ,·.,l all oeh m iHinTl saddd dU r, bjnder 

I'å pn 1lI )'( 'ket intre~sallt o(;h Hirt>ri k Hi~lI ing. 

DC'1l >il' o(;k", synnc'rligeu r ik t [j(·h v;il illl" 

s Lrpr:l.cl S'lmt rek(llll lll ell( l enl~ pa det I'H rma .'l('. 

Jf. TJ. 

/ ), :11 ."., ,,,/.:u "(jl(da.gsskola,,,~ historia. Al' 0. 

ValJinde r . ~ve l,,<ka M i:''':un,fö rb'"llll'h 

F'idag. S tockholm . 1(\1 "i d. l',.i~ kr. 
2: 7.) . 

~öl1dagc kola ns vänner ~kuJ : l c~ik ('l"t ,~l äd.i a s 

:.:tt d f'llua de n S \'~ ll ska SÖ!lJ:lg~~ko]a IlS h i:..:.! u-
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rl;.J. 'l\:-un1 nam net i.t ll give r } skildrn..., däri 

~önda""skolan s utvel'kl ing i s t OJ·t i :)I'er ige, 

~l1L-a ej bJott inom någon vi .~ , grupp e lle r 

11 1 go t siir, kilt snmfllud. J den möter 11.-, o('k· 

.,,',. fotogrnfiel' a l' "tf stort >llltal I'ä lk,inda oeh 

siir:;kilt bemiirkta. ;-; \'('Il ;-..ktl ~öJldag.s:-:.ko lnl~ill. 

" iIket ut'kså billr~ "'. ' r t ill att m Hn g, i rna I' ill 

ha dpflna bok i .-; in ägo . ,1[ . J". 

Som Guds siindebl1 d. J\ " J. H. Jowett. S,'. 
:-li ssioll s liirbllndcLs Förlag. Stork bolnt. 

1.)0 s id. Yris h eift. kr. 2 : .jl) ; inb. kr. 3 :7.,. 

Denn:, lJok har av 1Il.ldert<:'ekn ad blil' it b~t. 

lllp,I en "ir,ld ld känsla av taeksumhpt till (.;11 <1 

för att. de .-:Jnn in )C:lr. v j lka diir ; frnmhä ll :t ,; , 

hIi"it ti llgiing Ii ga pii-veus ka. Det iiI' en bok 

fllll av gri l"uHle, I'iil,;ign cl,e rikt innehåll. l 

Pir- Iu, hand ä r ju boken a",edd för Ord ets 

fiirkllUllure : l'll('1I den rpkommentleras p i l. det. 

varmas te M all" Herren s ,,,inIIe r , ej mil1st de 
tlll ga. 

M. L. 

.Ycid utÖV<?I' '"lId, 1\ ,. O. OJofs,;o n. S"enska 

~li ,~ ioo s fö rblllldet:; Förlng, :::t IIckholm. 

lU; s id. l'ri 5 kr. 1: GO. 

Jnneha ller korUI betraktelser sä rsk ilt n"· 

setlcla fi.ir sjuka o(;h på ~nnat <;ä tt :l ,·~id,,~tag · 

11:1. . \ nrn:ilaren balle nog v;intat: att i en .-a· 

rlan bok finlla mera älJ vad .-om finnes IHlr i 

:l.\' eVllngt'l ie t om ,Jeslls Kri,tus och llOJlOm 

kOl'.' !1ifit. Boken innehailer <lock royck,·t, som 

s iike l·t kommer att. ],liva ti ll UppUIlHltran o~ h 

I'ii.l s igne l,;e . U. f ,. 

B edjen fur missionilrerna! 

Skri1)en till 1nissionil1'e'rna! 

Visa tidningen Iih- edJ'a vlln

neJ" och bekanta och uppnl,ana 

dem att prem..tmC1"era å den

samma! 

http:sLrpr:l.cl
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.. 

Hans Stjärna Ostern Framtidsutsikter ............................ 


23:dje årgången. 

Inneh åller: 


Flykten till Egypten. III. 


Evangelium. 

Av K. N-s. 


Så älskade Gud. 

Av teol. d:r F. öberg. 


Guds ord förbliver evinnerligen. 

Av mi",ionär _\ ug. Berg. 


Kinas sorg. 
Av miss ionär C. F. Blom. 

Guds vägat' 

Av missionsdirektor E. Folke. 


Några dt'ag ur bibelkvinuau Koh I-hsiens liv. 
Av fröken Anna Erik.;-on. 

Ståndaktighet och seger. 
Av fru Dagny Bergling. 

Besöl<elsetidel'. 
Av fru Gerda Carleu. 

Mitt senaste besök i Hsiahsien. 
Av fru Sekine Sandberg. 

Ko 	Jovg-uang, rövare - evangelist. 
Av fru Hildur Andel'. 'on. 

Hem förlovade ll1 issionärer. 
Guds underbara gärningar. 

Av fröken Lisa Blom . 

Sändebud till Sinims Land. 

Kalendern, som är rikt illustreraJ, inne 
haller Clven författarnas fotografier j iimte 
uppl~·,ningar om S. 'M. E. samt karta över 
missioQsiiil t ct i Kina. och ka.n rE'kvireras frÄn 
Sv. Missionens i Kina förlag. 

Pris häft. 1: 75, kart. 2: 25, klotb. 3: '23. 
5 ex. 25 % rabatt. ' Ej iraktfritt . 

Studier Uppenbarelseboken 

av 

Nath. Högman 

bar utkommit i en 4:de uppla.Qa. 

In neh :1 J1er förn tom bi belst uoierna författarens 
fotografi, en kort levnadsteckniug samt förord 
av rektor Job. Rinman, missionsdirektor E. 
Folke ocb författaren. 

Pris per ex. kr. 1: 50. 25 % rabatt, dit 
minst ö ex. köpas från 

s". j)lissionens i Kina Förlag, 
Drottninggatan 55, Stockbolm C. 

MIssionstidningen 

S I N I M S L A N D, 
utkommer 1926 i sin 31: ta ärgång. 

Organ fpr Svenska Missionen i Kina, 
ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 
linder medverkan av JIa.-rtin LindAn m. fl. 
Utkommer med 20 nummer om året, 
samt innehåller uppbyggelseartiklar, bibel· 
studier, brev fr. Kina, samt missionsnoti 
ser från när och fjärran. 

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

SUnd till utlandet kostar tidningen kr. 
'2: 75 pr år. 

PrenumerantsamIare, som verkställa 
pren umeration å närmaste postkontor, er
bålla, mot insändande till expo av postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för varj e 5-tal ex. men 
då intet friexemplar. 

När mindre än 5 ex. tagao bör prenu· 
meration ske på posten. 
Prov~xemplar erhållas gratis från ex

peditionen. Rr.dakf.ionpn. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~~~~~'-~~,,~~~~~~~~~~~~~ 

'Expedition : Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 44 59. Norr 22473. 

INNEHÅLL: 
En Gudsmänniska. - Fnin missionäre rna. - Littera tur. - Meddelanden. 

Stockholm. Svenska Tryckerialdiebolaget. 1926. 

http:uppla.Qa
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ANSVARIG UTGIVARE : E. FOLKE. 

A d ven t p s a l m. 

Bereden väg för Herran ! Guds folk, för dig han träder 

Berg sjunken, djup, stån opp! En evig konung opp. 
Han kommer, han som fjärran Strö palmer, bred ut kläder, 

Var sedd för fädrens hopp: Sjung ditt uppfgllda hopp! 
Rättfärdighetens förste, Guds låften äro sanna; 

Av Davids hus den störste. Nu ropa: Hosianna! 

Välsignad vare han Välsignad vare han 

Som kom i Herrens namn! Som kom i Herrens namn! 

Gör dina portar vida 


För Herrens härlighet! 


Se, folken kring dig bida 


Att nå din salighet. 

Kring jordens länder alla 


Skall denna lovsång skalla: 


Välsignad vare han 

Som kom i Herrens namn! 


(Ps. 53. Sv. Psalmboken.) 
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UPPROP TILL ALLMÄN BÖN FÖR MISSIONEN. 


Aven i ar vill Svenska Misslonsrådet 
rikta en till Herrens 
inom vart folk alt nästkommande Trct

var de samlas i och böne
hus, i hemmen och enskilt bära fram 
missionens världsfamnande 
särskilt den från vårt land 
för Gud under 

och förbön. 
Under ty icke har 

det biblis!,a om Jesus Kristus, 
den korsfäste oeh sannfärdeligen upp
ståndne, Världsfrälsaren, burits fram i 
den fullhet och rikedom, som hade kunnat 
och bort heller i den andekraft, 

stanna inför det

icke blott missio
närerna, utan den bakom dem stående le
vande församlingen, alla Herrens upprik
tiga ansvar. 

Icke ha vi rätt förstått och be-
all vi alla blott äro förvaltare av 

det timliga goda, som varit oss 
ha i allmänhet förvisso 

offer. Skulle väl eljest 
icke alla, 

tioner äter oeh ater föras in i ett s"dant 
ekonomiskt nödläge, som nu så ofta är 
förhållandet? 

Och till sist, denna 
förkunnelsen och i kärlekens offergivande 
har sin i och 
utåtvändhet i det 

hotande 
arbetets 
utvärtes 
av dess 

.Ja, vad ha icke Herrens lär
jungar i denna tid till 
när de gemensamt träda inför Gud såsom 
bärare av var tids världsmissionI 

Men ock till Ty trots aH 
bristande trohet, och svag
het i vårt Herren dock 
icl,e förkastat oss som sina 
annu har han tålamod med oss och vill 

använda oss för av sitt rikes 
sak. Alltfort har han utkorat redskap 
med större och mindre och sänt 
ut på sitt stora skördefält och trots eko
nomisk nödtid dock HHit kärleken över
nöda ett sätt, som måst 

oss med Världs
icke stått stilla, 

till oro och 
framåt. Islammissionen 

och Israelsmissionen ha ryckt den mis
sionerande församlingen närmare, och de 
infödda hednakristna ha 
visat tecken till växande ansvar både 
för och de folk, de tillhöra. 

Ja, vem kan räkna alla de anledningar 
till som Herrens 
ha, när de se ut över världsmissionens 

i närvarande lid l 
Men icke blott till under 

utan ock lill bön: 
a tt den missionerande 

denna allvarstid må bli rätt vaken inför 
tidens av vilka det mest hotande 
är en Kristuslörkunnelse, som är blottad 

sin bibliska halt och icke har till sitt 
klara i sikte fattade fräls

att den 

sätt 
taga del i 

missionens vänner, missionä

rerna, . de infödda lärarna och l'örsam

Iingsmedlemmarna, sa alt hatet till syn


i alla dess former blir 

mot synden mera ener

kärleken till Guds innerligare, 
åstundan att Kristus måtte varda förhär
ligad i och genom oss allt mera brinnan
de och det levande hoppet, både det per
sonliga och aven 
mera fullviss 

att 

i denna lid på 
heter med särskild 
ne från Islams och Israels folkvärld; 

att måtte bli mera 
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Hur man begraver en guvernör i Kina. 

För nagon tid sedan inträffade, att gu
vernören i Hupeh, Hsiao Yao-nan, helt 
hastigt avled . Hans residensstad var Wu
chang, en gammal kinesisk stad, som 
grundlagts redan före Kristi tid. 

Hans stoft begrovs under storartade 
högtidligheter. Hsiao var en ivrig bud
dist. Därför fick han sin grav nära det 
största och vackraste buddisttemplet, i 
närheten av Wuchang. 

Fyra timmar efter den utsatta tiden satle 
sig det långa begravningstiiget i rörelse. 
Hela vägen var kantad av soldater med 
gevär och påskruvade bajonetter. En ko
lossal folkmängd följde liket - icke i sam
lad trupp utan i olika avdelningar med 
långa mellanrum. 

Vid begravningen voro taoistiska, bud
distiska och ren t a nimistiska seder före
trädda. Det var en blandning av den mest 
raffinerade konstnärliga smak. och den 
mest primitiva vidskepelse. 

Standaren av konstrikt broderat siden i 
utsökt läckra färger voro mycket dekora
tiva. Då sorgefärgen i Kina är vitt , voro 
de förnämsta standaren vita, försedda med 
text som skildrade den avlidnes goda gär
ningar. De voro skänkta av l,orporationer 
och enskilda vänner och buros av soldater. 
I processionen buros ock en mängd lustiga 
och vackra föremål formade som fåglar, 
blommor och fiskar, burna av smuhiga, 
trasiga gatpojkar, vilka voro mycket för
tjusta över att få vara med. En hel serie 
modellerade miniatyrlandskap med tem
pel, broar, byggnader, människor och djur 

medvetna om betydelsen och nödvändig
heten av gemenskapen med den levande 
församlingen i stort, särskilt i de folk, 
varifrån evangelium kommit till dem, och 
sii I:;evaras från en isolering, som kan bli 
farlig för en sund utveckling; samt 

att de nationeIIa rörelserna överallt 
måtte så långt möjligt komma in under 
evangelii inflytande. 

SVENSKA MISSIONSRÄDET. 

hörde ock med till processionen.. Dessut
om kom ännu en aYdelning av pappersfö
remål: en stor ungbut, automobiler i näs" 
tan na turlig storlek, en massa · vackra 
b'innofigurer, många ryttare, flere små 
hus, mötel, kappsäckar m. m. Allt detta 
för a tt brännas för att man skulle kunna 
vä nta, att den avlidne i nästa värld var
ken skall behöva sakna hustrur eller mo
derna samfärdsmedel! 

En intressant grupp i likti\get bar maten, 
som skulle · offras: en gris, en get, en le
vande tupp, ett flertal bord täcJda med 
fint broderade silkesdukar och med läck
ra rätter upplagda på flera små silver
fat - ett spisoffer för guvernörens ande 
och för hans förf~ ders andar. Tre olika 
porträtt av den döde fördes med, två bur
na på grant sirade ställningar, det trerlje 
(guvernören i europeisk dräkt och hög 
hatt) fördes i en elegant droska! GUVCT

nörens sabel - ty han var en general 
bars på en särskild bår. En väldig skara 
avgudapräster - alla i sina tarvliga gra 
klipor deltogo i processionen. Alltsedan 
dödsfallet hade de i guvernörspalatset ut
fört själamässor, och nu slml!e de ut till 
det tempel, där den döde skulle vila, för 
att fortsä Ita med sin mässläsning, il tmins
tone 49 dygn efter dödsfallet. Så är bru
ket i Kina. 

I processionen deltog ock militär, 2.000 
man till fots och häst. Därtill ett Oertal 

. musikkårer. En av dessa spelade en väs
terländsk sorgmarsch. En liten musikkår, 
som huvudsakligen spelade på flöjter och 
Idarinetter, spelade en kinesisk, vemodig 
melodi. Omedelbart före kistan gingo de 
närmast sörjande, den avlidnes två brors
söner, under ett vitt tygtak och klädda i 
vitt. De stöddes kraftigt aven man· vid 
vardera sidan; det skulle se · ut, som om 
de på grund av sorgen ej kunde hälla sig 
uppe. 

Själva kistan var magnifik, höljd j ut
söl(t broderade sidenstycken , vilande på en 
20 meter lång drake. ben bars av 64 man 
klädda i vita kläder. Efteråt kommo de 
sörjande i bärstolar, hästdroskor eller Im 
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fots. Alla voro klädda i vitt. N ä&ra voro 
klädda i simpelt hopsydda rockar av 
oblekt tyg och med ett vitt skypke om 
huvudet. Till dessa senare hörde en bond
arme på 1,000 man från den avlidn'es hem
trakt. Man hade bekosta t deras resa till 
staden och dessutom givit männel1 10 sil
verdolJar i betalning. På detta s;itt ville 
man visa, huru omtyckt guvernöjen var 
bland befolkningen i hembygden. 

Där sorgetåget drog fram, hade man 
nästan framför varje hus placera t \jus och 
rökelseslickor. På många ställen s~g man 

ock bord försedda med mat i små skålar. 
Här och där stodo ock tiggare, som vän
tade på extra förplägnad. 

För att det långa täget skulle tmnna 
hålla ihop hade man anlagt telefoner, så 
att de olika avdelningarna kunde mE}ddela 
sig med varandra. framme vid templet 
voro dekorationerna underbart vac),ra. 
Nere vid vägen voro äreportar i' vitt. 
violett och blått. Stämningen var · hög
tidlig. På ett litet altare under ett av den 
avlidnes porträtt brunno flera ljus och 
rökelsestickor. Framför altaret hade man 

placerat spisofferbordet. En musikkår spe
lade. Den ene efter den andre fölJ ned på 
en matta framför altaret, slog pannan mot 
jorden betygande sin sorg och frambäran
de en sista hälsning till den avlidne. 

Senare pii l,vällen brändes alla de med
förda pappersföremålen. En begravnings
måIlid var tillredd för 1,000 personer. Gå
vor delades ut åt fattiga. Man talade gott 
om guvernören. Man trodde han hade det 
bra. Självklart hörde han himmelen till. 

