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"E T NÅDENS ÅR IFRÅ H E R R E N". 


Över det som 

himmelskt sken nåd 

het. Nåd och Guds 

stora till oss vi som 

leva i en 

smärta känna, att vår 

sällan blir besmittad, vi som 

känna vår egen svaghet och otillräck-

Vi ha ofta fått styra våra trötta 

steg till nådens källa och vi ha alltid 
funnit dess åder lika stark och flö

dande. Vi ha där mötts av överflö

dande nåd. 

Det är Guds 

underbara nåd i vårt Var
som ofta kännes mest 

vardagslivet 

med sin möda 

och sina vi ha i allt detta 

fått se upp vår Frälsares 

möta hans känna hans 
fått stilla oss i hans famn, och alltid 
ha vi där få tt hans trofasta kär

lek. Han har då vänner 
den sorgsna 

i ensamhetens bittra och 
alltid har det varit nåd 

112d i överflödande matt. 

ka at.: fe: vare' föremai för 
flödar av ej 

tande nåd utan kärlekens varma, liv
nad. 

Och det har varit 

In l in i 
viTt liv, dit människoblick sett, 

där intet människoöra fönnatt av
och 

dess och sorg, dess 
tro, dess kärlek. Det var som 

att det nya livet därinne kunde 

få kraft att stärkas och utvecklas. Det 

var som banade till him

melen. Det var att 

målet kunde hållas klart i sikte. Och 

portar medvandra

vara vittne till att den 

möttes av nådens 

Sådant har 

därför att det 
varit ett nådens år ifrån vår Gud. 

Vi ha därför fått under lov och tack 
till vår Gud passera till det 

och 

tider i dunkel för vår blick, så 

ha vi dock fått den förvissningen ifrån 

vår Gud, att även detta år är ett nå

dens år ifrån Herren. Och då taga vi 
blicken bort ifrån året med allt vad vi 

ana och tänka, att det skall bära i si tt 
och stället fästa den vår 

trofaste som vi under 

tider, sem och som vi 
gen lärt att känna och älska. Även det

ta år är han densamme. Han är iika rik 
i nåd mot alla 

och förkrossade. Hans nåd 

räcker till för all längtan, all törst 
och lIans nåd är alltid nu som 
förut vida mer överflödande än aH 

och all brist. Det är ett nedens 

upp

sin kallelses krävande 
får gå till nådens kälia. Där 

där finnes kraft att hämta, 
där överflödar i stunder av 
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Herren kommer folken aU bäva." 
Ebr. 12: 26-20. 

Dc ord, 50111 Yi :iust haya Iiisi, leda y,h'rl 
lankar i försla hand,lill lIl'l"rl'ns .Jesu ,!ln
l;oInst. .\ren del upjll'nbarzlr ol'ba för 
oss en princip, efLer Yilken Glid under ;llla 
lider \"er1;ar, Gud ];ornrner naliolll'r ,llt 
l;ii\"<I, han s];ablf ocha indi"ic1er, s,j alt 
de bil\"a, lIan gör detta lör all sbli!'a borl 
sadana l'örhallanden, ,on I be~lÖya ],OI11I1Ia 

borl , och [ör alt s,idanl, sonl iel,c l,all bii
"a, ~];all förhliya, 0111 Yi kOlllllla ih ,"tg 
detla , S ,'t hlir myckel , so m :Inllars ilr heill
lighel s fullt för oss, [örklarrll. S" ,lrig hclrr 
oeh so rger , Illol g,\ nga r a,· olil;a <; I, lg 111 ii 1,1 
0'5 i li\"et. Det SYlles olla t. o, 111. SO Ill O lll 

bönen \"ore [örgiiY(' ,> och SO IIl OUI r ii dd
ningen icke l;ol11l1le lilL o., s , H iir ]w Yi 
för];[aringl'1l till della hl'lllliglH': sl'lIlh. Glid 
skaLtr o~;s. lIan göl' deL för alt sa dana 
Uirh,1I1z\Ildcll och saker i \" ,u'a IiI', som ii ro 
oril;ti.CO:'l sl;oLl hli sliil/d,l till riill ,t. Det 
l,'l!l oel;srt lliinda, ,11L [iirhftllan<]('n, SO ill 
icke i sig sjiiha iiro oril,li" !!, dock IW\'a 
Ijiinat dN iind:lI11,d. liir Yill;el dl' ii l' o ,1\' 
sedda, och cliidör hchii,;t a\' l ~i g sll:1S . .1' ;, 
',;\ s;iI t litl II 11 <l Yi Hir" o'; s för. 1;1 (; u ris 
klllcl Ii 11 g. siilL Jlled O'~ . DL' ILa g:tlkl' 0('];

~ :t ilr"g,l OIll Guds lI a ac1lin gssi ilt l'I1e(] n ~ t 

Liol1rrna. 
sanlJing har del hela ,'iir1r]c'll 

uncler dl' selw sle 12 "rel1 ,' :JI' il CIl , :t 

(b n di\!' lidspe riod av sbknillg , ula,' lJ:i
,',111. Det giw.s inLel foll;, SO Ill ickl ' i s[i,r
re eller mindre m:tIl hal' h,,1"l (' rl a l " III ll'L 
!l, iray. CClllral-.\fl'il;a l;ii n!lC'r rk lllla oro . 

nedslagenhet, Där gives vederkvickel

se, då hjärta och kropp tyngas av trött

het, De maktlösa få där starkhet nog, 

Välsignade nådekälh! Vi vilja vila 

ut hos dig, ty där möta vi nu som all

tid Frälsaren själv, och han är nog för 

vår själ. Dc: äro vi förvissade om att 

äuen detta vart nya år skall bliva ett 

nadens år ifrån Herren, 

E. F o l k e, 

Q.eh de 111(' s l :1ybgsna byar i Kina ha oel;s" 
erfarenhel h iint\' , Lal oss aldrig fresias 
UI alt 11'0, alt Gud h8r förlorat ];onlrol
len ö\,('l' dc't hcla, .\\;"1 \'i i sliillet Ifl l1,irl 
lill ,llt se, alt Gllrl sUr bal;olll alla dl'sS<1 
biindclser, lIan leder <h'L Ilela. Om Yi 
icke i y,\1'<1 Ii,' hay;] l'darit delta Gnds 
h8n<llingssiiLt, h:nn<l Yi lreslas alt tro TJa 
e lt öde, '\[cn Yi, ~()I!l Iro, Y,lr tro \'ilar 
p:\ Guds uppenbarelse 'lY sig sjiih i bibel
ordet oc h ingeuling i bibelll jr Srt ];lart, 
:;0111 ju st <len S~ull ling('n , alL Gud ledl'l' 
illiinniskomas hy, o('h ;tlL ii\'l'n nationer
na, förh Cl llan(] e n i'tro untllT hallS l;olllroll, 
~. O JII ii I' ]; o lIlIllg <lrs ],Ollullg . .JaQ ölls1;ar Ull 
all g i\'a illus traiionl'l' till d"ssa sanning,t\' 
genom h ii urJ c lsl'l', SO Ill ha\;! limat diirule 
i Kina, 

Yi l; iillllU' <Illa lill. \'ill;CII fruklalls
Yiird 01'0, SO Ill iir r ftdanele diil'ulc jus l nu. 

I Cenlral-l~ina ilIöl:r s med ,';lI'<1nc!ra LilII
pande ;ll'mCer [(I! ' all sirida Olll lllU];t och 
inflytande, och il\'en pa platsel', där dd 
inte direl;[ r"r!cr krigslillsl;ind , iiro ~i llcL't 

si nnena mycket IIjlpriil'lla. Del iillUs 0(' ]; 
S,t i ll1rtl1ga distrikt mas-o I' <lY rö"arc. l'H
d('1' d l' Sl'lwsle :3 il ,1 .\ ll rWc,<!c rn'-1 l1:1r Nt 
s:l d a nL röyarlJ,lud .~r :lss('I':l1 i pro\'in scn 
Honan. Somliga a,· eder följa s;\I1llolikt med 
inLresse' eld missiollsarbelc, som ulföres i 
<1en provinsen. Yi \'cLa, all Illissioniirel' 
rillhörande Sycllska .\lissiollcl1 i hina Y('r 
l,a i lIonhiistl'a eldl'1I al' pro\'in"l'll. Ud 
riiYal'b8!HI, jag nu liill];cr ]l ,!. il ,lr <lock 
IUIYlIlbaldigas L hCllIs ök l öslra del en a" 
prO"insen. 

En S:'tllg hin' l'll s iad, T;li l; <l ng. plund
rad och dL lusl'n lIlilnui si;o{ blc\'o "id 
(jet lillEillcl r1öclaclc. \Iiss io Lls "Lalionrn 
\'al' o(');sa ul,:ilt för SIOLI sl,aclor och cn 
hel del ay llli,'ioniin:.rnas ;i g oddar bl('\'o 
borLrijyaclc. Dcn kin(' ,i s],c in(iid<1e p,lSlnl"n 
S~t\'~il som för samlingens iildslc lJll'\'o h:lda 

l ) F i;rf-dl'ug i l:.. t! ehelll"k yrk>11l Stockhol m 
(11.']( 1~ ti p p , ;1\- Ki nn T lIltllld-;nt i ~~ i"L1 ll ; s"k
r d e ra r J, U. :'Ifa!'l; II, 
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slagna och lll i s ~ llalldlacJ(' a'· rÖV<lI'll<1. I l'll 
;:IIII<1n s lael be liigel\ omkring 11"<'1 d<1gsrl'
sor diirifr<'1l1, Chou-ki<l-k'OLl, ha ännu fruk
tans vä rdare h~indclsl'r inlrätTat. Rövarna 
lycl,adcs tomma in i ,taden och briin<le 
n ed en slor del av densamma. Hllndra
Ull s m~inlllsl;or blevo dödade och tu scnl,tls 
bor Ifördes för atl ulpre ssa penning:!" ,l'· 
dem Iör lösell. I de h~ind('lsl'r , SOlll diir 
inträffal, s(' vi betriilfande de jn[\iclda 
kri Slna, d CIl pri n.cip vi ny ss l,llacle 11111 

belyst. Somliga h ;\I·a blivit underbart 
hjälpta och j·iidcbde, ,llldra ,\[e[' 11 ,1 hlivit 
sbkade. 

När rö\'arna kom mo in i :, tade ll siikte 
den v,~lrdhaHll1dc missionären där, göm
Jlla unda n Ilicl,orna i llicbkola Il. Hö -
I'arna funno emellerlid reda p:\ dem och 
rörde bort d e m. En gamnl<l[ lrogen l;ris
len kI·inn<'l, som var deras föreståndarilln ;l, 
följde med för att /I]n möjli g t h.iiilpa d('m. 
D ~, dc kommil ulanför s t<1d sp " rl<lrna an
sag o röv8rna, alt dc inte 1;01111110 fral11Ht 
fDrt nog , och började (Udiir "l;jula ,m e d 
~ ina revolvra r över f1ickurn" s hUl"lldcu. 
l ngcn av flicl;orna bley skirbd, men dcn 
g;'mla trogna hinn<ln , som följde med. 
i r iiffades aven kula och föll ned död. Hi; 
'·'lrna togo ocks fl ell e\'angeli s t och förde 
Ht honom fö r alt s1,jula h0\10111. Man b Öl 

jade s ikta pil. honom och ..,köl ay s]; olle[. 
.\I ' n skottet brann iok e av, Tre g;i nge r 
för sök le rnan att :nloss :1 sJ,ollet, men alla 
tre gan g el'l1a g ick del inl alt Hl skollel 
al t ga. D' lät man e,'ange li s len gil ulan 
;tlt gör a honom illa. Ifan fick ;lllts:\ er
lar", hur Gud s halld \' a r ö'·cr honolll för 
alt skydd:) och beyara honom. Ban m :,sll' 
,·ät heb å le rsloden uv silt ]j,. hava ('1\ 

kiinsla av a lt han Jiksom blivit up!wiickl 
ifran de döda. 

.\lissjonären t: ömde Ocl,S,l undan sill 
hustru och en :möall kvinnlig mi ssion~ir 

j ett tomt skjul pi'l bakg:.trden av mis 
sionsstalionen. Sjtiil· s l:,nnar!c h;l!l ·för 
alt taga emo t rövarna', d f, . dc lZOIl11110. 
Il e kvinnliga missionärerna måstc s tanna 
lva dagar i sl;jllle t. dii r de HlgO gömda. 
Dörren var slängd, mcn rövarna l;ommo 
Cttskilliga g iinget' dit och försökl( ~ 1,01l1rna 
in, . V,lrje gr,ng gin g o de bort, cf

ler att ell slund ha försökt alt l,onlllla 
in, En a'· rövarna sl 8ck in huvudet ge
\lom ett fön ster just ÖVCT dCll plal ~ , <Iiir 
de h·innliga mission~irerna ];lgO gömda. 
Han såg en tom Ltd a, som h a n sköt lllld,ul. 
L~ldan föll ned över de l Yil missioll ilrefl\:'. 
så alt de ble\'o ,"ömda under den . IIerren 
bredde i sanniIl" s ill h a nd övcr dem och 
iiit de m förnimma sill riiddande' 111<l];[. 

Den bnesiske pastorn diir har s lu
der" t till li:ibre. lIa n iir e n förmögen 
m a n och mycket iilsl,<ld a \' lolke!. Uu
cler den lid. som rövarna voro j Sladl'll, 
sökle h a n hjiilp<l de s:trade, både dc SOlll 

tillhörde röyama och d e som tillhörde fol
ket i s taden. En dag sJ; ickadc rövarchö\' 
dingl'n efter honom SägOllldc, <lit det I",lr 
nagon som var sjuk i del !till, d~ir rö,'" r
hövdingen bodde. Hall k iindl' sig l"i <;5 Olll. 

alt det va r ('n fiill ,l ullagd för honom, n1('11 
han Y:lgade id; e vägra att lyda. lIan g ick. 
Dc lilliungatogo honOlll , blindo hans h ;in
der på rygg cn och hi ssade upp honolll i 
tal;et. Dc slo go honolTl och <111Yiinde brill
nande röl; cls c Iör a lt s,'tra honom lInd (' r 
armarn<l. Dc for Isatte d iirmed, tills hall 
lovade a lt ge dem en Sl!lnma penningar. 
Rövarna ha lIU fortsalt sin Yiig till andra 
distrikt, men s taden ligger (Lir lJlplundr<1d. 
I-I uru YÖ l bch iil·a Yi icl;e bedja Gud gi 1",1 
dc hislna där nåd liU att ycrk ligcn hlra 
llar~ ot ay (kssa fl"llklansviinb crl"al"l':!llc
ter, SOl1l de falt göra. 

S~t ~ (' ,j, alt Gud sk<lLar folket , J, onllllL'r 
det alt h'l,a. Men detta bibelord tal a r ock
<lom "för oös, alt det finns ting, snm ic!;e 
kunna bäya och sum sl;ola bli bes la nd c. 
Del finns lU {lnga olil; a ting, som it:ke kun
na bii,a ulan som skola hes t:l. J ag Yil! 
p a mionCl om nagra sa cIa na . 

Ga Yi in i dessa erl'a renhci iT i fi",r
lr(j.-~ Iall p[l Guds hjälp , !;tmll:1 Yi geIlOJ1l
ga d(' 1l1 och gl'nOh) delll erhfilla n~·a p.ro\' 
p ,i Guds trofaslhet. För ly :'l :ll' .st:dall 
r ~ 1 C' jag' ut till Kin a oeh j8L~ lr,·,rrac1 l' (1<\ 
en g;llllrnal l;il1l's i k "in, som jag . illlL' 
lri.i fi :.Lt på sjutton lir. Ja g fa nn, all han 
hade v ä xl j n~ld e ll" under !l('SS ,l ,i l". JT:lll 

ber~illa(k ocksil. [ör mig de h;lnclebcr. som 
han genomleva l, . lIan hade "arit i rnyc
J;('fl nöd ccll 'lid:JIl ({(- .oc h han hade OCl;s ~1 

http:lri.ifi:.Lt


.)fl j:llluari 1927 S l N I M S L A N D. 

Å T E R B L I C K. 

,\r 19213 har i l\.illH\1lissioncns historia 

varit l'ullt av m~lI1gfalrlig nöd. Krigels ils 
kor hava oavbrutrt danat i det olyckliga 
landet. Ocksa Svenska Missionens i KinH 
Iiilt har 'hart slark känning av oron. Sår
skilt gäl](or delta de 'dela~ av l'öllel, som 
E,r;ga inom provinscrllil Shensi och Ilonan. 
Diir har fakliskt rfllt ständigl krigslill
<; li\nd. Härar ha gålt endast för alt Himna 
rum hiT" llnt härar. Och alla ha de plund
rat, mörd:lt och briint. De lidanden, dc ar
Ill:! il1byggarne i drssa landsänrbr l',Ut ut
st ' I, kUlllla ej beskrivas. IIunger. sjukdolll 
l'ell all därmed förbunden nöd har yaril 
dd glig gäst i yarje hem. En sl a rk I ulbredd 
förvildning i sinnen:! har Y8ril fi'.I,jden, oeh 
vilka maktrr skull e väl vara starka nog a lt 
'.'erka ~tlerh~tlland e under s~\dana lieIer? 
:\lan k a n emellerlid häpna över a l t bg'lös
hele:l ej verkat mera nedbrytande ii n den 
gjort. Detta vittnar om alt dd finnr's Illera 
hälsokr;lft i den kinesiska folksjälen än 
lllan kunna l ana och ger oss hopp lör 
framtiden. 

Vael vCu' missiol\s "crksamhet ang,\r. hilr 
dell trol s alla ~töming:lr Ol'll sdrigllcter 
kunnat l()rtg~1. Evangeliulll har predikats 

kl:-t gat lllyeket pa grund ;lY Guds halld
lingssiilt med hUllOnI. D:I Jilsle han ('n 

da.~ i profelen Jesaja 1: 25: »,lag "iII Yiimb 
min hand emot dig och borlrt' nsa ditt 
slagg S;\ SOlll med lul-salt och skarfa hort 
all din oädla malm», och hall ,a de: )lSe
dan jag liisl det hibelordel', har j;Jg aldrig 
mera knolal P~I grllnd ay Glids lJalldlings
siilt med mig.» 

En annan sak, som Yi icke behöva 
tvivla pa i'tr, att IIerren gellOlll atl skaka 
!olken skapar nya till tällen att predika 
cvangelium. ,Satan försöker att stänga 
dörrarna för entngeliulll i Killa . Det iir 
yär plikt som kristna alt bedja Gutl, alt 
Satan må bli öycrvunnen i detta hänse
ende. Det kan my eket Yål hänua, ;111 de 
ulländska missionär "rna icke längre kOlll

ma att r[t behålIiI sin rörelsefrihel , men 
äH'1I om Set skulle " a r;1 ]'"IIrl, ska ll Glid 

l stad och pa land i''' allt vidslr iicktare 
områden. Skol\'l'rksalllhc len har kunnat 
fortgå ulall all hinder s tällIs i \'iigen ay 
myndighell'nw "lIe r av slrcjklyslna ung
domar. Barrl1hiirlighelw~ gill'llingal' har 
det gi\'ils rika lillfiillcll all utöva blaml sa
rack och Il'mläslade krigsmän, bland ut
plundrade rniinniskor, bland h emlösa och 
('llSUmma ]illande. bland utkastad 1.J;ll'Il 
o('h bland opielas lens triil:'!r. Det har '\'a
rit NI mllngsicligl lllis,'ionsar!H'U' och det 
h ~lr stii lit s tora krav pa den fataligl' a1'
IJe!sslyrkan av d e svcnska m i:;siQuiirerna 
och deras infödda m cclhjiilparc. \ i I ~t('ka 

(;ud, atl <I > h:t11it ut. 
'Vid de lla :Irsski[[p g" ock Yara lank"r 

till v i ra hcml'i)r]onde llll'dkiilllpar. lJ(' kl 
rullbordal loppe t. d e i.iro nu "jlln cn lill 
<Irt hipandl'. lit- "inka uss JJ':ln hiil'lighe
trn m ed e lI: "arcn Irogna ! - Yi lac' k:t 
Gud för d('ras 1Il1l,gi\ngl'ls!' o('h liv s"erk, 
och Yi Yilja ('rtl'r!'i'llja d('r:ls tro. 

Yi ha ock Fatt gliidja (J ~ . al en Irofas t 
kärlek och oHl'rvillighd ldn missionens 
yänner i. helll18nuel. ,\'i ha Iwg ej sällan 
blivit klena i tron och fragat: 1'811 Gud? 
- Men han h"r aldrig svikit i trofasthet. 

förvi , so se lil! , att det skall hli l1\'a 1ill
fiillen till eVHngelie predikan iin pa ett iin 
pil ett anllal siitt. Ar 1900 under hOX81'
IIPI)I'orel, <U kineserna Jörsökl(' att (ll'icla 
oss alla missionärer, var det manga, sum 
sade: Dörrarna ii1'O sliillgcla. :\Ien sl'dan 
dess har arbetet ulw('klals pil eli silil , 
som Yi aldrig förut kUlln;lt ana . 

Slulligell kunna Yi "ara Yiss .1 om alt 
det som alllid kommer att brsta och aldrig 
skall biiya , det är Guds rike . Vi liiste ju, 
'lIt Yi skol a unclfå e tt rike, som icke kan 
biiya, och om Yi kunna taga emot detta 
rike, som icke l,an bä"a, dn behö\':l icke 
heller "i längre Mya. Glid behö\'cr just 
nu ])er5un02I', som stil s tadigl , som icke 
kunua skakas , som icke kUllua bii"a, i('ke 
~ ;Ida Ila som följa med \'arje Yindkast i 
hil'an, men Yilande i fast 1illit P~I Glids 
ord och Guds ('viga karrlktiir. .\men. 
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Ett kärt besök. 

il. F. TJ()s!c. 

Den l1-1(i dec. had e Yi i Slockhohn 
gliidjl'l l ra h a KillZl ln1an(hllliss ionl'ns di
rl'l-:lo[", J). E. lJos/c. Od1 en ,l\" Sa l1111la 
JlIi ss ions sl'krelcrarc, .r. n. ,Hudin. pa hl' 
siik. ])e J'tHlIlllO Ir;'1I Oslo, Iliir dl' y"r it 
Iii:' all S; I\IlJ"<HIa JUl'd 1\'\1;'1'11(' rö r Norclisbl 
'Ii i",iollC'1I i Kin a. Fn\n SlockholllJ rorl
~; llle dl' lill Linköping och .!önkölling rilr 
all p il dl'SS;l Il]alscr Sallllll:llllhil"l"a llled Jc

lIan bar alltid Illöll viiI" klenlro JlIed s ill: 
.];lg bin Ocl1 jag vill e j s vik a i lrofa s lhet. 
Och sa h a vi d,'t f" tt avslula det gam!;l ,in'l 
llled l:-tck.sä.c;e.ls e. 

Och (kil:l nya :",r ' 0, hur lryg.c;l a lt dess 
tider, ,lit dcss beho\", all dess [)rövningar 
och allt vad de t komm er ~Ill ll1 ec}[öra, lig 
ger i Fade rsh '\lHlelJ . II"ll < ige r ~iYl'n vid 
in gCllJgen lill de!la {\r: .lag sk;dl ing::J\ullda 
liiJllna dig ej hell l']' 1l;,gOlls ill ("Jvel·:,.iv<1 di g. 
v,ldör Yi ock l,unna dris leligell sä ga: 
)JJTelTc n iir min hj iilpare och jag Sk ~lll icke 
frllkta.») 

da rne ino m IJl'Jge lsdö rlJulHIl'l och S\cllskl 
. \ I J i ~ lllSllli ~s io nr n. 
V~lra vördade giislcrs försla cl<tg i Slock

holm Jlle" rör dem nog s,l an s lr~lngalld l'. 

Det var SÖ llllclg och g ellom v~illligl lill
mölcsgile nd e Iri\l1 d c ledande inom Bc llc
hCl11skyrk ;Hl och Bcll'sda l,yrbul hade 
tillriiJIc IllTClls missio ns viinncrnZl i S lock
holm all Iii lyssna lill det budskap y,\ra 
giisll' l' [;"i ll all lr'lI11JJiir;1. lh(l<! lahlde niil11
ligen 1J,\de Yid lönniddagens möl e i Bl'l
lehcJllskyrl;all och vid mölcl kl. G c. 111. 
i Bell'sdal;yrkan. 

Sekre le rare J. B. :\l ,lrlin s Iörednlg i 
Bei!cll clllsl;yrbli\ inllehöll S'l mycket av 
jus l !lll ,\kluella sa n)lin ga r, all dd anselb 
hilllplig l inl"~' a ell lIll"ö rli g,l["(' rl'll'r~lt där 
"y p ;"t 'HllWI s liillc i ddla IlumIller av 
y;\r lidning . .\liss ioll sd ireklor D. E. II o~ lc 

uppehöll sig vid della lilll illlc hU\"ll(ls a k
ligasl Yid h;lgkllnlslcr friln S<llTlarl)('lel 
lJlcd SY( ' llSl;; l miss ioniircr och fralllh ö ll sc
c1,ul s;!som lJ öHe~i lllncn olika sy npunkler 
i sa llll J<l ncl m cd s <lmarheJ.cl mellan miss io 
n iirl'l"Ila och dc in["(idd a ledarn\' i J"örsalll
lillg'lrna. S <IS OJll ell upplIlunlra nde b evi s 
Iör 'lIt gCl1!e ns ka pen i 1\"ris lll s .Ies us be
s l;i r pro Yl'[ iivCll linder Jllycket p;IIn's lan
dl' lörh illlanclen ;lnförde ocks:l mi ss ions
dirck lor IIos Ie l'xI'lupcl frilIl tiden fö r det 
scn 'ls le viirld s krigl'l. Trols d e ll::t kund e 
under hela li(lt'll som kriget p"gick Iys ka 
och eugelska Jnission iirl'f inom hin" 1n 
landsmiss ilJnl'1l samarbeta i Ir id och E'Tl 

dräkl iör all predik a cyangel illlTI i Kina'. 

\ 'i vilja ock vid {lrssk i!let hedja alt ra 
g iya ell ullryek ,il Y;ll" diupl binda la c k
sa mh e t Iii I a\J a, som delal n öd och n{ld 
llled oss, all'l, som genom förb ön och UI) P
lllunlran s t ~irkl v,ha händer i arbelet, a lla 
so m liclit, kämpaloch i"örsa [;a t för mi ssi o
nens heliga sal;, OCll vi ulbedja oss alt alll
fort få r~ikna med kärl ekens gl'mcnskalJ i 
V;1r gärning, med bön om all Yi 11l,1 In a 
()ch verbl i h eli g ,\nde, se, l iingc Herren 
l ill c r oss 1:;"1 y;!ra i si n ving;lrd h ä r
llCrl'. 