Vid ett sådant tillfälle får man respekt 
för detta underliga Jolk. Ceremonierna 

voro värdiga, dekorationerna underbara. 
Templet ute i det fria var praktfullt. Ut
sikten över slätten med det intressanta 
pagoda tornet var mycket vackert. En re
ligiös prägel vilade över det hela. Lik
giltigheten för relig:onen var som bort
blåst. Man skämdes icke för prästskarnn, 
för offerbugningar, rökelser, avgudabelä
ten. Den kraftiga antireligiösa propagan
dan syntes ingenting ha verkat på dessa 
människor. Alla voro högst allvarliga. 
När man beskådade det hela, mindes man, 
vad Herren sade om fariseerna : Allt 
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Förhållandena i Kina. 
Enligt brev frå n miss ionä r Ringberg, dat. 

den 2 nov. kunna vi meddela, att de syskon, 
som varit avs tängda på Kil<ung, vän tades 
till Yuncheng den 3 nov. Det hade näm
ligen kommit telegrafiskt meddelande där
om. Syskonen h ade res t en omväg för a tt 
lwnna komma upp till miss ionsfält et. l\'Ii s
sionä r Ringberg meddelar vidare, a tt den 
21-25 okt. hölls stormöte i Loning, vilket 
tillhör Mienchihdistriktet, då 12 personer 
upptogos i församlingen. Han säger ocksil , 
a tt »de t är en paus i rövarnas framfart 
där just nm). Detta är ett stort tacksä
gelseämne hade att syskonen kunnat kom
ma tillbaka till sitt arbete och att trots al! 
oro och nöd själar bli vunna för Guds rike. 

Familjenytt.; 
Den 21 nov. skänkte Herren ImSSlOnär 

oeh fru Landin en dotter. Vi bedja att fä 
innesl uta för äldrar och barn i missions
vännernas förbön. 

Försäljningen 
i Stockholm den 23 nov. inbragte netto 
3,945 !<r. Gud vare tack för all h ans tro
fast het! 

Hans: Stjärna Östern 
bedja vi alt än en gä ng f:l påminna våra 
vänner om. f\ nnU återstal' ga nska mycke t 
av upplaga n. 

gjordes för a tt bliva sedd av människor. 
Därför beprisades de ock av människor. 
Gud ärade m an ide. Han prisade icke 
heller dem. - 0, att kinesernas fruktan 
för döden' må tte förbytas i den l,ristnes 
ljusa och hoppfu lla tr o. 0, a tt de med en 
san t kris tlig tro kunde fö r ena det vackra 
i deras gamla kultur. 

(Efter Erland Sihvonen i »Missionstid
ning för Finland))!) 

Vid höstterminens början. 
Missionär Morris Bergling skriver bl. a. föl

jande i ett privat brev, da tera t Yiincheng Sha. 
den 11 sept. 1926. 

P å det h ela taget har a llt gått överras
l<ande väl. Gud å tergav mig ju så små
ningom mina krafter, eh uru förs t mot 
slutet av juli. Gott var det a tt få vara på 
Shui-iu, dä r jag alltid hade fröken Prytz 
a tt få upplysningar ifr~1ll i frågor, som 
missionär La ndin ej hunnit kl argöra rör 
mig. 

Då jag kom hem hade eleverna infunnit 
sig nästan mangran t. Chin Sheng-tsai, 
som utan att vara döpt slog sig ned i se
minarieklassen, h a vi m åst sända hem. 
då han varken önskade eller ägde något 
hopp om a tt få intagas i församlingen. 
Han har i sommar fört ett mindre hedran
de liv, stackars gosse. F. ö. tycks det va ra 
en stillhet och ordning bland. eleverna 
som jag ej förut sett. Kineserna erkänna 
nu allmänt sin oförmåga att styra sitt 
land. Högfärden från förra sommaren är 
uttytt mot en helt ny, undergiven stäm
ning. Men jag tror OCkSf;, alt Gud som 
svar på myehn bön berett elevers och lä
rares hjärtan. Nu, då missionär Landin 
var borta frå n seminariet oc.h vi även med 

Sinims Land 
sä nder ånyo ut en prenumerationsanmä
lan. Vi äro så tacksa mma till vära vän
ner, som år efter år gå in i den kä rleks
gärningen att sprida Sinims Land, oeh 
när vi nu an mäla den för näs ta år, göra 
vi det under bön till Gud, a U våra vän
ner a lltfort vilja hjälpa oss. 

Rättelse. 
I Sinims Land n :r 17 sid. 226 sista spal

ten neders ta raden st[\r: ) Ehuru bränn
offret ej var e tt fö rso ningsoffen) 
ska ll vara: ») Ehuru brännoffret ej var ett 
för soningsoffer i egentlig mening) 
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\lnledning härav fruktat svarigheter, har 
mycken förbön för delta arbete varit i 
verksamhet. 

I går var fest för nyintagna K. F. U. M.
are i skolan. T. o. m. under teservering
en, då ju stämningen brukar vara hög med 
mycket tissel och tassel. var det allt så 
dämpat och värdigt. Inte en högljudd 
röst hördes. Missionär Aspberg talade på 
engelska över ämnet : »The Object of 
Life» (Livets syrtemal). 

Med många fridshälsningar och tack för 
förbön. Morris Bergling. 

en på ett särskilt sätt för att påminna oss 
om vårt vackra Sverige, (ovannämnda 
växter ha vi, som icke förr varit härup
pe, ej sett sedan Yi kommo till Kina.) 

Men det var ju icke underligt att allt 
»det svenska» bl. a . den blågula flaggan, 
som sakta vajade för vinden, sl{ulle visa 
sig i sin skönaste dräkt den dagen. Det 
skulle ju bli svensI, realskoleexamen, och 
därför syntes allt liksom vara i högtids
dräl~t och feststämning. 

Det var den andra examen i ordningen 
sedan sådan examensrätt givits åt svenska 

Foto C . .7. Ber gquisl. 
Utsikt fdin. Yuncheng över Saltsjön. 

En hälsning från "Svenska Kina." 
Den, som i [lera år varit i inland-Kina 

och största delen av åren vistats inom grå 
kinesmurar och som sen kommer till en 
pla ts' sådan som Kikungshan, måste ofri
villigt utropa: »0 , detta är ju som att kom
ma till utlandet - till Sverige med ens!» 
- Höga, vackra berg resa sig i flera I(ed
jor runt om, och de eirka 200-300 utländ
ska husen på kullarna omgärdas av tallar, 
enbuskar samt olika slags lövträd. 

Den 31 maj 1926 tyckte vi liksom alt 
solen bestrålade aUt della sl(önare än an
nars samt att vit- och rödklövern samt 
prästkragarna och smullronen logo emot 

skolan i Kina. Denna gång var det fyra 
av »de stora systrarna», som skulle »i 
elden» nämligen Brita vVennborg, Eve
lyne Hill , Svea Anderzen och Margaret 
Linder, vilka sägo litet allvarligare och 
blekare ut än annars. Orsaken därtill var 
väl delvis tanken p å att professor West
mans tre examensvittnen skulle vara när
varande vid de muntliga prov, som den 
dagen avlades, men del vis också tanken på 
att de, som sa mycket hållit av varandra, 
snart skulle skiljas. 

Det var ett sannsl,yldigt nöje alt höra 
och se hur fint de klarade sina ämnen: 
Kristendom, historia, matematik , tysl,a, 
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engelska, biologi och fr anska. Ef
tersom alla fyra med glans togo 
sin examen var glädjen stor, när 
de eHer avlagda prov välkomna
des av sina vänner och några av 
sina närmas te. De bekransad es 
och pryddes med de allra vack
raste rosor och andra fina Ki
kungblommor, tills de hade rätt 
svårt att röra sig så fritl ~om 

de kansl<e önskat under alla de 
fotograferingar, som sedan följde. 
»Stackars flickor», hörde man ut
ropas här och där, när man såg 
huru de plågades i solen under 
den tid de skulle stå fra mför de 
många kamerorna . De försäkrade 
dock modigt, att de visst inte vo
ro trötta, när äntligen plågan \'ar 
över och de fingo gå in tiU fest Et'elyne Hill, Maroaret Linder, Svea 

.1:'olO M. L inde,.. 
Andel dn, 

middagen, som anordnats med an
ledning a v högtiden . 

Efter middagen gingo alla »stora» upp 
till samlingsrummet, .där kaffe serverades 
och vi fingo lyssna till vacker sång samt 
tal av både professor \;Vestman, lärare, 
föräldrar och andra. Till sist uttalade en 
av »de fyra » i n ~lgra korta ord deras tack 
till lä rarne och röresiåndarne för sl<olan 
för all kärlek de få tt mottaga under de år 
som gått. Senare på kvällen samlades »de 
fy r al) till bönemöte hos sin klassförestån
darinna, fröken freden, då innerliga tack
sägelser fr amburos till Gud, å t vilken de 
alla invigt sina liv. »NIå hans plan för 
dessa unga liv fullbordas! iVlå de få nåd 
att vandra i de gärningar, som förut be
retts av Herren för dem, var och em), 'var 
nog en bön som uppsteg ur mångas hjä r
tan på denna deras högtidsdag. 

Hanna Wang. 

En intressant färd. 
I sommar ha vi, min hustru och jag, haft 

glädjen få vila hä ruppe i Shui-iu. Det är 
nu 22 å r sedan min hustru , jag och vår 
son (.d å blott sex å r) bodde i jordgrottor 
i byn Si-iao under sommaren 1904, till
sammans med missionär Jakob Bölling. 
Byn är belägen en lmapp svensk mil rätt 
söder Om Shui-iu, ej långt från staden 

B?'ita, Wennborg. 

Jui-cheng. Vägen dit bär utför hela tiden. 
Söndagsmorgonen den 15 aug. vandrad e 

jag den vackra av cypresser och lövträd 
kransade gångstigen dit ned för att ä n en 
gi1 ng få predika ordet för byfolket i Si-iao. 
Under vandringen kunde jag ej låta bli 
att flera gånger vända mig om och skåda 
hän över de härliga skogklädda kullar där 
Somrnarro i byn Shui-iu är beläget. Vi!
l<en stor nåd av Gud att han givit mis
sionen ett så trevligt sommarhem, där den 
trötte missionsarbetaren kan finna vila 
och svalka några veckor under Kinas nära 
på tropisk a hetta. 

Strax innan miilet för min färd uppnåd
des, mötte jag en fryntlig äldre man med 
gråsprängt skägg, som jag frågade: »Vad 
är min ä ldre broders ärevördiga namn?» 
- »Li, l,änner ni inte mig)), blev svaret, 
»och är inte ni miss ionär Ch'a (mitt kine
siska namn), och h eter inte er son Paolo 
(d. ä. Paulus).» - »Jo, det är alldeles rik
tigt», genmälte jag, angenämt över
raskad. 

Detta samtal blev för mig som ett väl
kommen å ter till den gamla platsen. Vid 
framkomsten fråg ade jag mig fram till by
fogden, ävenledes med namnet Li. Han in
bjöd mig tiU byskola n all sitta ned i 'lär a
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rens rum Ol:h dricka te. Jag klargjorde 
mitt i\rende sägande: »Jag har kommit di
rekt fdn vart sommarställe rör alt (;l träf
fa mina gamla vänner här i dag. Min ön
skan är alt ännu en gi\ng fä berätta för 
dem om den sanne Gudens stora kärlek 
till människorna i det lIan sände dem 
Frälsaren, Herren Jesus Kristus, alt lida 
och dö för deras synders skull. - - 
Säg mig, vilken är den llästa platsen här 
i byn, diir jag vid middagstiden skulle lmll
na fä samla folket och tala till dem? Pas
sar stora templet, och skulle ni, herr by
fogde, vilja slå på stora järnklockan och 
ringa samman?» Svaret blev vänligt och 

siirskilt för tältverksamheten målade pil 
tyg aven artist här i Shansi samt försed
da med många belysande bibelställen. Ur
sprungligen voro de ritade av den fram· 
lidne lärde, tyske missionären E. Fabel' 
och iiro oss till stor 
att för hedningarna 
ntlden. Vi sälja även 
samma namn. 

Då mötet var slut 

hjälp, dl1 det gäller 
förklara synden och 

en liten skrift mell 

säger bonden Hsie, 
vilken jag förr behandlat för en sjukdom: 
»Vill ni inte komma till mitt hem och äta 
ett mul mien?!! - en rätt liknande maka
roner. »Nej tack», Val" mitt svar, »jag har 
torrskaftning med mig och äter den för 

F oto E. Berg . 
Vattenfallet vid Somman·o. 

jakande. Om en stund sändes n:igra skol
gossar att sopa templet och bära dit bän
kar. 

Rätt vad det var hördes klockans dova 
kallande toner. Ett 40·tal personer infunno 
sig så småningom och under mer än en 
timmes tid fick jag tala livets Ord för dem, 
inbjudande dem att komma och mottaga 
Jesu frälsning. De tre stora tecknen, vil
ka utläsas: !!Ming-sin-lw>, hjärleförkla
ringsplanscherna, eller, kortare, lfjärle
lavlorna, äro namnet på g olika planscher, 
vilka utgjorde mitt åslqldningsmaterial. 
Dessa planscher äro 60X80 cm. stora och 

att vinna tid och kunna predika i e. m. 
för teaterbesökarna i byn Ts'ai-chia.» 

Vid <l-ticlen var jag framme i nämnda by 
och passerade förbi scenen, som var en 
manshög på pålar byggd plattfonn mitt 
på bygatan, där teatersällskapet som bäst 
gav sin föreställning. - Vid åsynen av ut
länningen drogs en del åskådare med till 
en mera stilla plats ett stycke därifrån, där 
cymbalernas skrammel ej störde så ,myc
ket. Här utvecklades ånyo Hjärtetavlornas 
dukar, och predikan hölls en god stund fÖl" 
ett 30-tal uppmärksamt lyssnande flhö
rare. - -
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nära hemmet närma
Ack, vad det var 

tröttsamt, och vad svetten rann! - Vid 
7-tiden aftonen uppnMdes vår 
egen dal strax nedom Sammano där den 
}(Iara bergsbäcken tillfäl
ligt 9X2 
erhöll den trötte 
kande bad. 

Så nåddes så sommarbosta
den och vilan. I härskade en djup 
känsla av ovärdighet och tacksamhet 
emot mitt livs Gud för alla hans 

och och 
ett 

Guds underbara frälsning. 

Min kinesiske lärare och jag hade slu
tat vår för i Vi hade låst 
om huru underbart Gud ledde Josef till 
slutlig för hela hans Det
ta ledde oss att tala om huru underbart 
Gud leder männislwr ut i 

»Vet ni)). sade han, ))huru Gud frälste 
»)Det var genom en mot

var hade jord, fi
na hus och flera mulor. rö!<te dock 
opium, var oHa olycklig därför, och tänkte 
da: 'Ja, det är väl bara att fortsätta att 
röl(a en tid och sedan dö, så är all t slut. 

är bara 46 är, men är 
som en gubbe!' 

var min stora son ute och ar
hetade i äkertruket och hade min största, 
vackraste mula med -" När han 
hem från arbete!, han ett stup, 
-- mulan röll ner där, ner i den djupa 
dalen, och slog ihjäl Denna hän
delse mig så att jag 
ledsnade vid jordbrul(et det 
sämre än någonsin föru!. 

Da kom en dag en av mina bekanta till 
och sade: Du har tröttnat på 

brul<et, men du har ju pengar. öppna en 
i närmaste och om 

• du sköter den bra, sa kan du röka opium 
reste, butiken, 

aITärer där i en månads tid, men 
kände inte belåten eller nöjd med na
got. Då klarade jag upp mina affärer och 

butiken. 
Just i de var det en stor mark

nad i staden Hancheng. reste dit, 
stannade hela marlmadstiden ut, mötte 

teater och roade 
och jag var 

I den ena fÖf

staden bor det Har du sett 
dem? - Nej, då måste bestämt 
och se huru dc se ut. 

Jag tog en promenad, kom till mis
sionsstationen, in i och 
blev mycht vänligt mottagen av försam
lingens äldste. Vi en god stund, 
utan att utlänning, ocn 
så 

ett anslag: Opic
vore ju 

måste in och rru
ga 
mig 
så j,änna den sanne 
Guden och Hans Son Herren Jesus; - och 
fick så frid i mitt 

Så till sist läraren till 
mig: sade Er far en 

'Gud lät Er vackra, stora 
mula för att Ni skulle finna 
frid', och det var sant. 

nog med det. Tän;, så Gud se
dan varit mot och sa god hälsa jag 
haft sedan dess ända till nu, fastän 
nått mina 74 år. Så all gay 
Gud ju en son fÖl' en månad sedan, 
Guds nåd och kärlek är under
bar.») 

Här slutade den berättelse, som 
jag med och tack till Gud tyst 
llhört. 

She d. 16 1926. 
Martin Bergling. 

Liu Joh-han. 

I diakonen Lius hem var stor 
Den sonen hade fätt en son; en 
sonson var född. Han hade fått det kära 
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bibliska namnet Johannes (= 
och var nu en manad 
i stora salen voro bona
der bade av siden och annat material, 
med särskilt . till 

över en 
sonson. dessa hade även 
dc ulländska missionärerna, som arbeta
de inom del. för
enade sig med farfadern i bön till Gud 
om över den lille familjemed
lemmen. I-loppet var nog, alt han skulle 
bli en Jesu likt Johannes, aUtid 

sig över Jesu alltid äl
skad av vänner framrör alla andra. 

När först lärde känna Johannes var 
han ej ännu i skolåldern.. Det var 1912. 

predikolokal var då i dia-
Uus hem, och det var stormöte. 

därefter i dt'ras hem, ty 
vardhavande mis

SIOnär. Gossen var sa när kom 
och ville helst vara inne hos mig i det 
lilla rummet första Vi 
och bådo tillsammans; när vi skildes tå
rades ofta hans ögon. 

Vi finna honom sedan i en av missio
nens skolor i en Senare i en 
av missionens större skolor. Han är emel
lertid ej då densamme. Det har börja t 
utför, och han snart till 
skola. 

Vid den tiden fick farfar i frid 
och stor hem till Gud, och 
salmad av oss alla. Vid et! något senare 
tillfälle syntes det som om Herren fått ta
la till .Johannes. Han bad att bli inskriven 
och mottagen såsom sökare. Kraft och 
kanske saknades dock. så vi 

tecken till 

han med 
trevlig fast ej kristen 
möget hem. Svärfadern 
kosta hans om han ville fortsätIa 
studera, men det ville han Det gicl{ i 
stället allt mer och mer utför med Johan
nes tills han en dag log 60 mex. dollars 
rr~n sin s\'uger, vår Loh 
Teh-lao. Sedan blev Johannes soldat. I 
nuvarande uppe i norr var han 

< med. Han hade dock ej mod al! skjuta 
ned utan bära vapen och 

annat säLL 
veckor sedan kom han 

till sitt föräldrahem i Non,uei, där hans 
hustru bor. Hans far var ej hemma, ,Jo
hannes ville ha och kläder, och 
hans mor, som för sin son, 
och som tror pil Herren och tillhör försam

utrustade honom i stor has! så att 
han hann lämna hemmet innan fadern 
hann hem. Men se, vem möter han i en 

by om ej far. Han 
åter till hemmet. Där blir det upp

träde. Fadern bannar modern emedan 
hon hjälpt sonen med pengar m, m. då 
han ej vill stanna hemma och arbeta i 
lantbruket, ja, det vankas stryk för både 
hustru och son. 

är slut. Solen har ned, Det 
å'r mötkt. Det är na tL 

Johannes hade med rör alt 
tog han det nu 

sade han -till sin unga 
hustru: har . in gif!.» Hon för
sökte att rädda hans liv, men mIsslycka
des. Mor måste väckas, far likaså, men 

kunde hjälpa. Det var för sent. Den 
förr så unge mannen, 

ende sonen, enda barnet, far
faderns stolthet och föräld
rarnes väntade hjälp och Mderdomsstöd, 
är ej mera. Han 
sköte, men utan sflväl 
niska ceremonier. Allt är Sor

har vu nnit sitt 
ej vilja, aH mitt 

första minne av Johannes, såsom den re
ne, oskyldige, kärleksfulle, gos
sen, vore mitt enda minne av honom. Men 
nu är han för andra unga ett varnande 

ett avskräckande exempel hu-
de! kan dem som lämnar Gud och 

Oscar ear/en. 

Klockklang och 
ljöd det över staden. Det 

var klockan utanför sta
som l hemmen ble

vo alla stilla sakta I 
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de få hem, som hava klockor, stå dessa 
nästan alltid. När klockan i tornet slagit 
9 slag, blev det bråttom i många hem. 
Frukostbordet dukades av, söndagsklä
derna sattes på, och snart såg man män 
och kvinnor, gamla och unga, en eller fle
ra tillsammans, gå ut genom norra porten 
till missionsstationen, som ligger strax 
utanför något högre upp. 

På kapellgården blev det livligt. Över
allt syntes söndagsklädda människor, som 
utbytte glada fridshälsningar. Länge hade 
missionsstationen stått tom; nu hade man 
å ter. ett par missionärer hos sig för en tid 
och var tillfreds. 

Kyrkklockan ringel' samman. Kvinno
siflan blir fullsatt. Många måste sitta utan
för. Så blir det sång, bön och Guds ords 
läsning. Evangelisten talar över orden: 
»Följ mig». Dcn som varit med på »den 
ringa begynnelsens dag» vill gärna böja sitt 
huvud och tacka Gud Lör varje sjal, som 
begynt vandringen mot Guds Jerusalem. 

En kurs i fonetisk skrift pågick. . Till 
den hade 24 deltagare kommit, mest unga 
flickor och fruar, släktingar till troende. 
De flesta av dem hade icke givit Gud sitt 
hjärta. Stort var det ju, om alla dessa 
icke läskunniga kunde lära sig läsa sin 
bibel på sex veckors tid. Men ännu vik
tigare var det, att ordet blev levande för 
dem. Därför hade de troende på statio
nen 3 gånger i veckan en särskild böne
stund. Böneämnet, som dä frambars, var 
att Gud i nåd m~tte omskapa hjärtana och 
tända nytt liv hos kursdeltagarna. Varma 
bönerop uppsändes för dessa käras fräls
ning. Och vår himmelske Fader böjde sitt 
öra till de sinas rop och gjorde stora ling. 

Det var en onsdag. Klockan i tornet ha
de just slagit 5. Vad är det, som höres? 
Gevärssalyor! Vi stå hastigt upp för att 
se till de unga. Det var flter krig. Samma 
trupper, som i höstas skadade många unga 
kvinnor och plundrade missionsstationer, 
lågo dels inom stadens murar och dels 
utanför. Andra trupper hade kommit rör 
att slå dem. 

Många varma böner stego nu upp till 
»nådens tron», att Gud måtte bevara de 
unga,som voro på missionsstationen. Och 
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så kom den osynliga änglavakten omkring 
oss, som sa många gånger förut. Trofast 
är Val' Fader. 

Vår stora kapellgård var mycket utsatt 
för kulregnet. Och där var kvinnornas 
skolsal och sovrum. Vad skulle vi göra för 
att läsningen trots kriget skulle kunna 
fortgå? \ i hade nyligen fått köpa en an
gränsande gård, som just clivit utrymd. Var 
duktiga fru Chi gick själv i spetsen för 
eleverna med skurvatten och borste. Där 
blev rengjort från golv till tak. Där !ingo 
vi nu skolsal och sovrum, och de unga be
hövde ej längre gå över den öppna går
den. Den nya gården låg skyddad. Vår 
snälle diakon ,Chi flyttade med en annan 
troende mans hjälp en port, och så kom 
allt snart inom missionsområdet. 

Vi ville gärna inviga huset till Herrens 
tjänst och hade ett möte i lilla salen. Vi 
ville också gärna bjuda på n1i got "id detta 
tillfälle. Men varifrån skulle vi få det, när 
stadsportarna \'oro stängda? Te kunde vi 
ju åstadkomma. l\Ien kakor? Vi räknade 
våra småbröd. Nej, de räckte inte. Ah, 
vi ha ju fröken D. M:s julkarameller! Ja, 
dem taga vi. (J ullådorna kommo så sent 
sista gången). 

Snart voro alla' eleverna, husfolket och vi 
samlade i den nya lokalen. JuIkarameller
na lyste på bordet. Vi sjöngo och glömde 
nästan kriget utanför utom i bönen. Lä
raren Chi och diakonen Chi talade så gott. 
Fröken E. Berg talade om Daggryningens 
uppkomst och arbete i Sverige. Alla voro 
så intresserade, reste sig upp och Mdo om 
särskild hälsning tiII Daggryningens leda
re med tack också till fröken D. M. - Vi 
prisade Gud, som hade givit detta hus i 
räl! tid. Tva gånger kommo soldater till 
stationen, men de voro hövliga och gingo 
utan alt beträda kvinnornas gård. 

Guds Ande utLörde sitt verk bland ele
verna. Den ena efter den andra kom stilla 
och tog våra händer och sade: »Ocksn jng 
vill tjäna och älska Jesus, bcd för mig.» Ja, 
innan de reste, hade var och en ay dem 
fått se Guds I,ärlek i Jesus till syndare och 
beslutit sig att tjäna Gud. Må Han, som 
begynt det goda verket, fullborda sitt verk 
och styrka dem i deras beslut. 
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Flera bland dem hade motvilligt kommit 
till kursen och ville hem strax de kommit. 
Men vid avsl{edet ville de knappt skiljas 
från varandra och oss. Då var det grå t 
under det de tryckte sig intill oss. Diakon 
Chi sade: »Något sådant kärlekens band, 
som binder troende tillsammans, känna 
hedningarna icke til!.» 

Försedda med bibel och sångbok, som 
de nu kunde läsa och älskade, reste de. 
Det kändes tryggt att sända dem med livets 
ord och i Jesu dyra namn. De flesta fingo 
rida en stor omväg för att icke möta fien
dehopar. Skjutningen hade upphört, då 
de reste, men ingen vågade sig ännu ut på 
vägarna utom våra vänner. De kommo 
dock lyckligt hem tm sina hemorter. Gud 
skyddade och bevarade dem alla. 

Dagny Bergling. 
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verka. Av mrs Pen n-Lewis. 15 sid . val'
!lem. Rekv. frii.n Kor~f't, Budskaps Exp., 
B Ol> :1 . Töreborla. Pris mrdera 15 öre. 
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All ian,;n1iss ionens F örlag, Jönköping. Pris 
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Huvudpersonen i denna bok ä r en finsk präs t , 
som under striderna mellan " vita » oeh '" röda" FJi
kel' vittna om sin Herre och som slutligen blir 
ett blodsvittne, en martyr. Boken ger ocks:'i. 
mäla nde skildringar av förbålIanden , som r å 
da under krigets orostider och borde kunna 
ma·na till tacksamhet för alt vi i värt land un
de r så läng tid sluppit lyssna t.1l kriget~ 

askor. Den borde ock kunna bjälpa oss kiin
na mwlidandc med dem, som ej varit eller 
äro så lyckligt lottade som vi. M. L . 

På 	 konungens bud. Illu strerad miss ionska' 
lender. 128 sid. Svenska Alliansmissio
nens Förlag, Jönköping. Pris kr. 1: 75. 
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Svenska ALliansm:ssionens Förlag, Jön' 
köping. Pris kr . 2: 50. 
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Kroeker och Wilb . Arbin. 104 sid. Kvinn
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När och fjärran 1926. Jultidning utgiven 
av Kvinnliga Mis .-; 'onsa rbetares Förlag, 
Stockbolm. Pris 1 kr. 

Sy nnerligen rikt illustrerad och med myc
ket gott innebålI. M. L. 

lJnder Julbelgen. Jultidning utgiven av 
:-;v'''l>;ka Alliansmi,'.ionens Fijrlag, JÖn· 
köping. Pris kr. 1: 10. 

Denna julLdning är rikt och v(\ ('kNt iIlu
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innehåll. L. B. 
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Halls Förlag, Jönköping. Pris kr. 1: lU. 
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niiwn da bragt sitt bud skap om julfrid och 
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elen och lagt s in personlighets rikedom til.l. 

http:�rgii.ng
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Pastor Fibiger, överste Melander, el:r Pal U n d e r J u I d n g a r lir yngre och pas

rorer, frih. L ybecker, apot. Nilenius m. fl. sar bii"t för ungdomen. Ty det är arbetsrood. 

räknas bland årct~ förf. - V:!ckra vignetter kiirleli: och hlinföre!se, som tränger igenom 

och illustrationer ge en fliikt av julen;; stäm berättelser oeh illu;:; trationer där. Somt är 

ning, och någ ra Jii.ogtan~lmrna dikter I ta ock >;;, gripande tungt , men allt lir intrcss ~nt. 


barndomens jular åter frnmtr iida lör vår inre Goda pennor ha med verka.t. 

syn. 


REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under nov. 1926. 

A.lImänua mlssionsrncdel. 1611. lIndene mrg-, rrsebidrag 7 
1612. .1. A., Herr jung-" l, 

}550. E. L, Skellefteå, t iii Estrid Sjö 1613. Koll. \'iu KillUllliite i Ghg 20 
ströms unurrb .. gm S. N. 5: - 1614. l ~ r syföl.'eniugell~ sparbö~sa. Brobackn:lU 

A. B, d:o. " veckoslantar», till d :o 5: lGl". C. J . K, Anten, reseb,dl'ug :, 
S. N., Skellefteå, "i st. f. blommor 1616. Mrg-, nörö. l'bt:hidrng . lO 

lil' fru Cadn öblunds bar" 10: -. lG17. H. H., Rörö ~() 

1553_ F,iiiilgårds bi>nekrets sparu,issa 60: -  1618. ]lHg i Björkö, koll. ,->/ 10 
15,4. S. &. V. L., Sthlm, i st. r. blummor 16:1'2. ) E.::; H.» 100 

vid [röl'en Hanna Falks bår 15: - 16~:1. N aglarpg 1ft f,!! G5 
1;;55. J. B ., d :0, ,,1/11 lD2G " 100: - lfot4 . G K, Bjöl'köby 15 
1';:'6. A. G., Ouvbo :30: - lt;Z:J. O. S, Lidköpiug: 11 62 
15:)7. F. H .. Duvbo. »tionde" 12: - lG~6. E. O., I-Iuskvarnu, gom N . O. :; 
15;;8 . Miss:oosmedel fr. M. lG: - 16~7. D. n, d :0 , glU u:o G 25 
U:'9. »Aunie») 10: - lG28. N. O., d :0, glU d:o 18 16 
1"60. M. och ,J. S, Säter 1:">: 1629. A. A., Sliitlevalla. gm C. W. C., 
1562. ;·,rr Guds rika förråd" 10: - Leksber" 50: -
1563. J~..\, Norrköpillg 3"): - lC30. B('\';;>bYllS Kinal<rets, till E.' Sjö
1;;64. N. A. r., Viirnamo ;,0: - si rö w, underh. 70: Gj 
1565. Ouämllu, gom C . G.•J.. Odesbög 20: - lfo33. r. A. Norrköping 100: -
1,66. St. Aby O;;t~a syförenIng 191: j~ 1634. H J .. Mnmre l;': -
1567. E . .T., tiolten. till J. A"pbergs nndcl'b. 100: - 16:37. Syföreo. "Ljusglimten», Dnvbo. till 
1~G8. 9åvu fl, rln Vänerhhorg", gJU E. G. 15: - ~(al"ia Fel t ors~uns unuerh. 8": -
1569. K E, U' :a Uppsala tO: - le33. Ps 103: 11 lill R. Andel'sous uuderh. 200: -
V\70. Ulrilisda s mrg 60: - 1640. OuHlT1nu l:,: 
1:')72. »l(inavitfl» 4UU: - löH. A W .. Sthllll 2:j: -
lc-,74. KolL pa K. F. U. M., Karlstad, vid 1642. K. ]<'. 1'. !II '" nppsveoskn distrikt, för 

D . L a ndins b",;ök 19: 43 ~rolTi, Bl'r!;lings ulI<lel'h. 300: -
1375. D:o, d:o, Kri~lillebamn, vid d:o 18: - lG43. Adelöh ~) för e n.ng 100: -
l:i7G. Del av I<oll j Viixjö vid d:o 2;;: - 1644. Stru~ö Arbetslöreniug ocb Kristdalu 

1,,77. D:o i Malmö vid el:o 4G: 50 m r.:; ;jGS : 25 
1 ~78. 
1:,79 . 

Koll. p •. K. F. U. M., Lund, vid d:o 
D:o på d:o , ~[almö, vid d:o 

10: -
l:" 

lG4:;. 
1646. 

E H. , Sthlm 10: -
»)Geu. Ovikens 1\I·i~tl . uugdomsi'ör. 

1;>80 O. A., Sp;jutsbygd :'0: - fdLIl ell nåuessy~hH'» :,0: -
1:,83. Ps. 103: 1-3 l:" - 16-17 B N, Stblm 4;): - 
1:,R4. E. D., Gb.O: 100: - 1648. ;·, 1':0 blolUulQ pa tant Hanna Falks 
1:,b5. ,)Gunoar :} 20: - grav, från Maria,. Hanna oc:b Elsa» 30:
l j1l6. A. r\.. , C hicngo 1~: 09 lGi9. L. S, Sthlm, i ,.t fö,' bloWlllUI' 1,,1 
1:,H7. ., X:" 20: - [röl,en Hanna Fall<s bilr 10: -
lobS. B oeh J. R. "i ,L. lör blommur på lo.iO. .T L., Gh;;, till rl:o 10: -

l1:fl.llllu Falk~ g'J*av}) 10 :  1651. B. F., täss.iö. ti l! d:o J: -
1;'89. Syfören, Sibyllogat. 52, vid fru K. lG.;2. Fam. G-o. Orebro, till d:o 16: -

Lanuius besök 10: - )",3. 7Ir S, Stjiirnb.uv, till c!:o lO: -
1';90. "Ollällmrl vid mötet pi'< Stiftelsens 16~4. .J. v-n. Rumla, till d:o 5: 

lIlissiuLlshcm 8/11» 5: - lG',;. Ett ldirlekens tack fr. Ii' til! d:o 11: -
1.591. A. C.o en hlomloa på Agnes Fol'ss 1658. » l~in avä n » 500: -

berg',,::> b:l r [, 1659. »Oll~im n(b) . grn A. A .• Häls ingborg 2;'):
lj9~. ,,, Ett tuck till Gud » 20 lGGu S. Tomlt;boda, sparb -medel 17: -
1,,93. Ofl"erkuvel't fr. Köping:, gIn .tL H. 10 -  1661. N N., S. N ocb A. B., » i st. för 
1598. l. F., Alingsås 2.> blommor till rant Lund elIs bå r », 
1:,99. E Norrköpillg 200 gom A. 13, s r< el!el'teu 30: -
1600. Kinne Kleva syförening lJO lGG2. R. L., el :0, gom e1:0 4: -
lG01. Ooälund, g'm A . G., Dui:eå l;) 16G3. N. S .. till E. Sjöströms llnderh ., 
1604. H E Van'''a 60 g-m d:o 10 
160". K P.:' .\.skekiirr, ue mission s~pn rbös- 1(jr.~. ;,·Rox 4~, Do dersdkc.l' » G 

san, »s"indngsögg» 30 l(jGj. Skiildervik cns ,yröl'ening 30 
1IiOG. Koj!, i M ö lnbo 12 j;j l!ifi(i. Toslarpf' sy rörell iug' GO 
lG07. G. S .. AlgarHs, resebidrag 10 llil;!), »Herrcus tionde}) 7 ~o 

laOS. Ur spal' b och 1<011. i Skiivdc l:,4 16,0. " H~lTen" tionde" , gm D. L. 37 35 
11)09. L A., Tibro, till O. Carleos underh. ~j 11;7:3. »O lltillln(! » lO 
1610. Koll. i Herrljnnga ~3 16,•. Falköpings kyrkl. syfiirening 100 
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1675. 
167G. 