E Fo/l;e. 
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\'{t e. m. ringo Yi i Jktc,'i clakyrkan I\'~,

lLt till underbara excIl1[ld I'Cl huru Gull 
i sin n:\d lalar lill oss männis kor P,'t e tt 
lör Y,u' och el! rörs t~tel igt sti tt. Det yar 
,", ~,l'l'l('rar(' :'Ilal'tin som erinrade b~irom 

o('h SuIn ~: lSOIll exelllpel härp:'t bcriillade 
O!ll h\lr\l (~lld ]l:t olil; <I Yiigar mött ell bil
.<I:1() kinrs och en yidskl'[llig sp,lb·inn :l. 
(rutl mötle dCIll med siu undenisniug. 
JLm mötte den bildade p:\ ell sii l t som 
dCllll e rörslod och den yidskcpliga s.'t all 
iin' Il h Ull kunde ye la Gud s Yilja. Sa ma
nade:, Yi till at!. lYSSll<l, d~l (~ud talar 

lill oss. 
:'Ili " ionsdire k lor IIosie rorlsall c Illed alt 

lala om huru G'ud, sed an han r:Lit "inIla 
n:l gon, ocks:l Yil! fostra dcnllC . Yi ringu 
s Munda hi',ra Olll huru (;ud fo lral den 
~i\'cn i Sverige riilt S:l Yäl kändL' paslor 
IIsi och om huru Gud seda n :lllyij nl 110
110m till all. fo~tr:t de inrödda kris llw. 

IJ <': ll s tu ndcn hl ' v alll s:t en s lund d a Yi 
k r ctfl ig l lIlanadcs lill 'llt l)'ss n a p Ol och 
hör~ ;lmrna GLld~ l'iis l, sa all Yi f,i lär,] 
i,iillna honom, l,liya fös Lrade av hono111 
u('h hliyu al1Y~tllLlbara i hans l · ~insl. 

.\11 11 U cl! LillEille till ~:lI1]\'aro nwtl dess a 
yiil'd<ldL' Yii nIlLT <)('h !n('c!:J rbl'!:l n' gays ,(t 

{" n s liirrc kl'd " P,l del ~ 'tlnkYCIIl1, " O!ll lis
. Ia ;.il'll d ' 11 11· dc'. :lnurclnals pa :'Ilarga
1'( '1,1 J[u ~rl;'Iil s~k()l:l. 

Sekl'C!erd l'C J. H. :'IJal'lin crinrade tU Olll 
hu r u Gud hört Iliill och fyllt Killa Illl a nds
Illissions s1.ora ('konomi~ka behov. Sär
" kilt tross liirkande Yar dd att i,i höra onl 
h uru l. o. m. kursnoteringarna ringo bi
draga liU <l 1. t lJcYisu Guds lro ras thet. 

;'1 i~s i(Jnsdin'ktor IJ. E. Ilosk bel'iilladc 
om olika livscrfarenheter han fålt göra. 
Sa fillgO Yi h öra honom skildra huru h::ll1 
..,,'SOl11 ung a rlilleriofficcr blev omvänd 
c(L' 1I0111 D. L. :'Ilood\"s predib\fl, huru h an 
blcy anlagcn litll missionär dtcr all h ava 
liirt billl!8 J. IIudso u Tavlor och huru 
hall ~L'dan bit samarhela lllcd infödda 
ledarc i Kil1<1, t. ('x. paslor Il s\, och med 
llli ~~ ionslcdare , siirs kilt sin förelrä d,lrc 
i kdningen ny Kin a InlantlsmissioIlcll, J. 
I1udson Taylor. 

,~,n" ,~ 

~ tlJKTIONOCHEXPEDITION 

Ett gott nytt ål', 
ay (;ud ril,ligcll Y~ihigll,\l, tilI 0nsk:\~ 

hj iirtligl 'I ll a S. L:s Lisal'c" 

Bönemötena. 
som Y<lrit insliillda under jUI- o(' h ny

i, r~ h ('lgl· ll. Laga, Y. (;ud. ~t l cr sin början i 
Jktl"lhlkyrkan Yid 1 : l of:l.~ :ll:ln tisd:lgcll 

dl'n 11 jan, Id. 7 C. 1\1. 

LMolll oss , alla SOlll dcl ]' lInll 'l . trogd 
miil<\ s lill förbön under dcnlla [iiI' Kina 
~;\ sJ,ickc\scdigra Lid, L'Ilol11 uss ej g10ITIJll,t 
kiil11jJ<lm;t i sl rid slinjcn, n il l' dc som biist 

behö\'a \'a d s liid r 

S. !\'I. K:s bÖnekrelsar. 
:'lI ed SYllllcr lig l<1cbamhcl till Gud Liin

ka Yl Il" , a lt icke bl o lt i Slockholm Ul ,\jl 

IIuru Yiirdcfullt drt Y:\r atl LI h '. s n:l lill 
ddla personliga \'illlll' ,. !Jiinl ,lY denne p it 
liys crfarenhclcr S,t rike IIerrens tji'lnare 
k a ll cj h i\r j.H'skriY<1s. l' vr\'isso l,ände 
I11 r'llg,t ay dc n i.ir\,;lrande, alt elen sl lln<lcll 
rör t!t'1H yar ny eYighct s bety(lc'lst'. Fiir
Yisso llppsLego ll1augn bön t'slIc];; l)' d el 111
Iiir Guds lrull. Det yar n,id all d li ['~l yara 
Illcd, l11el1 en a:kl es fvrm ~lll , som det bill
dcs s;r ans\,ars (ltlIL all I:t ;Ilnjllla. 

l"örlll(J111 dCSSll mera alllUiilllla Sll mn1<ln
komsler IWl'cddes ock . :> lillf f:dlen för Yar 
missio nslcdnlllg i hl'lIllallllet och \'ir.ra 
missionärer alt salll mHllt di rra med 11er
rar ne IIosie och :'Irarlin. :\.VCI1 dl'ssa lill
fäll en g'<tYO viirdciullt ulby lt'. Yi kilnde, 
all Yi hade S~t mycket !,( cmcnS<lIllL Ban
den, som rör",na oss, knötos [aslare, och 
Yl fingo uppmunlra varandra till frimo
dighet och ivcr för drt uppclr;lg, som 
bli\' it oss anförtrott. Bl' söket ger oss a llt
S:l rik anledning Iii I tacksiigcl se. )\'cdhed
jand e Guds Yiilsignc'lse ö\'cr Kina Inl a ncls
missioncn och v"ra Yänlll' r elär vilja Yi 
<1 11l~ ;'l ii YCll med l,lnl; (' ]1:1 delta hesök 
lacka Glid och falla lllod. 

M. L 
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Från Ishih Sha. 
( Forts.) 
Buddist-sökare. AlskiUiga ulomstående 

\01'0 med vid mölet, först och [r~imst sa
dana som skjulsade mötesdeltagarna, meu 
iiyen andra hade följt med de troende hil; 
fran staden kommo äyen n ~lgra med. En 
l!ltddist yar OCh~1 med, hade kOl1lmil lill
sammans med en troonde hit och hade 
y::tndrat 25 km. för alt få höra ordet pre
dikas. \'år hroder herättade med glädje
stralande ansikte om den »iisk» han fang
at, att han sedan n[lgon tid visat intr<'ssc 
för Kristi lära och besökt gudstjänsterna 
nitra sitt hem. ),iu hade han dock nöd ga t 

rUllt 0111 i yart lanrl bönel,rl'lsar samlas 
till genlcns<11l1 hi>!1 för S. :\1. K och des, 
arbete. :vrang::t :IY drssa ~iro ::ty os.; kitnda, 
;mr1ra icke. Dc Sl1l ~1 yita nålarna pLI Y(tI· 
karla P~l exp. rikta urLa Yår hlick och 
tanke till dessa kretsar, SOI\l Glid rörcnat 
lIled oss i bÖll . :\lc n ick ' lIlindre (lyrbal' 
;ir "etskapen ort! de l1I ~\T1ga I'nSamllla, mell 
lIled Herren förlro ' Ila själar, sOJllliga lutt
rade i sllIältugnens dc!. Yilka I11c(1 oss 
k~ilUJ.la i hön. ;\[ :1 Herre n. d:t y j nu g'l iir 
i det nya :\ret, <iver OS ' nlla rikligen ul

gjuta n,'td s och höns andc. Da skola vi i 
sanning Hr ett goLl nytt ~lr i Jesl! 11anl11. 

Till våra prenumerantsamtare. 
Härmed Yiljn vi rikta en innerlig Yäd

j,11! till våra värderade medhjälp3re, vilka 
s'lfllla prenumeranter, alt söka göra detla 
i si\ god tid som möjligt. Uppl3gan kan 
tU lättare beräl,nas. 

I samband hiirmed ber r.ed. alt fa p[l
peka, att det sbr prenumerantsamlal'e 
frilt att rrk\'irer:l tidningen antingen ge
110rn närmasle posl.kontor eller dirl'kt 
från expeditionen. Se för ö\Tigt prenume
ratiOllsanmälan. 

\'i mo.lhlga med slörst" tacksamhet att 
del! hjiilp, som gi\'e~ oss. för all få tid
lIingcl! sprid(l. 

L A N D. ,j jan unri 1027 

honom kOnllTIa mcd till della Jllöte i hopp 
alt han här skulle kunna »dragas i lalld ,. 
Hall hley ocksfl tillriicldigt gripen för att k,', 
{la ett Nya Testamcntet och hade giirna köpt 
~i \'C Il ':lIlgbok, om \'i. h all en s:'ldan J.lled 
s tor' stil. Den broder. S0111 förde hon<lnl 
llled sig, hade dock h;llt idsId iiigt bcs Yil1' 
för att n honom med sig. Dil han in i 
sista slllnden '[ycl,at, hadc tlen I roclHk 
"än tal och sagt: »Siig hloll niil' du iiI' fill'
dig. Jag y;intar P"1 dig», och S;J Illey del 

Gatuliv vid III a I'i.: 11 w! ilshill. 

sena afloncn, innnn de I,OI1l1110 iyäg, sa all 
dc måste vila ö\,el' Ilatlrn j>a \'~igen. ;\Ien 
el,," var buddistelI till slut S;I pass ö\'crt~·

gael att han erbjöd sig att gen"st bryt;! 
silt buddistlöfte, Yilket dell troende cloek 
~1\'böjde sägande: »V!inla tills du rikligt 
lur höra Yad Kristi Jiira illnehCdier, och 
olli du iindu ich vill bli kristen och kan 
visa aU buddismen iiI' biiltre ;'\11' krislclf
don~en, sa skall jag ocl,så bli buddist.» 
Vi ·hade ~iven "id mötet en r. d. bllddist, lIll 

en mogen llristcn , full av i,·('l' 1&1' sill" 
gamla lrosbrödcrs omvändelsc. D "\lila Sys

selsatle sig myeket'med yar nye \'~in. Dct

http:k~ilUJ.la
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La ä r just nitla s~i Ltet a tt foriplanta <tl' 
h eliga l;ir~l. O, aLt de t funnes många i vä
ra församlingar, som s~dunda gjorde pro

paganda för Kristu s ! 
:;: 

»Guds uel'l,:,») Yi hade Kao till g~is t vid 
v~'trt bord nagra g~ll1gej" under mölet och 
,;alunda tillf~iJI e till sa mlal meJ honom, 
Ikt äl' dock med Ka o som med mig, d ;'t 
h :lI1 intet hal' alt siiga, tiger h a n, och de LLa 
il r Jl1ycht nnligt, mesL iiI' det föl' alt 
J'ralllstäJJ<l eller besvara [nlgor, sonl han 
öpP"ar s in 11111 n , IIan önska de bl. a , veL8 , 
hllrll de L val' IlIed det a ndliga I ills t;'1I1dc t 

ju bloLt den lin a , han s jälv kasLar uL till 
V,:ll' räddning. 

,Hölels hÖjdpllnkt. Det förn ä msia unckl' 
elt s~tdan t möLe, dess höjdpunkt, borde 
vara IIrrl'ens m ~tl tid, och denna höllo vi 
]l,l aftonen andra dagen. Yi ville sa mla 
V~trt a.I1d liga goda i en brännpu,nkt och 
söl;te därför få levand eg jort för V}lra hjär
Lan vari vi äga i och genom Jesu blod. 
För dl'1! skull läs te vi det m es la av vad 
Nya Testa mentet s~i ger h ii ro m. och när vi 
hlivi t 1':1 tt uppvä rmda av dessa underbal'a 
ord, fällo vi p~t kni.i och bf.tdo, Inge n an
visning h,lclc gi\'il s om llönemöl<:l's g,'tng 

.1!issiollii /' .I.rc/ 11<111 11(' och in/ödda ft'i/'samlinys!ed(lre i lshih . 

hos cl t par :'1\' lJaw, v iinner h ii r , SO lll h ~n 
förut varit tillsammans med i liincheng. 
lI aJI gladdes mycket öw r de t tinrredss tiil
la ndc syar jag l,ullde giva, och när jag 
a nförde n ~lgra drag särsl,ilt fr;"m elen enes 
liy, Iltbras t han : ))Det yar i sanning ett 
Herrens verk! Medan h a n yar b'al' hos 
oss var det mycket sorgligt m ed honom, 
han tycktes nii s lan yara fritänkare . }[cn 
jag hörde, al l han fåLt Yiil signelsc ge nom 
den sjukdom han hart - ja, det var i sa n
ning ett Glids yerk.)) Ja, visst yar det s:i, 
måLte det ga på sa mma siit! med alla Guds . 
palienler! Egentligen borde det ej lunna 
bOl an norlunda; i nöden om ick !" anni'lrS 
ll1 ,'ls Le man vii! ty si g lill,lIerr,en,. nöden ilr 

e ller IwgOIl uppm alla ls att leda i bön och 
ingen hö.ide heller si n rös t därtill; det 
bIn' i s tället ett sLilla men mäktigt sorl av 
IJedjandc rösler: var och en tycktes klin
na hehov a v person lig uppgö r else m ed si n 
Gud. Det ~i r Syrtl't aLt tro annat än aLt 
Jrukt m ,H te kommn från en sLund s~tdan 

som denna. :\Ied glii d je gingo Yi seda n Lill 
H e rre ns bord fö r aH :itnjuta delaktigheten 
<lY I~ris li kropp och h a ns blod: ' 

* 
En JlU medhjälpare. Yi ha olöl'l!1oda t 

LlLt en ny eyang~~]jst. ', Det ä r ·den ,unge 
man: som fömt hj ä J.pt lill i Hiltet och som ' 
nu i h ös t skulle hörjat i bibelskol::m i Hung
lung. Emcllcrlirl blcv förest;\l1daren sjuk 
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( ;(; 11 urslClllds::11t alt sköta undeni s llingcn; 
(le lla ned slog h el t oell h idlct dcn unge 
lllalllU'lIS Ju st al t inlrii(la i hibelskolan . 
l"ndcrligt nog J, O})] det heller aldrig 1l~lgo l 
,,\,W pil hans ansök<JlI , ehuru han fö rut. 
ulld e r hand s~l golt som 10\'<lls inlriide , 
(;cllom dl' ,.;sa sanllll<1I11riilIallde oms liiudig
heler IJr s liilnc1e sig dcn unge 1ll.1l11H.: ;\ rörsl 
iii r alt söka si,c; n.lgoll ans lidlning, mcn sa 
kom lWI\s far uch samlalade Illcd Illig 0111 

';OUCllS Ir'lllilid, h:ln önsbl de SOl inucrligl , 
;Ilt sonen "kulle bli l'lt c\'angelii \'illlll', Hc
sldla le t hk\' , alt han au s liilldes h ä r ]J;\ Cör

lt'llla siu hand öHr Yllglillgcn l IIan i,ir 
gallsk\ IJcg,\\iHl och har liilt a lt uttryckl 
s ig, h a r ii\'(:n g~lllska god bilJcU,unskap oc h 
S\'lW S \'erkligt Irom, II<l1l hehö\'cr docl, 
hö ,c; gra(l \'.\ra rÖrbÖnl'l', ick e bloll lör alt 
hli hC\<lrad [Öl' un gdomcns \'<lnliga faror 
111,111 siirskilt Iör dc hlror, so m hola i den 
na liel, och Il '! dcl alt h 'lu m;1 hli ett sant 
.\nrlcl\s reds!;;tp , rö r \'ill;cl lian \'Crkligcn 
"Y Il c,'. O"', h a Iörulsiillllillgal'. 

Do!) törel; oll1 inlc Yid dellH mÖle', 1\':1 
dopkallllida kr had e allllliill sig, dc iiro 
r. d. '.I;()' .'.!ossar. som 1111 forl , iilla sill<\ s lu-

S/iUlIci!OlIJ lllissi()/Iss/n/io/l . 

sii);, [ör a lt il el1'\ sidan hj iilp[J till i ('Y'II1
~ disl;.t nrbelc, ;1 andra sid,lil h cdri\':l silla 
s ludier, diinid sii rsl;ilt s i',ka bli !tCl11nl<l
sladd i hitwlll. ,L1g lwr diidör iiYcll sbI
lal IJibelull iiggnillg;)I' och .mdra böcker, 
,O lll kunna \'<lralill hjiilp för hOl\ol11 ,, )

\'iil som d c ;I ndra e\'angeli s lc l'Ila, och lIPP
ll1allat honom aH ];0111111<1 och fd;til om 
\'adhcls t SO l1l iiI' honom oklarl, da yi lill 
:';Immnns \'ilj'l söb\ lju s diiriJ"cl'. '\ ,)g 
11iimnde om denna sak till 1\:,(0, och b.111 
lIllaIade som s in ,lsild, alt hall Il" della 
,iit t honlc n.lhiillre n 'sl!llat, lill Oell med, 
iin genom ell ' j,urs i' cn bibebl;oLt ellcr an
nan liiro Dll s lalt. Ja, 1l1,HI C blolt llclTc n I,\ 

dicr i Yiinclwng, Dc !-\udkiindcs under Iör
lllsiitllling all deras lära,'e ii\'C ll go dJ,iinn a 
(k m, och dc k 0 Jlllll <l (Et all döpas \'id mö
len i Yilnchcng, 

Ishill d en 11 oU. 1920. 
/Lrcl J1nhnc 

Från västra Honandistriktet. 
l\. ii r a \liss iolls\'änll er. Slor \' ,1I'e eder 

frid ~ 

.. »\[i g skall dill Iri\lsning, o (;\Ic1 iJc
~,kyd cl<1 ,)) 1's. GD: 31. 
, .,'., »0c:11 dc S01l\' :\sluncla din Ir iilsnil1 .~, 

~iig(' ,11I1,id: 
Lu\'acl "are C;ucl"» P s. 70: ;l, 
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\.j :iro 1111 ÖH'r i lIollall och ha jll"l 
~llIl~ll Y,lrl SIOl'llliilc h il l' i Lill;..(jlao. \·1 

ha 111,'· c l,ct rrukl"l, alt det ('j skulle L\ 
l"örlJliya 11I gn l Sil alt Yart möt e k Ulldc h:\l
las. \I ycke ll bun har iJliYit lI(>(>S illld mcd 
a nler! llillg hiiray, Dagen ri·'1'e mÖ l cl~ u[1[>
lI a ndc kOI11 so ldatt:lg Iran <ister, Ill c n 
s trid ss lrullll11ell rOrls,lltc mol Shcn si dlcr 
('l! 11'111. h iir i s l~ldc!1. Yi Ila j I\Ta d;lg;lr 
Ltlt S<l m!:ls i lllgl! och rrid. \lökl fö rc 
gicks mcd ('n \"l'ckas IJj ll<:ll,lIr ~ I11cd dO(l 
I;; uulidater. Eli slii l1digt lack och loy hal' 
IIpp;;llllls till IIerrcl\ IIllcler möll' s r];l .gama, 
för <I II inga hilld<.' r kOlllll1il i Yiigel\ fur 
\'ll'a mötcI\. \Iycket [olk har yaril ~~1I]1-

!al. Dcn e n];!'1 s~lll1lillgssakn har Y<II ·i l 
:\lll rör lil e ll [Öl' all la pl<lls [ör dell1 som 
i salllling Yilj ,l höra l'Y'lnge!ililll. Förs<llll 
ling,..rllcdkll1marrl('s <lntal il1' lIlI 1111 , s,l all 
sa k!1 blil· lagom rullsa ll etY dem. Det h,lr 
d ock Yaril allra 'Y,lra,l ll!ccl so'·p lalse r. 
:\filllll l'1l ha en Yille! öYcr f UlllIllCIl , ·id ga
tan , d iir lill persollcr kunu" packa si g lill
~ ,I[Il!lIan ~ , nll'll k\'irulO[,(l:I lw dd lriill grl' , 
En dd har l'j han ph: .; 'I ll Ia gg ~1 s ig ncd 
p ;·1 jllrdguh·cl, ,;o m Y,l ril liickl lll Cd h a llIl, 
\ll :.1n har lll:'l s t s ill ;] s tödjandc s ig nlot yar
andl' ;1 hetl Iliittrl"lJa. Församlingen h iil' i 
l.i n ~ p;r o har bll sa lit el) ltj iilp :lY mi ss io
IWI!. ;-" a lt dc \t;1 del g,ln ~J,;r ,,·;,d. 11.ö
ya re och t j llY;U, 101'];;1 och öYCr,,·'illllli Ilg 
11:1 dc sen;lr(' ,'r n'll gjort dl'! :;a ns!;a tl'all g l 
iiir delll. In g ;l lok; r!,'I' h;1 d u för , ko lur. 
GU";lrnc ha 1111 i rll'r~1 '\1' Il I:'rs I "iin<.las 
(lYlT till .Juichcng, Ill Cll Yi ha ej hillgl'C 
plals rör ;r\Ll di.ll'. Fli c l,orl l<l har dc siinl 
till Yi·lnchcng. DcL illncIJ iir dyra, '<I ra 
resor (iH' r II odell och hcrgc!I. 

rörS<lmlill.l2;Cll har illkiipL oeh öp]lnal en 
IIlsl'llion i dCIl , I.ur ,( köpin gl' U C hLlrh
eho\\'J() Ii cm bli) ~ ödl'r tll rran sl'Hl<.'Jl. 
lXi}' har He}'ren rCc/CU1 Uiuil slo}' IljJl'l1!unl
I·UIl i (1/'[,('/('/. 

Yi ringo hill' linder mötet döpa och h iiJ
sa Yiill;Ullllla till församlillgell 13 pCrSOI}('!", 
X Illiin o('h. 5 b ·innor. 

:'\"g"'l fiil' sallllings!lll'dlrllllllar skIllle 
Yal'n as. 1\' dc syncs lröttn;( oth l;<\lllla. En 
d iL'!" t'·;1 har rallit i opiulllhtsten. Glöm 
ej alt bedja Iör den lJuga liirs;lmlinge n , 
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som rl-:([] hÖI·jan haft atl kiilllpa hela s lri 
der , all dCll Ill,\ ga seg l'andc igcllOn). 

J Illorgon Y, G. rese r ,i till Shalldw,,· 

för etL par yccl\or. Diir iiI' iillllll ill :~ :l döp 
ta, mC11 ll:rgra ~ök;lrl" Iinll<l S. Fil ilY dem 
l,olll dit rör all bli döpl mCIl l;om fursc lll 
lilL l,ursc ll rör dopl;andidalcrna. 11:111 Lir 
\'iinta till en ,Innan gang. 

[-'l'öJ,ell IIliltC[yisl kil' i'll ('r r,'rll kOlnm,1 

till .Jllichl'ng, <.L1 1' hOIl 'Irhr[:\de niistall hc
Ja s in rörsta pcriod hiirute, lIolI kOlli hit 
till Ling (l ~lo i lorsda~, . dircl;t fr;lll Swrigt'. 
Yl L'I nu '·illbehii,']ig hjiilp i arlH'l<'t lJade' 

j .Tui ehcllg, Lin~!J:lo och ShancllO\\'. 

.Tii r Il Yiig(' ll har 1111 hliYil Iii rdig hit lill 
Lingpao, SOIlI IIOg hlir ~illcl s t ;l liull fiir (' n 
h ·lng tir! fr'lIl1 :·'l. Yl kOllllll ,] IIU ll"riill 
Sha ndlo\\' lill Lillg[l~IO ]l ,l mindre ii I! ~ 

tillllll ;) r pa l"l gel. 

J>l long- lsiollg huei » ( hoxarlll') ilie i h,'·
arll,! iir .. SY,\ I':I Yid Y;lra l,risllla och r ö 
yarna likl";I, De iiro ]1l ,lnga su m ej ];lln
Il:l yj s las i s iua hcm, hl~lnd dc'sa Hera 
<l Y '<11"1 skolgossa r. Dl' m,'ls ll ' linder fer: 
l'rlla s lanlla pil miss ionsstationrn i. SlalkJl. 
I d,l" hla,>er dcIoch iir kallt, ej blott utl' 
ut<lll iiycl1 inne. IIii r i rUl1l!ll('L rinncs 

ili g" anon.lnillg'lr rÖI' lIjl)JYiirmniilg. I\a
[lcill'l iII' od;s;l k ;d ll. Dii)· s;\ Yiil so m i 
lJollin.~srullllllct iiI' bara jor<.1g01L T,'.~lct 

ii!" dyrl., sCl all legl'lJiiggning har e j kU[llJ;!I 

sj,c. Inge n J; amin rör I;;lpellet finll c~, \'i 
b edja, hi da, lro oc l\ hoppas P,'I förhiill
r iJlgar s nart, 

\" ;\ 1"<[ LYa cY,ll1f(eJi s lel' hill' ilro b'lc];] 
prilkli:.:a ocb g udfruUiga Il1iin. Den l1yli 
ge n <lnt,lgnc, som hetcr Chi Pao-loh, iir fn 
lll,'"ckcL iJeg,',,·a<l ·tabre, II ;ln har Linder 
n\ ulcl l; o llJlnil oss ,11L rildigt hii]Jn ;1. lkd· 
.kn 1I1 C<l oss lill Ile rrell , atL hall JI1 :1 IJ I; 
iJc, arad i ödmjukhe t och lydnad inför 
llelTen , 1)[lda cY<l ll ge1 isler n<l ilro döpta 
hiil' i Lin g pao , sa ;dl dc iiro rikligl rör
sa mlillge1l S !Jam, lllycket · iilskadc och ;),
brlllna. BibelkYinnan Li iiI' <"Il c l· hiir, l'll 

priil;tig bibelJ;:yinna. \1 ,1. Hrrj'(:ll i ri k t 
lll ;·llt Yillsigll,l dr ss~l Y;lr<l ll1cd ,wbela re i 
dcra s arJJl'lc, }"J<.1 s te Ho ~il· brinn ande fi!1' 
~jillal' s Ir iilsn illg, m :l han \ii:;" till i IIer
rell. II an s];all IIU ('Il tid g'l o!lr/;ring i 
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lJyal'll<1 för ,\lt U jJjJl\lU nlr,1 orh hj iilp :l. de 
tr oe nde. 

De hjärtligaste h~i1 sll ingal' fr[tn min 
llllslrll, [röl,en HullqYi s t och eder LilJgivne 

Oscar Carliin 

Från våra nyligen ulreslc missionärer. 
\lission ii r C, Blom skrjver: 
Som \'j hadc en sönnag i Genoya och 

yiss lr , att det lanns en engelsk l,yrka dör , 
kOll1l110 Yi överens om a tt g,:' dit till 
glldstj~inslen. Yi komJllo ll ~\gOl tidigt. s ,'t 
alt y j J'ingo sitta still a e n liten s tund och 
samh\ oss. Snart börj ade an dra kyrkobe
sö kare 1,0Il1ma, och S,t k ommo prästerna, 
1\iir Yi miirkle att dc re l1de tiH för natl
yard sg,ing, kommo yi öyercns Olll alt jag 
~ kulle ga och [råg", om Yi finge deltaga. 
Det var jll rn öyerrasl;ning för d erll alt se 
el) rr ~iI1lling l,omma i s,-,dant iirende , nll'n 
h;"tde den tj ii nslgöranc!e och hans företrä
(lare, som nu a~sisterade, vore 5;' hjiirtliga 
och bjöd o oss y ~i lkomna samt fra ga c!c eItl'!' 
y;\\' hemort och arbets[idt HI. m. Yi bjii
dos lill jll'~istgihdcn ocl;s,'I, nlCII ll1 ils le ;\y
böja del, emed a n »Fulda)) skulle a yga re
dan kl. -l I', 111. 