1677. 
1678. 
1679. 
](;80. 
1681. 
1684. 
1685. 

1687. 
1688. 
1689. 
1690. 

Toftcryds mig 
»Till )[ors minne », f r å n syskonen

C., Vellanda 
G J ., Jkpg" 
Förening-en K . K .• Väners borg 
M S. , örebro. P:ltl S J . 
Insallll ,id mök i Örebro , gm d:o 
S ,T.. Orebro 
Tackorfe r d. 21 nov. 
Sy[örcnin.o:a rnas rö,' S. M . K. föl" 

200: -

100: -
~ J : 4/ 

200: -
10: -

2.;1: 11 
200: -
100: -

säljll . i Sthlm 23 /11 3,9.5: -
~r: lib"lIled el 23 : 72 
X;kenä~sjöns miss ionsförsamli ng 25: -
»Onämnd ) 4:
R R., Sth'UJ 25:

1619. 

1620. 
1 6~1. 
1631. 

1632. 

1635. 

1636. 

1656. 

S . J., Skövde, till O. Carlen, a tt anv. 
ert. gollf. 50: -

Ur spurb och koll. i Skövde. t il! d :o 120: -
S tl. ~thlrn , rör Wrare i Mienchih 137 : 50 
Sönd ng-,;s lwlb. i N. Skärstad. till 

Axel Hahne för Rung nge ns utb., 
P:tl1 O. _\ . Siringe ,,3: -

I. .\ .. Norrköping. till M . P e ttersson, 
att anv. dl. goar. 15: 

R om. 8: 33 39. till missionsarb. i 
Tungkwan 30: -

Syfören. »Ljusglimten », Duvbo, till 
Barnh. i Sin;,n 1,000: -

Tillägg till syfören N:o 1 sparbössa 
för undcrh. av bibe lk v. i HOlla nfu 20:-· 

1691. 

1692. 
1693. 

1696. 

169• . 
169S. 

1(,99. 
1700. 
1701. 

1703. 
1706. 

Koll. vid ungd ·kre tsens bönemöte 
1,',/11. gill A K .. Grebo 26: 20 

D. U . Jo' . i ÖnTl cstad 50: -
Sv. Lärares mfS". t ill D. Landins 

underh. 300: -
J. A . V. P. )Iöllste rås. bidrag till 

V \V\'sll\rS l' s u, Rikung-Yiincbellg 2;;:
S"ar·b.-mnc!el fr u Ekt'näs syförening 47: 38 
Koll. PH Fjellstedtska skolan, Upp

sa la , 2:./11 
S J., Örebro, rescbidrn .« 
Koll. vid s ymöte på Egelsta 16/11 
»Av e n g-alllmal llli ss iollsv~n ~) , gm 

18: 30 
30: 
40: 05 

H. B. Hova 5: -
»Sparb -m edel och gäva i .Tesn namn » 20: .
E . F. Kim stad , » ,ne~ vurmt taek föl' 

dc väbignelserika dagarna på Ste
ning"e» 50 : _ . 

Kr. 10,9;;9: 91 

1657. 

1667. 

1668. 

16j1. 

16/2. 

1683. 

1686. 

1694. 

1695. 

li04 

S)'föreu:s på Sättra sparbössa till 
B a l"\,b. i Sina n 61 : 88 

Betaoiaförsaml:s Ungd .-fören., Hak
arp. till H. Linder, att an v. ett. 
gutl r. 25 : -

Vesta & Hjortsberga s y fö ren ., till 
M. Nylin . till d:o 50 : 

Till M . Ringberg. att an v. en l. öve r
ensk., gm D. L. 336: 15 

B. och G. J., Maries tad, " föd e lse 
dagsblomwor». t i ll Carl ims att a nv.· 
e rt. gotl" . 103: -

R J., örebro. till M. Ringberg, att 
"uv. ert. gottf. 100:-

Ttt ckotrer d. 21 nov. till kvinnov erk
s8rubeten 100: -

1I .J., Katrioeholm, till Rob . Berg
ling. a.tt un v. eft. gollt., gm 
E B-g 20: - 

Visby FeOlöresfö"ening, till Hugo
Vuder. hjölp i eva ngelisationsa rb. 20: 7" 

»Blommor fr. E. L, ~lariestad .. , till 
S. M. K:s Pensions rond. Car lens att BOV. en !. öve r·eusk. 20 : -

1639. 
1682. 
1702. 

2 Mos. 3;': :; 
S . . J, Örebro 
»Till Peuious(onden " 

~O: 
100: 

4: 

1iO;;. A . G, Malnrö, till underb . för cvan. 
W e i Di eo-cheug ocb Siao H s i ·kao 2;'0:

Kr. 6.666: 88 

Kr. 154:- Allmäuna missionsmedei 
S. >Il. K:s Pcnslonsl'ond 

10,959: 91 
154: -

Särskilda ändamål. 
Särskilda ändamål. 6,666: 88 

154~ . "Oniimnda, till Hugo 
a n v, ert. ~otl ( » 

Linde,', att 
110 : -

Snmma under nov. månad 1926 Kr. 17,780: 79 

1.546. 

1547. 

1:)48. 
1519. 

Ooiinrnd. til ' Gerda Caden, att an". 
enl. öVl1l'ensk. 6j: -

Den tildrc syW,.cn. i N. S ! ,~ ..stad, 
till eVBllg . »Gyll ens l järnu",' underh. 150 : 

D:o till ... n sko lgosSCH ulluprh. 50:
I. B Slhlm. tiII Ester Ber:;s verk-

JIed varmt tack till varje givare! 

»Alln H errens väg~ll' äro nfld och trofasthet .» 
P s. 25: 1U. 

samh et. 20: -
1561. 

1571. 

M. onb J. S, Suter, till M . Ring
ber>::. att :lIlV. dt. gottf. . 15: -

M liC, T..illl':rh y , lill 111:;"1Iorg Ack
zeJ" . vP.rks bla nu barn ocb kvinnor 30:

15i3. 

1581. 

M"ulru!;iil,ings kyrkl. syl"örl'II .• till I. 
A ckzell, uti a nv . e ft gol tf. 

Dng-g'ryninge n K. M . A. {ii,· flick ~ 
;;0: -

] 582. 

1594. 

,kulorna i Tlonnllfu 2;;0: -. Hoya ng 
2,,0: ·-. 1sbih 2;;0:-, ~[i e llcbih 2.;0: , 
Puhce ng 2:,0: - , Hant·ben;..: 2;'0: - , 
PU0bowlu ~:,O : - , jämte llYl't. -t . 100 
kr. för vnr sko n iOO: - 2,450:

D :o fii r liirarekrart"l" i fl i ck;;k., TIo 
llulIru 200: -, HU)'llng 100: -. Ishih 
100: - , Miencuih 100 : -, Pllcueng 
100: - , Haocheug 100: -, Pucbowin 
75: - 775: -

»A . H. d. 23 sept., sv. p s . 461», till 
I<"pell i Pu chpng 100: 

Allmän bön för Mission en, sid. 250. 
Förhållandena i Kina, sid . 253. 
Missionärsfamiljen Landin, sid. 253. 
Försälj ningen, sId . 253. 
Hans Sljärna i Östern och Sinims Land, 

sid . 253. 
1595. 

1596. 

1597. 
1602. 

1603. 

K. S. Huskvanl:l, för eva ng. lluderh. 
i Hoya ng 

D:o t ill Aug. B erg för »kamin
brcin:;' e)) 

D:o till d :o att anv. ett. got t r. 
R. J .. Sthlm. till Nils och Olga

Sven sson rör arbetet i Tungl{\van 
Sy [öreu. N:o l, Stblln, (ör bi bel

kvinnors unded!. i lIonanfu 

200: -

30: -
~O:-

2:;: -

64: 60 

Svenska Sl<olan i Kina, sid. 255. 
Guds underbara frälsning, sid. 257. 
Oron i Kina, sid. 259. 
~issionsmedlen, sid. 262. 
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.. 

Hans Stjärna Ostern 


23:dje årgången. 

In nehäller: 

Flykten till Egypten. III. 

Evangelium. 

Av K. N-s. 

Så älskade Gud. 
Av teol. d: r F. öberg. 

Guds ord förbIJver evinnerligen. 
Av missionär Aug. Berg. 

Kinas sorg. 

Av missionär C. F. Blom. 

Guds vägar 

Av missionsdirektor E. Folke. 

Några drag ur bibelkvinnan Koh I-bsiens liv. 
Av fröken Anna Eriksson. 

Ståndak tighet och segel'. 
Av fru Dagny Bergling. 

Besökelsetider. 
Av fru' Gerda Carl~n. 

Mitt senaste bes ök i Hsiahsien. 
Av fru Sekine Sandberg. 

Ko 	 Jong-nang, rövare - evangelist. 
Av fru Hildur Andersson. 

Hemförlovade missionärer. 
Guds underbara gäl·ningar. 

Av fröken Lisa Blom. 

Sändebud till SInims Land. 

Kalendern, som ä r rikt illustrerad, inne
håller äv en författarnas fotografier jämte 
upplysningar om S. 'M. K. samt karta över 
missionsfältet i Kina och kan rekvireras frän 
Sv. Missionens j Kina förlag. 

Pris hät t. 1: 75. 5 ex. 2;5 % rabatt. Ej 
fraktfritt. 

Framtidsutsikter-
Studier Uppenbarelseboken 

av 

Nalh. Högman 
Ilar utkommit i en 4:de lIppla9a. 

Innel1r,I1er förutom bibelstudierna författarens 
fotografi, en kort levnadstec kning samt förord 

av. rektor Joh. Rinman, missionsdirektor E . 
Folke och författaren. 

Pris per ex. kr. 1: 50. 25 % rabatt, då 
miust 5 ex. köpas fråu 

Sv. Missionens i Kina Förlag, 

UrOl!nillg/?Htan 55, Stockholm C. 


MIssionstIdningen 

S I N I M S L A N D, 
utkommer 1926 i s in 31 : ta årgång. 

Orgnn för Svenska Mi,,~ionen i Kina, 
ansv:l rig utgivare: Erik Fnlke. Redigerad 
tIllU er meuverkan av Martin Linden m. fl. 
Utkommer med 20 nUllIlller om året, 
samt innebåller upphyggelöea rtiklar, bIbel
stud ier. brev fr . K i na, samt mLssionsnoti
ser från när och fjärnlU. 

Tiuningen kostar: belt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. l : 75. bnlvår kr. l: 25, 1 kvar
tal. kr. O: 90. 1 mån:'ld kr. O: 65. 

S änd ti 1I utlandet kostar tidningen kr. 
2: 75 pr år. 

Prellulllerantsamlare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, er
hålla. mot in ,'iindanile till expo av postens 
kvittenser, kr. 2 : 25 för varje 5-tal ex. men 
då intet friexelllpl tlr. 

När minure än 5 ex. tagas bör prenu
mera tion sk e på pn,;! en. 

Provexemplar erll:illa~ gratis från ex
peditionen. Redaktionen. 

FÖRSÄLJNING. 
lIDaggryningeml p-å Kungsholmen anordnar försäljning för missionen i Kina ons

dagen den 8 december kl. 10 f. m.-9 e. m. i kyrksalen vid S:t Görans kapell. 
Kl. 4 e. m. bertIttar fröken Enna Eriksson. 
Uppmuntra barnens missionsarbete! 

Rut Clresson. 	 D. Mallon. 
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P r e D u m e r a t i o D s a D m ä l a D. 

\lIissio nslidn ingen 


SINIMS LAND 


anmäler härmed sin 32:a årgång. 


Sinims Land, organ för Svenska Missio
nen i Kina, har under år 1926 gjort en 
stor förlust, i det att dess redaktör, mis
sionssekreterare Högman, av I-rerren lösts 
från tjänsten härnere. Tid~ingen utkom
mer dod{ alltjämt enligt samma plan som 
under föregjendear. Ansvarig utgiv;lre 
är missionsdirektor Erik Folke, varjämte 
l. f. missionssekreteraren ll'lartin Linden 
medverl,ar vid tidningens redigering. 

Sinims Land utkommer under årets lopp 
med 20 nummer samt inndlaller uppbyg
gelseartiklar, bibels tudier, brev från Kina, 
meddelanden fr; n hemarbetet samt mis
sionsnotiser Iran när oeh fjärran. Frän 
olika MIll har red. haft glädjen mottuga 
vittnesbörd om att v:'lr tidning fatt vara 
till uppmuntran oeh , ·älsignelse. Vi bedja 
att h~irmed få uttala ett varmt taek här
för saväl som för alll det kiirleksrllJla in
tresse för Sinims Land, vilken pa oJika 
sätt tagit sig uttryck Särskilt beder red. 
att till prenlllllcl'aulsamlarna få uttala ett 
vördsamt och hjärtligt tack föl' deras ut
hålliga och osjälviska arbete rör tidningens 
spridning. 

Då nu ar~skiftet närmar sig. ville red. 
(kssutom till envar av tidningens vänner 
rikta en innerlig v~idjan om hjälp med 
anskaffandet av nya prenumeranter. Tid
ningen behöver så väl det' ökade ekono ~ 

. mis!;:a stöd, som varje ny prenumerant till

för den. Men dessutom kan och bör ännu 
högre synpunkt a nläggas på arbetet med 
att samla prenumeranter. Denna kan ut
tryckas Sa: ju fler nya prenumeranter, 
desto i1er vänner liU missionen och före
bedjare för densamma. Och ju fler före
bedjare desto större segrar i hela det ar
bet e, för vilket Sinims Land vill vara ett 
organ. Må da tidningens vänner; själva 
m ed ny frimodig:le t gripa sig an med ar
betet för a tt samla prenumeranter och må 
de bedja Herren mana fram och giva Si
nims Land många nya verksamma vänner. 

Slutligen bedja vi också fä anbefalla Si
nims Lands redaktion åt vännernas håg
komst i förbön. Red. l{änner djupt be
hovet av Guds nåde fulla bistånd och väl
signelse, och denna gi\'es det veta vi, så
som svar på bön. 

Tidningen · l,ostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, ha lvår kr. 1: 25 1 l(vartal 
kr. O: 90, 1 In:lnad kr. O: 65. Sänd tiJl ut 
landet kostar tidningen .kr. 2: 75. 

Prenumcrantsamlare, som verkställa pre
numeration il närmaste postkontor, er
h~dla mot ins~i ndande till expo av postens 
kvittenser kr. 2: 25 för varje 5-tal ex., men 
då intet friexemplar. 

NärS ex. eller därutöver rel,vireras fr ån 
exp., erhi\lles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar er1!;lIlas gratis från expe
di tionen. . Redaktionen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

Telefon: 4459. Norr 22<173. 


INNEHÅLL: 
;\dventpsalm. - Upprop till allmän bön för missionen. - Hur man begraver en 
guvernör i Kina. - Fr:w Red. och Exp. - Fran missioniirerna. - Litteratur. 

Redovisning. - Meddelanden. - Prenumel'ationsaumälan. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.N~~~~.N~~~~~, 

Stockholm. Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1926. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

» Guds väsens avbild och 

likvr'.i l en mänskoson, på 

det var själ må glad till 

honom lända. H an kom

mer, följd av frid och hopp, 

de villade att söka opp ocb 

hjälpa de elända.» 

Sv. Ps. 55: 2. 

http:likvr'.il


266 S I NI ~'I S I. A N U. 

S T O R G L Ä D J E. 

Se, joy bcidar cder si a ,. ()!lit/Je, 
[.O ll! skall IJcd r. rj"or os 0 111 {olkel. 

Ängelns budskap om stor glädje 

var för a 11 t folket. 
Budskapet gäller sålunda dig, 'du 

ensamma själ. Du skall möta en vän, 

som finner vägen till ditt hjärtas in

nersta. Han skall värma dig med sin 
kärleks solsken, värma dig, så att du 

vaknar till nytt liv. Du skall då ej 

känna dig ensam längre, ensam utan 

förståelse, utan hjälp, utan hopp. Du 
har fått en vän, S-JITI ej kommer och 
går, utan som förbliver. Han talar tiJl 
dig om sin glädje. »Att min glädje må 

förbliva i eder och att eder glädje må 
vara fullkomnad », så talar han. Så rikt 
gör han ditt liv. En vän, som öppnar 
hela sitt hjärta och låter sin kärlek 
flöda till dig. » Vänner har jag kallat 
eder, ty vad jag hört av min Fader, har 
jag kungjort för eder. » Du ensamma 
själ får leva i den stora glädjen att ha 
funnit Vännen framför andra vänner, 
som förbliver hos dig evinnerligen. 

För all t folket. Du får taga det or
det till dig, d u s·Jm känner dig krossad 
under tyngden av sorg, sorg över dig 
själv, sorg över din synd, sorg över 
din svaghet och brist, du som aldrig 
når fram till att kunna det du innerst 
vill, sorg över förlusten av kära, sorg 
över andras själar, som ligga som bör

da på hjärtat. Han tager del i din 

sorg, ja, han tar den bort, ~ar den hel t 
bort ifrån dig. Han är en vän, som 
bär hela din börda. Du behöver ej 
fråga: H ur skall det ske? Släpp till 
allt och han tar emot allt. »Dag från 
dag bär han våra bördor. » En under

bar glädje att med ens bli kvitt allt, 
som tynger. Det är s t o r g l ä d j e. 

A I I t folket. Det gäller sålesles 
dig, du fattige. Du som känner dig så 

ringa, att du vill gömma dig i stoftet, 

så ringa, att du ej vågar lyft3. upp ditt 
huvud. Han stannar vid din dörr. 