I s in predikan ÖH'\' .\dventsöndage ns 
'1 ex t tal:lde präs te n alld eles sä r skilt om 
Herrens aterkomsl och huru \' ar lliv sk ulle 
leyas i mechetandet om dess snara Iör
YCI·kligand e. Ilänid tog han siirskilt upp 
frågan om verksamhet för Gud s rikes ut
bredc1l1de och sade, alt han pet elt alldeles 
säl 'sldlt s~ilt ki.nne s ig uppfordrad gc nom 
n;{ryaron ny 1I;l g r a rniss ion ii rer på yäg till 
hina. Innan han slUlade vände han sig 
direln lill oss och till ö nskade oss Gud s be
skydd på resan och viilsi g nelse i det ar
he te, som låg framför oss, sa 111 t fö rsäk
rade oss alt vi skulle vara inneslutna i 
han s och försa mlin ge ns bön e r'. Först bland 
de särskilda böner na eHer predikan läs
tes sedan en bön rör missionelI och i bö
nen för den kungliga familjen inflika des 
också konungarna :1 y Sverige, ::\ orge och 
Danmark 

Sjäha nall\'ardsgangl'n sedan var sä ll
synt högtidlig och allvarlig pi\. sa nnna 
g ill1g som innerlig, och Yi Linde oss alla 
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synnerligen s lä rkla och IIpplrIlIJlll':1de a l' 

den Andens g(' men skap vi LIlt erfara, Dl'! 
yar som cn sista hälsni ng Jr~tn ro s tel'j,, ~· 

den och Y;\l'a vänner och rörebedjare dit\". 
Ett bättre avskcdsrnötc kund e Yi ick e h a 
fått, och för dc un ga, S0111 resa ut för fö r
s ta gången, var (kl ell synnerlig glädje alt 

möta denna kiirll'k och l'iirsl ;II' Isl' i I'ritlll
Illancle I~nd. 

Hemförlovat ombud. 
Enlig t Jllott;lgCl lH eddelande har f. d. 

folkskollärar en E. Nylander, Lule;\ l0 , ls 
I ra n sin yal, ltjiinst h itrner e oth brutit upp 
l ör att ynra lI\cd Ilerren . 

Sedan 1918 h a r 10lksko11 iirarc Nylalldl'J' 
yad t S. :\L K:s o mbud. lI a n Yar eL"! ]lO

satt i Ha gu lld:1 , \Il cn har seda ll IIyllat ti ll 
Lule;\, dilr lH'mbudel n;\r1<le honolll dC II ;) 

s isllidnc deccl\lbC'!'. 
l : ndcrlecblad riddIar d et SO II1 cn s lo r 

förm;lll "tt h a fall tillril lle liira kitll lla 
d(' nnG !ICfTl'IIS tjänare ol' h Yi.itl. l -ll gdo lll
lig till sinne t yal' h ' lll. G1:)(1 och soli g \aj' 
ha ns blick. lIans ord ;..(a\'o uttryck för 
barnalörlröslan och tilJit , och därför \ 01·0 
dc uppmuntrande Ol'h iunl'l!itllsrika. li a ns 
liysgä rnin g j skola s,IYiil som i ;\rhl'll'l för 
e\·a ngeliuIn ko III ilie!' ocl"" lörYi sso ~ll t 

hiira rik fruln . 
Vi tacka Glid rör vad han 

b
O'i Yi t os, g'.

nOI1l denn e s in tj illlare oeh bedja honol\l 
hll gSYcd a dc Lirel , Yilka 11U känna sal,n ad 
och skilslllii ssa ns ycmo d. 

.1[. L 

Tacksägelse rör n;ld umkr ;l l'd SO\1l A" Il. 
Bön om Yälsignclse ÖWl' Kina Inlan(l, 

missio nen och dess ledare, s. G f. 
.\rbetet i Ishih-distrik.te t, s. 8 r. 
,\rbelet i \" ~i <; lro J[oT1;lnrli<;lriklCl, s. 11"1 L 
Ye,ra ombud, s . 12. 
Fortbildningskursen i lIolsbybnlnn , 
I(Yinn okonf('l'eIlSl'I' lör yttre mission . 
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Fortbildningskurs för missionärer Axet ocb . AnDa Hnhoe, lIsb'b Sha. Chilla. 
Lisa Gusta.fsson, f l,

vid Holsbybrunn i augusti 1927. 
Oscar o. Gerda Carlen, lJ uichengbsien, Shn. 

E nligt bp,lul al' S\'ensl,a i\lission~ J<tdct .Juditb Huttcl vis t , J China. 
j,,'mmcl" Pil Iortbifdningskur, Iör missio

Henrik o. Hilm a. Tj:i.der, Chiebcho\\',Sba. Chin:1. 
ll~in"r all anordnas i Holsbdn'l11lJ\ i Sm~l. - , 

G. V. 'Wester, Puchowfu, Sha China.Lind den lG - 28 augusti 1927. Kursen 1,0111
Jl]e!' a ll P~l sa mm a siilt som fön.:g .l ende ~o b. o. Dagny Bergli og l 
kurser a y denn ;) art st,t öppen fÖl' rnis Ester Berg, lI' Sh C'· . 

Est.rid Sjöström, f oyaog, e. uI0:1. 

~ ioniirer och ledamöter al' missiolbslyrel Martin Bergting, 
,el" oeh ];ommitteer. tillhöra nde dl' siilI

Ingeborg Ackzell , tTnngcho\\"fll, Sbe. 
-k:l jJ, som ~iro represcnlerade i SI'C'l1ska Min Die Nicbolsoo, f Cbina. 
:'Ilissionsn-Idct. Anrn iilni ngar Olll <lrlt~gan

Hngo och '[arie Lioder,}PLlCbeo g, She .
lic- i ];ursl'll sändas till Progralllkomlllit  Ra.oon ,ViLng, China. 
[(>IIS sekre terare. miss iollsscl;rC'lcrare ?IIar

. }'fUU,tk\\'<1lltiJlt"J' SbeliiI Linden, Drottninggatan 55, Stockholm. Ntls ocb Otga. Sveussoo , China. '" . 
Vad program och ö\"riga anordningar 

hl'l riif[ar. komma samma linjer att i'ölj;,ts Anna. Jaozon, l 
Ebba. Bnr';n, JHOOROfU, Ho. Cbiu:1. 

,I In vid dc 1J{((la röreg:H' II(1c kllr sl'rll~1 vid .:\'atb. ocb El sa Engbiick,
ll(.!sbybrllnn. 

:Maria Petterssoo, S io:1nhsicu, Ho. Chiua. 

lCbioa Inland J'di,siou ,NOl'disk kvinnolwnferens för yttre Berl::1 Flod berg, 
Yaogcbo\\", Ku "i"Ida Söderberg,mission 11-15 aug. J Chiokiaug, Cl\inCl. 

l;ommcr alt instun dande sommar anordnas 
i IIolsbybrunn, Slm'tland , a\' Svcn"I-:1 :\Iis hemlandet: 
"jrll1sr[tdets Kvinnokommittc. Rich . och Hildnr Anderson, Ingal"lld, Hassk rilT" . 

Kvinnliga talare fr,lH de olika Hinderna i\lal"ia Rnltkr<lutz, Djöm0, H e ljchol. 
!,n mma att mc(herka. Ossia.n o. Edith Beinboff, Ovaoii.kel". 

Eloa. G-uuuardo, .\ ,:\I<a. 

'rh. och Sekiue SB Orl.)
Missionärernas adresser. berg, I\l" J

l<'redl.ika. H.allin ISSlon" lemmet,l' 

.\.ng. ocb Augns ta Herg' l Erorofl. Andr.rss~n, Dnvbo, SuuclbyIJr r.c;. 
Ceer! och Ethel Blom, Ann a Eri I""on ,
F ridn, Prytt, 

l"IMa.ria N.Ylin, Yiiocheng, Sbu. Cbina. D"VidOCllKal'inLaudin'l c. '1 .'.
"1 ' . u'" 'kl d ,1. II . h ..s expellltlOn,Malt,· oco IdaWogberg, " ana· vJOl uu, D t '. t -

'B' f ro tllll.lgga an DD .'\lorris o. Carola Bergling C. J . er;:: 'l Ulöt, s' I h J . 
Etoa LeoeH, . ,.oc< o IU . •Joha.uoes Asp berg, 

REDOVISNING 

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


1-\llmäunu HlissiollsnlCdel. 1';"11. K C., Gbg ]Il : 
1,18. Tc~ t"lfl ellt. fII",JpI rf t . avlid ,,:! rl' lI

); 0,. H. .R., Gö tpll(l 10: - r. " beL F ,,:.: e. :,> lockhnlm ;..000: 
17M. L. N., Dom" 10 : 11~1. ", Axe ll:,. g m J. J'. , Ulricehtllllll :!: :!:J 
1IUO. Si m t ll Ull. syfi)renill.L&' 200: - Ii :!::!. )[. B., H ej tle. " tiond ulO l .': 
17l11. ».A.nn ie I lO: _. 17~;.!. Syföreningen i Mo 
17ll. A. X., Kim Ma d 10: :;9 1711. 1':. H., Kn l rill cholm lU: 
1 71~. HvcLla nrla F liekrörPlI ill j; ·1111: - li:.::). " Sy ster Idn», g-m el:o 1 ;): 
l a~. ). nl' G ud"'; 'f,t k a fvrrud ~ lU: 17:!Ii. Vall S,iU kyrlll. sy l.:r e t:=;. 7~) : 
/ 7H. )· OUäIl1l1 d " . till J,bn GUSlllfs ."i DO"i l"i~j. l":illil · a Lto n i .\·su k u , gm .L:.:. (J. .~:_;:.. ~o

uuderli,'lll ID: -. 1J28. A .• f .. ,\Ii U I;sllJ; , s p"i·b. - In e del. .. 
](l~. Kill agrUl1Jlf'II i Gbgs' K' 1:' . ·U·. ·K.; li~~. Ki""kreIRo,,, : ' Gbl! . · till Bertu Flå r1 ~ ' 

lil L d:n ~tlO : - uergs l\ Jld t 'I'h. 111~1 : _ 
l i J G. Y': P.~ 'N ol"rköping, SPHt'U.-lll Cde.1 :!j: - D:o, k(,lt. I'" Lil",,,,, ,., t i ll d:o ;';' <;11 
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P r e n u ID e r a t i o n s a n ID ä l a D • 

.'Il iss ioll s t id llingen 

SI"I~fS LA:\D 

Sillims Land, organ rör SI'e ns!;:a .'IIissio
ilell i Eina, har under ~ r 192G gjort en 
;, Lor · förlust , i det a lt d >ss r edaktör, mis
~iOll ssekre tera re Högman, av He rren lösts 
ldn tj ä ns te n härnere. Tidningen utkom
Ill e r docl, alltjiimt enligt samma plan S0 11l 

Ilnder föregaende år. An svarig utgh'are 
i.il' missionsdin'ktor Erik Folke, ya rj ämte 
t. f. missionss\'kre terafl'n .\{artin Linden 
,neth 'crkar vid tidningens r edigering. 

Sintms Land utkommer und er å rets lopp 
med 20 nummer . :l mt inn ehaJler up pbyg 
gelsearlikla r, bibels ludi e r, brev fr~ln Kina , 
meddl'landen fl'< n hema rbetet sam t mis
s ionsnotiser fr~lTI när 0('11 fjärran. Fnll1 
olika h a ll h ar red. haft gliidjen moltaga 
\' iltneslJörd om a tt V~lr tidnin g fa tt ya ra 
till uppmuntran och Yä lsign ebe. Yi bedja 
a tt h ii rmed fJ. utt a la ett yarmt tack h~ir

för say äl som för allt det kärkksful !u in
tresse för Sinims Land , , ilk e ll p ,l ol ika 
sö tt t agi t sig uttryck. Sä r skilt Leder reel. 
alt lill }ll'l'nuTneralltsamlarna la ullala ett 
\'örd samt och hjär tligt ta ck för deras ut 
hålli ga och osjälv iska arbete för tidningens 
~pridlling. 

Då nu å r ' ~];jftet närm a r sig, ,ilie red. 
dessutom till r.nyar av tidningens Yä nner 
rikta cn inne rlig yädjan om hjälp mcd 
2I1skaff::ll1det av IlV" prenumerantcr. Tid
ni nge n behö\'\!l' S~l y iil dct Likadc ekono
miska s töd, ~om var je ny pr'cnumera nt till 

rö r dcn. :'Ifen dcssuto m Lm och hö r ~i [ll1l1 

högre syn punkt anläggas på arbc tct med 
att s.arnla prcnumcranter. Denna J,an ut
tryckas Sel : ju fkr nya prcnul1lcr~ll1k J', 

fles lo f1cr vänn er till mi ssionen och Iör c
bedj a re rör dcnsamma. Och ju flcr l'örc
bedjare deS'to ~ t örre se grar i he la det ar
IJcte, för I'ill,et Sinims Land vill var~l clt 
o r g:'II1 . :JU d{l tidninge ns vånner sj~i ]Y" 

nH'd ny frimodi.~llet gri p a sig an med ar
betet rör alt samla prenumcranter och l1I a 

dc bedja Herren m a na fram oeh gi\'a Si
nim ~ Land m~nga nya vcrJ, samm a l'ål1l1cr. 

Slutlige n bedja vi ods. f å anbefalla Si 
nims Lands redak lion l t vännernas kl g· 
J,omst i förbön. Hcd . I;ä nner djup t Le
ho\' et a\' Guds n ~ldcfulla bi s t~LDd och \ iil
si gnclse, och denna gil'cs det vela I'i, <, 
,0111 s \'ar P,! bön. 

Tidningcn kostar: helt ~Ir kr. 2: :2S , :; 
[,yar ta I h. 1: 7S, hal\'~l r h. 1: 2:>.1 k\'arlal 
l,r. O: 90, 1 månad kr. O: G'5. Sänd till lIt
]andf'l kQ,tar tidnin ge n kr. 2: 75. 

Pn ' nllll1 c r a n lsa!lll :lrc, so m vcrks l~i11 a [l 1',"

I1urncratiol1 ~i närmas tc pos lkontor, cr 
h itll a mot insiind ande till expo av POSlCllS 
k\'ittcn ser h. 2: 25 rör varje !J-ta l ex., l11 en 
d:l 	 inl e t friexemplar. 

:\:': ,. '5 ex . eller clöru töver rek vin·ra fr;'LD 
cxp ., (' r h ,l lles l'art fi:-ll' ex. g rati s. 

Proyexell1]J la r erlIall:J s g rati s lrCll1 expe 
ditionen. R edaktion ell. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 	 ~ 

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

Telcl'on : 44 59. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
111. - Et t Jlåelensar ifr ~\l l If('rTc l1. -- Herrcn !, ommcr tolken <lit biiya . - AterLli<:k. 
Ett k l r t besök. - Fnln H N I. Od1 Exp. - Frun missio n ii rcrna. Henlförloyat OlJl 

bud. -- To.ck sä"cb '- oc h. 13 0 , )('~ill1n(,l1. :'IJ udd C' J;t ndcn. - :'\Iiss ionärcrnas adre'·,,<'r. -
HedoYis llin g . - l'rcnlll11 pr<ltionsanmälan, 
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ANSVARIG UT GIV ARE: E. FOLKE. 

TILLBAKA TILL TROSLYDNADENS SMALA VÄGl· 

Matt. 2: I-I r. 
Denna tex t har av ålder använts så

som en mis~ions text på just denna dag 
och utan tvivel leder den våra tankar 
till hednafolken, dess sökande efter en 
Frälsare. Den visar också, huru hed
ningarna, som fattats avevangelie 
sanning, gripes aven offervillighet, 
och kärlek, som driver dem till stora 
offer för den Frälsare, som de funnit. 
Men idag ville jag särskilt rikta vår 
tanke på, att dessa vise män, som följ
de stjärnan, ända till Juda bygd, se
dan liksom lämnade stjärnans ljus 
och följde sin egen klokhets beräk
ningar och för en tid, för några dagar 
kanske, liksom miste ledningen av 
denna underbara stjärna. 

Många på missionsfälten i Kina, In

dien och Afrika ha gjort som dessa 

• F öred rag i sammandr ag :.1 V nl i;--;:.;iontir 
D. Lund-in, Trettondedngen i Betesda kyrka n, 
S tockh olm. 

vise män gjorde, lämnat det ljus , som 
de sett framstråla i Jesus Kris tus, 
och som de en tid följde, troende att 
det skulle bli ljus, som skulle upply
sa deras i mörker vandrande folk. De 
ha lämnat det för att g å en som de 
trodde snabbare väg, de nationalisti
ska rörelsernas väg till målet : sitt 
folks frihet, upplysning och fulla rätt. 

Det är detta, som kanske är det 
mest betecknande för det nutida läget 
i Kina. Och det är också detta, som 
kanske vå llar missionsarbetet de stör
sta svårigheterna i dessa dagar och 
som också förorsakar oss missionärer 
stora besvikelser och många föröd
mjukelser. Det g äller därför för oss 
att söka förstå ställningen. Det gäl
ler att söka omfatta de unga med en 
kärlekens förbön, med en kärlek, som 
tror och som kämpar för att Jesu 
stjärna ånyo skall lysa fram för dem 
i fullare och rikare mått, så att också 
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komma fram 
som sin Her-

Han vann en myc
och kom att in

taga en framstående 
mom distriktets 

han frånträda den
na efter några år, men 
han hade då i alla fall kommit in 
den vägen. På väg menade 
han kunna mycket stort för 
Guds rike och därför beslöt han, att 
utbilda sig för den vägen nä 
fram till högre 

Han i en juridisk skola, och 
eftersom han var en begåvad man tog 
han sin examen med Men 
Kristi som hade lett honom 

unga bleknade för of.::h 
under de sista åren har han mer och 
IT'.er in i det politiska livet. 
Hans arbete för sitt folks 

och frälsning har upphört. 
En annan, som var mera tilldragan

de än denne nyss omtalade 
en ung man vid namn 
först? träffade honom, var 
ha.n föreståndare för en missionssko
la och även använd som 
Då han kom genom vår stad på resa, 

fick han alltid tillfälle att för de unga 
inom vår mission vittna om den fräl
sare, som han älskade. Det var gri

att höra honom och det 
för oss att kunna 

som en ung 
som liksom stod som ett före

döme för andra kristna. 

En då han kom 
jag, att frimodigheten var borta. Då 
jag närmare samtalade med honom om 
orsaken därtill, förklarade att han 
nu var väg till huvudstaden i pro
vinsen Shensi, där han väntade att 
kunna få en god och så 
sätt i kunna tjäna sin 
Mästare och gagna missionen. »När 
ämnar Ni komma 

honom. - "Då 
skall komma tillbaka och se

dan med hela mitt liv i 
tjäna evangelium», blev svaret. Då 
Jag att häri en stor 

han bort det och sade, att han 
nog skulle stå 

Han fick 
fick en betrodd 
år ha Han 
2 ,000 kronorna för 
han har icke kommit tillbaka. Så blev 
han i affärer, och vid ett 
fallissement förlorade han allt vad 
han N u har han lämnat staden 
och även sin Herre och Fräl
sare. Dessa lämnade för att 

klokhetens och nå målet snab
bare. Det är många i nutida Kina, 
som följa i dessa unge mäns 
hela Kinas står i fara att 

med av den nationella rörelsens 
virrvar. 

Man ser hos de nationella hjältarna 
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samma mod och självuppoffring, som 
det Jesus Kristus uppvisar. Ja, en av 
de mera framstående i Kina har sagt, 
att den ande, som besjälade Kinas 
Sun Yat-sen och Rysslands Lenin är 

den, som vi finna hos Jesus. Det gäl
ler för oss, som tro på bönens och 
förbönens makt att med uthållig tros
kraftig bön omsluta de unga kristna i 
Kina och då icke heller förglömma 
den kristne generalen Feng Y-hsiang. 
Han står i oerhörd stor fara att för
lora Betlehemsstjärnan och lämna 
trons smala steniga väg. Låt oss icke 
tröttna att bedja för honom och de 
andra, att stjärnan, som de sett i öster, 
än en gång må visa sig och leda dem 
på trons väg fram mot Jesus Kristus. 
Guds ord säger ju, att det finnes en 
väg tillbaka ut ur mörkret till ett un
derbart ljus. 

Ehuru de vise männen hade låtit sig 
ledas vilse, kommo de slutligen till en 
plats, där stjärnan ånyo strålar fram 
för dem. De hade då ånyo kommit 
från ovisshet om vägen till full klarhet 
om vart de skulle gå. Det var då inte 
att undra på, att de blevo mycket gla
da och i hänförd förväntan skynda 
fram med sina gåvor av guld, rökelse 
och myrra. 

Gud vare tack, även bland Kinas 
unge män finns sådana, som visserli
gen för en tid lämnat Jesusstjärnans 
ledning, men som sedan kommit åter, 
mer fyllda av kärlek och tru till ho· 
nom, som för dem har dött och lidit. 
Jag tänker på en, som kanske också 
är känd för många här i Sverige, 
pastor Joh-han Li. Gud hade genom 
stora prövningar i trångmål och nöd 
lett honom till att gå trons väg och 

LAND 

han litade på, att Gud i allt skall fylla 
behoven för både honom själv och 
hans familj och göra det möjligt för 
honom att resa omkring i Kina och 
förkunna den frälsning, som blivit 
hans. 

En dag kom det ett lockande anbud 

. från en mission, en kallelse till honom 
att där taga anställning. Han gjorde 
så, men efter ett par år kände han, att 
detta icke var trons väg för honom. 
Det var en väg av kloka beräkningar 

och icke den, som Gud ville han skul
le gå. Och han fick nåd och kraft att 
lämna den. 

Då jag förra året träffade honom, 
förnam jag en stor kärlek till Kristus, 
ett större mått av nåd och tro än förr 
hos honom. Han hade ånyo fåttseiJesus 
Kristus och honom korsfäst. Han ha
de själv fått erfara, att om man läm
nar trons väg, så kommer man i nöd 
och trångmål. Men om man går trons 
väg, så leder den framåt och uppåt 
till allt större ljus och klarhet. 

En annan ung man, som varit mig 
till stor hjälp och välsignelse under 
de sista åren i Kina, har också fått 
genomgå några liknande erfarenheter. 
Då han i unga år blev omvänd, mötte 
han mycket starkt motstånd hos sin 
mor. En gång vägrade hon att äta 
och stiga upp från sin bädd, till dess 
han lämnade sin tro på Jesus. Då 
han svarade, att han för hennes skull 
var villig att göra allt, men icke att 
lämna Jesus, som frälst honom och 
gjort honom lycklig, fortfor hon än
då med sin begäran. Då svarade 
han, att han i så fall icke hade annat 
att göra än att ligga på knä framför 
moderns säng, till dess hon lovade 
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att äta och stiga upp. Då· modern 
fick se, att han var så viIlig att lida 
för sin tro blev hon också så små
ningom vunnen, och nu är hans mor 
också en kristen. 

Även han skulle dock få erfara, hu
ru de politiska lockelserna kommo till 
honom. Han var en mycket klok man 
och en duglig ledare samt kom så små
ningom att lämna trons väg. Även 
han kom i nod och trångmål, och kom 
snart att se, att den vägen ledde inte 
till frälsning och til! hans folk föran
de från mörkret och till ljus. Så fick 
Gud leda honom tillbaka till Jesus. 
Han blev en duglig medhjälpare både 
i K. F. U. M.-arbetet och sedan un
der flera år som församlingsäldste. 

Många av Kinas utvalda ledare ha 
fått gå denna väg. Stjärnan som led
de dem, har ånyo lyst framför dem. 
De behöva våra böner, ty kampen är 
hård, trons väg är icke lätt att vandra 
i Kina. Låt oss dock icke fattas av 
missmod, så att vi underlåta att sända 
evangelie ljus till de i mörkret van
drande. Kinas folk är om möjligt nu 
mer i behov av Jesus än de någonsin 
varit. Många vilja storma fram och 
släcka ut ljuset. Andra ledas bort från 
detta underbara ljus.. Det gäller för 
Guds församling här hemma i Sverige 
och i andra missionsländer att taga 
vara på Mästarens ord: Låten edert 
ljus lysa för människorna! Göra vi 
det. så skola vi finna, att mörkret för
svinner och ljuset vinner seger. Må 
Gud ge oss nåd att så göra! 

David Landin. 

Knut Bergh 75 år. 

Dr. Knut Bergh, Tranas, en ay Yar \lllS

sio ns äldsta och trognas te vä nner, fyllde 
den 13 jan. 75 å r. 

nedan den 23 jan. 1890 beslöts kalla dol; 
tor Bergh till SY. Missionens i Kina 0111

hud. Fr. o. m. var missions tredje verk
samhetsår kunna Yi alltså officiellt räkna 
med doktor Bergh såsom hörande till vår 
mission . Helt si.iker t var han dock med i 
vårt arbe te r('dan tidigare. Man kan alh
så ul an överdrift sä ga, att doktor Bergh 
från Var missions början varit med och 
tagit del i bördor och ansvar. 

Från och med slutet av år 1897 har dok
tor Bergh också tillhört Kommitten för 
Syenska :lIJissionen i Kina, åren 1897-1926 
s~lsom ' rådgivande ledamot och sedan sist
n ä lllnda år såsom supplean t inom Kom
mitten. 

Vi tacka Herren för allt det som han 
givit oss genom denne sin trogne tjänare. 
Vi bedja Herre n alltfort välsigna honom 
och göra honom till välsignelse. Blive 
glädje n under kommande ål' stor och fri
den såsom en vattuström. 

M. L . 
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Anna Peterson 60 år. Gerda Carten 50 år. 

Fru finna Peterson, Göteborg, led amot 
i Kommitten för Svenska Missionen i Kina 
och väl känd i vid a kretsar, sä rskilt bland 
missionsvänner. fyllde den 16 dennes 60 
å r. 

Synn erl igen full a av välsignelserikt in
flytand e äro dc å r , som nu li gga bakom fru 
Peterson. lIofest känd torde h on kanske V:.t

ra i sin egenskap ay orclförande i den livs
kra ftig a organisation Lärarinnornas l\'lis
sionsförcn ing, men i många a ndra förc
ningar och samm a nslutningar har Gud gc
nom henne få tt utföra e lt kraftigt och väl
signelsebringa nde arbete. Dess utom har 
hon även i olika tidningar fått göra en 
kraftig insa ts fö r Guds rike. 

Vad särskilt Svenska Missionen i Kin a 
beträffa r, S~\ hava vi länge å tnjutit förm å
nen ay a tl i fru Peterson äga en sjä lvut
givande trofas t vän. Sedan 1921 hava vi 
också haft glä dj en r äkn a med h enne såsom 
ledamot i var kommitle och har hon även 
i detta a rbete tagit en mycke t verksam d'el, 
för vilken vi tacka Herren. 

Vi förena oss med h ennes många vänner 
i a tt nedbedja ril< välsignelse över fru 
Anna Peterso n samt till önska henne Guds 
rikaste frid och lyda un der kommandc nr. 

M.L. 

. Aven en <I V våra missionär er, fru Gerda 
Carll!n, "firar under denna 'månad sin fö
delsedag, vilken i ör för h enne i särskild 
m enin g är en bemärkelsedag. Den 27 
januari fyll er hon nämligen 50 ar . 