Hans avsikt och längtan är att dröja 

kvar hos dig. Du finner, att h3.n ej 

försmår något av det du har att bjuda ' 

honom. Han aktar det allt mycket 
högt. Du finner att det finnes en för 
vilken till och med du har värde, trots 
din ringhet och fattigdom. Och du får 
göra en ny livserfarenhet. Den stora 
glädjen strömmar till och fyller ditt 
hjärta . 

För a II t folket. Det gäller då även 
dig, du jäktade själ. Du har ej haft 
tid att glädjas. Plikterna, uppgifterna, 
allt har drivit dig framåt, och du kän
ner dig så trött, sa trött. Han kommer, 

lägger sin hand på ditt klappande hjär
ta, han lä ter den vila p3. din feberheta 
panna. Han rör vid dina känsliga ner
ver. Han passar för dig. "Kommen till 
mig, I alle, som arbeten och ären be

tungade och jag skall giva eder ro till 
edra själar. " Ro för oro. Vila för jäkt . 
Det blir stor glädje, där cn själ fa r 
sluta sig i han~; famn . 

A Il 1: folket. Det gäller dig ; som 

tynges av sjukdom, smärt~ och nöd. 

Han kommer till dig i din pl3ga, men 
ej tomhänt. Han har balsam ifrån Gi

lead med. Se upp i hans ansikte. Det 
ger dig tillförsikt och mod. Vidrör 
hans klädafåll, därifrån utgår kraft. 
Livet vänder å ter. Han är den store 
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Ilar hälsad sköna juletid' 


Kom i milt hem att gästa l 


Där du får rum, du skänker fri d. 


Bland julegåvor bästa. 


jag öppna vill för dig min dörr, 


Om än mitt tjäll är ringa. 


Du kommer nu som också förr 


Alt glädjebudskap bringa. 


Ej jordisk glans och flärd medmer 


Nin själ kan rätt förnöja, 


Nen när jag upp mot himlen ser, 


Där vill min tanke dröja. 


Där ser i helig julenatt 


Nin själ en syn, vars like 


Här icke fanns: min vän, min skatt, 


Ett evigt himmelrike. 


läkaren, som såsom ingen annan spri

der livets glädje i nödens boningar. 
A l l t folket . Det gäller dig, wm 

håller på att tjusas av världens bländ
verk. Det tomma, innehållslösa, kalla, 
som gav sig ut för att vara glädje, 

men som blott var sken, bedrägeri. 
. Jesus, Frälsaren, ger glädje, s·)m är 

full' av frid, o'ch glädje med frid är stor 
glädje. Den själ, som erfarit elen gläd

jen, vill ej byta ut den mot något an

nat i världen. 

Och du som redan funnit vägen till 

den stora glädjekällan. Till dig kom

mer Frälsaren på nytt. Han ger dig 

nåd att törsta efter mera av hans liv

givande vatten. Och den, som törstar, 

honom ger han att få ö s a med fröjd 
ur frälsningens brunnar. På den vä

gen skall du leva i erfarenhet av till 

tagande glädje. Rasta vid Elim under 

Diirovanfrån jag också hör 


En sång så skön i natten, 


En sång av mäktig änglakör, 


Likt dån av stora vatten. 


Så hör, så hör - de sjunga om 


Den största julegå va n, 


Som denna natt från himlen kom. 


0 , v i l k e n f r ö j d d ii r o van' 


Ack, skulle jag ej också då 


Här stämma In med gamman ? 


Det gäl/er mig, ja, dig också. . 


Vad mer : oss allesamman. 


Vår Frälsare, vår Konung qod, 


Vi Dig vårt lov hembära l 


Du köpt oss dyrt med heligt blod. 


Dig vare pris och ära' 


1 Ti nI. 1: 1~ . E H-r. 


ökenvandringen. Där har Herren be

rett stor glädje åt sin pilgrimsskara. 
A l l t folket. Jesu längtan att få gi

va av sin stora glädje åt människorna 
sträcker sig till alla folk, till jordens 

yttersta ändar. Ingen ras, ingen hed

ning, han m å vara aldrig så förmörkad, 
försmås av honom. De svarta träl

bundna under Hams förbannelse, de 
gula suckande u nder livets tunga 

bördor, Indiens söner i deras frukt

lösa sökande, muhammedanerna, tyng

da av fatalismens tryckande ok , den 

hedniska kvinnan i hennes förnedring, 

för alla ömmar han, alla ha rum i hans 

hjärta. Överallt dit änglabudskapet om 

den stora glädjen når, blir livet för

vandlat. 
"Ifrån jordens ändar hör man lov

sånger: En härlig , lott får den rättfär

dige.» Jes. 24: 16. E. Folke . 
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"Den läran bar gjort mig så glad". 
t\v HlIdson Taylor. 

För några år sedan behagade Gud att 
i det inre av Kina frälsa en agnostiker 
så kallas på det vetenskapliga språket en 
man, som häller före, att människan ej 
kan veta n[tgot om Gud eller det överna
turliga - och Gud vare lov att han fräl
sat flera sådana - han kan ibland an
vända till och med uttrycket i vflra ansik

hem och bad Gud att genom sin Ande öpp
na hans ögon, skulle han finna Nya Testa
mentet vara en ny bok. Han avböjde det
ta, men missionären sade tjJl honom: »Ni 
vill icke bedja för Eder själv, men Ni kan 
icke hindra mig att bedja för Eder. Jag 
skall bedja för Eder, aH Gud må öppna 
Edra ögon och Ni sl,all få se, om icke den 

Hildart kines vid sill skrivbord. 

Len -rör alt utan ord överLyga dem. Det 
finns ingen bevisföring, ,'iJken så överty
gar som elt förändrat liv, och jag lror, alt 
vi alla önska aLt få vara hjärtan och liv 
så förändrade, att de må tala för Herren. 

Då denne man uppmanades att bedja, 
föraktade han den tanken, emedan den 
syntes honom oförnuftig. Han var en 
skicklig man, som talade med talang. »Om 
det finns en Gud», sade han, »är han a llt
för stor för aLt akta på mina böner, och 
förre sten förstår han sitt verk bäst själv». 

rvlan svarade honom, att om han ginge 

bokell ändå skall för Eder bliva en ny 
bok.» Han gick hem och kände sig myc
ket underlig till mods. »Här», sade han 
för sig själv, »kommer nu denna utländska 
djävul som jag aldrig sett förr, och tror, 
alt hans böner skola göra en bok, som jag 
icke brYT mig om, inlressant för mig.» 

I-Inn åt sin kvällsvard, men kunde icke 
lMa bli att tänka på denna besynnerliga 
iM. Mission;irerna bada under tiden Gud 
aLt förändra hjärtat hos denne man, vil
ken hade stort inflytande i trakten. Efter 
kvällsvarden gick h:\n till silt bibliolek och 
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log fl'am Nya Teslamelltet, lade det ålel' 
ifrån sig, men tog så upp det igell, ty han 
kunde ej motst~l begäret att liisa däri; och 
seda n han börja t, fortsalte han därmed 
till efter midnatt. 

Missionären måsle lämna orten, luen 
Guds Ande lämnade ej denna man. Hans 
intresse var nu fän gsla t av ordet. Han 
läste boken. Gud gav honom lju s och han 
hlev sä uppfylld av välsignelse och kraft, 
att han började predika på ga torna, vilket 
var nå go t mycket märkvärdigt tör en ];j

nesisk herreman i hans ställning. Kom 
sj borgmästaren för aU göra honom all
\arsamm<1 föreställningar. »,\.tt. Ni, en 
herreman», sade han, )loch därtill en lit
terärt bildad man l,an laga Eder för a tt 
hålla tal [ör pöbeln och predib denna ut
lii ndska lära! ;\.tt Ni inle skämsbl Mannen 
svarade: »)jag predikar just diidör alt jag 
inte kan tiga. Den hiran hal' gjort mig sa 
gla d.» 

Hau fortsaLle a tt med 1,l'aft jH'cdika 
evangelium fÖl' borgmästaren, ävensom för 
ledaren för stadens skolor, som ock kom 
lill hans bostad för att tala reson med ho
nom. Ingenting hjälpte dock, han lät sig 
ej av något avsl,räekas at t Iör];unna det 
gla da budskapet om Jesus. 

En dag yar han ute och predikade pfl 
stadens gator, då en mycht dålig och illa 
känd man råkade passera. Fängslad ay 
orden »full frälsning» ställde han sig bak
om talaren och lyssnade vidare: »De t lönar 
sig icke att uppmana spelaren a tt icke 
spela - han kan icke hjiilpa det - lusten 
att spela iir hans herre; det lönar sig icke 
att uppmana opiumrökaren att icke röka 
- han kan icke hjälpa det. !\fen jag vill 
säga Eder, att Jesus Kristus kan rädda \'0.1'

Je synda re från vilken synd eller frestelse 
som helst. I-Ia'n :I';an borttaga pipans och 
spelbordets makt, lustans makt oeh varje 
synd, 'Vilken det vara må.» Vill,et under
ligt tal! Den illa kände mannen började 
att darra och tänkte: llJag undrar om den
ne Frälsare kan rädda en sådan som mig?» 
lIan kände sig alltför usel för att kunna 
upprättas, men då han hörde mer och mer 
om samme Frälsare, suckade han: }JO, att 
han ville förbarma sig över mig!» Slutli-

L A N D. 269 

gen gick han fra III, SClg talaren rält i an
siktet och sade: »Ni kännel' mig och mitt 
liv; kan Edel' Frä lsare rädda mig?» 
»Ja, han kan», var svaret. »När och hur ?» 
- »Nu och för alltid .» Predikanten rörde 
nu mannen avsides, bad med honom och 
lörldarade y tterliga re evangelium för ho
nom. 

Denne man gick direkt tillbaka till sitt 
hem, som var ett verkligt spelhelYete, ut
drev diirifrån en hel skara fallna män ocl,! 
kvinnor och förIdaradc: »De lta hus skall 
stängas, varje rum härinne gru ndligt ren
göras och när det öppnas .:inyo, ska ll det 
vara för evangeIii predikanter. Han kun
de hava förtjänt 50 dollars i yeckan ge
nom spelvinst, men från denna stund aY
stod han fr:lI1 sådan vinning och valde a tt 
vara en fattig man , men frigjord i Jesus 
Kristus. Hans familj blev l;or t därefter 
omvänd och den förä ndring som ske tt med 
hela hemmet var tydlig iiir alla i trakten. 

Huru mycket hava vi ej att lära av den 
lorne Gudsförnekaren. Behöva vi ej just 
ett sådant nit som han hade? Brhöva vi 
ej så fyllas med Guds Ande och sa bemäk
tigas av Guds sannin g att vi ej kunna tiga 
därmed? Detta är en möjlighet". Herrell 
icke blott tilHredsstä lJer den törstande sjä
len och fyllel' den hungrande med sitt go
da, utan han kan också göra hjärtats bä
gare övedlödande. )Den som tror P~l mig. 
av hans liv skola flyta strömmar av levan, 
de vatten.») Må vi så lämna oss åt Herren 
Jesus att han i oss får utföra just vad han 
önskar och vi skola Ut erfara, alt han sl,all 
giva oss "ael hans ord lo\'ar. 

Bön om att sann julglädje må få fylla 
allas hjärtan och att budskapet därom 
må spridas vida. Sid. 268. 

De nya kommittelcdamöterna. S. 272 
Våra missionärskandidater. 
Verksamheten på fältet. S. 273 f. 
yfissiollstidningel1 Sinims Land. 
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En underlig erfarenhet. 
ElI li11"11illll ],inesb' illll a prOYillS('11 

Anhllei fick CII dag rör c irka ;lO C11' SC'(]illl 
l'eda p il, alt ull iillnillgetr kOlllmit lill hCII

IlCS h emlrakt. non uppfylld es da a l' CIl 

rörskriiekli g fruktan [11l alla , som kOllll\lO 
i n iirheten ~l l' dem skulle hli bC'smiltadc a\' 
dC!';ls lurt. Och (le l yorc ju n"got förIiir
ligt 0111 sa sk ulle -kl' IlIed l1enlll' . Ne j, hOI I 
,k ulle d,l \'iil akla sig d iirför. 

EIl kYlill gjorde h011 l' ll ullde', lig l'rI~l-

1'('lIl-1 c l. llon s"g plölsligt el t starkt ~ 1,el1 

[1;\ sin g,l rcl. \id uiirlllar\.' !H' lra l,landl' " Ig 

hon, a ll iUllli detta \'ar CIl Illall med ('il 

Luk i handen . Ilon bIl'\' m y cket fÖ r l'a n,H] 
Illen dri s ladt' s ig dock rr"lga hon oIII, Yil 
kcn buk han h,l(l c i sill hand. SnlrL'! hl,'\': 
11 (; ;; lil[eyallgl ' li (' ~ , "I '1 1 rar (/11 \'l'la del. » Ilo ll 
hadr hörl, a ll dcn plals, d ii r IlIHillning,l r
na bodde uch prediLlde sin Iii ra k;lil;1 des 
S'l. :\I('u dil Y<lgadl' hon yiss t icke alt g ,. 
Sa gick hOIl iu i , itl rlllll. Del \'<1 1' Jö nlll 
deJ'ligl: hOll hade ju skl'll e t J'rmn[ör si g. 

1'<1 nallen kunde hOIl ('j soy<\ rör ,keiids 
, klIII , ly \'al'( ' sig hOll hadl' öoo llcn , Iul m, 
oll( r iippll<l , sa g hon ljussk 'nl'!. Nr,s l;l dag 
l; iinrlc. h o n sig Il'öll cK il lli'c!s[;l gc n. Sag 
äH'1l da ,,];(;ucl fra mliir si g. S ~ I ";lr dd 
än'll palölj a nd c lY;! dygn. 

Sonen kom ~tll Wgga m iirkc lil1. hur hk/; 
och sjuk modern s, lg ut. Han fr"gad', \' ~ ,d 
or~ ~lkl'n d iirlill \·ar. Iron kunde d:1 ej döl
ja , \'ad 110n upplr\';1 t, Il lan ollll:dad(' J'iir
h ;dlallclL'1 och slUladl' llIl'r l all si iga: »[-'01'1
~ iilll'r rlel s:\ hiir. s,i mås/ c j'lg i Ill()rgoll 
g:', och fdga del!! om de l ta. » - »0, IH',i, 
)lej niO!', gil icke dil », ropade alla i 11<' 111
JlIcl , »(];t la dc ut edert hj ä rl 'l oeh l'r11'~1 

ögon och göra lll edicin <1\' .» - »,]a, dd 
kall då icke hj iilpas», sa de h on, »jag ];'111 

e j rOl'ls ~illa P ,I d e lla siitl. Ocl! förr es lell ii i' 
jag jn (' j ~a Iang l rr ~nl 70-lal('l, jag kall i 
alla lall ej leva länge . Dc Jll:l gä1'lla la, 
\ad cl e "ilja . :\Ien \'ad skola dc cgrnlligen 
gi.ira m ed s~lda nt gammalt. » 

Blt-ka och da rrande av frllldall ,ij klc rk 
förmana och Y:l.rn a henne pil det alh';jrJi
gastc alt icl; c ga nära 1I1!i\IJninga rn<ls Olll
r;'ld e. :\'1('1'1 hOll stod f;1S!: \'id sill bpsIIII. 
)J!T('iJre <löden iin d e tl!:\ jag g('llomg:ltt dc s

sa dygl!». sade h011. » \kll gör ni nu i ord
ning en l\'iillb,dja , \'<lri jag' bn bada, och 
tag JraJ1l ren;l ];Iäck r . sa ull. jag br bylH 
om, d~l jag k o mm er igen. Sedan br ~inn ~ 

\'i d e kli\der, jag har ]la I1lig, sa blir ,ll'i 
ingcn fara rör alt ni bli besmittade». 
S~gl och gjort. TTun gick till llli ss ionii

rens bos lad. Dd \' ~H Cll lllö( I [l'~lln \';]11(1
l·in/-!. ly 11II sl't bg Jllyd,et högt. ,;)som 
alla hus i söder göra rö r dc lll tll1ga ÖVl'l'

s \' ~irnnil!ga rn!l s skull. D,t h on korn nära , 
hck mi ssioniirrll s huslru S,v ll p ;} h('nne Otl! 
gick för ,11t hj iilp <l hl'nnl ' uppför trappor
l!:.l. \Jen r!rll g'amla \': 'Igadl' vissl iel" , 1'Ö
ra ul[(lllnin gr lls viinligl 1I1 s lr~ickt a h a nd 
lItan had all s jiih ra kra\'[;) sig upp S~ ! 

S J11 ({ nill g 01l1. 