Fru Gerda Carlen, född Wetters Irand , 
fö dd es den 27 januari 1877 i St. Köpinge 
församling i Malmöhus lä n. D~\ h on var 
sex år ga mmal flyltade emeller tid h enn es 
föräldrar, tulluppsyningsmannen A. H. 
vVetterstrand och h ans malt a Carolina 
Wetterslrand lill Ystad, dä r' fru Caden 
a lltså gå tt i sl{Qla, konfiJ'mera ts och under 
8 år innehade kontorsplats. 

\'id 18 år s ålder erhöll fru ' CarlEm full 
förvi ssning om barn askap hos Gud och 
sedan dröjde det ej lä nge innan en l äng
tan efte r a tt direkt få äg na sig å t mis
sionsarbe tet väck les och fick all t störrC 
och s törre rum i hennes h järta . 

Ar 1902 blev hon antagen såsom Hel
gelseförbundets evangelist och r este såsom 
stidan sä l'skilt i Norrbotten, Angerma n
land och Småland. I januari 1904 utres tc 
hon såsom missionär tiIl Kina, där hOIl 

första perio,den arbetade såsom Helgelse · 
förbundets missionär. Sedan 1912 h ar h on 
ti.llsammans med sin make arbetat i Sven
ska Missionens i Kina tj ä nst. 

Pli. 'hahsckeldagen tacl,a vi tillsammans 
med h enne för nåd och kraft under iil r 
som gå tt samt tillönska fru Carlen Guds 
frid och välsignelse för framtiden . M.. L. 
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Sparbössetömningar. 
Sönd age n den 2 ja n. var mi ssionshögtid 

med sparbössetömning anordna d i Tranås, 
vid vilken missionär lVI. Linden hade för
m anen att få medverka. Deuna ins,lmling 
inbragte kr. GlO: 30. Trettondagen anord
nades, Sllsom förut mcrldclals i d enna tid
ning, en liknande högtid i Relrsrlakyrkan, 
Floragalan 8, Stockhulm, då i sparbös
SOl' och offergii.vor tiJlsammans inflöto kr. 
1,042: 45. 

Fri\n dessa missionsstunder gömma 
Yi uppmuntrande hi\gkomster och bedja 
alt härmed få uttala ell vannt tack till 
missionens vänner, vilka på dett a sä lt 
stödja och deltaga i det arbete, H"rren an
förtrott åt oss. Vi bedja också att få p;\
minna om, alt sparbössor på begäran kost
nadsfritt erhi\ Jlas Irån vår expedition. 

Missionär och iru C. F. Blom 
samt i deras sällskap fröken Dagny-Edla 
Bergling framkommo enligt genom Nor
disk Resebureall mottaget meddelande till 
Shanghai den 5 jan. 

Vi anbefalla dessa "änner ~lt mi, sions
folkets särskilda hagkomst i förbön, alt de 
må få all den frimodighet och visdom. 
som de i dessa oroliga tider behöva. 

Missionär på hemresa. 
Missionär fröken Elna L enelI torde, en

ligt mottagna underrättelser, i dagarna 
kunna anlända 1ill Sverige för semester. 

Vi yilja därför härmed möta henne med 
ett va rmt välkommen! 

FörhålJandena i Kina. 
Så li\ngt vi av mottagna underrättelser 

kunna döma räder ännu pä vårt fält i 
Kina relativt lugn, så att arbetet kan fort
gå. P å grund av striderna därute ha dock 
missionär och fru Svensson för en tid nöd
gats lä mna Tllngk wan. F örvisso behöva 
våra missionärer allas Var varma h1'tg
koms t i förbön. 

Från våra sist utresta missionärer. 
Fröken Ida Söderberg sJuiver: 
Nu äro vi verkligen frilmme. Över hel a 

rc''';lIl har Guds ll,ld vilat. Aldrig skola 
vi väl glömma allt clet, som det ä lskacle 
Fadershjärtat givit oss denna tid. Dr t ger 
Ca sr\dan glädje att hUa blicl<cn gå till
bal,a och se, hur hans hand h a r ordnat 
och lett. Att så f<1 bevittna, hur han ger 
frid och vila , är en förunderlig glädje so m 
här. 

nesan inrymmer sil mycket, att det är 
omöjligt att berätta om den nu. S[t myc
ket vackert vi sett! Hur s\;all fallig män
niskohand l,unna beskriva en sudan ver];
lighet. Under en del av resan kände vi 
hettan mycket sLark. Ofla bar jag hört 
missionä re r s~i ga att de lidit av hettan 
och alltid har jag tänl<t, att den kunde 
man v äl fördraga.. Men IIU för s tar jag det 
bättre. Mellan Hongkong och Shanghai 
r 1'tkade vi Il t rör en hemsk s torm, som 
gjorde, att Yi kommo fyra dagar senare 
till Shangh a i en beräl,nat var. Under ti
den den p:igick, tycktf' jag den var näst8n 
outhärdlig. Dc hade v,lrit oroliga för uss 
här, 

Glädjen att vara i Kina är så stor. Vi 
ha blivit s:\ hjiirlligt mottagna. I kväll 
skola "i för första gången f8 närvara vid 
ett möte här. l\Iång8 hälsningar väntade 
oss vid ankomsten. Brev lwmma d å alllicl 

En vädjan. 
Ett mindre antal av årets missionskalen 

der Hans Stjärna i Östern finnes ännu 
kvar. D:\ kalendern icke blolt är en jul
lcJlender ut an en mission,bok med inne
hall, som st ~indigt behåller sitt värde, V ;I/:~a 

vi göra en vördsam h änvändelse till vara 
vänner om en liten handräckning mee! 
spridandet av den ,'lIersbende upplagan. 

Prenumerationen 
på Sinims Land fortg"r. Ett innerligt tack 
till alla som hjälpt at t skaffa prenumeran
ter! 
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som små solstrålar och värma upp våra 
hjärtan, kanske särskilt nll efter den lång~1 
lyslnaden. 

Senare Iran Yangchow. Nu äro vi rc
dan i gång med arbetet h~ir. Aldrig sbll 
j:1g glömma min Iörsla leUion i l,inesiska. 
Yar lärare kunde lika gärna talat he
breiska som kinesiska, för vi Iörstodo inte 
mer av vad han sade. Jag l,an knappast 
fatta alt jag iiI' i hina. Nog har jag hört 
mycket om kinesiskt liv, men höra är en 
sak och se en annan. Del är S::1 egendom
ligt a lt hälsa på min lärare genom alt 
kn~ippa mina egna händer och buga mig. 
De l,inesiska tjänarna här 
oeh intelligenta ut, sär
skilt tyeker jag om alt 
iakltaga de båcla, som 
passa llPP vid bor
det. De iiro s,1 uppmärl,
samma oeh ivriga att 
göra rätt, nästan alltför 
i\Tiga. 

Nog blir det väl ocks[t 
mången gfmg svört här. 
men det är skönt alt 
v ta, alt för Herren är 
ingenting omöjligt och 
här ha vi möng:t tillEil
len för bön och slillhet. 

Gud vare tack för rlen 
kallelse han givit oss. ~Et 
han L\ glädj"n alt se sin 
plan med vitra liv Iuli

se sa vakna 

bordacl. »I-Ian som går före skall alltid giva 
oss den kraft vi behöva.» 

Fröken Berta Flodberg shiver: 
))j'vIed glädje sl,olen I draga ut och i 

frid skolen I föras åstad.)) Jes 55: 12. 
IIur fick jag inte erfara verkligheten av 

ovanstående bibelord, näl' jag den 3 aug. 
pil. kvällen lämnade Stockholm. Tanken på 
skilsmässan hade ju känls ganska sV~tr, 

men Herren hörcle mina och cle mångas 
böner och gjorde den lält, och jag fick en
ligt J-Terrens löfte draga åstad med frid 
och gLidje. 

Nu är den långa resan encl:t st ett min
ne blolt, oeh vi ha haft stor or,;ak att ta c
b lIerren [ör hans nådefulla hjälp och 

beskydd, särskilt uncler den svåra stor
men mellan I-Iongl,ong och Shanghai. Det 
var glädjande att möta vänner, tillhöran
de Kina Inlandsmissionen, i Shanhai. V[l!' 

vislelse där var docl, alllför l,ort för alt 
I,unna få stifta närmare bel,anlskap med 
dem. Yi fingo clocl, röna sa mycken l,är
\ck och hj~ilp. 

Och nu har jag redan varil i Yangchow 
ÖWl' en månacl. Jag prisar lIerren för den 
glädje han skänker nu i spr[tkstudierna. 
i'vlanga ha sagt mig att l,inesiskan är svår 
att bra, och nu Lir jag pröva, att det är 
siL ?>len jag vill ej förlora modet, ly jag 
har en vid min sida, som i misströstans 

Foto: E. GWilnardo. 
Vv lrån Juichengdislriklel, där fröken Hullquisl 

nu har sitt ar/Jete. 

stund säger silt: ['rukta icke, var vid gott 
mod. Jag hjälper Dig. Herrens lötten äro 
ja och amen, och han är trofast. Jag pri
sar Gud av hela mi tt hjiirta för den slora 
förmånen att få ljäna honom här i Ki
na, och jag ser med längtan hän mot den 
dag, då jag Hlr 
11ppe på fältet. 

Fröken Judith 
Vår långa resa 

har åter fört oss 
bön under resan! 
na Herrens goda 

aktivt deltaga i arbetet 

HuiLqvist skriver: 
är nu slut och Herren 
till Kina. Tack för för
Hela tiden fingo vi kän
omv~trdnad och hjälp på 

allt sätt. 1':.1 båten hade vi det bra. PU 
Röda Havet var det mycket hett. Flera 
voro sjuka och två dogo till följd av väl" 
men. Men Herren höll sin goda, skyddan
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de hand över oss. Bland den stora ska
ran passagerare funnos också nagra tyska 
missionärer. Vi ha haft det s, gott tiJl
sammans med gllllwnsamma morgonböner 
och sångstundl'r. .lag njöt mycket av re
san. De stora vida vattnen, färgskiftning
arna. solnedgångell i havet, ja allt var så 
vackert. Gud blev så stor, så nära, och vi 
S~ små, så ringa. Från ]-]onglwng till 
Shanghai fingo vi se havet i uppror. 0, 
vad det dånade och frä s te! Vagorna kom
mo sasom ber g och slogo vredgade över 
däck, men även då fingo vi känna, all 
Gud bor i stormen, m~il(tig att bevara. 

I tullen gick allt bra. Hätt egendomligt 
var det att märka, hur det betonades, att 
vi ej voro engelsmän. Här pa Kina ]n
landsmissionens hem i Shanghai . är det 
överfullt. lVIånga ha varit här i månader 
i väntan p å alt resa upp till sina statio
ner. )/u säges det, att järuYägarna kring 
Shallglwi förstöras. - En dilg YlIr en av 
de lyska lIIissioniirerna ule rör att i en 
l,illcsisk nwlhulik f [, sig ell 111,11 mal. Men 
han fick till svar, all de ingcnling siHcle 
lill engelsmiin. Ja nog binns det, alt vi 
kommit till rtt orons land. :\f,\nga ay 
Kina Inlandsmissionens missionärer ha 
fått och HI. lida mYl;ket i rövarnas händer. 
Hur golt är det ej att vi äro i hans hand 
och alt intet ont kan nå oss, som hall ej 
]{änner. 

Konungens ärende är brådskande. Det 
ena stora sällskapet efter det andra av 
nya arbetare kommer. Åtta unga män 
kommo i lördags fr ~m :\mcrika, nio unga 
män frim England. Nagon fr ~lgade mig 
i dag , var våra unga svenska män voro, 
om de ej vore villiga att vara mcrl i stri 
den den sista svara tiden. Ja, vad skul1e 
jag svara? Bedjen för oss att vi må vara 
trogna, till dess han kommer! 

Kinas unge män och deras frestelser , 

s. 17 f. 

Tack för vad Gud givit genom och bön 

om välsignelse över i della nummer om

nämnda födelsedagsfirandc vänner, s. 

20, :&1. 

Våra sist utresta missionärer, s. 22 f. 

Förhållanden a i Kina. 

Missionstidningen Sinims Land och P ,'I 

S. -"f. K:s Förlag utgi\"lIa publikalioner. 

MIssionstidningen 

S I N I M S L A N D, 
utk(lIllowr 1927 i s in 32 :dra årgang. 

Org:ln för Svenska Missi0Ilen i Kina . 
ansvarig utgivare: f.'rik Folke. Redigerad 
under medverksn av Martin LirnUn m. fl. 
Utkommer med 20 nummer om året, 
samt innehåller uppbyggelseartikJar, bibel
studier, brev fr. Kins, samt mi,ssionsnoti 
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. 

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

PrenumerantsamIare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, er
hålla, mot insändsnde till expo sv postens 
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Guns RIKES vÄG FRAMÅT TILL SEG ER." 
).Iatt. 12: 15-21. 

Detta Herrens ord riktar vår upp
märksamhet till en mycket betydelse
full tidpunkt i Jesu verksamhet. Jesus 
hade gjort många kraftiga gärningar. 
han hade i sin stora kärlek visat sin 

makt över synden och syndens följ
der. Han hade givit frälsning till både 

kropp och själ till många människor, 
som samlats till honom, och hans verk 

hade börja bära även sådan frukt, att 

den tilldragit sig fiendernas uppmärk
samhet. De hade uppeldats till nit 
emot honom och emot hans verk. De 
hade intagit sin ståndpunkt och de ha

de beslutat sig för att döda Jesus. 
Det såg ut, som om Herrens verk 

skulle sluta, innan det hade nått må
let, som om hans verksamhet skulle 

bli avbruten, och så kritisk syntes 
denna tidpunkt vara, att Jesus själv 
förbjöd dem, som han hade botat, att 
sprida ut ryktet om honom. Det är 
då, som Herrens Ande genom ett ord 
ifrån profeten Esaja, viii rikta Jesu 
lärjungars uppmärksamhet och sinne 
på den väg, som Herrens tjänare ha
de utstakat för sig och det mål, som 
hans arbete skulle nå. 

Vi se liksom i perspektiv hela Guds 
rikes väg framåt till seger, ifrån bör
jan av Herrens sanne tjänares arbete 
och till slut. Den vy, sam Herrens 
Ande visar, den sträcker sig över år

hundraden och årtusenden. Den ut

pekar den väg, på vilken Guds rike 
skulle gå fram, den väg. på vilken 

. ' F öred rag - i samm andrag - hall e t a v 
m iss ionär J. rh. Sandberg vill S. M. K :~ mis
s ioDshög tid, treltond ''i:l .'n i Bctcs,:h kyrka n. 

Herrens tjänare skulle hinna målet, 
och den ställer målet också klart och 

tydligt i sikte. Detta mål låg visser
ligen ännu långt fram i tiden, men må
let var bestämt, målet var givet och 
målet var seger. Så ropar Herrens 

Ande genom profeten till allt Guds 
folk och säg:!r: Se min tjänare, se min 

tjänare! 
J a, det är en underbar bild, bilden 

av Herrens tjänare och den väg, sam 

han hade utstakat för sig, den väg, på 
vilken han skulle föra folken till fräls
ning. Vi ha under de gångna dagarna 
sett och stannat inför den Herrens 
tjänare såsom det lilla barnet i krub
ban. Vi ha stått inför krubban och 
betraktat detta under, Guds oändliga 
kärlek i det han kom inte blott såsom 
tjänare utan som det lilla barnet, en 
av oss. Och vi behöva se, vi uppma
nas att se på Herren Jesus, se på hans 
verk och den väg som han hade att 
gå för att vinna folken för Kristus. 
Men vi skulle inte endast se för att se 
denne Herrens tjänare och hans väg 
och hans seger, utan vi som äro sam
lade här och själva vilja vara Guds 
tjänare, vi behöva se på denne Her
rens tjänare för att också vi skulle 
lära av honom, lära att följa honom, 
lära att ställa oss på samma stånd
punkt som han, lära oss att se målet 

som han och lära oss att gå mot m å let 

såsQm han. 
Det första, som vi uppmanas här 

att lägga märke till är detta: Över 
honom skall jag låta min ande komma. 
.L\r det inte underbart, att han, som 
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kom ned ifrån Guds tron, som var ett 
med Fadern, att han skulle avkläda 

sin gudomliga härlighet och ikläda sig 

~änareskepnaden, att han sade: Jag 
gör intet av mig själv. Han var så be

roende av Guds Ande, att han inte 
skulle göra någonting själv av egen· 
beräkning eller egen uträkning. Han 
behövde i allt vara ledd av Guds heli

ge Ande. Och om det var nödvändigt 
för honom såsom Guds tjänare 
egentlig menirig att i sitt arbete, i sitt 

verk vara ledd och beroende av Guds 
helige Ande, huru mycket mera då vi. 

Nog är det ju så, att vi i allmänhet 
äro fullt medvetna om, att vi intet 
kunna göra utan försåvitt som Guds 
helige Ande får använda oss och får 
verka i och genom oss. N og vilja vi 
också helt och fullt ställa oss till Guds 
helige Andes disposition och låta ho
nom regera oss både till ande, själ och 
kropp. Och likväl, om vi i tanken gå 
tillbaka och betrakta vårt liv, vår 
verksamhet, vårt arbete, tvingas vi in
te många gånger erkänna och bekän
na, att vi inte kunna säga som Jesus, 
att vi intet ha gjort av oss själva. Är 
det inte så, att det är mycket av det, 
som vi ha fått göra, eller uträtta, om 
vilket vi måste säga: Det där hade 
jag nog ändå g'jort av egen beräkning. 
Det där kan hända inte var så, som 
Guds helige Ande velat ha det. - Så 
få vi bedja om förlåtelse för det, som 
skulle ha varit vår tjänst och vår in
sats i Guds rike. 

Vi uppmanas också att se på Her
rens tjänare och hans verk. Han skall 
förkunna rätten bland folken. Han 
skall icke kiva eller skria, och hans 
röst skall man icke höra på gatorna. 

LAND. 

Ett brutet rör skall han icke sönder
krossa, och en rykande veke skall han 

icke utsläcka. Där se vi den huvud

riktning, det sätt, på vilket Herren 
skall gå fram segrande och för att 

segra. 

Vi se i en annan berättelse om Her
ren Jesus, då han stod inför Pilatus 
och hade blivit tillfrågad om sin upp
gift och sin kallelse och då han hade 
erkänt, att han var en konung, huru 
fienderna skymfade honom och ville 
sätta en rörspira i hans hand. Därmed 

ville de ge till känna, vad de tänkte 
om hans konungsliga anspråk, vad de 
tänkte om hans folk och hans konunga
makt, ty spiran symboliserar en ko
nungs makt, och en konungs makt be
ror på folket. Då fienderna satte en 
spira av rör i Jesu hand, så ville de 
därmed säga: Sådant där är ditt folk, 
som du är konung över. Det är en
dast ett rö, så är ock din makt. 

I visst avseende kan ju detta också 
vara sant. Herren Jesus säger själv om 
de sina: Frukta icke du k I e n a hjord. 
Han erkänner själv, att hans folk var 
en klen hjord. Se vi på Herrens Jesu 
lärj ungar vid detta särskilda tillfälle, 
huru svaga voro de icke. Vero de ic e 
såsom rö? Hur lätt böjde de sig icke 
för motvinden, för farorna och svårig
heterna. Ja, icke endast då, utan även 
sedan de hade genom den helige Ande 
blivit beklädda med kraft ifrån höj
den. Hur mycken svaghet se vi icke 
hos dem, hur mycken böjlighet. Men 
huru kunde då Herren genom dessa 
svaga redskap, genom dessa rö utföra 
sitt verk i världen, och hur kunde han 
giva dessa svaga redskap, sina svaga 
lärjungar, ett sådant oändligt stort 
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uppdrag, som han gav dem, att göra 

folken till Jesu lärjungar? Jo, det var 
emedan Herren Jesus själv liksom 
höll röet i sin hand. Fick han blott 
göra detta, då kunde han genom dem 
utföra sitt stora och mäktiga verk i 
världen. Men det var endast försåvitt 
han fick hålla dem i sin hand. Och 
kära vänner, är det inte också så med 
dig och mig? Vi äro ju också kallade 
till Herrens Jesu tjänare, och hur gär
na ville vi icke vara det. Men om vi 
se på oss, ja då måste vi alla erkänna, 
att vi 21"0 som svaga rö. Vi ha icke 
makt och kraft att själva stå upprätta, 
och hur skola vi kunna göra något 
för vår Herre och huru skola vi kun
ne. vara hans sanna tjänare? Jo, om 
han så får hålla dig och mig i sin 
hand, så kan han och skall han använ

da dig och mig för att föra sitt stora 
fr ä lsningsverk framåt i världen. 

Ja, hur gärna ville vi icke ändå va
l-a i den ställningen, att vi äro i Her
rens Jesu hand. Vi. ha samlats här 
idag till en tjänaretjänst å t vår Herre, 
att tjäna honom också med jordiska 
gåvor, han har givit oss. Vilja vi då 
också lägga dem i hans hand och stäl
la dem til! hans disposition, då kan 
han och vill han använda dem till sitt 
rikes framgång . 

Röet i Jesu hand kan också beteck
na den världsregering, som Herren 
Jesus utövar under denna tid, under 

denna nådeshushållning. Då skulle 
röet symbolisera, huru Herren Jesus 
under denne>. tid, till dess slutmålet 
är vunnet, regerar såsom konung, men 
inte styr med järnspira, som det om
talas i Uppenbarelsebokens 19 kapi
tel, att ryttaren på den vita hästen 

hade och varmed han styrde folken, 
utan med nåd och kärlek. 

Det är väl ingenting s 'Jm är och 
har varit så svårt för Guds folk att 
fatta och förstå som just detta, att 
Herren inte slår till, då hans fiender 

resa sig upp emot honom? Varför 
tillåter Herren under denna ondskans 
tid t. o. m. att människorna öppet hä
da och smäda honom? 

Vi ha nyligen läst från det stora 
landet i öster , huru Guds rikes fien
der ha fått gå fram härjande och för
störande, hur missionsstationer ha 

blivit utplundrade, nedbrända och för
störda, huru missionärer ha blivit 
tagna till fånga och förda ut i bergs
trakterna och fått lida oerhört, huru 
de kristna ha blivit tagna till fånga 
och blivit drivna ut som boskap i vild
marken, hur kyrkor och kapell tagits 
till stall o. s. v. Allt detta har fått ske 
utan att Gud har hindrat det. Varför 
slår inte Gud till, och varför låter Gud 
ondskan så resa upp huvudet? Detta 
är en svår fråga för många. Det var 
så redan under gamla förbundets tid, 
och psalmisten säger, att han inte 
kunde förstå detta, förrän han blic
kat in i Guds rådsslut. 

Ligger ej förklaringen till allt detta 
just däri, att Gud un"der denna tid 
håller s p i r a n a v r ö i sin hand? Med 
den vill han nu tukta och aga, men 
icke till fördärv utan till frälsning. 

Så står det också här: Intill dess att 
han har fört rätten fram till seger. 
Detta är Guds avsikt. Det är det mål, 
som han har i sikte, då han tuktnr och 
agar i denna tid. Och . kära vänner, 
är det icke tecken till just detta, som 
vi nu se. Vi se där borta i öster, hu

http:februa.ri
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ru Guds förfärliga domar ha gått franl 

över landet. Vi ha tänkt mången gång: 

Detta är dom till fördär,v. Detta är 

dom för synden och dom till död. Men 
huru underbart! Det höres röster 

därutifrån, vilka säga, att efter do

men har nåden blivit utgjuten och tu

senden och åter tusenden hjärtan ha 

börjat ropa efter frälsning, och att 

Guds frälsning har uppenbarats härlig 

och stor. Visar icke detta, att Guds 

tjänare Jesus Kristus trots allt går 

fram segrande och för att segra, och 

att hans dom är en dom till seger. Vi 

fråga: Skall det bli möjligt att vidare 
missionera i Kina? Eller skall det bli 
slut med tillfällena därtill? Skall ond

skan, döden och mörkret gå fram som 
en ödeäggande farsot, så att det blir 
nederlag, liksom vid kristendomens 

förra försök att intaga landet? 

»Han skall föra rätten fram 

t i 11 s e g e r. » Vi få med förtröstan 

och tillit se framåt mot målet, ty må
let är givet och segern är viss. Vi 

kunna med förtröstan se framåt även 
då det gäller Kina och tro och tacka 

Gud, att den dom, som nu går över 
landet, är en dom till seger, en dom 
till nåd. 

Så slutar Herrens Ande med att gi

va oss detta bestämda löfte: " Och till 
hans namn skola folken sätta sitt 
hopp. » Ära vare Gud för detta! Låt 

oss prisa och tacka honom, att vi få 

vara med och sätta vårt hopp till ho

nom. Så blir ordet: »till seger » en 

verklighet, och även genom vår insats 
i den helige Andes kraft kunna folken 
läras att sätta sitt hopp till honom. 

L A N D. 

Fru Maria Blom. 

Åter har den gode Herden hem

kallat en av sina kära till den eviga 

vilan. Fru Maria Blom har under 

en lång följd av år i trohet och kär. 

lek levat för missionen i Kina . Det 

är över trettio å r sedan hon gav en 

sin son som gåva å t Herren för Kina, 

och sedan har under många å r hen

nes dotter tjänat mission en ' på vår 

expedition . Fru Blom har stått oss 

nära, och vi ha ständigt känt, hur 
hon burit Guds verk i Kina och oss 

som tj ä na här hemma i förbön . Det 
kännes därför så tomt efter hennes 

bortgång. Give oss nerren n ågon , 

som kan intaga hennes r'um och fylla 

hennes pla ts i ledet. 
Fru Blom har ett lå ngt, välsignat 

liv bakom sig. I över 87 å r fick hon 
s tanna här nere . Men nu behöver 

hon aldrig flytta mer . Hugsvale Her
. ren de kära, hon lämnat efter i pil

grimslandet . 

E . F . 

Tack för hemförlovade och förbön rÖl' 

sö rj ande och lidande vänn er . s. 20. 
Våra missionärer. s. 30, 31. !\Iissionsre

sorna i h emlandet. s. 31. Verksamhelen på 
fältet. s. 31 f. De oroliga förhållande na i 
Kina. De 87 i barnhemmet. s. 35. Den lille 
kökspojken. s. 37, 38. S. Jr. K :s ekonomiska 
behov. s. 38 f . :\-lissionstidn ingen Sinims 
La nd. 
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Missz·OlZäre11. 

Envar i livet lått sin lott; 

Du, missionär, en också lått. 

Hur hög, hur stor din uppgift är, 

Jag mäktar fullt ej latta här. 


Du hörde Jesu milda röst; 

Den grep så djupt uti ditt bröst : 

»Se hedningarnas djupa nöd, 

Gå ut till dem med livets brödl " 


Ditt hjärta brann av kärleksglöd, 

Du gick, då Herren så dig bjöd. 

Jag tackar dig, att så du gick, 

Dig följer liult min kärleksblick. 


Du vet, du sett, Gud står dig bi,. 

Han gav dig mod att lydig bli. 

Han löljde dig till okänt land, 

Var dag dig skyddar med sin hand. 


Det gått, det går alltjämt med Gud 

Att töra ut hans nådesbud. 

Tänk att få vara Guds härold 

Och leva på hans egen sold . 


Du ser ej efter jordisk lön ,. 

Ditt högsta är, att Gud hör bön. 

Du för var dag det röna {dr, 

Där du går fram och ordet sur. 


Och skördar växa på det tält , 

Där himlens Gud dig själv har ställt 

Då glädes du och vi med dig. 

Med oss Glids änglar lröjda sig . 


Min kä.ra vän, nu håll blott ut! 

Gud över oss sin Ande gjut! 

Båd' över mig, som h em'ma går , 

Och over dig, där striden står! 


Det är ett starkt osynligt band 

Oss håller samman hand i hand. 

Vi kunna , ej vaJ'Clndra se, 

Men hjärtligt för varandra be. 


Men vi ock skola få en gång 
Tillsammans sjunga samma sång. 
Det blir däruppe , när vi få 
Tillsammans inför tronen stå. 

E r i k fl e I a n d e r. 

Hemkommen missionär. 
Missionär frök en E/na LenelI anlände 

till Malmö på hcmresa fr an Kin a på kväl
len onsdagen den 19 ja n. Hemresan hade 
varit mycket god . 

Fröken Lenells adress ä l" : Ouanmyra, 
där hon nu bor tillsammans med sin mor 
och andra nära och kär a. 

Vi anbefalla fröken Lenell å t missions
vännernas hågkomst i t acksägelse och för
bön. Må vi tacka H erren för vad han ut
fört genom sin tjänarinna under den till
ä ndalupna arbetsperioden i Kina och för 
nåd och hjälp given h enne under resan. 
Och må vi bedj a, a tt vis telsen i hemlan
det må bli va till s tor och rik välsignelse. 

Brev från missionär Blom. 
Från missionä r Carl F. Blom hava Vl 

nu moltagit elt brev avsänt från Shang
hai den 6 jan. Missionä r Blom skriver 
bl. a.: Vi a nlä nde hit i gå r middag efter 
en i allo lyckosam fä rd. Nu ha vi varit p å 
konsulatet och ordna t med passen. Om 
vi fa tillfälle använd a passen är dock för 
närvarande ganska oviss t. - 

>i.nnu sändas de nya missionärerna till 
sprakskolorn a i J\nldng och Yangchow. 
Våra tva unga Iri vas go tl där. 

Jag förmod ar Ni r edan hört att Svens
sons kunna t å ter vä nda till Tungkwan. 
Tungchow och Hoyang voro forlfarande 
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belägrade, det sista vi hörde. övriga sta
tioner syntes vara ostörda just då. Ho
nanfältet är ju omstritt av Fengs och Liu 
ehen-huas trupper, men Shansis lur har 
ännu ej kommit. - - 

Till Amerika 
avreste den 22 sistlidne januari missio

när D. Landin. 
Missionär Landin har känt behov av 

att få bedriva någon tids studier i Ame
rika för att bättre bliva sk ickad för sitt 
arbete i manliga seminariet i Yuncheng. 
Genom välvilligt tillmötesgående från Se
minariet i Hartford samt genom vänners 
hjälp bereddes också tillfälle för missio
när Landin alt utan extra ekonomiskt bi
drag fran missionen Ll bedriva studier i 
Hartford under vårterminen. 

Vi anbrfnlln honom å t missionsvänner
nas h:lgkomst i förbön, på det att dessa 
studier må leda till med dem avsett re
s lilla t. 

Missionsresor i hemlandet. 
S. ?Il. K:s reseombud, Gus/. A. (jstel'berg, 

befinner sig f. n. på resa i Småland. Mis
sionär J. Th. Sandherg /llcd fru stå just i 
begrepp att börja en missionsresa till Da
larna. :'Ilissionsrön's t<lndare E. Folke pla
nerar Mt inom den närmaste framtiden 
besöka Göteborg m. fl. platser i Västergöt
land. 

För uessa missIonsresor anhålla vi 
vördsamt om missionsvännernas hågkoms t 
i förbön. 

Utresande missionär. 
För missionär fröken ll:lar ia Bförldund 

har plats beställts för resa till Kina med 
a ngaren Saarbriicken, som beräknas avgå 
från Genua den 2 mars. 

DiI fröken Björklund nu, trots oron i 
l\:ina, tror det vara Guds vilja, all hon 
gör sig redo för utresa, anbefalla vi hen
ne särskilt rit missionsvännernas hågkomst 
i förbön . 

Mörker och ljus i Honan. 

Utdrag ur enskilt brev. 

För. närvarande ha vi det tämligen 
lugnt vad Honanfu beträffar. i'vIen vilken 
oro på andra håll i Kina! Nationalarmen 
sv nes ha folket på sin sida och det'1ro
ltrrab är 'noorr därför, att den kommer att 
ga segrande fram allt mer. Folket är ut
tröttat på alla dessa krig och stiindiga 
penningutpress ningar. Då nu nationalar
men söker föra folkets talan, är det j u 
naturligt, att den vinner gehör. Ut
vecklingen skall väl sedan visa, vad gott 
dessa kunna uträtta föl' landet. Var helst 
de gå fram, ~ynes agitationen mot mis
sionen och utlänningarna följa dem i spå
ren. ~yligen gick genom pressen en be
rä ttelse om flera utlänuska missionärer i 
Hunan som formligen blcyo drivna Lrån 
staden: där de al·betade. Det \,:1['0 lantbru
kare och studenter, som förenade sig i 
upproret. De flcsta av utlälluingarna sy
nes ha varit engelsmän, men ilven andra 
nationaliteter funllos ibland ucm. Fient
li<1heten mot missionen synes ii\'l~ll ha ta

o .. . .
git sig uttryck diiri, att de giVIt miSSIO
nens skolor ett ultimatum..\ntingen m ste 
dessa gå in på ett program, som Higges 
\'l'am föl' dem eller stänga skolorna. I detta 
radikala program ingår bland annat föl
jande: Bibelundervisning och kyrkobesök 
måste slopas, Sun Yal-sens revQlutions
principer skall ingå som läroämne i stäl
let studenterna skall lämnas frihet i stör'
st~ möjliga utsträckning. Jag kan inte 
närmare gil in i detalj P~l deras program, 
som jag föl' övrigt hal' i tidningsurklipp 
framför mig, men 'det sagda torde v'ara 
nog föl' att visa, varåt de syfta. Arma 
Kina, om det nu till råga på allt elände 
skall falla rakt i armarna på bolsjevis
men! 

Just i dag förmälde ett rykte, att \Vu 
Pei-fu söker draga sig häråt. Vi hoppas 
ryktet el a r sant. Det' sk ulle nog ' irme
bära, att vj ,bleve. dragna in i ·kriget. .Den 
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militär, som llll håller s taden h ilr skull 
ofJil'idJt tillhöra \Vu, men pa S;1mma 
gäng lär den ha hemlig t samförs tand med 
motparten . Wu har givit beHilhava ren 
flera order aH sända trupper till fronten, 
m en han har väg r a t. Han synes ha 101
ke t p:'t s in sida, men elj es t är han intet 
mönster. ender hans r egim har folk e t 
börjat odla opium S[1 som aldrig förr. 
Utensilier för opierökning ~ ii.lj(' s öppet 
överallt p;'i gatan, d u det ju törnt :t1min
s tone m åstl> vara nClgon hemli ghl'l med 

härifrun och har nyss kommit därifrå n. 
Nu i veckan Hlr jag v . G. resa til! Yi ang 
nts ta tion p å stormöte och seda n h ar jag 
pla nerat en tV~1 vecl,ors bibel\;Ja-.s här. 
Vid v[lrt s tormöte i Honanfu ringo vi dö
pa 1:3 personer . Det var ett gott möte på 
mung a sätt. De t är ganska m ;\ nga från 
s taden, som lw söke)" v,\ra guds tjäns ter , 
men det är ej lätt att taga steget fullt ut. 
"[d V~lr stormöte h ~ir fingl) vi dock döpa 
en man fr å n staden, som är oss till riktig t 
s tor glädje. Han ~ir fr~ln södra pr ovin-

Galubild {ru ll 

det. En anti-opir-förening finn es i s ta 
den, och on.llörallllen i den röker lika 
[appert som någon a nnan, bl ev jag upp
lys t om h ärom dage Il. 

Arbetet här i vå rt dis trikt gelr ju frarn
M och ä r ej ut a n uppmuntran. Vad vi 
voro glada, som kommo ned i lic! från 
Kikungshan och kund e planeril för hös 
tens arbete. Stack:.!l"S de våra, som blevo 
inn t'stäng(la där. , yJi gen ha de ju kommit 
ned alles ammans och i der as sällska p kom 
Judilh IIuJtquist upp frän Shanghai, sä 
alt vi fingo färska hälsningar fr,m Sve
rige. Jag följde med pil kallels l' till YiiJl
cheng för Nr. IC-sammun triide, lLt de res te 

}{ollan/"u. F nl,,: n. , \ nUc rS:Hl. 

serna och har förr varit p~v erkad a v 
evangelium, m en ej förrän nu tagit s te
ge t helt över prl Herrens s ida. Alltid sö
ker' han få någon av sina kamrater med 
liJJ gud s tjänsterna och alltid är h a n 5tr.1
la nde glad och Iycldig. 

En ny predikoplats hilr öppna ts de sis ta 
mån aderna i en by vid namn Han-hua. 
Arbetet där började huvudsakligen genom 
alt var älds te Li besökte platsen och bad 
för en kvinna, som varit besatt av en ond 
a nde. H on hade varit vild en Ung tid, 
men blev frisk efter alt Li hade bedit för 
henne. Hennes förändring gjorde djupt 
intryck på fol ket och Il cra blevo inlresse
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rade i eva ngelium cHlr. De ha sj älva 
ställt i ordnin g en lit en predikolokal och 
fler8 h a blivit verkl ig t omvä nda till Gud, 
under de regelbundna möten, so m hil.llits 
dä r sedan. Den kä r e gamle Li har en 
<i rsld ld g;l\' cl a tt bedja rör sjuka. De fl es
ta i h a ns by, som äro troende, ha blivit 
frisl,a genom a tt han ha r l}edit rör dem. 0, 
att vi h ade m å nga som lit ade sil enfaldig t 
P ~I Gud, som ban gör. Da s kull e v i ocl;:
s;1 W se mer a y Gud~ l,ra J't up penba r ad 
ibla nd oss. 

Sa/h anoel EngbäcJ.:. 

En återvändande missionärs erfaren
heter. 

i'v1iss ionär V. W es ter shiyer: 
Ja g h a r nu tag it d et länge IruUad e ste

ge t a ll. flytt a hit och bosä tt a mig här en
;;;l1n. Il euen ha r givit mi g förvissning 
o m alt de t skall gå bättre än jag vä nt at. 
Vi h ade vå r t s tormöte Ura n freda .!';s kväll 
förr a vecl,an till i mi\ nd;lg~ morSe. De t 
, 'i lade en särsl(il c\ tyngd över alJ a mö tena 
och de t Llnr!csen go el ande blan d delta
garna. A, Hahn e, Yi\rclhfl\'a nde m i ss ion~ir 

under min bor tovaro, samt Li Pao-lo fr (ln 
TlIngl(wa n och tällprcd il,a nt Li frftn 
Ishih hade konunit P~I inbjudan oeh gayo 
go d hj ä lp m ed p r edikan och undervis
ni ng i Ordet. Tre män och tre kvinnor, 
däribland tre s kolungdom ar , döptes. E j 
mindre än 21 perso ner h a c!öpts, seda n 
jag rrs te hiirifr8n rör e tt och ett h alft år 
seda n, i\I iinga ha c!ock få tt h embud under 
samm a tic! , så att församlingen än nu hör 
till en av de sm ö. Stillheten och ord ning
en unc!er des:l m ö ten vittn ar go tt för 
dem som h a rt a nsvaret för s ta tionen och 
verksamh eten unc!er miss ionärernas fr å n
,·arG. 

:\1i t t mott aga nde h ä r var de t h jii rtli
gas te möj liga . De gamla viilllJ ern aS vä n
skap är trofa s t. :\la tle lIerren g iva oss 
en lycklig ar bet s tid tillsammans. Tältet 
slas i dag upp för predi ka n P~I en ny pla ts 
i nor r a delen a v di s tri k te t. Där äm na 
bröder na s ta nna , till s rlrn 1, a1\a ste tiden 
komm er, då c!e få gi.i ra en tid s uppe
h :m i c!enna vä lsig nade verksamhet. 
Sko lorna p:tg[1 som förut med oml,ring 
fyr tio cleYer. 

F olo: V . W est er,]{apc ll el i Puchow, 

http:februfl.ri
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Nyss hitkommen har jag ej kunnat be
söka kretsarna, men hoppas göra det 
med det snaraste. M:.i.tte det in le behöva 
bli allt för myeket av nedslående erfaren
heter. 

Här är så mild och härlig höst. Inte 
alls kallt, ehuru det snöade för ett par 
veckor sedan och snön ännu ligger kvar 
uppe i berget. Det är så vaekert då . Jag 
har en stor rosenbuske på en av gårdar
na, som ännu bär stora svällande knop
par. De spricka fort ut i vatten, då man 
tar av dem. Krysantemum står ännu i 
frodig blomning. Veteskörden för nästa 
år lovar mycket gott. 

Från föreståndarens på fältet arbets
rum. 

Ett fotografi över den lilla församlingen 
i den närbelägna staden An-i sändes. Sta
den är belägen en knapp svensk mil från 
Yuncheng oeh under de senaste aren har 
en församling där vuxit upp, som är gan
ska lovande. I diakonen \Vang har den 
lilla gruppen av troende ett gott stöd. 
Hans bild synes i andra raden, alldeles 
bakom den unge mannen med hallen på 
huvudet. Vid drt nyligen avslutade pres
byterimötet godkändes bans val lill äldste. 

* 
Provinsens presbyterimöte avslutades för 

eLt par dagar sedan. Somliga kommo 
tvenne dagsresor härifriln. Vid detta möte 
hade vi, förulom organisalionsfrågor oeh 
de sedvanliga uppbyggelsemölcna morgon 
och afton, samlal öyer särskilda ämnen, 
s. s. »D.cn första kärlekenn, »Kusten u t 
Edra nät till ! , ngstl), och ))}-} \ls:lndakl». 
Jag fiek det intrycket, all bch,\llnilJg gavs, 
och att Yilra brödel' ;\tervåndr, slärkla till 
sin ande ocl1 upplivade lill del goda \'el'k 
varuti de iil'o sysscJsalla. 

.. 

Det stora predikoliillet är uppspiini i 

en by som heler TH-lå. eLt par 1iolal kilo
meter frim Chichchow och missionär Hell-

o rik Tjäder berättar om uppmärksamma 
<'thöl'are. därslädes varje dag. 

l'tan lviveI är detla ett av de bäsla sät
len att på ett effeklivt siitt sprida kun
skapen om Jesus Krislus. Alldenstund täl
tet är uppspänt flera ~'eekor på en och 
samma plats bliva intrycken fördjupade 
och vara k tiga. 

*" 

Från Juicheng meddelas alt vår sysler 
Judith Hullqvist fick elt så varmt och 
hjärtligt mottagande av den kinesiska för
samlingen. Dessförinnan hade hon tillika 
med s);skonen Carlens besökt Lingpao och 
Shanchow. Pa den förra platsen döptes 
13 personer. Flyende soldater fran Shensi 
nödgade vara syskon alt återvända till 
Juicheng från Shancho'w n[lgra dagar ti
digare än annars varit tänkt. 

Meddelande har nu ingått att vägen till 
Tunglnvan är öppen och att våra syskon 
Svenssons kunnat ;Ilervända dit. Vi hop
pas att det ej skall dröja länge förriin 
våra systrar, som skola till Tungchow, 
även kunna återvända. F. n. iiro såväl 
Tungchow som Hoyang belägrade. } Pu
cheng är allt lugnt. ' 

l{ : 

»)Han har smort mig ... till att predika 
frihet för de fångna.)) I fängelset här 
hålla vi varje söndag predikan för såväl 
manliga som kvinnliga fångar. Bland de 
förra befinner sig en köpman fr;\Il en när
gränsande stad, anklagad för delaktighet 
i mord på sin äldre broder. Han får ej 
vistas I ilJsammans med de övri.ga fångar
na, utan har en cell, ensamt för sig själv. 
'nder loppel av öycr ett år har han fli

iigt läsl Bibeln och andra böcker och 
nC'ra gånger i brev uttryckt ht'g~iran om 
al t fu bliva döpt. Stor försiklighet krä
yes ju i ett liknande fall. ?lofan \'et ej vad 
som kan ligga under. Kanske ('It hopp att 
genom utlänningens bemecllan f~\ dödsdo
men iindl'ad, sll'affQt mildrat. 

Flera samlal nwll personen j rr~\ga gå
vo dock Yid handen all han hade e tt upp
riktigt hjärla, och att han verkligen om
faltat kristendomen. Efter myeken .bön, 
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omsorgsfull prövning och öppet samtal 
med fängelsets ledande män, beslöto vi 
därför att han skulle få sin önskan upp
fylld. 

l fängelsedirek [örens gäs trum samlades 
vi några stycken. Den fångne infördes' 
kedjad kring sina folIeder. Vi sutto alla 

Fångar i ell kinesiskt [ängelse. 

kring ett långt bord. Efter sång och bön 
läste jag Joh. 3: 16-18 och framställde' 
frälsningens evangelium i så enkla orda
lag som möjligt. Så vidtog förhöret. Var 
vän svarade med en reda och klarhet som 
förvånade alla. Då ordningen kom till 
trosbekännelsen och han tillfrågades om 
han trodde på det ena eller andra, sva
rade han ett tydligt »ja», men då han till
frågades om han trodde a tt Jesus var 
Guds son, pi.l'<1d under Pontius Pilatu3, 
korsfäst, död och begraven o. s. v. svara
de han med sådant eftertryck: shih))0 

shih isai isai-lih sim), vilket fritt översatt 
betyder: »Jag tror det av hela mitt hjärta.» 

Efter mottaget dop deltogo vi med ho
nom i att fira Jesu döds ttminnelse. Det 
hela var så stilla och högtidligt. Vi äro 
så tacksamma till myndigheterna för den 
frihet vi äga och för deras förtroende, 

som vi vid detta tillfälle ringo röna nya 
bevis för. Det troliga är, att vår vän en 
morgon, utan något förebud, föres ut till 
en av fängelsets gårdar, och att snaran 
läggrs kring hans hals och han med sitt 
liv far sona sin förbrytelse. Gud vare 
hans själ nådig! 

* 
Skojorna ha nu avslutats. Den gånt;na 

terminen hal' varit skonad från störande 
l'ppträden. Eleverna ha varit snälla och 
flitiga och ett gott samarbete har ägt 
rum. Agitatorer från Tayuenfu ha varit 
i vår stad och försökt att uppvigla våra 
elever mot »imperialismeIll) och kristen
domen, men, tack vare vår skolas led
nings fasta h[lllning, elevernas egen be
sinningsfullhet och ~imbetsmi{nnens vak
samhet, kom det icke till något resultat. 
Myndigheterna helt enkelt upplöste alla 
skolor och sände hem pojkar och flickor! 
Annu ha vi ordning och reda i vår pro
vins. ?Ifåtte det länge få fortfara! Från 
olika h[d! ing:.\ underrättelser om huru 
svåra tider det råder på somliga platser, 
där upphetsad, oerfaren och av bolsjevis
tiska åsikter besmittad ungdom får råda. 
l ett störrc lärareseminariull1 i vVuchang 
kastadc eleverna biblar och andaktsböcker 
omkring på gårdarna och fordrade att 
ingen religionsundervisning skulle få äga 
rum. Skolan upplöstes. 

l Boons stora universitet hal' ledningen 
emellertid nu medgivit, att religionsunder
visning och besök vid gudstjänsterna m~l 
vara frivilliga. Man kan mycket undra 
vilka följder detta kommer att hava för 
andra skolor. Vi veta ej vad som stun
dar, men vi få trygga oss vid Gud och 
hans löften. »Bedjen för oss!» 

Yuncheng den 22 december 1926. 
August Berg 

,Bed för oss 87.' 

Jag är nu ensam vad europeisk hjälp 
beträffar, så därför är det svårt att få 
tid till att tillskriva mina hemmavarande 
vänner. Jag är därför' så tacksam om jag 
genom Sinims Land kunde få låta dem 
veta, att jag finnes vid liv och' mycket 
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vårderar dc meddel an dC'n jag [ [Il t [r å n 
olil,a vänner s[lväl so m g2lvor till Barn
h emme t. 

I dag ha vi försökt att köp a in ett nå
gnt större förr åd av mat ä n vanligt, ty 
oroligheter vän las inträna . Yi få anbefalla 
oss.i Herrens hand och bida vad som 
komma skall. Järnviigsfolket h a r res t. 
Det ena lian hända lika lält so m det 
andra. Herren är trofast. Bed för oss 87, 
som utgöra hush ållet i Barnhemmet. 

Ma,.ia Fetl ersson. 

För våra unga missionsvänner. 
.Jag vet, att sm[l gossar och flickor bru

ka säga: ))Berä tta n ilgot för oss b) S ~l vill 
jag nu berätta litet om v ii r resa p ~, g ula 
noden, fr ä n Shanchow i Honan och ·hit. 
Yi Ungo en lilen handelsbå t med hyggligt 
bå tfolk och som vi voro de enda passa
gerarne, hade vi en kaj u ta fUr oss själva. 
Lik en stor l~ld a var den. SLorlel,f'n var 
2 1/~ meter i längd, 2 meter i bredd och en 
kn app meter i h öjd. I taket var cn, en 
halv meters fyrkantig öppning, vilken tjä
nade som dörr och fön s ltT gemensamt. En 
lucka fanns, alt liigga över, då man ville 
ull'sliinga regn eller kyla. 

Sä vill jag för söka bl'skriva hur det säg 
ut inne i lådan. En balllbumalta på golYct 
först och främ st. Under golvct plaskade 
vaLtnet, som kommit in i båten , ly briider
na voro ej s~, liita. I ena ä ndan av rum
m et var husgu darnas plal S. D. v. s. inga 
gudabilder syntcs där, blott tr e s tora röda 
pappersarl; , med svarta skrivtecken: gu
darnas namn m. m., fas tkli s Irat p ol v~ ggen . 

H ärunder var en hylla utmed hela väg
gen , varpå fem rökel sekar jämtc anna t 
hade sin plats. 

P <"l. kvällen, första dagen av vflr resa, 
kom skepp a ren ned och salle femton 
rökel ses tickor i tre av de fem karen , fem 
i va rje, vilka han sedan i l<näböj ande 
s tällning påtände. Så bugade h a n sig med 
huvudet mot golvet tre g~inger, en gång 
för vart och ett av dc tre rcda pappers
arken, vilka represenleradc hans gudar. 
Sedan lä mn ade han oss och gick lill vil a. 

Rökclses tickorna brunna ungefä r tre 
kvarts timme. Vi voro gla tla då de brun-
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nit nl'd , ty luklen a v rökf' lsen var ej lrev
lig. Vi vela att ))avguda rna äro intet, m en 
vad hr'dningarna tillbcdja är onda andaLl) 
Det säger oss Palllus. Vi fruktade att 
skepparen skulle briinna rökelse vari ' 
k väll , m cn som väl var för Os~, tycktes 
han tänka, alt cn g:'mg k unde vara nog 
under [(·sa n. 

I andra ~ind'ln av ))fummet)) fanns en 
))gardlToJI )) Illed kläuC'r, mjöl och grönsa
kl'!" m. lll. uli. Utanfiir (lcnna ulmed hcla 
Väggt:ll val", li b oll1 P;l lIIolsall;1 sidan , men 
längre Iran tal;l.'t . en hylla, tull mcd a.llt 
möjligt sl;riip. Sa saltc vi vår malkorg 
milt tör ga rd(' roLsdörren , som int e var Ilå

gon dÖl"r ul a n C'uelas t en öppning. P :l va r 
sin sida a y rUl1!met hredde vi 11 t v, r;1 
bärlrlr sar, vilke l då himnade en om],ring 
6 tum brcd 10 1ll plat s mill i [(IIIIIlH.' t. Vid 
huvue! uch fiilt c l" hade vi v ~\ra viiSkuf och 
andra mindr(' :a1;:el". 

I denIl a »H,cl~", L. go l'lkr halvsullfl vi i 
s'x da"ar. Silla r a l- kunde man ('j, jo 
jay kund' eld, ITlen da riirdC' huvlldl'l vid 
laket. Df' L i:tr l)ra att V.U;1 litC'n ihJ~II](\. 

D.\ man ville sL ~1 l1I ft sle lilan säLLa huvu
det ut genom ))IiinsLrct)). Och där l, und e 
inl e m cr än en i t age t s ta ty öppningen 
var mycket lilcn ! Intressant var det 
emellerlid a lt se ut ibland och se [l ndra 
Mlar. som s gJ,Hle ptl noden. (.Ja, sPg
lingen var det daligt med, de Hngo mcs t 
dr'l ga bfltarna.) 

Genom öppningen kunde man fr2uI vår 
))låd a)) se riilt in i köket , en ann8n lit2n 
))låda)), aktcrut iran V,tL Den )) Iådan)) yar 
ulan lock. Där höll för det l1I es ta en lit. ·n 
skeppskök spojke lill, om vilken jag i slulet 
a v denn a berä ltelse vill nä mna n~got. Där 
kokades le, välling , dcgstrimlor och ~lJlga

des brödbulJar. Y~lrt tal, ljänad e som 
köksbord, där bakades bröd, ulkavlades 
degstrirnlorna, och där dukades malen 
upp för båtfolket. 

r vårt rum yar allt sä )) bekviiml )). \'i sullo 
i sä ngen och gjorde vårt arbele: lä- tl", 
skrev eller stickade. Dfl mållids timmen var 
inne räckte vi bara ut vå ra h ä nder gcnom 
tak öppningen och to go emot m a len. \ilr 
mcdförda malkorg , s tod som Iörut nämnts. 
mellan våra bädda r, och därur togo ,.,j 
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upp mjölk, smör, salt m . m., som vi viilr 
b a, för a tt göra !, ines llI a le n lil e t mefa 
sm ak lig:. 

;-.l iir det ibland rr g nac! e, som rlet gjo rde 
e n hel lang cLtg under resan, "H a tt vi ink 
kunde s ticka ut hUYLldct, och vi tyckte elet 
ble\' lik »lorrl», som v,lr Linnea bruLu 
shga, el , hon I.ycl,c'[' del hr lris t, a s uLto, 
eller h [lh lllgo vi i ~i\ngen och J,ol;:1
d e J;aHe p il dt mycket primiliYl spr itköl" 
S:I hade vi Jl :,gra peppar
kakor och likt Bamla skor 
por, och det s nwkade bra 
ska ni trv' 

Den d är claS"l1 d:l del 
rl'gnad e s~. myc:;:cl var del 
emellerl id svi,rl h nagon 
varm ma ~. .l3atkar!:ull<1 
su!.lo, li ksom vi, inkruJln8 
i sin )) h,,1:[)), och lyc k te del 
var ruskig t s ticl; a ut nä
san. Till sis t, 1'll1gt fram 
P'l eftermiddagen, d 'l hUI\
ger:n drev d em fram, oc h 
regn e t ej föll i sa s trida 
s l;urar, rick j :1.~ se dem s la 
och vrida vnllnel ur »köks
taket»' I Y>lIl lig a fnll [nnns 
ju intet 181; där, 111('n lE, 
det börj 8cle regnn, bredde 
de e~1 bEll!. l\t;s lycke över öppningr n p il 
kiike t. J ;'g förstod d 'l alt vi skul\ (' fft 
n;lgo t a [I: iila , och D ill l'n hah' timm e fin go 
vi HTklige n a lla va r s in s tora :ska l varma, 
goda d r~~s lrimlor. 