Inne i l:os la<l('11 IJjöds hOl! all sitta P ~l 

1' 11 fin slol. Frl1l! sjiih log en lik,lclan 
, 101 o('h snl!(' sig s;'l n iira henn e so m möj
ligt Iör' alt drl! gamla skull e h öra 0('L! fiir
sia henne bällrr . '\lel1 (U bl ev h' )il :111",11'
lig l r iidrl , drog sin slol i[r:tn fruns och 
r opacle: »0, kOll! inle Il iira mig, kom inl e: 
niira lllig.» [.'rlll!, SOll! förslod hennes Yill 
sl,epliga frnktan, sa lle sig s;\ langt ifra n 
henne SOIll m öjligt och hörj ;lde försikligl 
[dga henne Oll! anledningen 1iH henne~ 

be:,öl,. D'l olllt~lJ a (lc (len gamla allt och 
rl'ag:llle , om ck kunde siiga henne. \'ilkell 
bol, m;11lne n i hC'I1I1C', syn h acle haft i han
rl('n. Frul! gick da efter en bilwl och fr:, ~ 
g ,l[] c, 0111 de n hok, h o n selt i 'ynt'n, \,,11' 

s:ldan. ».)a, just s;'ldan , just liknll nl!», 1'0 

[)ark elel! gallll a glad, 
Ertcr en s iiIl a hönesu('k till Gud om \'is 

11('t oel1 hj iilp började S:I missi o Il ~irsfrtln 

omlala den underbara bokeIl s ursprung 
och inllchfdl i korla dr ,lg, v arpa d p ll gam
la dam en gick hcn1. Srl so rn h Oll sag t, ill
IJa,Il hon gick helTli[r,in, badade h OIl (Jch 
ikliiddc sig rena l;\~iclcr viel hpll\ko 11S1('1l 
och briin(J.. allt, hon h a ft pr, sig. [>;1 nal
len so\' hon gOlt, s~lg intet ljussken . M('n 
Haltl'n d iir!,'t ~ derkolll det och s törde hen-
1I<'S sÖllln, sa alt hon !lästa dag Il1Usll' ga 
lill mi ssionss tationen igen o(':h höra Ill C['[l 

111- dcn IIllrll-rbar;1 bol,el!. S:'l sk edde CI('ra 
(hg'l!'. \'"r del n ,igoll dag , hOll rörsum
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m ", d e <lit g ,l, ~il(']'ko lll s l,cne! uch ,~j o nlc 

h(' lIne ~Öl1ll1lö s , GenOlll dessa hesök kOI11 
hon a lt l,'lra 1, 'llIna d r lt kY a nde Gudcll 
o('h hcs tiillld e s ig för atl hdllro ]l :l IHlllUIll , 

Da hOIl JJe!' iill a dc Olll , ill he~ lut lö r 
s illa ha!' ll , upp fylldes dc a y dcn slör<., ta 
Iii l'skriick clsc och tllropach': " .\[0 1', 11 ,1 1' du 
1111 OC k S ;1 i\li t utl iilllling: lr 
I\;lS m edicill ': Du ii I' ju fii r
I r oll mL 0 , Yl' oss l O, \'l' 

oss ~ ») 

)), \ ck Il ej, l11ill :1 1;,1!' 11 , d e l 
har j ag ('j gj ort. ,hg 11 :11' 
('j ,dit el le r dru ckit ILlgol 
diir, men ,Jes us, de n st un' 
hi ml a fade r Ils SLln, ba r ö p p
Ilat mitt hj iirt as ('.go II , S;I 

a tt j ag Li tt se ;IJ! mill 
okullnigh e t och min 'Y IHI. 
J1:1\1 ha r fiirblil mi g :d ll, 
och mill sP I iiI' lr id s l. » 

])cl. :tlers lod nu rö r !Ja!' 
11(:11 a lt se, o m hon skulll' 
laga s kada ay a lt h o n sa 
OJ i : ~. IJcsöktc uthlunjng;l l"l1 'l. 

Intct intr iiifadc d ock, lIl <l n 
IiJr \'a r dag, som gic k, syn 
les b cnll rs gliidj c Odl \'iil
befinnand e [ö rök a ~. uch 
.I esl.l frid r ikli g t slr;l! atk UI' 

h enn es ögo n, IIon kÖPI(' 
Cl! hi bel och beslö t atL Li r :! 
" ig el t ny tt skr iv lec!;('n Ii i r 
varje dag, IIon yar S,l i\' 
r ig alt lär a, all h O Il "id 
si n död, Tö r ej Iiin ge S(' 

d a n, "id 98 ~Irs Md er , 1! ,ltk 
hi s t igeno l11 bibeln Il.. ,,, 
ganger. 98 ~\r ~lr ell O\" ~\l1

ligt h ög äld cl' i h ina, 111 C I1 

den Iriils ning, h o n 1I101l 0g, 

sV lltes gö ra henn e un g p,i ny tt, 
Före sin död fi c k hOll gl ~i djcn se si n 

~o n , liill1l1 <1 s ill oriillfiirdiga sy' sla i ['~Icl

huse t ( nämli ge n alt ulpress,1 p ellningar <1 \ ' 

fÖl ' hr ott fal skl anklag:J d c mi\l1l1i sl,or) oe h 
" brfa sig hede rli g t arbe te, lIon fick ock 
S.c fler'a aV sina a nhörig" ko 111 111 fl till lro 
p,t de l1 Gud, som g jort h Clll1e S,I ly ckli g 
och till stl s tor vid sig ne1 sc, 11011 Lil11l1 a de 
e tt " Iorl lOnlrllIn e[t cr sig, 

OV <lnst Clcnd c h illlt!c!sc be r ä t ladcs a\' 

kinesiske p a s lorn J oha n Li linde r en ay 
sto rmötesclaga rna p{1 co uts lalion 
Puch eng-clistriktct i y;'Il-as och gjorde elt 
miil,li g t illtryck p;', oss :1I1a , Ha n h ad e 
personl ige lI bill t hcnl1c oc h \' ill e genom 
a lt herä tt a henncs le\'na dsh is lorb vi sa, 

(i a IlIlJl U! !;i ll cs /;uil1l1 (1, 

hur IIerren pa s itt undcrb <J ra sä ll k<1l1 
söl" t och Yinna m ä nnisko sjä la r och fylla 
dem med den frid , som över gå r allt för
s ta m!. II an k a n ned r iva la nk emura r oeh 
inlaga de s ta rk as te LAs len, som uppresa 
sig m o t Guds l, unskap i Kri s tus J esus, 

Nu nr o kanske förh å llandena i st ort 
fö r ä ndra d e och m ycket av för domarna 
lo rde vara borta, men i m era a v) iigs lIa 
och oupplys ta trakte r r c"l t! er ä nnu sanlIlla 
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Nya kornmitteledamöter. 
Vid senas le kommitlesammanträdel be

slöts invälja komministern Joh. Lindberg 
och tandläkaren Josef uon Malmborg, 
Stockholm. till suppleanter i Kommillen 
för Sven. ka Missionen i Kina. 

Vi bedja alt härmed f:\ ultala ett varmt 
välkommen till dem bada och vilja också 
bedj a vår tidnings förL'bcdjande läsare att 
med tacksamhet till Glid iM,gkomma dL's
sa våra n~'a kommitteledamöter i förbön. 

Ny missionsarbetare. 
Vid ovan omnämnda s,unmanträde ha

de kommilten ocks:\ gliidjen all kunna 
bevilja en ansökan 1'1":111 st'lllinariL'lärarin
nan, fröken Elsie Rudvull, Jönköpiug, om 
all Irt ut ' ~ till Kina SO \11 S. M. 1(:5 mis
sionär. 

~\ven till 11l'nne vilja vi allts:, ultala ett 
varmt: välkommen! Och ~i\"('n henne vilja 
vi anbefalla ;H missionsv iillncmas hiJg
koms t i förbön med taeksiigelse. 

okunnighetens II1vrkcJ". Sjiil\" har jag p:', 
förfr:igan, om det ännu finnes sädana, 
som ha samma vidskepliga tankar som 
ovannämnda kvillna, av v~,ra bibelkvin
nor fätt till svar, att sLi verkligen är för
hållandet. lIm' mi',nga springa ej skyggt 
in och stänga sina dörrar, då de få se oss 
nalkas deras helll. P t' mimga andra sätt 
ha vi även få tt se och höra, a lt fienden 
håller många, m~,nga bundna i vidske
pelsens garn. 

Därför behöver missionären mycken 
förbön om vishet och nåd att r ä tt »tagm) 
sådana· människor. :Må Gud giva oss 
många »infödda missionären) sådana som 
pastor Li. Han är ett levande vittne om 
Guds underbara kraft. Genom att av Her
ren Jesus hava blivit helad från .obotlig 
sjukdom och förnyad i sin ande, är han 
nu »ett kiril lill heder», Gud till ära. 

Hanna Wang. 

L A N D. 20 december ln6_ 

Mr. Hoste's och Mr. Martin's besök [ 
Stockholm. 
Kina Inlandsmissionens föreståndare, 

(general director) D. E. Hosle, sam t mi 
sionssekreterare John B. Marlin fr ån Lon 
don hava i dagarna besökt Sto ·J;:holm _ 
Vi hoppas att i nästa nummer kunna r e
dogöra för den givande samvaron m 
dessa vördade vii nner. 

Hans Stjärna i Östern. 
PC, Il\angas begäran beslöt l ar !\:uU\

milten för Sv. Missionen i Kina att u t
giva "f,r missionskalender även hiiftacl •. 
Den karloillTade upplagan är nu sluts;'llrl 
och likas C, de ex. vi hilit binda i klotband, 
Av elen häftade upplagan [,terslår emcl
l Ttid ännu elt antal exempl:1r. Vi äro, 
svnnerli"I'll tacksamma för yar och l,n 
s'o m vill och kan hjälpa oss med att r :~ 
~iyen dcs~ a sålda. 

Till våra prenumerantsamiare. 
Hiirmed vilja vi rikta ell innerlig vii 1

jan till v~,ra värderade medhjälpare, vilka 
samla prenumeranter, alt söka göra dett a 
i ~od tid före [,rsskiflet. l'pplagan kan 
c1:l IiitIa re beräknas. 

I samband hiirmed ber red. att ra ]> ;1

Jlt'ka. att det slär prenumerantsamiare
lritt aH rekvirera tidningen :1utingen ge
nom närmaste postkontor eller direkt 
iran eXjJ('ditionen. Det stJr yar och en; 
fritt alt häf\'idlag handla, som man fin
ner lämpligast. Se för övrigt prcllume
rationsanll1äl:m. 

Vi motlaga med s törs ta tacksamhet alf 
den hjälp, som gives oss för att m tid
ningen spridd. 

Trel tondedagen 
kl. 11 f. m. anordnar S. M. l';:., i likhe[ 

med föregående år, en missionshögtid t 
BetesdaJ.:yrJ..:an, Floragatan 8, Sthlm, rl :'l 
sparhössor och offergåvor mottiJgas. 

Program för mötet kommer att införa
såsom annons i Sv. Dagbladet, Sv. Mor
g'onbladet och Stocl'holms-Tidningcn. Mi 
sionrns yänner hälsas varmt välkomna, 
och vi anbefalla mötet åt mis,;ions-vän 
nernas hågkomst och förbön. 
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Evangelium tör hela skapelsen. 
Den 18 mars 1926 drogo vi åter i fält 

med stora predikotältet, denna gang 40 Ii 
(20 km.) å t nordost till byn Shu-ma, n~ira 
gränsen till Mde Yi.ineheng- och l sbih · 
distriktet. H~ir fingo vi sIa upp dctsamma 
inom det stora Förfiidernas Tempel och 
t8ga ,'år bostad i det illtill belägna, 500. 
~ir gamla Stenbuddas f. d. kloster. i\lin
Ilesvårdcn ::lY stcn datcrar sig tr:ln :\Iing
dynastien, som började regrl'a i Kina i't r 
1:')68 e. Kr. P;l. den stär att läsa om "Il 

skor erhöllo här för första gå ngrn kun
skap om Guds frälsning tjt:nom Jesus. 
Kristus. Ack, bedjen, att den Helige linde 
måtte påverka många hjärtan /iII fräl s
ning. I byn blev en gammal man, lang, 
68 ~lr, troende och fick strax lida ej sa 
litet försmädelse. Rätt stor uppmuntran 
beredde oss en 55-årig man, Chang Ping
sin. Det uppdagades, att han trott p~ 
Herren, all tsedan han för tio [lr tillbaka 
hörde evangelium i Sian (Shensis huvud 
stad) och sedan dess ej tillbett avgudar. 
Han hade understundom besökt gudstjäns
terna i Yi.incheng, men ej vidare studerat 
läran. Nu har han köpt cn helbibel, oeh 
som han ~ir bådc läs- och skrivkunnig, h, 1

1JJ'cliikoliil/. Folo: Olga 8"01/.<,\011. 

fruktansviird jordbä \'n ing, som raserade 
tcmplet, oehgenom viJl,en aUa stenstoder
na av Budda och hans lärjungar brötos 
sönder. »De äro begravna i en stor brunn 
på klostrets bakgård», sade tempelvakta
ren. Jag tackade Gud i mitt hj ärta, att vi 
ej behöva tjäna sådana gudar. 

Här pågick arbetet i ctt sträck under sex 
\'eekors tid med fem predikanter (Yuan, 
Ti, Lu, Hsie och undertecknad) samt två 
portvaktare (Chao och Hsie). Två av predi
kanterna voro dock endast tilHälliga. De 
två portvaktarna besökte tun'is byarna 
runt omkring för alt sälja evangeliedelar 
och inbjuda tiU mötena. :Ylin hustru och 
två bibelkvinnor hjälpte till a tt undervisa 
kvinnorna i 9 daga r. Ilundratals männi

ler han f. n. pa att på allvar forska i skrif
terna för att »Hl veta, vad detta skall be
tyda», A pg. 17: 20. Bedjen, kära syskon•. 
.~iirskill för denne man, som ~iger begåv
ning som talare, nit och ofta uppträder på 
marknader och predikar mot avguderiet, 
alt han m~l bli en evangeIie förkunnare . 

Så kom vårmissionsmötenas tid. P :i 
stationen hölls delta lördag och söndag l' 
och 2 maj i vår t vackra nya l<apell, var~ 
vid fem personer döptes till Kristus. Bland' 
dt'm var en löftesrik ung man, Uang, 23: 
år, och 60-åriga, varma fru lang, först
lingen från l<öpingen Hsi-chang. På denna 
viktiga plats hoppas Yi snart l,unna öppn;, 
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CIl ny uL~L,l\i01l llled kreLsförsalllling. En
ligt sladgarna Ill,isle det finnas 20 diipla 
1;l'islna P,l l'n plats, av vilka J kuona Ij ii
Ila som l;yrkor,'td, illnalJ cn l;relsförsalll
ling Etr crl;ännande av modcrförsamling
CIl. I denna l;rets fatlas IlU bloll fyra per
'Olll'r. Som pretlil;ohjiilp i Chiehchow h<l
,l(·~ vi ('11 herr IIsie Iran Norska mi ~s ioll('1l 

i Shansi samt gamle p,lslor Ching. Da V;l!' 

.g'lInJe viin va rit en trappa upp och l)('d i l 
rör In. llsie, 50 11l lWSligt iJl sjuklw t, ritkt dc 
han vid Iled~aelltll'l i lHör];ret laga 11IisLl' 
p il Ir<tppslpg, Lilla och bryla l'lIa [;lrbl'l lcl 

l,,{'il/sYl/den 1\..lIo)/-li. 

;..cans]'a s "[lrL I1al\ v{\!'cbs L n. pi\ l'ngebLl 
~jukhusl'l i Pingiang. 

Y;\flnötet p;t ulslalionen Chin,gloll hölls 
den 8 och 9 maj, d f\ bro ,long. B 'fg 0('1, min 
hll~lrLl voro lJlecl. Församlingen hiir uchii
v (' r m 'eke n förbön . 

.\Ii ssions ln ötct i Yi'th siang (Usiang) höll s 
(len 15 och 1(; maj, d;', ja g P ~\ pastor Chinys 
uppdrag döple Ire män..\.v vitlnes hördl'll 
P ~\ aftonen Iramgick, att dessa lre ha(k 
a1\a, direkt eller indirekt, blivit. vunna Wr 
J[(' rr~n genom den avlidne nitiske mi s
..ipnsläl,arclI il:r John Carrs cvangclisl;a 
v \? rl,salflhrl pa hiu<l InlanclsmissionclIs 
sjukhus i l'ingiang, Shansi. ;\rbe tel i 
Yiih sia ng, vi,r ganil" ulstalion , iir hell DC:l 
h · lIet sjiilvlIlld''l'hftll<tntle och ledl's av 

p,lslor Chillg mcd hjälp av ell porlY<lI;l 
och (ör,:;HlIlillgens l[(~ di:t!;ollc!'. 

Del! 17 maj slogs lälld IlPP SOIlI valIligt 
P:l v:irrn;trklla,kll i Chiehchow !Je' (kil 

ga IIIhl pbl.';clI sU'ax IIl ,i nför viislra sIads
porielI, (J nlL' I Jiiirkunnadcs i dclsa lllllla 
11l1(lcl' J9 dagen'. Prcdikoarbelct p" lIIark
naden deIlll;! gallg v;H dubbelt ini resS<lll t, 
i ly ;ilt vi erhöIIu lill [ltelse alt verka inolll 
s jiil":l dl'[ slo r ;\ telllpelomr[\dcl. JIii\' Ilad
dl', 1lI ;,n g~l , SOIll ej bcsö]dc li.illet diirll l;Jl\
rör. .\rhl'll' l p;;gick liU ~:'tlll lid igl pi'\ [VCIl 

11(' pJ~\s('!'. Var s l;HI iir 
kri[(sgudcn ](uGIl/is fö
delseorl, dell llll's l J>oJlu
liil'l' <lY :111 ;1 li.iJl<ls gudar. 
Till hallS iir;) har dell;l 
kolossala lempel JJvg!{l s . 
lkn b~isla plalsen hakolll 
s~,,\'a Il'l1I]lelhalkll ("ari 
d" l v~i1di,4;1 belätl'l sl i,)' 
IIppsl iillt) hade Yi rid I 
Iiiflc p<1, men som bud
liisljlI't'dil;anl"l'n ;, redall 
lallal )los l,) diil', ville Yi 
nalurligl·vi.' ej orua dl'llI 
UL;lil ilJtogo ('n <lnl1<111 

pl;ll, i östra pl'l;llTcl(lcn. 
1': 11 s l(l ]' lalla syajadc ul<lII 

liir (Ich "isadl' V"I'<I »[i'u'
ger". rypiirr iiI''' [Ii 011/ 
{eJr id preriikOlli er i dc/l (/ 
sifl 0/11 mcr IllyrenoIlIk 

nr/n'lc, 0, all vi räll besinnadc IIeJ'
I'cns .!es lI ord i i\hll. \l:3S: »lIerljclI 
(ördellskllll .s/;6rdclls Il l'I'1'e , all hl/II 
scinder II/ nrIJc/(1}'(! lill sill s[;ön!». Yi 
iiga inlel Skriftens ord om ni'tgot alln;11 
siW, "It ansl;afl'a arbelare rör s körden , Eu
dasl och all(' lI ;\sl: bed.ien skördens Herre 
0111 del1I. 0, alt vi da ];lInde räll llcd/u. 
od, (;lId skulle siiken Ilpppiicka och siin
da ul dem. lhinidlag ~ir' deras underlltJlI 
('II underordnad fr;iga . Den stora ~vrlrig-

1Icll'II iiI' alt filllw tic riilta personerna . 