På lat .: t sp" herad Ol[;l en vit tupp för 
bi v:trl di·ns!l-r». Yarför en s ~ldan pass::l 
.c;"r:1rc ') .To, h8n hade medförts friln Sh a n
\:ho\\', för nlt tillförs:ikra oss en god r eSl11 

D" Yi lycl;:i ·~ t n[Il t "a rt m<tl, ~bll le h'l;, 
slakl:l , och oiiras föl' el e n tjii ns t , la n gjort 
o,.s! l':l s l~in hall var i vkLllll1ighe t om de t 
öck ~01l1 Yiintacle honom, tyc];tes han iind{1 
inte njula <1Y sjör esa n. Ila n förs ökte vid 
elt par tilHä l!e ll fl~' , då Yi P,I kväll a r n:1 
lade jl~;lld Ilagon s l ~i d ('s. Pil g ru nd 81' d(' lt8 
sitt oIörsl;'llJclig;1 llppförand blev h811 bun
den i för en pa Dl, len , och vi sClgU honol11 
ej mer SIJ <tt,;cra pa Y'lrt tak. 

Nu till sist lile l om l; öl;spojkcn. lIan var 
en trevlig go,se P:l 11 ål'. Lilen lill vii:\.
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ten, m en t jod, fet och rödblommig. För
s la da ge n jag kom ombord \ armide h <l n 
mig atl ":lra försiktig, Sl't alt j:'g" ej ram
lade i flod ell, ») ty cia l;an ni inte komma 
upp igell )), s<l cle han. )\Hur g:lr eleL med 
dig da, om du faller i lloden?» sporde j::J g . 
»Jag k8n heller inte komma upp igen », sa
de han. 

En dag d[1 , i hllde lite t vind, S,\ ,lit de t 
gid; rii l i bra a ll S (> ~ \a . sa lt han p:i ta l;e t 

]{jnesisk flodbå l . 

lill "'Ir kajula och hjiilpl e till atl h ålla i 
s ko le t. lIan var nog inlrc'>scra d 8lt tiu :J. 
)\i n genom fönslret» P~l oss, ty h8n S<lg s ~g 

inle fÖl', bålen kr ii ngde lil!, han föll b:tk
hi n.Lfl' s och uppgav elt rop . I-lade .inte 
skepparen fålt falt i h a ns ena ben i en 
h ~lst , s:', h8d e han :1llt ['< , lt sig e tt bad. och 
klnske ocksa s tannat i n oden, ty s tröm
men var star);. Ilan kiinde sig ga ns};a ge
nerad, dLc r de n cl ~ir manövern. 

Da j ~ l g rH d :Jg fiirut l ola t J11prl honom , 
sade han: )d ag är el l barn , som det ~ir 

sy nd om. )) »IIur ~,ll), fdg::t de jag, ») är eld 
inl e din far , som clu tir med?» Jag hwlc 
h ört honom 1,alla skepparen fa r. )N"ej". 
sade han, )min hr blev sl;ju lr n i fjol i 
Ling[J:\Q, (Hl han en dag gick med mat "1\ 
sold8lerl1<l. ;"[in mor y ,1\' död för u t och 
inga sysko n hade jag. Då gav jag mig ut 
" tt ti gg a. Så kom j,.!.g till Sha nchow lill 
(kn h ~\r båten , och skepp aren , so m inte' 
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har någ ra söner erbjöd mig att s tanna hos 
sig, och det v~r jag glad a tt få göra.» 

llMen du har det \"~il rält bra här ?» sade 
jag. »Ja , r~ilt br~», sade h an, och alt h all 
å tminstone fick ä ta sig mätt, det Sy nLl'S ila 

honom. Sen talade jag med honom om Je
sus, barnavännen som älskar alla , och om 
Gud, som vill vara de faderlö sas fader. H a n 
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var 	mycke t uppmärksa m och intresserad. 
)'Ien nu mås te jag sluta min l ~l nga berM

telsc. \'iljen i bedja för den lille köksp oj
ken på b?ll('n , att han m å bli frälst, och en 
Herrens egrnclolll? 

:\Led kära h äls ningar fdn 

Tan l 	0lga. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under jan. 1927. 

AJJmäuna missiollsmedel. :>4. S porb.· medel från H. A. E ., SeJj a , 
I.nn .\1. R, Mora :21 : 

1. E. 	E., Falun 50: - 5.j. E. Ii., )[u DkrIohö:'-;l'Jl ]: 

2. 	 Koll. i FiU , tn mi,s ionshns lr dje· äG. B. C., H ög- sb '· AI·hult. sp8rh. -llledel lO : 
dag- j ul. I iU Hanna W all !l'S under :n. I . J .. Gr0ns l" ra , sparb.-meelol ,j: 
h:. Il, g m j >. P ' o Genvnlla ~~: 84 .-l~ . ),1. 1:1.. , (l :0, d:o ;J: 

3. Mission med 'l, :.-;m C. A., Visu" GO: - :,9. IL .r" d :0, el:o 	 :-1: 
4. K 	 ocll S. L .. JJuml :JI: - lill . .1-:. G" d :o, d:o 3i: 
5. 	 Furu . .P., H vetl anLlu. »c l f litet tn ··k- ti1. ;\l. ych .E..,J-- i;: Odeshög 100: 

offor P ' , r l't. Ri tu <l ag'» 2.'): - (;_. I. ::;" LWIlg'n aS lO: 
6. H. ~r., S a l Il 10: - Glj. H. J .. Ghg-	 13: O~ 
7. L. 	 )1., d :o ]11: - 67. » n , P ö. tll : 11 » :)0: 
8. ).:,"J~f·["r'l ns Li oud (! }.) 	 1.-,0: -- GS. ~L S., gom L. O" Krj lj ti nebamn ;1: 

lG. 	 Björkö!Jys mfg , s r>:u b. -Jl1edo l fr:'ln 69. l j , J'.• lfc rrlju n,g'a , ).,~önd agsti gs;' 33: tiO 
a n ll.:ndag jul ~9: 30 70. M..\. S, lir tVII s par uös30r 4ti: 7~ 

71. Koll. v id Kinnmötc i N y laud , »Trd
l "rh- Gud dl", riin: ,],., W: 
17. • 1lalpCR I·lia Jl " 	 ~i: 50 

t,nn ,lodng e o . , ;:::"1 11 G. i'J.. ., tTä rpe. ll å3: 
7:1. , Onu lll lld » t :,O : _ . 

~O. S pal'l) .-,n c rl e l fra n 'rra n, m. (,m IIcj tl GllJ: 30 73. E . F. A., Stblm, sparb.-mode l ~:l : .
19. 	 r E. A : ' SP:lTb0 ·sa. 5: 

2]. 	 74. lo. R. 10: J{ " cb it!rag rl'. II .T. oub K . n., Trll u, s ~,>:, 
22. 	 75. ö verbot. p<1 S. L., gm B . \V., li'lg-c-D :o rn n Niis lJ,v '[ u g cl. · fiiePI I. :J3: 
~:!. G. N ., l\[a l nl ö ~-): -- holm 1: .j l 

2-1. 	 7G, ~\. J{" F ig eholm, g in d:o J:,: F. n, Iluvho , lion de 12: 
2.1. Svenska .A.lli nusrni s .s io nP Il, •.Tiin li:ö- 77. E ' i ll !\c-Vodum '" IlIfJ.!' , bparb.-Illcue l Il: -


Pill f!', fö r u g". o Il AUA" ll sta .B ' !" j!'S 
 .' 1). R. H ., (lUt'b"Ulcdel :!.\ : 
lInlkrh 11 a,OOD: - JO: 81 . , Olli.i ll l n d ~ 

26. 	 S n lll skn _\ll in ll s mis i(,nc n: nt>:c1om , - 2. VHrll ;.l s y t'öl'ening: ,~ IJ: 
röeb ., Jii nköping , I i ll H ug o L in dors .,. i\1. U" ' !'clcksund 5U: 
11 l.Ic1 e rll iil l j ,;;OO: - 8-1 . 	 K. , ~Ill :c:. G., .\8 01, 11 10: 

.\l. X., r.ödel' u P, s!'arb. -Jnetl c l ]f!: 27. »"röl'stI ing,-ltn , f r' n Oni..i rnnd») ,'!), L . ?\., J,und , d: o 	 J li : O-~l. o. W. I ,.. Sjötorp, ti ll N u t lt . E I1 ~ 1'0. F" S., Ar ll(,llI!1rk 	 _ . 7;,
biicks 	 u u t!crh . ::0: _ n . \L J., B od on 	 ~O~ : 2~ . • 'J iu nt! e · 	 11) :  1)2. :r. A . J ., ~I edolby 	 ! :~U: 30. »~ Y lh·. gil va av :rio och S .• IIo\'rua n 93. :'I f. le.. 1'11b. a böcke r ~ : J(O rt» ,) 	 jO:  !!.!. l:n m. H: ;jj 	 10 : JO31. rrijr~ta Kri~l \. Pör,u l" !., ko ll , jul  9j , Sl'u l'b. - r" ",Jel f,'å n Nol's , g m L D. 70 : rl agen , till .\xol U I1 Ull l'., tll l,k r:lt. ~~: ~n 98. •\. H. , Si lllluI1 U 	 2..; : 33. 7"/~ \. lI n i u» 	 10 :  !19 . )L K. , d:o 	 JO: 31. K N ., ~pll l'b,-lr1 Nld ] 7: l.i 100. 	 On~i! urt (~ . • 1nc kni l"'T J> , d :o :!H : o35. 1:' rA n llögra \',lll uor, gm J,. G , En 101. 	 \,;. W. l; . , !; a l a .l : - . ked " 	 17:  10~ , 	 O. L ., el:o l O: 36. E. C.. (h tcl' k,) l'. !J ,'rga, jlro \·. ä S . L. 4: 50 I ()~, S. O., d:o 	 :!.~): 36. K. j,' . r . :\f :s d 'IUHl.r betsfiiro lJin g" Ill l. 	 .Koll. i Kärrll' l'U van .J: ' l':lI'l1 i; 'sa, l.I.iils ingbo rg l : 3~ 10:; . 	 D: ,; i l.11 n l1 (1 1:,: 88. H. S.. lJ p P "a la 	 ~:,: _ 

l Ull. 	 D:u i Fj ug''''5ta ~O: :::9. .J. ', \ \7 .. Öre br o 	 :, : ;)0 J07. 	 n:c i Gropen 15: 40. S lla l' h .-m l',j . 1 o ' h of'l'er.:;-u \' o r j DeloR- JOH. 	 D:o i Mnllbv l tn n 1: d:t k JT!t ul.l , , h llll , 'l' re ll.o nd '''ugall :I!I!) . 	 n:o i }~ ~) !li n'~ 
HI~7 	 J ,042 : 9.i un. 	 Or rclOk ll VU [' j fr . I;::ö ping. 4:e k L !:til l 

4:1. C. oeh E . B ., Sl hlm 1110: - . J I. 

i4 . l!i.' ,J" n 'Jden , t ill ~\.spbr- rg, u rlll"rh. l uO: - 111. f.: r :rrh.-Dlpd pl fr. el :u, g ill e1:0 

4j. T . H . 1110 : - 112, ,U: o 1'1.'. ~\ . 11- . '. S t h " " .: 

~ E. n . M: - 11;!, D:" f l' . In gel. tor", ~ ' ll J . ~. ] 1;) : ,'.u 

47. E . .B ., K a t ri ne holll l. na r lJ. -lllO d ol J : !18 Jl I. W n l lch"q;a y (ör " n i ll g c,~ : 
48'. R ngln nd ' ~ i (Jn sr ij l' '' lT iu ~~ kvi n ll l) fön 'll . ~ :} : 12 11:, . r . S., Jl udvi g-s,j u l ::0 ' 
:,~. H. R .. Uppsala ]O : - ~ lIli. I\: ill rlln i ~ iU l1 väu ll t> J" i Brllnl'lo. gill 

,-Ja, lf. C., -';:lII dhem, })- Dä rl~l'oll olld i~ ~ K . A. 2.:i : - . 

d t-Igen /) ,: ca 117. A. K. , ;:,- rn J. N " Kram [ol's :! : ;'0 
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118. 1. G, ;::111 J. N., Kramflll"s ~II' 1. H. R, St hl m 10: 
]l~I . E. 1.\ , ;.:"Ill d:o ~O l. E n <; i ~ ta ;::"-va fr. fru Tise li us, 
J ~f). .J. ~., ;.nn d:o gm rL D. ID: 
J 2 l. G. P .. ~. ," d:o ~1)2. F.. 13., gm d:o fl : 
122. E. F ., l? II , d:o ~O:l. Ette.n;k0 rd till insa mlingen Tre t
l~~ . B. S., g ill d:o ~ o tond edagen, fl'. F . lJ .. Stblm j: 
124. A. k, g ill d:o :,1) ZOL Tb. och . S .• i ~! . lör bl ommo r på 
]2;;. >1 11, f ylln i ng ) G: - r rn III. Bloms bill' .j : 

1~6. 200. G. K .. Bjöl'ki.iby 15: ».E1l mcdle-lJl i Göl l·i)u l" g-skl' f'f.... c n el v 
~O,. Sna r il ;; ml'A' 	 i:): S. M. K. » 	 .~O: 
208. .spal'bö~sU lJledcl fr. sö ndn~~ .jkoliln i127. Kol l. i Bel leltc 'll,l;yrkan. urebl·o. F li 'u,. 	 31: l .;)1:nl E. S. ·11: :17 

12~ . D:-o i Fol kC' lorl!, golll G. L. 17: ~09. V. ('.. "1' i bro, ti ll O. oeh G. Car lens 
12~. D:o i Hr ris t a , )1:lU E. ~.j: :.U n ndedw ll 100: 

~JII. ) A nni r }) 10: J :3U. D:o i F)"'lstn , gU L I':. 	 ;> : 
~la . L 1'. 13 , offc l'kuvert 10: ]:1l. D:o i Lr,nnA, ~'m O. H . JO: 
21~. A. och E. . "Jj' . och $y,·t C'l' Anna, »euJ3~. D:o i Yxhu ll , ;::1Il C. 'l'. E., KUlllln 32: ~:l 

13::' )): 0 i Zi ll k ,~T U\·a n . gm S. l ~: :,:; blomm a p.. pa pP ~l s g rav den 30 jan. » 10:
L. G., F li sby, 1'(111 g B. J: 13-1. K. F . U . :H., Orebro, rese bidra;:: Xll: 

J3 7. S. O. . ' iissjö 38 : ,;:, »'En liten g-ava till S\·cns!.;:il l\Iis~·;io~ 
flen i ICina frun en \'än», g'ln V.138. Tac.ko lfe r frå " S. B., g'u G. W., \V .. ~l öJlt::öping	 10: Rö;::1 	 :j: 

217. S]; pli ,·[to, la ndsförsa mlings mrg 225: J39. Hu saby och Skje!f"n nlS 11\[;::, 'llarb. 218. SJ1;J rh.~m cdcl fdin onänHHl, Tr~lni'l s,lllcuel 	 4:' : 
gl11 K. 13. 	 21: 2.;1~0. »Onälond ) 	 l a : 

1~3. 	 S. S., Delsbo, sparb.-mede l 10: 10O. n" Nurrkiiping , »tionue;) ~O : G. P., d:o, d:o • :1: 6(i144. L A .. .1:0 ·Hl: 
H;'. ,,1'ackorrer 131h 10 : A. n.. , d:o, d:o 	 ;): 

B. L ., d:o, d:o 	 3: bJ14G. n il {'k ~ecJ~.. I\lX,Q; ., ," ,',0: . 
iiI. p , d :0 , d:o 	 10: UJIn K. D., \ aX.]", r:dl. :.l H. S. O. 13: 12 ,L A., d :o, d:o 	 :1:148. Sparb.-m edel g' lll e1:0 Iii : 74 J. R., d:o, d:o ~: 8, 
E ..\. R .. d:o, d :o :-:: :2..> 

149. D: o fråll en hnmg,rlngen ](inn v~i ll . 
fröken Agdn .I.iuLlencronCl . g ill u:O 

" P,. 3,: 5" , till R. An, I,'l'slIns unclerh. ~OO: - 
1,>2. KlIogshoh"" KY" kobröders s parb. 

trimning- u. 1 ~/1 183 : .j:) 

J;:'O. E. O., ::01 d:o 

Kr. 1l,903: Sil 
S . E., ,pll rb. -lllede l 	 27:  s. ~r. K:s P ensionsfond.H. L.. V ~i\:jö 	 10:  :)~. 13 . A., A!ill.~[-i;lS 	 2,"): 
»G unnar » 	 ~O:  97. Fii,' Peusio'J' ro nd en . gm A. IL,
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ln ez 	Bölling. 

Missionstidoingeo 

S I N I M S L A N D, 
utkomme r 1027 i si n 32 :dra årgitn;!. 

Organ ' för Svenska Mi, ;; iooeo i Kina, 
ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 
lIuder medverkan av Martin Linden m. n. 
Utkommer med 20 nummer om aret, 
samt i n nehåller uppbyggelseartiklo.r , bibel
studier, brev fr. Kina, samt missionsnoti 
ser från när ocb fjärra o_ 

Tidningen kostar : helt är kr . 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar
t ul. kr. O: 90, 1 månad kr. O: 65. 

:-'iind 	 till utlandet kos tar tidningen kr . 
2: 75 	pr är. 

Prenumerant'samlare, som verkställa 
preuumeration :l niirrna.ste postkontor, er
hålla , mot insändande till expo a.v postens 
kvitteu~~r, kr. 2: 25 för varje 5-tal ex. men 
dil intet friexemplar. 

När mindr" iiu 5 ex. tagas bör prenu
meration ske pa po,ten. 

ProVl'x" mplar erhall,,-., :.::rari" från ex
pcdi ti o nen. ' R edaktionen. 

L A N D. 

H. n., 	 S ll dl1l . kr. :'V: : 
10: -	 "j Sk oll e fte;(\ ' ii ll u(' r 
tv~i f IN l u g'1..l kr. :1: :JO; ~ . T .. 
~k i!l" u , kl'. :J: - tf. B .. 
VUnne r i Jljor t ed I! IIl E. 
J:[v c ll u nd ... kr . ~., : - : L. 

~ februari 1927 

,, 'ra~ko ire " " , Sal". kr. 
kl". :l:>: - : .f' ;r l:.ln ,l\' 
Sihllll . kr. ;, : - ; E. P .• 

'l' iil' ohoua, lo'. .): ; 
A.. kl' . 10: -; H . L., 
~ .. S t hlm. kl'. ~:,, -; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~JY~~~~~~~~~~~~~~~~~~JY~~~ 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegra mad ress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
m. - Guds ril,,', viiI-( Ira ll1~lt till seg er. - Fru Maria Blom. - T::tcksiigeIse- och 

J:öneämncn. - Missionärcn. Frän Rcd. och Fxp. - Fr~1ll missionärerna. 
Redovisning. 


Slockholru. S vclI;kn Tn7ckcrial;t iebola~'et , 192,. 



N;r 4. ÅHG. 32. 20 ARr 1 PREN.-PRIS 2: 25. 

ANSVARIG UTGIVARE: E. 

BEHOV FYLLDA I ÄRLIGHET. 
Ett bibelstudium. 


Av M. L. 


Sedan Paulus i FiL I: I-I I genom 
att cm rörande 
de kristnas Filippi erfarenheter och 

huru rikt behovet 

av liv var Kristus över

han i v. 12-18 till att tala om 

sina egna för handen varande erfaren
heter. Liksom erfarenhe

att be
hovet av liv i Kristus 

sa visar Paulus' 

ter vid den tidpunkt, då 
brevet, nya sidor av samma 

Förfluten tids vittnesbörd 

är 
erfarenhe

han skrev 
härlighet. 

bekräftas 

av den närvarande tidens vittnesbörd, 

ty »Jesus Kristus är densamme 
och i dag, sa ock i evighet.), 
13: 8). 

Paulus bar bojor. Han var 
i den livvaktens kasern 
Rom. ut som om fienden 

III. 

triumferat och Som om Paulus' verk
samhetsfrihet blivit hans 
kraft förhindrad att vara i verksamhet. 
Så det ut. 

Ge dock akt på huru det i verklighe
ten var: » D e t ä r i K r i s t u s, s o m 
j a g b ä r m i n a b o j o r.)' Bojor bar 

men han bar dem i K r i s t u s, 
ty Kristus var hans liv, han var en lem 

i Kristi kropp. Detta förändrade allt. 

kunde ej hindra. Nej även 

de måste lända till framgång, 

då han bar dem i Kristus. Så härligt 

är behovet av a v kraft, fyllt i Kris

tus Bojorna vara hinder, men 

burna i Kristus kunde de ej hindra. 

Även de måste stället 

Herrens och vänner kunna 

ännu mötas av 

heter. Det kan vara sjukdom eller an
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Gustaf A. Österberg 60 år. 
Den 25 febr. firar S. M. 1\:s reseo mbud, 

kandidaten Gustaf Adolf öSlerberg, en ay 
si tt ]i vs s törre högtidsdagar, si n 60-års
dag. 

Gä rna skulle Yi på grund härav velat 
införa hans bild i vär tidning, men eHer
som vi ej kunnat anskaffa lämpligt foto
grafi, kunna vi ej göra så. KansKe de tta 
ej h eller betyder sr, mycke t, enär trolige n 
de allra flesta av Sinims Lands läsare än 
då så väl känna igcn kandidat ös terberg. 
Även om somliga l;anske ej se tt honom 
dc sista åren, s~, ~\r h an ända såda n de 
se tt honom, ty Gustaf österberg är sig 

nan nöd, som blir bojor, vilka binda 

och kännas såsom oöverkomliga hin

der. Det kan också vara, att fienden 
till synes triumferar och får binda med 

olika slag av bojor och band. 

Icke minst i vår tid hotar mången 
sådan boja, kanske alldeles särskil t 

därute i Kina. Låt oss då ej förringa 

bojan el~er söka att förklara bort dess 

tillvaro! N ej, låt oss se sanningen, 
verkligheten, i ögonen, men låt oss 

framför allt se till , att det är i Kristus, 

som vi bära våra bojor! Är han vårt 
liv, så kunna ej bojorna hindra. Vi 

få väl ofta bära dem, men de skola i 

så fall lända till evangeiii framgång. 

Så hava då ej de som äro i Kristus 

anledning att kasta bort sin frimodig

het. Give Gud oss nåd att ihågkomma 

detta, då bojorna tynga oss och vilja 

röva bort frimodigheten. Och må vi 

få nåd till att i förbön hjälpa missio
närerna såväl som de infödda kristna 

i Kina. Många av dem lida just nu 

under trycket av bojor, hinder av oli

ka slag. Blive det då uppenbart för 
alla, att det är i Kristus, som de bära 

sina bojor. 

L A N D. 20 fe brua.ri 1927 

lik. Under dc 15-16 å r, som underteck
nad haft fö rm ånen ldnna honom, synes 
han knappast h a undergf,tt n ~, gol1 förän d
ring i fr~ga om utseend et. 

St illa och anspråks löst har kandidal 
österberg vandrat si n väg fram. Trogen,_ 
i de t minsIa s{\ väl som i det som slörre är, 
h ar h an varit, dr, h an ulfört si n gärn ing. 
Därför h ar ock Gud kunn at välsigna ho
nom, göra honom till välsignelse sam t fln
vända honom i s in tj ä ns t. 

Under mina resor i olika delar av lan
det har jag oHa få lt lyssna till vi ttnes
börd om huru Gud använt denne sin tj ä
na re till s tor och rik välsignelse. Genom 
sina böner såväl ,som genom sitt vi ttnes
börd har han få tt bliva till verklig hjälp 
för personer av alla samhällsklasser. 

Missionen, och då särsk ilt S. M. K. med 
dess missionärer, har h aft och h ar ett s tort 
r um i G. A. ös terbergs hjärta. Otaliga äro 
de böner som h an för oss och värt arbete 
uppsänt inför nådens tro n. Oräkneliga äro 
också dc kärlekstjäns ter, med vilka han 
villigt och osjälvisk t tjänat oss. 

Missionshemmen på Duvbo samt alla, 
som där hart s ill hem, hava också å tnju
tit förmåne n av a tt vara föremål för hans 
khrlek och omsorg. Icke minst tänka mis
sionärernas barn med kärlek och tack
samhe t på »fa rbror Gustaf». 

Alla förena vi oss därför på h ans hög
tidsdag i tacksägelse till Gud för vad han 
vari t och fä tt nåd till a tt utföra. Vi för
ena oss ock i en varm lyckönskan för 
kommande dagar och år. Blive kandidat 
ös terbergs stig alltfor t lik gryningens ljus, 
som växer i klarhet, till dess dagen, en 
gäng inför Gud på Sion, när sin höjd! 

M. L. 

))l(f'isl i kors avskiljer mig all vara he

lig Herranomp , har nilgo n skrivit . Jesus 

Eristus dog, pil det all vi skulle leva, men 

icke oss själva utan h onom. Han ted, på 

det all llUJl skulle försona oss med Gud 

men icke med den närvarande onda värl

de n. A. J , Gordon . 
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20 februari 1927 SINIMS LAND. 

Avskedsmöte. 
Avsl,edssa m kvä m fö r m issionä r fröken 

Maria B jörk lu nd va r sö ndagen den 1:1 
denn es a nordn a t P~l ]C F . U. K: s lokal, 
Brunnsgat an 3, i Stoe l,h olm. K. F. U. K., 
K. M. A. och S. M. K. h ade gemensa~t a n
ordnat dett a m ö te för a tl önska fröken 
Björkluild fr,llngå ng och välsig nelse p ;\ 
r esan och i de t fra ml ida arbel et. 

En s tor skara h ade samla ls och s lor 
villigh e t förna ms, då de t giillde atl göra 
s tunden så inn eh1:tlls rik so m m öj lig t. Gud 
läck tes också i nåd sä tta sitt insegel på 
vad ba ns vä nner vi llig t sök te göra , sil. a tt 
s tund en blev g ivand e och rik p å väls ig : 
nelse. 

Huvuda nrör and ena h öllos av fr öknarna 
Anna Roo s och Ann a Breckman, över s ie 
H. Dillner och fr öken Ma ria Björklund. 
Dessutom lämnade en h el skara vänner 
minnesord ur Bibeln samt höllo kortar e 
a nförand en, va rj ä mte körs~ll1g och uniso n 
så ng även bidrog a tt gör a s tund en så rik p å 
Yälsig nelse och go da intryck so m den ble\". 

Slundens m äk tigas te intryck var ka n
~ä ~? a et.t i ntryck a v det allva rliga läg r t 

Km a forena t m ed e tt intryck av Guds 
underbara löften, vilka göra att ) p å J esu 
viljas vä g all oro flY f». Trots de t atl 
framtid en va r mer a ä n vanligt höljd i 
mörker, k ände vi , a tt fröken Björklund 
med frimodigh et och glädj e kunde g[\ 
fram å t. 

* 
Måndagen den 14 avres te fröken Björk 

lund frå n Stockh olm, och en s lor skar a 
vä nner va r även då saml ad för att bjuda 
henne farv äl. 

Då tåge t var färd ig t a lt a vg[\ upps tiim
des så ngen: »En tilJl1yklsort ä r urtid ens 
Gud och n edå t s träcka sig hans a rma r. 
H a n har lova t och sag t, a tt han m ed sin 
m akt skall beva r a s itt å terlös ta folk.» 