EX<lnll'n hölls i gosskolon med ](i e!e"PI' 
eT] dag i slutet aY maj, då nem premier ul
deb(lt's för flit och gOlt npp[öramle. Den 
unge h'trarc:n Chrllg, SOIll hrtr Ijänal sil l 
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törsta "r, ilar skött <lrlJclel till hch\Icn
hel. 

'1lin hustru och tHnne bibelk\illJlor h,) 
gcnom h uslJ cs ö], och gäslel1lollagning Yl'r
kat bland J.;.Yinnorna i s laden. Pil slatio
nen ha söndagsskola och prcdikan h imils 
0 11\ sölltlag,lrna och dessulolll dagliga all
daklsslllmler l\lorgOIl och. allon. En g,lllg 
i lll ill1ad c n samlas \i kr:ng n a llY<lr<lsbor 
det. 'ILIlIe Ilerrens vilja genolll ,dll \in 
na l'rarng[tng. 

SOIJl1118 rro i juli Inli. 11 el/rit: Tjiider. 

Från Hanehengdistriktet. 
1· (,rsIa söndagl'1l j ,cplclllber \al' rld 

I\\,llladslllöle i lJallclll'ug. Till < Idana hrp
kal· Fal' ;llltid l"örsöka resa. N~ir 'nI Far 
dCJlna g;l ng yar borll'('s l, beslöl jag mig 
[iir ,lIl rara dit. J:1g sl<trlad" pa löl'lbg 
!\lurgon, Illcn Hl"slc, ]l" gru nd ay all dl' 
skra backarua bli,il Jörstörrla a\ n'gnl'!, 
rCsa l'll s lor ollni"lg. Fi ck da li gga i Tsi
ell·uan pa nallell och kOll) till I-bll chen g 
lidjgl pil sönlbgsrnorgoll. Diir illn j.ig . ~I 

kiidds rnllt motlagen a\ de Ir"cnde, vilka 
del y,)r cn slor gliidjc ri"J!· mi g ,tlt ra möt'l. 

l'a rönniddogen ledde ja.L\ SIOI';l guds
tj~inslell saml n.ltlyardsmöll ' l Ibrdlel'. .\Y 

g:11\\1e hiralTII Feng hleY j,lg S{, bjut!t-n Jla 
llliddag i galul;npl'llel. Sedan )Ja dil'l'lIIid
elagl'll h,lI_k Yi dl m.vckel rOligt sungllll>[· i 

kapellet. ll iiret!cl' lick jag se dl' s,i lrt'y}igl 
J'cpareJ'ade och ~illdam,\lscnliga nyköpla lo
kal erna lör kvinnoskolan. Yidare gick jag 
omkring öyerallt p;l slatiollen, dill' Y~lr 

krok påminner om kiir,\ min Ilen fl'<\n lU 
jag som litcn lekte d ~i L Det iir niislall, ;ltL 
j:lghadc god lu s t all slanna kya l' diir. Y;\l· 
gang j,lg kOl1lmer lill eld bil' a gamla . Il ,1I1
cllcng, '1lell> nej. Gud har ju giYil· mig en 
al1l1<1n uppgill jusl 1111. 

1''iilj;\Ilde morgon bjöds jag P;l frukust 
ay en <l Y di:Jkc-nerna i s ladel1, Sedan staF
iade .den diakonen, l;ir;1['('n Fengoeh iag 
p:1 ]'("<1 lilL She-lang, rör all n'sa ·lill rJi~h 

kOllen Ilsii. - .Jag hade egenllige l~ bcriiJ-:
n,ll att Il" 11},'lIIdagcJl Ylinda 0111 hcm till 
IIoynng, Illell fick, Iliil' jag l;om till 1-1:111

clH'IJg höra, alL dell ~7-il['ige gamla llS tal
g"bbcll'l, diakon JJsiis lar, L\1l 1(1 hem ,till . 
(;ncl. Tänk, han hari..: nnder <lila dc s jutton 
,II'. ~()m g;'lll sl'd:1l1 han hirl binn<l Ilerren , 

ej va r il sjuk cn g;lllg. lIan had(' i sin by 
I"crldigen rålt vara elt undcrb<lrt vittnes
börd om Guds fr~ils,tnde nåd genom .Jesus 
- Han hade nu slutligen en dag blivit S:l. 
lrÖI·t och orkade ej ,ila n;lgol. Då lade h,lIl 
sig alt vila, och S~l i:Jg han i lio tbgal ' Ul:111 
Il"gon viirk ellcr pElga och \ltan behov <1" 
liida. och soulIJ<\lle så cn <lflon he ll frid
fullt in. 

Il ela Llllliljcu sörjde hOl\Oln upprildigl. 
Iv h a n hade ju Hltl yara medel all löra 
(icm ;llI a till Gud, oeh han val' den , so m 
linder alla dc g;"ll!gna :ll-en ej rörsunlln;Hle 
elI enda andaktsstund. Underhar[ ',II' del 
!;iil'a om. huru han för IL-,gl-a iII' sedan ha
de Iwsökt llancheng »" ell bngfrcdag. 
![an hadl' (!:t vid mÖlet - sullit orh h·ssn:tl 
lill predikan om Jesu slol'a \llgiv'HIf!(, ],~ll'

lek. - Han bl!'\' S~, gripen ay hUlbklp 'l , al! 
han IlIcd 1;ll':lrn::\ 1' innande ul fö r· kin(lPrna 
gil·j; fram och ];niihöjde vid pn:dikstolcn. 
(bl' hal! gr;tlande, h ögljull l<tekad e ll e rJ'('1I 
.lt- sus fiir hans uutgrundliga kiirkk . Yi",,,! 
uiir llall Iiir oss synd: lre dog kllrsl'ls dijd 
DI'l Val' ingen som kllnde hirll<l 1;\ ['::\1' n <I 

lil l baj,;~ eller' Ya ra ()I·lird al" LleJl bÖOl'l1. , 
C;uds :\nIJc h'lflt· j,iillls s;l. innerligt niir" 
dl'll dagen. 

t\ll n ~i r denna Illall slutat sina Il:tgal'. 
hn<l(' till hallS begravning s;lml:"s 1'11 hd 
1':1<1 nv trOl'ndc rör att ej 1ala om dell stor:l I 
skara shiktingar oell ,·ä nner bi·lde Jrfln !lc
r as egen bY liksum [dn nera andra plat
ser, som "ilie bedra h01\01ll med att vara 
niiryara ndc. Begra V1\ ingen pågick i t Yi\ lbl
gaj'. Yi kommo dit pil m~tndagen "itlmid
ilagstiden. och d;:1 lwde de redan v'll'il. 
samlade en hal\' dag. 

De! var roligt all SI' , huru dc lroende 
kUI.l,du la Jelhl.· del hela , sa , alt allt kunde 
[örs igga i 1.'11 krisll'n anda , trots a tl de 
rlesla giiskrna . icke voro, lrocnde. . l~:l 

lJlfHldagen hade .Yi ly~nne goda Inölen 
lilJs(\mrnans. . PlI tisdag-s morgon , strax: 
efter sedan ilet ljlJsnal, skedde begrav
ningt! u. som j:lg Iiek leda. :\Ila l'öljd(' (br-. 
,·id yjlJjgt mina förslag bcJräffande o]'d~ 

ningcn ·vid begravningeIl . . Ule Yid graycn 
fick ·ja'g .tilJfiille all tala till en slor sbr:! . 
miinniskor, som silmlals d~ir. Gud .gin' :rtt 
rJI~ rillgt' n;lgol yarakligt intryck! 

:l1orlin flery!iIlY. 
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En av de stilla. 
Gamla fru Dang (eller »Hanna». SUIII Yi 

kalla henne, därför alt hon aldrig Jr borta 
fran gudstjänsten, s;·lvida ej sjnkJom hind
rar hl'nne) kom och hade elt Yikligt ären
de: »Kan min unga sonhustru f, bo här 
un der oroligheterna», frågade hon och 
tillade : »Jag ville gärna. att hon skulle va
ra en längre tid, så alt hon kunde 1:1 lära 
känna Gud.» »Hann;») var enS;11\1 :roende 
i silt hem oeh bad alltid s ~( innerligt, att 
Gud skulle frälsa hennes familj. 

Unga fm Dang kom. Hon hade bund
na föller och haret upps;lll, ~:I att det P~(-

Gl"Llf}jJ (Il) Uneskuinnor. 

minde om sLjärLen på en skorpion. lIon 
var handlande Dangs andra hustru. Den 
första hade dött och dterlämnat en dot
ter, In-Lsyn, och en fosterson . Hon var 
från ett hedniskt hem och rädd för oss 
och Yar lära men glad att L"t skydd under 
det att en av dc många stormarna gick 
fram över Yar arma stad. 

Stilla var hon och förblev så. Det sug 
icke mycket lovande ut. Hon sade aldrig, 
vad hon tänkte. Katekesen och hibelsprå
ken läste hon som de andra, men vad hon 
tog emot, var ej lält att först~(. Efter 6 
veckors yj stelse p å stationen reste hon 
hem. En efterlängtad gosse vart dem gi
ven. Det hlev glädjf', och vi gladdes med 

dem. Det behagade dock Herren att ta '~ ;t 

hem den lille, innan han fyllt 1 år. Slwll e 
detta skilja henne från oss? 

Efter ett par år ricl, hon å tel' ett bar \. 
men även detta fick flylla högre upp. Sil
kert skulle hennes hednisl,a sliiktingar 
härleda denna olyclw fran hennes um
gänge med oss. ~Ien Herren hade andr a 
tankar. Nu fick Gud hennes hjärta 11 lt. 
och hon kom och begärde Jopet. 

Lika stilla yar hon, men man sag nu, a lt 
Guds ord hade blivit s .. som mat och dryck 
för henne. Yi hade en skön förbereJ eI (' 
tid för dopet den ,,5ren . Secl:!n den tide n 

:·11· hon alllid med oss vid 
~al1lmallkomsterna, s~(\'ilt det 
ilr möjligl. Alltid läser h II 

upp silt bibelspra k på sö n
d;l gslIlorgollell. Och nu h;ll· 

C·ud givit henne Lvrl ['gna 
b"rn, som hon sy nes ia !lC'
halla. 

När kYill[]()l"Iw skola ut 
tv;:( och 1\·;1 p il en 5öndng,, 
eflermidda g 'ller vid andra 
tillfällen, då är hon alltid 
med som ett stilla vittne Yid 
sidan av sin »Arom), en kYin
na, som har Hillare för alt 
tala. 

En släkting, som sköt er 
lIeras jordbruk, har ocks,l 
hlivit vunnen för Herren och 
är en varm kristen. Vidare 
rörde Gud vid handlanden 

Dangs hjärta, så aLt han blev den trC'rlje 
Ir~ll1 deLta hem som döptes. 

Vid sista stormötet blev också doLtern 
In-tsyn genom dopet upptagen i för sam
lingen . Hon g,lr i Daggryningens skola 
och är en riktigt snäll och gudfruktig 
flicka. 

»Hanna» är ju gammal och skröplig och 
litet otålig ibland, men sonhustrun tiger 
och utför sitt arbete i trohet och flit. Och 
de ting, som höra Guds rike till, höra od,
så henne till. },r det fr edagsmöte i deras 
hem (möte för h~clningarna), så är gamla 
»Hanna» och unga Iru Dang ouLtröttliga 
att gå och inbjuda till mötet. Det fMLns· 
icke heller öhörare i deras hem, när mö
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tet hålles där. Och allt är s~\ pyntat och 
rent. De längta efter a lt andra skola f~\ del 
a v deras tro och hopp för evigheten. 

Nog få de också uppbära smälel, från 
<na hedniska släktingar, något som mer 
och mer synes bliva de kristnas lott bär i 
·Ostern. Men fru Dang g;lr stilla sin väg 
iram och vittnar med sitt liv om vem hon 
tjäna r och iilskar. 

)) Så frukta dig icke, du kungliga brud, 
Som går här förtrampad och hädd! 
D u är dock en boren furstinna av Gud, 
Fas t ännu i re~drälden kläde!. 
Men vet, din förklädnad skall falla en 

gång 
Och skön i din prydning du stå 
och bälsas med jubel av änglarnas s~lIlg 

Och arvet och kronan undhu) 
Dagny Bergling. 

Frän [shih Sha. 
Vårt höstmöte är just slut. Längt före 

{lager i . morse började somliga av delta
garna röra P~I sig; det var de avlägset bo
ende, de som ha 40 å 45 km. att Iara, i 
många fall på oxbrra och d~tliga vägar, 
för att lwmma hem. Det är naturligtvi s 
hlott kvinnor och barn, som åka, men 
·dessa hade denna g;lIlg infunnit sig sär
!Ides talriln. Nu är det bara en person 
kvar, en hustru, som med· sina två barn 
v~intar här tilldess hennes man får tid 
alt lzomma och hämta henne. Rälmingen 
lör mötet iir ock Idar, och det har visat sig, 
<ltt ledarnas bekymmer angående debet 
och krcdi t för detsamma voro onödiga. 
Det blev ett överskott på några dollar. 

Stormölesväder. Samma erfarenhet som 
llncler S;\ många föregående möten ringo 
vi även nu göra: ett idealiskt väder, 
varken för varmt eller för kallt, ej heller 
blåst eller regn, utan precis vad som be
h övdes för en frilurtsförsamling, som vi. 
ju delvis' voro. Det är en underbar Guds 
n :i d, som s~dunda ständigt möter oss; man 
känner niistan, att man kan räl{f)a på 
))stormötesvädep) så länge lokalbristen 
J'ader, ty det är tydligt, att Herren just 
landIar med oss efter våra omständighe
t ' 1". Detta är uppenhart för oss alla och 

även för hedningarna, såsom vi just hör 
de, då en hedning yttrade: ))Det var df\ 
mäl"kvärdigt, alltid är det vackert väder, 
när ni ha ett möte.)) Dagarna fÖl'e detta 
möte hade det sett synnerligen regnhotan
de ut. Därför ha Yi nu särskilt tacbt vflr 
Fader för denna nya nåd. 

-)t;

Stormölesla/are. - vril' vän ICao från 
Yuncheng kom även denna gång till oss. 
Hans predil{ningar \'oro siirdeles dyrbara, 
enkla men gedigna och inneh,'dlande ett 
klart vittnesbörd om Jesus. När han ta
lade om ))Jesus, alla slags männislwrs 
Frälsare») var det mäktigt gripande, och 
man kände, med blygsel över egen skröp
lighet : ja, just sådan sl(all en preclil<an 
vara . 

Våra evangelister medverkade även 
w ocb särskilt evangelisten Hai fick nog göra 

insats till -välsignelse. Han ledde morgon
bönen första dagen och läste därvid sång
en: ))Hur m~lnga hinder komma prl, när vi 
till bönen vilja gå)), och yUrade därvid 
bl. a. med anledning av sista versen: ))Vi 
tala mycket med människor om allt möj
ligt, men del blir bara tomma ord; vi bor
de tala litet med männisl,or men mycket 
med Gud,)) - Det var en god anslagston 
Jör ett stormöte, huru gott, om alla mötena 
ginge i bönens tecl<en! Denne broder led
de även avslutningsmötet och gav därvid 
några mycket goda avskedsord. Han läs te 
om Jesus vid 12 års ålder kvarglömd i 
templet. ))Hans föräldrar voro så upptag
na av sina bestyr för hemresan att de 
glömde Jesus och så lämnade honom l,var. 
Så är det även med oss här, vi ha så myc
ket att sköta om och äro sa upptagna av 
ivern att komma iväg hem till vflra syss
lor - tänk, om vi därvid glömma av Je
~ lIS. Lå t oss för all del icke lämna honom 
kvar i kapellet utan taga honom med hem, 
ty där behöva vi honom.) 