Aven Sinims La nds läsekre ts ö nskar sä
kert ihågkomma fr ök en Björklund i för 
bön och bedj a H erren m ed sin makt be
va ra sin tj ä na rinn a, som ilven under den
na tid är villi g a lt tro ts oro s tälla sig till 
Herrens förfogande för verket i Kina. 

iV! . L. 

Från Kommittens sammanträde. 
Kommitl en för SvensIca Missio ne n i h i

na h ade den 21 sis tlidne januari sitt kon
s tituer a ude sa mmanträde. Ur det nu jus
ler ade protokollet meddela vi h änned föl
jande av mera allmänt intresse. 

Till ord inari e ledam ot av ](ommillen 
nyvaldes ta ndliil,ar en Jose f von Malm borq 
och till su pplea nt er i Komm itten di sp~ 
nent en V. Wisborg, Jönk öping, samt gr oss
h a ndl ar en A. I-l emberg, Hu sgä rdet. Ax 
vall. 

Kommitten bestar sålunda 1927 av föl
jande ordinarie ledam öter: över s te H. 
Dillner, mi ssionsfö res tåndare E . F olke, 
r ektor Joh . Rinm a n, doktor K F ries, d i
r ek tör H . H allencrcut z, gr osshandl ar e S. 
Johnso n, apo tel, a re K Nilen ius, f ru Ann a 
P eter son , fr öke n Anna Ga uffin, I(yrkoher
de G. Art m a n, di s ponent Gus t. Törnqvis t 
sam t ta ndl ä ka re J. von i\Ialmborg. Su pp
lea nter ä r o : Doktor K. Be rgh, musil(direl,
tör H. Gillg r en, kom minis ler .roh . Lind
berg, d isponent V. Wisbor g och g ross
h a ndl a re A. Hemberg. . 

Kommi ltens funktionärer ä r o : över s te 
H . Dillncr , ordförande. Missionsför es tå n
dare E . F olke, vice ord föra nd e. Direktör 
I-I. Hall encreutz,· kassaförv alt a r e. 

* 
Till ordina rie innehavar e a v befa ttnin g 

en såsom ]\fissionens sekrelerare utsågs 
missionä r Martin Linden. 

'" 
Till S. ~I. K :5 representa nt i S ve nska 

jHiss ionsrådets Kvinnokommitle utsågs frö 
k en Daga Mall on, Stockholm. 

* 
Slutl ige n beslöt Kommitt en, p r\ grund 

a v d et livliga intresse, so m synes för efin
nas, at t, om omstä ndi gheterna göra det 
m öjlig t,' a nordn a en S. M. [( :s Bfbel- och 
Ungd omsveck a p å Sleninge även inneva
rande år. 
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"Till:den ort, som~han har utsett." 

Juich cng S h a den :3 jan. 1927. 

Kära viinncr' 

Se, jag s!<all sända en ängel 
fr'~m[ör (Iig, som skall bevara dig 
på vägp!1 och föra d ig till den 
ort, som jag har ulsrll. 

2 Mos. 23: 20. 

Mcd de o\'an citerade ordt'n mötlr Her
ren mig före utresan tiJI Kina. Undcr 
hela den långa fl'sall ringo vi ocksa pa 
ett underbart siitt erfara, huru IIerren 
sä nde en ängel framför oss. 

.Tårnvägs resan till Genua var mycke t in
lressant. 0, S~I mycket vackert vi sugo, 
sä rskilt i Schweiz. 

Från Genua förde den tyska båten Saar
IJriiek pn oss till Shc1l1ghai. Under hela 
den lilnga sjöresan hölJ Herren s in goda 
hand över oss . 

Genom Röda havet och ner till Colom
bo var h et ta n mycket svär. Flera pas
sagerarc voro sj uka och Lvå dogo . FrAll 
Hongkong till Shanghai hade vi fem da
gars riktig storm . 

Till Shanghai I,ommo vl den 12 okLo
ber och hlevo hj~irtligt mollagna på Kin8 
lnlandmissiol1l'ns h em. Men nog kändes 
det, att vl kommit till ett lane! där krig, 
nöd och oro r å der. 

Fröknarna Flodberg och Södcl'berg fingo 
dock s n8rt resa till språkskolan . 

Efter fjorton dagar fick jag, i sii lJskap 
m ed de mi ssionärer som under hös ten 

Prenumeration på Sinims Land 
lortgAr ä nnu. Med stor t acksa mh e t lTloL
taga Yi nästan dagligen nya rekvisitioner 
och bedja h~inned la framföra ett varmt 
Lack till alla vänner so m hjälpt oss med 
a tt sa mla prenumera nter. 

Sam tidigt bedja Yi få m eddela, att vi 
iinnll h ;lv :'l 1,"':11' ,IV d c under j<lnuari ul
sä nda numren och med tacksa mhet ex
pediera tidning!'!] fr;;n ~Irets b Öl'jan till 
nya prenumeranter. 
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varit kva rh;;Una pel Eikullg, resa upp till 
vart fält. Huru tackade vi ej Herrcll, cW 
Yi den 3 november lycklig t kommo fram 
till Yu ncheng. 

Det blev där bestämt, alt jag skulle till
baka till Juicheng, m en ocks ,. LiJlsa llllll,lns 
m ee! missionä r och fru Carlen arbela i 
Lingpao och Sh a nchow. r.rtersolll Car
Jens el å voro i Lingpao, fl'ste jag dit och 
liek vara med om ett mycket gott s to r 
möte. Vilken högtid va r det ej l. ex. då 
d en s lora slw ran tro ende sa ml a des om 
kring Herrens hord! 

Den G decemb er res te vi hem till Jui
ch eng. 0, så fes tligt och rart jag blev 
mott:lgen utav ga mla kära vän ner där' 

Så LI r jag tacka Herren, viss om all 
han, som sa underbart bevarat mig P;l 
viigt'n, ocks:t Iört mig till d('" ort, som 
h an har utsett. 

Till sist ville jag tacl,a Er, kära v~i ll

ner, för tiden h emma ' Tack för 811 upp
muntran, hjälp or h glädje' Tack ocks,' 
för förbön under resan! Ja, tack att [ l 
fort sä ttningen , 'iljcn bedja för mig! lkd 
om Guds rika välsignelse över arbetet! 

Med hj ä rtlig h~ilsning . 

I Herren förenade 
Judith I-[/lI/f)I/ :~i. 

"Hemma igen efter den långa fången
skapen." 

(Utdrag ur l.'/1s kill brev.) 

Du skall 11'0 att det var en hjärtcIröjd 
a tt komm a hem ige n efter den långa j' ;; ng
(' nskapen nere p å Kikung. Den 5 nov. kom 
jag tiJlbaka och mottogs av miss ionä r och 
fru IT8hne och kinesern <t llled sådan hjärt
lighet och g lä dj e . 0 , vad det kändes go ll 
i hjärtat lTled all d en kärlek jag fick röna, 
och vilken g lädje att vara tillbaka till ;Jr
hetet igen! 

När jag kom h em val' clet stora intressl'l 
och samtalsämne t deL nya kapellet, vartill 
vi nu gjor t de förs la inköpen av timmer. 
.\lla voro S; I värmda för saken oc h ville 
vara med. VClra faui g a kvinnor, S0 1l1 e.i 

hade pengar alt giv a, g[Ivo sin tid till a tl 
spinlla, väva och sy. En viivs tol var just 
i full gång och kvinnorna kom rno och g[I
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vo va r s ina da ga r till alt väva. Varje on~
dag har fru Hahne sy mölen, och (jd som 
dil förfä rdigas säljes och pcng ,Hn3 sko la 
gå till nya kapcllbänbr. fru Hahne är 
eld. och Ugor för saken, och elden sprider 
sig r unt 0111 i distriktet och tar sig uttryck 
i inlresse för I,vinnornas andel i kapellet. 

När man ser dessa j8ltiga sm ,1 kvinn or, 
deras nit och värme, s,l har jag ej l,un na l 
undkomma den lanken: Hur skulle det se 
ut med Guds verk om alla vore lika brin
nande~ Då sk ulle det säkert aldrig varn 
ont om medel för det verk, till vilket nu 
llled sto r svå righet insamlingar ibland gö
res. Det ä r sä rsk ilt rru Pei hä r i Ishih , 
som ger oss a lla riktiga 
läxo r i offervillighet och 
hä ngivenhet Jag kan 
ej lå ta bli a lt upprepa 
vad missionär Axel 
Hahne rör n ~l go t år se
da n skrev om henne. 
»Fnl Pei är ~in ka; hen
nes man dog för många 
år sedan och lämnade 
heun e i utblottade om
ständigheter med tre 
barn att uppfostra. ~len 

hon trodde på Gud och 
lämnade å t honom om
sorgen om sig och s ina 
barn . Under d en svå ra 
nödtid en för någt'a ~r 

sedan , vän lade Yi, atl hon skulle begära 
hj älp so m S[I många andra, vida bällrc 
situerade iin hon, gjorde. lH vi lrågade, 
om ho n ej behövde hj~illJ, svarade hon: 
»Nej, tack, Gud hj ä lper mig, så att jag 
har allt jag behöver.» Hon arrenderar 
litet jord och enli g t hennes utsago bär 
den jorden r ikare skördar iin någon an
nan jord. »H lJru mycket säd har du så ll 
i :lr?» frågade vi. »fe l1ltio säckar - tänk 
S;J god Gud är '» blev sva ret. )l Så fyllcr 
Gud j och förser och hjälper sin tjäna
rinna. All a hitt a väge l! lill henne för alt 
fa hjä lp och rör ,illa har h on ett delta
gande h j;ir la och en öppen hand, och 
dä r 110n ej Jönnår lljiilp<l pii annat sält, 
där hjälper hon mäktigt med sin bön.» 

Nu vid insamli ng och arbete lör bl-

pell et ä r hon en av de ivrigaste. Huru 
annorlunda skulle det ej se ut i v(1I'a för
samlingar om alla vore lil,a henne. Alltid 
visar hon ett str~tlallde ::llls ikl c och till
försikt lill Gud. 

Julhögtiden var S ,'I rik och lycklig. En 
ovanligt slor skara ,IV våra l,ristna Ir~ln 

la ndsbygden runt omkring hade kommit 
hit, S~\ att det vid julo ll an var packfulli 
aY folk. Alla de brinn a nd e ljusen g jorde 
de t s~\ festligt. Många voro med som a ld 
rig rörr firat Jesu fö delse, och deras an
s ikten s tr,t lade. Juldagens eft ermiddag ha
de Yi skolbarnens fest. Yid festlig t du ka
de hlllgbord bjödos de p ,\ te och godsa-

Foto: Lisa Gustafson., 
Utan/ör stadsporten lshih. 

ker, vareftet· dell allvarligare delen ay 

programmet log vid. Julgranens tä ndan 
de sam t julklappsutdelandet äro ju de 
mes t efterl ängt adl' numren och äro alltid 
lika spän nand e. Rö sterna darrade nog 
litet, d[1 man inför alla de samlade skulIC' 
läsa upp sitt språk. ~'len des to mer str;,
lade ans iktet sed a n, när man fick komma 
[ram och moltaga sin julklapp. - Nu ä r o 
barnen hemres ta och det är så tomt och 
lys t j skol an efte r d.em men också gans]ca 
skönt a tt få vila ut ett tag. Sedan blir 
de t li ka roligt a tl il ler I'~I välkomna dem 
tillbaka igen. Lisa Gustafson. 

eUle timmen. 
Und er de strider. som för nagra dagar 

sedan utkämpades våster Oll! Tungkwan 
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sårades en mängd soldater. En av dessa 
lyckades fly in i staden och med en filrja 
komma över floden. Han fortsatte hit till 
Puchow och sökte hjälp för sitt SkottS8r. 

Vi hade emellertid ingen möjlighet alt 
göra något för alt hjälpa honom. En kula 
hade g;,tt genom överkäken p[\ ena sidan 
och in i underkäken och splittrat käkbe
nen. Detta hade skett tio dagar innan 
han kom hit. Köld och vanskötsel hade 
förorsakat att hans li1Jstånd var hopplöst. 
Han kunde inte tala begripligt och led 
svårt, men var för övrigt fullt redig. Vi 
sökte göra vad vi kunde för att ge honom 

bredvid stående kinesbröderna, »han har 
fattat och förstått och är beredd.» Jag 
frågade honom: I)Tror du, att Jesus är 
din Frälsare, atl han förlåtit dig dina syn
der och vill taga emot dig i sina eviga 
boningar? ) - ») Hsim) (tror), ropade han 
med övertygelse och S[lg S8 trosvisst på 
oss igen. )1 J ::!)), sade jag, »ligg då här i 
frid och ro min broder, vem du än är. 
Jesus känner dig, och när hans stund är 
inne hämLar han dig till sig.) 

Natten blev rält svår och orolig men 
fram emot morgonen blev han lugn och 
\slumrade sm~\ningom in Sa stilla för att 

vakna hos Gud. 
Vem var han? - En av 

Kinas millioner, som, lik så 
många andra, helt enkelt 
försvann. Kom han ifrån 
ett kristet hem? Var han 
själv en kristen? Hade han 
kanske, som en hel mängd 
andra i Kinas armeer, gått 
i någon missionsskola men 
försummat nådestillrällena, 
tills han n).l stod inför det' 
sista avgörande ögonblic
ket ? Eller var han en hed · 
ning, som först nu hörde 
om friilsningsvägen? - Ing· 
en kan besvara dessa frå
gOl'. iVlen Gud kände ho
nom och tog hand om ho

Minnesvård vid ett jörmögel hem~ familjegrav, nom - även om det var i 

nagon lindring, men framför allt sökte vi 
aLt visa honom vägen till evig frälsning . 

.Jag erbjöd mig ocks;l alt låta forsla ho
nom lill sjukhuset i Yunchcng. I-Ian sb
kade dock avvärjande på hu\'udet åt för- ' 
slaget. Vi sök te övertyga honom om, att 
det kanske mö.iligen kunde vara något 
hopp om livet om han for, under det att 
döden vore oundviklig om han stannade. 
Ater gjorde han en nvvärjande rörelse. · 
lvIen ' ,- fortsiJlLe jag - om du då ligger 
och dör här. fruktar du inte därför? 
Då lade han ena handen pa bröstet, lyfte 
den sedan och pekade upp;lt med en tros
viss blick i sina stora, uttrycl;sfulla ögon. 
))Ah)),' undslapp det både mig och de 

elfte timmen - därom äro 
vi fullt förvissade . 

Emedan h<ln dött som främling i annans 
hus anmäldes död ~ [ allet [ör mandarinen, 
som senare kom och undersökte honom 
rör alt finn~1 dödsorsaken. Attest uppsat
tes och S:l laeles den »okände soldateJ1) 
i en av mandarinen anskaffad kisla och 
begrovs i »främlingarnas gravg~\rd»). 

Puchow i dec. 1926. 
G. V. Wester. 

Från föresUndarens på fältet 
arbetsrum. 

Julens högtid är ~lter inne. )IFrid på 
jorden)) är budskapet även nu. Huru glä
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des man ej d:l denna frid uppenba
ras i ett människohjärta I 

»Sa]omo» kallades eil av \',ha vänner 
härute av sin gamla farmor, da han val' 
liten, ty han var en ovanligt klok och be
gåvad gosse. Under namnet Pu-ngen, som 
betyder »den stora nildcn», har han sedan 
gått bland vänner och bekanta, ehuru 
han, i likhet med alla andra, ~iven har ett 
annat, mera of[iciellt namn. »Doklor Kao» 
kunna vi också kalla honom. Han' är 
yngste sonen till vår rör flera år sedan i 
Tungehow avlidne församlingsäldste Kao, 
bekant för manga av vår missions vänner. 

Han bar rått en ganska god medicinsk 
utbildning oeh har här i Yuncheng, till
sammans med cn vän, bedrivit läkare
verksamhet. Så angreps han av lungLu
berkulos och har nu \'arit bunden vid 
sjukbä dden ungefär ett års tid. För n~lgra 
dagar sedan inflyttade han och hans mor, 
som omsorgsfullt vårdar honom, från lan
det, där de hyrt en bostad för att få mera 
tilJgång till frisk luft och solsken, till sta
den. Hans tillstånd hade försämrats. J ul
afton fick jag bud, att han önskade å t
njuta Herrens naltvard. 

Vi läste rörst om huru Jesus röddes i 
Betlehem. Det var ju jul! Sedan jag be
dit sade den sjuke: »Nu vill jag bedja!» 
Och han bad, men bönen utmynnade j 

jubel. Han bokstavligen sl,en av frid och 
glädje över den stora lladen, alt han var 
ett Guds lyckliga, pånyltfödda barn. I 
likhet med sa m~lnga andra hade han 
hart en rörståndstro, men denna lro hade 
under de senastf' ~lren rönandlats till en 
levande hjärtetro. Ja, det var ljus i det 
lilla rummet, och da vi sedan, hans när
maste och jag, med honom togo del av 
Jesu lekamen och blod, var det en högtid 
som sent skall glömmas. 

Sången: »Frid, verklig frid, i dödens 
mörka dal? Vår Jesus nedlagt döden och 
c.less kval», avslutade vår sammankomst. 

Juldagsmorgon slr~tlade ljus från den 
vackert klädda granen i vårt kapell. Dr. 
Kno's äldre broder, vår värderade och 
mycket begåvade ledare för verksnmheten 
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i staden, predikade. Texten var natur
ligtvis om Jesu födelse. Vart skulle man 
väl gå på juldagens morgon, om ej »till 
Betlehem»? »En stallkrubba är ett oan
senligt ting. Ofla smutsigt, alltid ringa.. 
Då elen går sönder kastar man bort dess 
bilar och fl'agar ej mer därefter. Och lik
väl lät Herren Jesus sig läggas uti' en så
dan. Han håller sig ej heller för god all 
taga sin boning i våra hjärtan. Och taga 
vi här emot Jesus i våra hjärtan, så skall 
han ock en gång mottaga oss i sina eviga 
boningar.» 

En av Kao inövad blandad kör, sjöng 
en vacker julsång, som han själv ackom
panjerade till orgeln. Kapellets dekora
tion och granens prydande var allt ett ar
bete utfört av våra unga kristna kineser. 
Förr gjorde vi allt s~ldant. Nu utföra ld
nesiska kristna själva även sådant arbete. 

* 
På juldagens afton hade den av våra 

evangelister, som hal' byarbetet sig ombe
trott, anordnat en liten I'est. Han fram
ställde en del frågor från Bibeln och gav 
den som svanIde rätt en belöning. Fra- ' 
gorna voro, de flesta av dem, s. k. »kugg
frågor, t. ex.: »1 vilken bok i Bibeln före
kommer ej Guds namn?» »På vilket ställe 
talar Jesus om en lång hungersnöd?» 
Huru många med namnet Maria förekom
mer i Bibeln?» »Var står det att Paulus 
tjänat Gud med ett rent samvete?» o. s. v. 

Intresset hölls hela tiden vaket, och be
löningarna utdelades raskt. De bestodo av 
papper, kuvert, pennor, tvålar, tekoppar 
m. m. Granen str~dade hela liden och' 
som avslutning vankades litet »gotter», så 
att ingen gick lottlös rr~lTI festen. 

Annandagen tillbringade min hustru och 
jag i An-l. Våra kristna där hade gjort 
allt så trevligt. Granen var prydd med 
flaggor och guirlanger, men saknade ljus! 
De hade väl inga. Andra ljus ersatte dock 
delta. Leva vi lill ett annat ~lr skola vi 
nog avhjälpa elen bristen. Tack vare våra 
»jullådoT»! 

På tal om dessa så veta vi, att de an
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länt till Hanko\\', men P'\ grund av de 
rubhad, ' kommunikalionerna, ha vi änllu 
ingen aning om, n~ir de kunna vara här 
uppe. Bättre dock vela dem vara i trygg
het i Hankow, än riskera alt de falla i 
soldaternas händer. Yi tacka emellertid 
redan nu alla v;ira vänner, som ,iven den
na jul haft oss i Lirleks fu)) h<lg kornsl. Vi 
s ka göra del b~i lire' liingre fram I 

* 
»l-l a ns ansikte syntes dem vara S:1 50m 

en ängels ansikle.» Apg. 6: 15. Kao Pu-ngen 
har fMt hembud! I rörrg~(r kom hans 
bror och meddelade detta, men m ed etl 
glädjes trålande ansikle. I-lans bror var si'! 
g enomly cklig. I ,1;:1[' vigde VI h allS s toft
hydda å t jordens sköle. 

:;': 

.\nnu bo \'1 I fred och lugn h ä r. Friln 
Central-Kina l~lter det allvar sa mt. "[all 
ve t ej vad nästa dag b~ir i sill sk öte. Del 
syn es oss som om vi mer och mer h;(<!e 
alt lära oss sjunga:' »Blolt en dag elt 
ögonblick i siindef), och all vara tac:ksam
ma fö r varj!' lillfälle att f~l tjäna. Nagot 
ovanligt för denna provinsl:n inlrärr~rle 

dock själva nyårsdagen, i d e t a tt en re
s amle, som d':l lämnade oss p å v ~ig lill 
Sha nghai, mitt på ljusa dagen blev rövad 
på h ela sin reskassa, uppgaende lill mel
lan fyra och fem hundra kronor. 11"l1 var 
engelsman. 

Gott nylt år lillön ~ \;as lidningens alla 
Iiisare! Ps. 1,)6. August Berg. 

BÖll om nåd till alt kunna bär8 bojor 
och sV[lrigheler »)i Kri s lu s»). 

Tacksä rr c!se lör va d kandidat iislerberg 
varit och är sa mt hön om välsignelse över 
honom och hans arbele. 

Fröken !I'faria Björ);lunu, s. 43. 
Kommitlens ledamöle r och funktionärer. 

s. 	43. 

Somma rens pla neraue S len ingcmöte. 
\Iissionärl'rn a och der8s arhele. 
De infödda kri s ln a i Kill:J. 
Dc polilisJ;a förhliJl a nderw i Kina. 
nhssionstidniligen Sinims Land. 

Missionstidningen 
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utkommer 1927 i s in :i2:dm rgling . 

Org;lfI iiir :-;\' e n ~kn \fi ",iun~n i Ki u, .. 
:111 ~ varig utg-i var,,: hrik Folk e. Hetlige rad 
Ulld P.l' mpd verka ll av J[rO'l in L-i"(1 ' ,, Ill. fl. 
Ut.koIllOlf' r m"d ~O lIumme r Olll . rl't , samt 
inn ehå ller uppbyg'gr'lticartiklar. bibel8tu 
dier. b rev fr. K.itln, Sil mt mi , ~ ion snoti s r 
fru u niir neh ijUrra u. 

Tiduiow'n kost a r: helt år kr. 2: 25, 3 
kvnrtnl kr.l: 7[;, h a lvår kr. 1: 25, 1 l~ v:1 r
tal kr. O: DO, 1 månnd kr. O: 65. 

,'-;iiwl till 1I11"nrlf't ].: f,_"I;H tidnin,~"1l kr. 
2: 7.) pr år. 

Preuumera.uls llmhlfC', som verk ..;tii.lla 
prpuumera tion å niirrna j , !Jo.;Lkontor, I'r 
hålla, mot in"lindande till expo av postenA 
kvittenser, kr. 2 : 25 för varje 5-tal ex. men 
då intet friexemplar. 

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

Provex emplar erb å ll a.s. gratis från ex
peditionen. Redaktionen.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegralllad r ess: "Sinim", Stockholm. 

TelefoII: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
Hehov fyllda i hiirlighet. - G. '\ . Ösle\-berg GO ;Ir. - ,\.\' sked smölr. - frun Becl och 

Exp . - Fri1n rnission ä rerm1. Tacksä gpl st'- o(' h Hi'nC'iirnncn . - ~'lissioll , lidning(' n 


Sinims La nd. 


'f' (w kholm. Svelhkn Tryck erinkti ebola g el. 1927. 
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ÄNSVARIG UTGIVARE: E. 

Passionstankar. 
Se lidandets konung, se smärtornas man, Sen gripes den helige, svndfrie man 

som för aft syndare frälsa. av syndiga händer och föres 

Ett hjärta mer ömmande aldrig du fann lik rövare, slagna i bojor och bann, 

för sären ej säkrare hälsa till präster och råd ,och förhöres, 

än hjärtat hos Jesus, än bludströmmen röd Men dödsdomen kunde ej fällas förrän 

från honom som hänger korset. med falskliga vittnen den stvrktes. 

Han till Jerusalem, palmernas siad, På korset spikas. o människa se, 

sin nattvard han där vill tillreda vad kärleken här för lider! 

Så han ju bad Ej må du nu längre blott skalkas och le, 

de tvenne att rummet bereda, när Herren av himlen själv strider 

Där, förr än han lider, han fira må få med synden och döden, aft frälsa just dig, 

en påskamålsmålfid den sisla. som evigt aft lida, 

Nej, människohjärta, vak upp, nu är tid, 


att sömnen ur ögonen skaka. 


Besinna i dag, vad som hör till din frid 


och gacl< aff mot lustarna vaka, 


Ty ve, om förgäves den helige hal' 


föl' dig lidit korsdödens smärta. 


Hanna Boström. 
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F ' Y L -L D A I HÄRLIGHET. 
Ett bibelstudium. 

.Av M. L.I . 

IV. . 

Genom Fil. I: 12, 13 - hava VI sett, 
att .t. o. m .. bojor ~unna, om de bäras 
i Kristus, lända till evangeiii framgång. 
Låt .oss nu litet mera i detalj giva akt 
på, huru Paulus' erfarenheter bevisa 
och belysa sanningen av detta på
stående. 

Bojorna burna i Kristus lände till 
evangeiii framgång i p r e t o r i e t, 
den kejserliga livvaktens kasern i 
Rom. Enkelt men gripande säger 
Paulus: » Det har blivit så uppenbart
för ~lla i pretoriet, att det är i Kris
~lis, s.om jag bär mina bojor.» Det var 

. \ 

~ydligen en klart synlig skillnad mellan 
P<;Iulus och. de andra fångarna. Alla 
voro de lika i det att de alla buro 
bojor, men det var dock en för alla up
penbar s~illnad. Paulus bar ej bojor
na i egen kraft utan i Kristus. Därför 
blev han även i fängelset ett Herrens 
vittne" som ej blott genom ord utan 
ännu mera genom sin vandel fick för
k{inna huru väldig Herrens kraft är, 
och huru Herren under alla förhål
·landen kan fylla alla behov i härlighet. 
Och det vittnesbördet kom - utan tvi
vel med kraft och fick bliva av evig
hetsbetydelse för många. 

Då bojor tynga ges särskilda till
fällen till att tjäna. I lidandestider 
prövas kraften. Ting, som kunna bä
Va peh ej hava kraft att bestå, måste 
d_å försvinna. Men det som ej ens .un
der · lidan~estiger kan. bäva, . det har 
under sådana . tider underbara tillfäl
lenilatt tjäna och bliva till välsignelse. 

Ej minst är ett sådant vittnesbörd av 
värde för dem, vilka i likhet med sol
daterna i pretoriet ejäro kristna. Tänk 
om det även i vår tid bleve mera up
penbart, att det finnes sådana även nu, 
som i' Kristus bära sina bojor. Huru 
bära v i våra bojor, då sådana läggas 
på oss? Må vi aldrig glömma att i 
Kristus finnes kraft även till att bära 
bojor. 

Bojorna burna i Kristus lände också 
till evangelii framgång b l a n d d e 
f l e s t a a v b r ö d e r n a . .»De flesta 
av bröderna hava genom mina bojor 
blivit så frimodiga i Herren, att de 
med allt större dristighet våga oför
skräckt förkunna Guds ord.» Fil. I: 14. 