* 
Församlingsfrågor. Frågor rörande de 

troendes liv dryftades. Det har blivitl,iint, 
att åtskilliga personer börjat begagna 
opium, däribland t. o. m. en församlings
tjånare. Andra synder sades oeksa vara 
rådande hos några sflsom spel m. m. ,\(
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Från verksamheten bland taoister. 
[ CIl engelsk lidlling slod fiir ('II lid ',l'

dan cn skildring [ran p,'allgelisa lionS;lI'h('

leI bland laoish'rna i Kina, Yill,cn ii ,'c'n 
lon!e innphiUla ;tlsl;irIigt aY inlresse I"ör 
SYl'lIsb liisare, \'i göra d~irrör följandc 

IIldrag i fri ()\"l'rsiillning, 
Eli missiolliir hade l,onllnil i beröring 

lJIed en Olll"iind L (l. laoislpriis l som visa I 
"ig Yar;1 m yd,el hcgayacl. och so m o("ks:I 

vi'-htdlil L'II god skolhildning, 
lIalIs omd ndvlsehisloria yn l' ga llska 

('llaSla('lIde, s:irskilt betr~iffande dC'l ]11('dcl, 
Guc! aJ!\"ii~t för alt vinna honom, Iklla 

yar nämligen e l! eXI'lIlpbr ay Gamla l('s la

skilliga försalllling slIIcdle llInlar hadc Iw
sö kt leal e rn oc h icke a h a de ohelgal "i
locht " cn, siirskilt JlU ulld e r sornmarbrad
skall. Hurll sklllk 111 :111 Iwh"lldht ;dla 
dess,, ? :'IIal1 e nades siirsl,ill 0111 opil'rök"r

I"} e, alt s ii nda 1'11 deplII"lion "II" I"i"lrrn"l1 :t 
del1l, "lt sl1;1rasl lIlöjligt ;JyY~inja sig, f;-Il' 
Yilkl't fall Yi pa slaliom'lI skulk iipplla 1'11 

op ieasyl rlled ('vallg"C'li s lcn Ch;lllg" SOIIl fii
1"('s l;IIl!lal"l', ,\ndra r!ll'cIlt-mmar skullc- fiir
I11:1 II;) S till hiiltrillg ocll dc' "bllll i irdi~a 

skulle 1I1cslul'1 S III' Jiir:;a mlillg( '11. 
l\.aprllll!JUW'/, Fr<lgall om m ' U bpdl h('

handlades nu (11t'I' urh dct hl'sliits a ll g <t i 
förfallllillg um inkf,palldr ~)\ dt hw, :-\1) 
bn, hiiriIr i'Ill, Yilhl salllbjudit>, Dvl lor 
dl' kUlln;t kiipas för 1,000 kr. 0('1 I';'ickel' 
JlO ,~ ('j ('nS~lIl1t till kappII, lilan mall beliii

"( '" :illnu dl likuallllc fiir ;Ilt r" 1'11111 fii r 
u mkring ,100 ppl'suncr, lk IlII'del \'i ha 
rLicka do!'k till iiir inköp ay d(' ssa lY;1 

Itus, l,anske :"i\"ell alt Higgu grullden, För 
Iorlsiillning'C'n si'lI'jrr Yiil Ht'I'j'vll. dcn ,,, tore 

~liis lare n [ör' verl'el. DN iir dock slorl', 
all ha konllllil s:\ Lll1gt, ;IlI man y{lgal' 

SI1l'klllel'a p" köp ay hus, dcl ii r lil, som 
11Iall hade lill't u/sikt. :'IL. Ikl'ren giva sill 
" iilsigll('},;I' !iIl allt so m giin's sak('n ()('h 
!:t'Y:lr" fl'an alln missla,g, (Flirts,) 

IIll'nle l, S0 11l han en g ang I",,1l l11oll;I),~a <tY 

('n cvan g 'list. 
[ J'l'gl'l hörja helt l1<lturligl dc' Itedll;!

kl'islna s ina bibt'bludicJ' m c u alt liis :t na
"U l :t" ("'angcliel'n;1. Dl' fOI' tsiilla ,NIall 

~l('d all 1;I$a Nv" Teslalllclllct i sin hC'lhel. 
(~al1lla Testam~nlel spanls i regcl lill sist, 
llIen dellnc man h ack , Sl'nom liisnlng av 
Gamla Testameniel, innan han Y<tril i lill
Wlle alt läsa de t nya, blivit p,'lycrkad ay 
Guds IH' liga l\nde, Nu var hall en j,rislf'n 

och ulöyade ett slort il1[l~' I,l!1rl(' bl;IIILl de 

h'dande i elt 30-tal omkringliggl1nde h,"~ll', 
Dcnne r. d, l~ll>istpräst hadl' aLsI,illiga 

ganger gjort missionii['cn siillsl,ap p~, c!C'n

nps bYrt'sO r. 
\'i ci dl "adant lillJ'iille llIiillc s ck redall 

cll s lYC:kc ulanl'ör b)'1l :tY ('n grupp Yiird
lladsl;jlld:IIlCk, höglids k]~,dda pcrso lll'l', yi]

ka h ~i1 sa de dc anliindunde, viilkol11l1a och 
sedan förde dem lill elt väl iordningsliillt 
henl , diir dc rönle ell" ll1\Tkl'1 hj iirlligl IIwl
l;lg:\ndc, 

J':fle!' \'n s lunds samvaro diir, fö.rcles JlIi s 
sioll ii rell uch hans siiIlskap iII i ell ""ll]lp
1i'lrd , rymli g by"gnacl, Denna hade 111'

sprllllgligen bli,'il IIppiurcl ;1" dc f('I 1'11 U')g
n<lre f;1Jniljerna i c1enlla lr:lkl rör alt an, 
Yändas ,;U111 deTas tempel. NI1 hade doc]; 
hyggnaden i sUiJlel blivit invigd all Y<Jra en 
plals, chil' den sannc Guden skllll(' lillhC'd
j;ls, Il iir "ar 'c' n rikli g l'('Sllllallicl f! 'a llldll
l,ad , 

F , cl. la o islpl'i"tslclI lo g "ed:ln lill orda 
och billl e n kiirlebflJlI (Jc h all\arsllliillad 
predik;1I1 lill ,,,in Iler!'('s ()('\i ~Iii s l;)r .. s {ör
hiirlig,uld(', 

llil 1II:1 II , <'I'ler all ha"a IIltahil iilllScsi
di ga .Iycki'lIlsknillgar, "kull c s kiljas, visade 
Yii rdam" sin lillgin' nhet gl'nom :Ill följa 
lIIis-io lliil'l ' fl och !t;IlIS siiIlskap ell 1:llIgt 
SI,H'k l' pa Ill'lIlYiigell, 

:::' 

"id elt ;llIn<lt lilIriilJ · Ill'ga "o ,ig IlIissiö
Il ~ir ('n oel! den llyli ,!{c n ontY~indc 1:)( iSl
j ' l'i'ISlL'lI lill en h,'" el ii l' \'n ,,\'laöislpl'ii~lt'li , 

It ' rna "kv('r ",l!' busilll, /)('l1l1 e ii I' IlIycke t 
fiil'llliigl'll och "armt hiin g i\"('11 130isIIH'Il, 
dler,,"!!! h :ill lr, '! ' ' ,iH h"ya la o ismc ns g ll
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<1ollllighl'lcr ;dL lacka rör ,iLl \iilsL;\l1d. 

I/all .., I'urlll' l,i r;ln' i t;'OiS111 \isade clllel

krlid 1111 s lur i,'er jfr;ig;L Olll alt lllldcnisa 

IIon o lli j IllTrl' l1s .le,u Iii ra. 

Ifus('[ \';1 I' 1)I'gg L ;I \' stl'n lIH'd slor ;\ orll 
hög" rUIlI , i \'ilk;l rUIlJlOS \;I('kra möbler. 

.\garen I'i,adl' ,ig först Il ;.gol s lel och lill

bakadragen. llIell bin' s lIarL Iller;l tillgiing

lig.11101n kon höll dell I' il,e manl1ell P'I 
med alL upprepa .Joh, :l: Jr, IiI;[ elt liirakligL 

Iilel b'll'n, och Illall g jorde silL hiis L" för 

aLL flid;!"ra HTs(' ns iIlJlch;'t1I, uJlder del 

;dl Ulan s;Il11lidigl ilad ][l'I,[,I'1\ sjiih' gl'I1oll1 

,in .\lldc gi\'" förklarin g och ljus ö\'er bi

bel o rdl'" illlleh;'''1. 
Da jnan .'icd; ln gjo['rk elL ]wslik i dC11 ri

J,e malllll'ns lempel , grl'pos besökarna ;t\' 

;dl se huru diir fUllnos a\'gudar. l'rsp l'llll g 

ligC ll sökte 1\l ;lIl ju i I;l Oislll(' IJ Lillbedja dC11 

oS!Jnlige Gudcn uch hade inga .~ud;Jbild"J', 
ClYl'cklingeJl har ('ill l' lkrlid g,\Lt ]Il'd;'IL i 

s Liil "'L Iii!" l 1'<1 111 a l oc h upp;'d, och ,;\ Il ar 
Il1;Hl s junkil ned till a\'gu<lildvJ'kal1, ~1 ~1 vi 

i Y,l!''' bÖller ;i \'l:Jl J,lI 11 11,1 ih "gkomm<1 lao
i~1l1(' 1l ocl! bed ja 0 11\ all ('\';!ngelic ldar:J 
IjllS JJJ ;'1 1I1)ph's<I ;1\' l<l()i~JlIl'!1 Jörn:(irbHk 
,.,j ii/a r. 

Litteratur. 
l, 'l)}' va rje dug'. 

!)t-: iiI' 1111 ;llldra ar l'l yii;....:;!.!'ain :;1I1;(( ·kalL: 

':iir \'a rj <, (J; P!'~ . l111'll d:lg l i.1!';\ hpl r:lId('l:-->pl" i 

H lI :·.. l l.lfllin g ti l l l)riidr;,t'(· jr ~ilnl1ilt gl· n ....; >,J)a':.!!'!i') 

L i ';,.;p !t" llj ~ i\ · l'~ . 

I<U l/lC:> .ldr'lalldt' l1'all l'll Ifl i.'"t :--.lU lLiir. ;'-" 11111 t(ir

!'- :al t 1l1l'lLill !.!t' 1l Ilwd alll ! i.l l! :H'k :lJl irdl.'l: ~H : 

:, T(u'j,: fi"i r \'iigga I IlIHIl(l ('kil ll! DplI hiili g" 'r 

i \":lJtlig:, fall :--. l rilS hl'ldyid I lIitt- arlwt··;lHJl'd, 

\ - I! pn TIllit :-l( 'lI ll ';-. l(':' 1I;ill:-:4' r d0n pa d·:."'n 

\ ('ra nda. dii l' "j JI:I pe JlH ' !! .";}lIl1 lll org-o nbii ll. 

j\[;lng'<.I ::1' dl' ., Il>:J l,1 ..dl' 1l 1>: (1' ja;.: ,-i i lit II ! l il L 

IW/.;:; \ Illa. "ii .. jag" skri\' il. (il ] i.lf\1l1 ; Jl å ~T.l 

;..!: :1I1gl'l' Ilar lkll li lLl IH· i rakl {'L..,\..' n gi \'it "PP ~ 

,- Iae hll fiirpdrag', ,Jn, I'ar lllt laek 1 J),' 1,1:1

dl';t r ~'Ua S ill 1 : l i ~, "" i()Il . \·· 

,\\T !I fiiljal!dl> 1I1 Ia ta (H.k ;LI' "PlJlll!llll r;uHk: 

. Lji,,\ndl't :11' (\" '- ,-. " ka h' !l(lerl,la,L hal' I'i i , ·~t 

P:I l iill:..:,l :lll he"" nli g :11 1 iu LH':-:ijka. I-Il'l' nd1l1t 

('II gtlfL~!: o("h hira J.;:~illnn <.1PIII SOI I I sk'ri,:1I 

ned e n ~:3. skön ol·h rik lIll~igg](ing il\' (;1111,,,:, 

en!. D0t, ~il' \'C'rkligo. :-;:11\ 11 kri~tt\Jldolll. :-:0111 

Jllöte,' ea i de ,>s:t betr:lktel , (' r I" 

)[tl almall:1ckall il\'en i år gå. lit i \'~irJ 

den och blini till I' iil,;igncl,e Hill' o fantligt' 
I' iktigt ,il' (\ (' t k·ke liir 0" :ltt I'arj(' d" g 
;LI',ki lj,l. cn ,tllnd. ;:0 111 I' i tillbrill l!tl i s till

b"t I'id .Tes il lött.er I 1f'. liisD.lldet :II' de Sllla 

1;1:,,\01'1 \' i.sa o,,, !>iin till ",l et ena ni idl'il n

<liga ! ~) 

Rladeu. I'ilka al'ril"" \'ar,ic ,bg, ;;ro ,a nl 
III:tnhilftnde till ett I>lo(;k, :, OBl iiI' fil,I' \' id 

ptl r ygg, t.\·d;:c, Xågra förl,iitt.ringar k 1l' i :1.1 ' 

gl' ll11mförh, Sa finnes Jet t. ('x. i ~r ha 

I:erforeringu.r, :11' I"ilk:l den ('Ila sitt.('r und" 
,j iill'll ,[:!tlltl! 'P:'c <lL ~iitt ii,' t! ('t n:öjlig'( alt 

:l\- ri,' l.1 urh bi_:..:a betraktelst' 1l uc:ksii. p[\.. mOl'· 

gOIlt'U. Tur'tIan :;:.ji.ih';L d at lllll r(ir dpll tnll(>\· ;t 

l'i t IH! (' llag'~'n kan ~itL l knll' t.ill. k\·~LlIcn. 

1~'ört.i~,ual'('II. 1-[all~ Förlag. Ilar ~i\'eH i i ii 

förklarat .,if': \'lIlif': :I{"I. i l.iitl"~ls(' nettolin-t 

"1'1 ,,1 :ir, Limna 10 proC'. till J3l',;draförsam 

l i lIf!'P Il:-i heJnanllssion. 

Hal'ahL P:ldl'l, I">.,t" .. i L,', llröllr"lör. :1 111 

lillgf'll . ( ;ötrburg. ]i'i)r ,-f;, Lilllg'f-:'atan 10; 4: tr .. 

1t1.'1 i.l.:fLn '. ~ i g-IH' i:-\c'hulH'I'L ~t {)( · khollll. -,-\p v!~ 

L)('rg ;,;g-:li'nll ~!:2 ~ IT, (; "" j'",'iiI10d. 

Varför blev du missionär? 
Birmas aposlel, el:1' ,\do nir<1ll1 .JUdSOII . 

ble\' en ga ng aven \';'11 lillfr;lga<!: »)V<\)'

J'öl' blev du mission~ir?') 

Efter el! ögonblicks ert eJ'sl nll:\d e s\'ar<1dv 

.JlIds o n: ))DärIör alt jag Irodd", alt Hcr
rC!1.. Jes us sk ulle bli glad, om jag ble\' (le!'. )) 

(;ör äv n<>goL för 8lt glädja djn Fräl

S' llT, honom, SOIll offt-a L <llIl lör di g') 

On god jur 

td.önskas a((a 

S 13:s [äsQpel 
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P r e n u ro e r a t i o n s a n ro ä l a n. 
Ylissiol1stidningen 


SINIMS LAND 


anmäler härmed sin 32:a ~lrgällg. 

Sinims Land, organ för Sven~ka Missio
nen i Kina, har under ilr 1920 gjs:>rt en 
stoj· förlust, i det att dess redaktör, mis
sionssekreterare Högman, av Herren lösts 
från tjänsten härnere. Tidningen utkom
mer dock alltjämt enligt samma plan som 
under föregdende fl r. Ansvarig utgivare 
ä r missionsdirektor Erik Folke, varjämte 
t. f. missio nssekreteraren Martin Linden 
medverl,ar vid tidningens redigering. 

Sinims Land utlwmmer under årets lopp 
m ed 20 11l1mmer samt innehåller uppbyg
gelseartiklar , bibelstudier, brev fr ån Kina, 
meddela nden från hemarbetet sa mt mis
sionsnoliser frrm när och fjärran. Från 
'Olika håll har red. haft glädjen mottaga 
villnesbörd om a tt vår tidning falt V;I ra 
till uppmuntran och väl signelse. Vi bedja 
att härmed ra uttala ett varmt tack här
för saväl som för allt det kärleksfulla in
tresse för Sinims Land, vilken på olika 
'ä tt [[Ig it sig uttryck. Sä r,kilt beder red . 

.att till prenumerantsallllarna G llttala ett 
vörd~amt och hjärtligt tack för deras ut
hållig:\ och osji'd \'iska arbete för tidningens 
spridning. 

Då nu årsslö[tet närmar sig, ville red . 
ckssutom till envar av tidningens vänner 
rikta en innerlig vädjan om hjälp med 
.lnsl<arfa ndet av nya prenumeranter. Tid
n ingen bE'höver så väl det ökade ekono
miska s töd, som varje ny prenumerant till

• 

för den. Men dessutom kan och bör ännu 
högre synpunkt anläggas på arbetet med 
a tt samla prenumeranter. Denna kan ut
tryckas sr,: ju fler nya prenumeranter, 
desto fler vänner till missionen och före
bedjare för densamma. Och ju fler före
bedjare desto större segrar i hela det ar, 
bete, för vilket Sinims Land vill vara ett 
organ. Må då tidningens vänner själva 
med ny frimodighet gripa sig an med ar
belet för att samla prenumeranter och m[l 
de bedja Herren mana fram och giva Sj
nims Land 11l;'lnga nya verks:1mma vånner. 

Slulligen bedja vi oeksa fii anbefalla Si
nims Lands redaktion å t vännernas hiiO'
komst i förbön. Red. känner djupt be
hovet av Guds nådefulla bistånd och väl
s ignelse'. och denna gives det veta vi, så
som svar P ~l bön. 

Tidningen kostar: helt al' h. 2: 25, 3 
kvartal h. 1: 75, halvft r kr. 1: 25, 1 kvar tal 
h. O: 90, 1 månad kr. O: 65. Sänd till ut
landl't kostar tidningen kr. 2: 75. 

Prenumeranlsal11larc, som verkställa pre
numeration '. närmaste postkontor, er
h ålla mot insändande till expo av postens 
kviltenser kr. 2: 25 för \'arje 5-tal ex., men 
då intet friexemplar. 

När 5 ex . eller dårutöver rekvireras fr:in 
exp., erh ~llles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis fr ån expe
clitionen. Redaktionen . 

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 
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