I Rom. I: I I . uttalar Paulus en 
önskan att få komma till Rom för att 
kunna meddela någon andelig gåva 
till brödernas stadfästelse. I Fil. I: 14 

se vi, huru denna önskan blev för
verkligad. Paulus kom till Rom. Brö~ 

derna blevo stadfästa, så att de med 
allt större -dristighet vågade oför~. 

skräckt förkunna Guds ord. Önskan 
hade blivit förverkligad, men säkert 
på ett det mest oväntade sätt. Medlet 
till att stadfästa bröderna och meddela 
andliga gåvor var ej Paulus' predikan, 
ej hans undervisning, ej hans förma
ningar,' utan h a n s b o j o r. Även 
bland bröderna fingo de tjäna ett be
stämt mål. 

Bröderna gåva säkert liksom solda:
terna akt på Paulus förmåga att 'ut
härda även under svåra förhållanden, 
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på hans himmelska kraft till att bära 
bojor. Därför blevo även de frimodiga 
i Herren. Men kanske det också var 
något annat i detta sammanhang, som 
gjorde, att de med större dristighet 
förkunnade Guds ord. Kanske de ock
så kände: N u b e h ö v e r G u d ä ven 
o s s. Han har tillåtit Paulus att bliva 
fängslad. Nu räknar han med oss. Han 
har förtroende för oss och vill använda 
även oss i sin tjänst. 

Det händer nämligen i bland, att 
någons boja blir en uppfordran till nå
gon annan, en uppfordran till självut

givande tjänst. Det kan också hända 
att någons boja blir ett bevis för nå
gon annan för att Gud nu behöver och 
räknar med denne andre. Så ha ibland 
en boja lagd på någon framstående 
Herrens tjänare fått bidraga till att nå
gon annan mindre framstående förts 
fram. Och även detta får så lända till 
evangeiii framgång. Låt oss bedja att 
detta må bliva fallet i Kina, om och 
när bojor på ett eller annat sätt läggas 
på de missionärer som där arbeta. 

Slutligen lände för Paulus hans 
bojor burna i Kristus också till att 
f a l s k a b r ö d e r b l e v o u p p e n
b a r a. Det visade sig, att t. o. m . så
dana funnas, som av avund och trät
lystnad predikade Kristus för att till
skynda Paulus ytterligare bedrövelser 
i hans bojor (v. 17). Dessa misslycka
des i sitt onda uppsåt. I stället för att 
bliva bedrövad säger Paulus i v. 18: 

»Däröver gläder jag mig» . Även den 

p!'övningen bar Paulus i Kristus, och 
därför fick han kraft nog till att vin
na härlig seger även över dessa falska 
bröder. 

Så visar Paulus' erfarenheter vid den 

tid då brevet skrevs,att han ' i Kristus 
fått sitt behov av liv och segrande 
livskraft fyllt i härlighet. Och den 
livskraft, det liv, Paulus funnit, står 
även oss till buds. »Jesus Kristus är 
densamme i går och i dag och desslikes 
i evighet» , och han vill vara även vårt 
liv. Blir denna hans vilja förverkligad 
rr.ed oss, då kunna vi i sanning säga: 
.",Är Gud för oss, vem kan då vara 
cmot oss?» 

Den 14 mars. 
Då Vi nu åter närma oss tiden för 

Svenska Missionens i Kina årliga bö
ne- och offerdag, vilja vi av Missio
nens vänner utbedja oss ett särskilt 
mått av förbön. 

Stormens dån från Kina blir allt 
starkare. Vi börja redan från flera 
distrikt få höra om att missionärerna 
nödgats lämna sina stationer. Ännu 
ha vi visserligen knappast någon an
ledning att frukta att sådant skall drab
ba även vårt fält, men detta låter 
oss ändock ana, huru allvarligt läget är. 

Vi bedja Eder därför att inför nå
dens tron bära fram oss och vårt ar
bete i bön med tacksägelse: 

Tacksägelse 
för att Herren i sin stora trofasthet 
trots vår svaghet och brist uppehållit, 
låtit tillväxa och välsignat vår ' Mis
sion under de fyrtio år vi fått vara i 
verksamhet och 

för att våra missionärer ännu kun
na stanna på sin post, för att de få 
vara de på så många sätt trängda tro
ende bland kineserna ett stöd och en 
hjälp, och för att genom dem evangelii 
vittnesbörd kan nå det arma folket 
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.utanför de kristnas krets. Huru väl 
behöva ej dessa det glada budskapet 

.nu, tyngda som de äro av mångahanda 

nöd, krigsnöd, hungersnöd, pestnöd 

och mycket annat. 

Bön 
att Herren i sin nåd måtte skydda och 
uppehålla sina tjänare, att han ville 

giva dem frimodighet och kraft, att 
han ville uppehålla kropps- och själs

krafter, att han ville se till deras le

kamliga behov, att han i alla lägen 
ville giva dem en sådan förvissning 

om sin Faderskärlek, att de kunna hål

la ut utan att svikta. 
Bedjen även för de missionärer, som 

tillhöra andra folk, särskilt de engel
ska, som mer än andra äro utsatta för 
svårigheter, och 

för de infödda kristna, att de måtte 
kunna bestå i de svåra frestelser till 
otrohet mot sin Frälsare, som de nu 
utsättas för, och bliva övervinnare un
der förföljelser och för övrigt under de 
yttre och inre lidanden, som nu så rik
ligt komma på deras lott, samt 

.för Kinas fqlk, att snart ordnade 
och lugna förhållanden måtte inträda 
och att därmed missionen åter måtte 
få fritt rum att verka. 

för missionsvännerna i hemlandet, 
att ej kärleken till missionen, ej bönen 
för densamma, ej o'Hersinnet må slap

pas, utan fastmer tillväxa i styrka. 
Herrens ord genom hans profet kom

mer nu som ett budskap till oss: .»Jag 

söker . ibland dem efter någon som 

skulle kunna uppföra en mur och träda 
fram i gapet inför mig till försvar för 
landet, på det att jag icke må fördärva 
det; men jag finner ingen. Därför ut
gjuter jag min vrede över dem och gör 

ände på dem med min förgrymmelses 
dd. Deras gärningar skall jag låt'!. 

komma över deras huvuden, säger 

Herren, Herren..» Hes. 22: 30, 3 I. 
Give Herren oss sin nåd att vara 

hans profeter, som ställa oss till hans 

förfogande i denna tid, att Guds sak 
n'J. för vår skull ej lida förfång utan 

Jesu narr;n må genom oss bli förhärli

gat och många bränder ryckta ur elden. 

E. F o l k e. 

~~O~EDITION 

Fröken Björklunds utresa inhiberad. . 

l förra numret av \',1[' tidning medde
lade vi, al,[ fr öken M~ria Björklund, trots 
oroligheterna i Kina, ,;tidlt s ig till förl'o
gandl' för Hrrren s 8rbetc där oc:h avre s t 
Iriln Stockholm P'\ vä,g mot Kina. . 

Snart nog efter hennes avrt'sa fran hu
vuclstadrn nadde o,;s ellwlll'rtid underrät
telse r om a e ll tillspetsade situationell i 
Shanghai samt 01\1 oroviickandc fiirh td lan
den i Tientsin m. fL phll::;c)'. Da dcs$ UI Om 
,,"tväl mi ss ionär Berg. Yuncheu g, so m Kina 
[lllandsmissjo nen j Shänghai teleg rafis!" 
avraclde frökr\l Björklullds utr l,:'s :l för när 
varande, rn,lste "j uppskjuta den L v, 

Lyckligtvi s . hade frö kel) 13jör klun<l ej 
hunnit lämlla Sverigl'. J'a s tiin hon aVI' rs.l 
[råll Stocl;llOlm, 

Missionärsparet Blom framme. 

Enligt lill Expedi!iolH'1l lng~ lJ gE'l med
dela nde har mission.ärsparet Blom 1r,lm
kommit till lllncheng, 

Låt om oss lacka Herren därför och bedja 
honom giva dem yälsignelse, glädje och 
rrimodighet vid inlr ~idel i dc o lika arbe ts
uppg ifterna . 

Fru Inez Bölling 

ha r srclan Sinims Land s is t lIls iindrs ge
nomg:,1[ ell allv arlig op('!' ~i tioll ]l" ;'-'f öl'hy 
lasareH. 

Det är nu en mycket stor glädje för oss 
:I t t kun n:1 mrdclcla, :Ilt 0[>rr8 t i.ollell g:d l 
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jycldigl, och ~lit fru )l ölling eHer den va
rit ovanlig t kry. Yi ha gott hopp om a tt 
[rl! llölling ' SIlart skall \;~II'a fri sk igen. 
l)iirför t'le ka Yi inncrligt Herren, men 
bedja oeks;l alt alll10rt f il anbefalla fru 
Bölling <H missions vänl1ernas h i'lgkoms t i 
förbön. 

Den 14 mars. 
Jl iss ion ens [u'liga höne- och offe rdag 

den H 111 ,1rs ~ir ~nart inn e. P[t annaJI 
pl ats i dc lla numlllcr av Yil r tidning in
föra vi mi ssionsdirl'l;tOJ' F olkes upprop 
o m gcmcnsa m bön elen dagen. ;\.ven här 
Yilja Yi cll1eJJcrti.d p il minna om denn a d ag 
Odl anbefa ll a deJl ,-tt missionsYännernas 
h ilgko ll1 s l. 

Den l -j llIars 1~~7 l<lndsteg Erik Folke 
fö r s ta g ,\ ngcn i Kina. Sed,ln dess har allt
S,'t IIU 40 [Ir Iödll!lit, och den I-t mars i [II' 
hlir s;dulllla i ~Ir i sii r skild mening en hög
tidsdag, Cll dag, lEl Yi h a rik anledning ,Itt 
med glädje oeh tacksamhel ih :lgkomnl<t 
Guds n[lcl och lrofasthet. 

Den frlJklallsvärda oron d iirule, föl' vil
kCl! ej mins t detta nUll1mer av Sinims 
L1lld ger gripande ult ryck, mallar oss till 
,11lyarlig hön. U tgj ute då Gud lIi'lds och 
böns a nde öyer m ,\ nga ' 

Ställningen på vårt fäll. 
Fr~il1 PlIchenq, She:, hay a yi m o ll agil 

brev, so m talar om störd jukfricl p~\ grund 
av mo t st~lnd [r~l n sl;olullgdomen$ s ida. Av 
utrymmesskäl m as te vi L\ ta detta br('\' 
översta till niis ta nllJllJlll'J", men vilja re
dan nll anorfall a dc våra, vilka d ~ir h a 
sin arbclsle,C!, :It missionsv~innerlla s h,lg 
I;om s t i förbön, In gen av dem h a r blivit 
skadad till liv eller lem, men miss ionär 
Linder sk river:' »Hårdare och nervrrna 
Ill e r a p iif restande s trid har jag ej v~riL 

med om i Kina,») 
Staden ]-/ oyon!7, SllC., har yaril ol'liigrall 

linder och eft er julen, men dc vara där 
syn as ej pi, grund därav hava h a ft n ågra 
s lörre svarigheter, Se härom fl:öken Sjö
s tr öms brey i dett a nllLllnwr av dr tid
ui ng. 

I-'r 'l ll dl' ÖVJ'i g,1 llli s~ i o n ss tatioll('l"Il<.l ha
ya 'Vi ej lll o u ,igi t rdg ra särskilt oI' oy1\(' 
];;\IlC!e 1IIld c lTiit te!s er . :'I[CII iiH'1l <U:' ;Irl )l'

tande lIlissionärer beh öva inneslutas V:ll ' 

förbön. 

Hemkommande missionärer. 

Enligt m o ttagna underrättelser ha plat
ser blivit bes tä llda för miss ionär och fru 
Suensson på bilt, som skulle avgå från 
Shanghai den 23 mars, Säkerligen blir 
det ingen lätt sa k J'ör dem att komma lied 
till Shanghai jus t nu , ~Ht vi där fö r bedja 
llerren öppna dg tör dem och bev ~H~1 

dem p [t . väge n, 
Missionär och fru J::lIg/Jäck pl a ltera oel;

s,\ h emresa under nä 'rm as te framtiden. 
Fru Engbäck har yarit kl en och liikare 
Ilar på grund härav tiUdtt dem alt reS;l 
hem något tidiga r e än annars varit t~inJ;1. 

Yi anbefalla äve n dem rit missioll sv~in

nernas ld lgko ms t i förbön. 

Svensk Missionstidskrift 
h ar utkommit m ed sitt första h~ifte rör 
innevarande år. Delta h ä fte innnehilller: 
» ~Ii ssionen såsom a ndli g kraft i förs a m 
lingslive t» av ,\, Kolmodin, »Synpunkler 
p,l ny Hi r o plan i kristendom s undervis
nin gen i missio nsskolo!"» av B. Sjöstrand, 
»De krislna skolornas stiiJlnillg i Kina all
yarligt hotad» av n, Landin, »Fr~lI) stor
mö[et i S<lu go r C. P. Indien» av E. An
dersson, »Tv:t romersk-katolska missions
höcker» ay S. Hede m. m. 

Tid skriften utkommer med 6 häJ't r rJ om 
:1 ark vartdera, ,"trligen, och reko mmende
r as yarmt. Prenumeralionspri srt är 5 kr, 
för hel i'r rg{lng, 

Till våra prenumeranter. 
Enligt ga mm al praxis forlsälta yi ~ive n 

Cltel' ~lrsskiItet alt expediera Sinims Land 
till prenumeralIter vilka förut r el;virera t 
tidninge n genom vår Exp., och som ej 
meddelat, atl dc ej längre ö nska den, Till 
s~lda l1 a prenumera nt er k ommer alltså så 
småningom räkning fö r obetall1a prenu
mera lionsavgift er , 

\'i hoppas att alla våra ga mla preJlum e
ran ler );vars l ~l, men skull e någon vara rör
hindrad forl sii ttn prcnullH'!·,,!ion C' n iiro vi 
tac ksamma rijr med dela nd e (brom, eme
da n tidningens e]<OlIomi ej tilEtter utsän
dandel av gratisexC'mplar. 
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Moderna metoder. 
))](inas frigörelse .» 

Under ovanstående rubriker j en engelsk 
tidning, tryckt i Tienlsin, stod en mycket 
belysande bild av vad som dessa uagar 
rör sig i Kina, ej minst bland det unga 
Kina. För att vära vänner hemma skola 
fä del av förhållandena härute vill jag 
skriva av brevet i huvudsak. Shivaren 
är -en engelsk missionär. 

»Underteeknad har just besökt en av 
våra utstationer, som ligger omkring 200 
kilometer från Hankow. Södra armen 
med sin stab av föreläsare syntes i stort 
antal överallt. Då jag på söndagsmorgo
nen kom till vårt kapell, var ),apellet re
dan fyllt av skolpojkar, men det var ej 
våra egna skolpojkar utan elever från 
sladens skolor. Vår skolas elever höllo 
just på att göra sig i ordning för att gå 
in, även de. När jag fick se ett porträtt 
av Sun Ya t-sen upphängt över en tavla 
med lwrset, den heliga symbolen a v 
vår tro, som hängde över talarstolen, 
så kunde jag ej annat än gä och ta neri 
tavlan med Sun Ya t-sen, dock utan häf
tighet eller ordande. Därefter gick jag ut 
rÖI' att gå in i det rum, som jag brukar 
använda vid mina besök där. Men jag fick 
veta, att det var upptaget aven herre friln 
\Vuchang, som kommit för att hålla före
drag för skolungdomen. Jag fick träffa 
honom, men vill ej nu återge vårt samtal . 
Det är nog att säga, alt jag genast för
stod, att det var lönlöst för mig att söka 
hindra honom fr[ul att använda kapellet, 
t. o. m. på söndagen, varför jag varken 
kunde säga: Ni får ej eller Ni får! Jag 
blev tillfragad, varför jag behandlat Sun 
Yat-sclls porträtt så som jag gjort. Milt 
svar blev, alt så länge korset hängde på 
"äggen, kunde jag ej se, att en människas 
bild fick skymma det. För att ej ställa 
till strid, och då jag såg alt alla voro mot 
mig, måste jag lova, att först taga ned 
korset, och sedan ringo dc hänga upp Suns 
bild. 

Sedan hölls mötet. Jag satt i mitt rum 
och hörde handklappningarna. Efter mö
tets slut kommo de utanför mitt rum och 

skreko: »lmperialismll, tills de voro -hesa 
och ej orkade mera. .J ag förmodar, all 
jag borde vara tacksam för att dc ej slogo 
sönder mina fönster! 

Nästa dag l<ommo våra skolpojkar, (jO 
stycken, och begärde a tt få gå hem, ty de 
kunde ej stanna vid skolan, därför alt de 
då skulle tvingas att vara med om de
monstrationer. Det vor intet annat atl 
göra än att låla dem gå hem. Förbere
delser och agitationer förekommo för att 
ordna en slor demonslration, men dell 
kunde ej bli av på grund av mycket regn 
dag efter dag. Gatorna voro som lerväl
ling, och det gick ej att gå ut. 

På hemresan besökte jag en annan ut
station, där militären tagit alla möbler 
och bränt "ad brännas kunde! » 

Så längt denne missionär. En annan 
berättar: 

»Vad som hände på tisdagell var svart 
nog, men än värre blev det i gål·. Den 
årliga julfesten på blindskolan (i Hankow) 
skulle ga av stapeln efter en del ar
betsamma förberedelser. Just vid början 
av festen kom en skara agilatorer in. 
Missionärer {ingo sedan ej tillfälle alt le
da mötet, utan det var inkräktarna som 
tog hand om det hela. Dc delade ut flyg
skrifter inne på mötet, och då en missio
när sökte förhindra detta, blev han dra
gen ut ur lokalen och misshandlad med 
slag och sparkar! Först sedan han blivit 
illa tilltygad blev han släppt av sina mot
ståndare. - Kina gör intet rör sina blinda, 
men tacksamheten, som borde finnas för 
alt missionen gör något för dem, vändes 
till hat i stället.» 
P~t en plats blevo läkaremissionärerna 

u [körda och de antikristna togo hela sjuk
huset med allt, vad därtill hörde och gjor
de sig till herrar på täppan. Missionen 
får göra samma erfarenhet som Frälsaren 
själv: Hat och smädelse såsom lön för att 
»han vandrade omkring och gjorde väl 
och hjälpte alla». »Vi hava blivi t såsom 
världens avskum, såsom var mans av
skrap, och vi äro så ännu alltjämt.» 

Ingeborg Ackzell. 
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Strid mot kristendomen. 
(Resolution angående antihistliga rÖ

relsen vid Shansi provins studentföre'nings 
konferens den 30 sept. 1926.) 

Kristendomen är det vapen, varmed 
härskarklassen förtrycker dc av dem 
styrda Iolkldasserna, det verktygimperia
lismen . använder för alt angripa svagare 
nationer. Se här ni\gra av kristendomens 
frukter under de senq.sie 10 ~lren: 

Skolungdomen har [vingats att bli tro
ende och att bevista gudstjänster och bibel
klasser. Deras tankel'rihet har under
tryclds och man har hindrat dem från att 
deltaga i patriotiska rörelser. Rättstvister 
ha Iramkallats i vilka korrupta ämbe ts
män varit invecklade. Krigsmaterial har 
transporterats i hemlighe t för a tt rön'är
ra och förlänga oredan i det inre av lan
det. Hur fruktansvä rt, ja värt a tt utrotas, • 
är ej ett dylikt förledande av ungdomen 
med syne att skada Kina! 

Alltsedan 30 maj-tragedien förra i\re t 
har kristendomen öppet stått imperialis
men bi och sagt, att det a tt engelska polisen 
sköt på den fullkomligt oheväpnade massan 
a v kineser .var som sig bör. Då reste sig 
folket i hopar h~remot, så att äve n de vid
skepliga och godtrogna kristna själva för
nummo att »kristendomen verkligen är det 
verktyg med vilket imperialismen angri
per Kina». Samtidigt växte de antikrist
liga vagorna hetydligt ä .ven här i Shansi. 
Men för ögonblicket h ar K. F. U ..M:s »dö
da aska åter börjat brinna» och uthreda 
sig överallt. 

För att med kraft kunna unders tödja 
den rörelse, som motarbetar kristendomen 
och det kristna Skolväsendet, har vid 
Shansiprovinsens studen tförenings konfe
rens antagits följande resolution: 

1) Beslöts alt julhelgen skulle utgöra CIl 

oppositionsvecka mot kristendomen. Un
der denna vecka, då de kristna försam
lingarna söka värva nya medlemmar, böra 
studentföreningarna pil varje . plats upp
mana allmänheten a tt på allt. sä tt mot
arbeta kristendomen. Det är nödvändigt 
att dc antikristliga rörelserna på varje 
plats - innan de positivt motarbeta im

perialismen -;- utsända särskild a J'epresell
tanter till de större kristendomshärdarna, 
Fenchow, Pingyang, Taiku, IIotung* o. s. 
v., vilka med därvarande stud.entföre
ningars I;!jälp skola starta opposHionen. 

2) I de större kris.tendomshärdårna 
Fenchow, Pingyang o. s. v.. böra snarast 
orga niseras antikristliga alIia nser, SOlTl 

speciellt skola utgöra den antikristliga rö
relsens organ. 

3) Den av K. F. U. M. startade anti
opiumrörelsen är endast ett sätt att locka 
ämbetsmän och sämre inclivider av me
delklassen till att mot betalning bliva för
samli ngsmedlemmar. Studentföreningarna 
på varje ort böra under antiopil!mveckan 
(i 9:e mån.) uppmana allmänheten. att 
dra undan och förstöra denna' der~s 
svar ta täckmantel (antiopium-förcningen). 

4) Den propaga nda, som bedrives qnder 
missionssko le-undervisningens svar ta täck
mantel bör genast förklaras opassande röi' 
hill3s faktiska behov. Det m:ls te göras 
klart, att imperialismen är den lItländsl(~ 

kulturens hemliga angrepp mot oss. i\'fis
sionsskolornas elever böra Ilppeggas a lt 
igångsätta en rörelse med sy ft e att r.e
formera dessa skolor, t. ex. förbättra ,kur
serna och lärostoffet, borteliminera reli
giös undervisning, avskaffa restriktioner, 
som hindra elevernas Irihet etc . Men rör 
alt helt frigöra de unga elever, som un
dervisas i missionsskolorna, böra följande 
tvenne punkter uppmärksammas: 

a) En pelition bör inlämnas till under
visningsdepartementet med b~gäran om 
att missionsskolorna ej skola erkännas 
samt om att missionsskolorna övertagas 
och sl(ötas av oss. 

b) Studentalliansen bör tillsätta en kO-nl.
mitte i och för startandet aven rörelse, 
som skall verka för att missionsskolornas 
undervisningsrättigheter frant~gas dem. 
Innan dessa rättigheter fråntagits dem, 
höra missionsskolornas elever p rnl ('.rl~as tS~ 

att de övergiva skolorna . . Sådana elever 
skuJa hjälpas. att i andra skotor forLsä tta 
sina studier. 

5) Sluden tfören ingarna . böra uppmana 

.* ~yftar·på oss i Yuncbeng. 
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de s!udcral)(lc all linder SOml1l~lr- och vin
lcrfericrna besöka byar och industripl at 
ser. för att där omtala kris tendomens syn c 

der och förklara, alt kristendomcn iir elt 
verktyg med vilket folk förtryck es . K. F. 
U. 1I1:s arbetarbyrå är ett verktyg med 
vii ket illlperial istern a och kapitalisterna 
bedraga arhetarna. Dc vilja , alt arbe
tarna skola vara nöjda med sin lolt 
och i all evighet erkänna alt I;apita
lis terna äro välgör'lre, som llnderh~llln ar
IH'tarna och a tt de i all ev ighet skola för
bliva villiga · a tt vara kapitali s ternas sla
vnr. Samtidigt skola de påpekB, hurusom 
de kristna på landsbygden både tidigOlrc 
och nu föra ett tyranniskt välde. På delta 
sätt skola arbetare och bönder ledas a tt 
resa sig och ing:.i i de antikristliga käm
parnas leder. 

6) Propagandam etoder. Förulom det 
vanliga sä ttet att m edelst pamrletter och 
sma broschyrer, illustrerade tidningar och 
tidsk rifler sprida kunsknp om kristendo
mens synder, bör man i stor utsträckning 
anordna populära föreläsningar av ut
klädda tal are . Viktigast är dock a tt an
vända de t illfime n, dit församlinge n eller 
K. F. U. M. samlas till möten och alt då 
inför den församlade allmänheten klar
göra kristendomens rörh:illande till im
peri alismen. 

7) Studenlförening:lrna böra utse repre
sentanter, som skola deHaga i all av för
samlingarna och K. F. U. M. ledd soeial 
verksamhet och därvid aktivt fas thälla vid 
och fordra offentlig behandlig av och 
medbes tämmanderä tt i Iin ansiella frå go r 
och övriga för eningsangelägenheter. Alt 
r.tt litet antal personer alltid skola hand
hava sådana angE'Higenheter bör motar
betas. Förslag skola framläggas om att 
församlingarna och K. F. U. M. reorgani
seras så, att de bliva ungdomsorganisa
tioner på sina respel;tive platser. 

8) K. F. U. lVI. gör alltid bruk av sport
före ningar, artonskolor samt driver krist
lig propaga nda för att hindra ungdomens 
politiska intressen och skada de patrio-· 
liska rörelserna. Varje studentförenings 
plikt är att framh ålla detta för ungdomen 
och draga fram i ljuset S<lmt förstöra 
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1\:. F. U. M:s hemliga anslag. Dessutom 
böra de kristna förhindras 1'rå n att del
taga i eller bildn sporIföreningar och för
bud böra utfärdas mot upprättandet ay 
aftonskolor och sjukhus. 

9) Studen tallianser och studentförenin
ga r böra snaras t uppmana allmänheten 
a t t bilda an tikris tli ga distri ktföreninga r, 
som l;unna utgöra direl,tiva organ för den 
antikris tliga rörelsen. 

10) Studentföreningarna böra utse sär
skildn person er med uppgi ft att förm a de 
kri s tna att grl ut ur församlingarna. Nam
nen på dem, som lämna t församlingarna 
samt deras beslut a tt så göra skola in
Jöras i tidningar och tidskrifter. Därmed 
visa de, alt de äro medvetna om vad del 
gäller, oeh mindre försigkomna kri s tna 
bli därigenom förskriiclna och vnkna S:l 
småningom upp. 

11) De kristna skola I::erö\':ls sin poli
tiska rösträtt. 

12) Församlingama skola förhindras alt 
upprä tta avgiftsfria skolor. Under dl' se
naste ,\r·en h a missionärerIln i stor ut
s träc kning upprättat barnskolor under 
sommarferierna och bibringat barnen sina 
slavläror. När de värva si na elever böra 
vi säga lill deras föräldrar, att de ej för 
att slippa skolutgiHer sk~la sända sina 
barn lill drssa skolor, vilket de i fram
tiden komma att ångra. 

13) Missionsskolorna skola Iörhindras 
a tt upprätta Kindergarten. Små barn ~iro 

ytterst mott agliga för förledande inflytel
ser. Kris tendomen passar på a tt under 
barIla ~lren bibringa de smfl föres tällningen 
om gu dsdyrkan och vanan a lt med villig
het finna sig i a tt vara slavar. Eftersom 
dc studerand e äro förelöpal'l1a bland fol
kets ledare måste de skyndsamt rädda dc 
sm[l svaga barnen fr [1ll dylika anstalter. 

H) Församlingarna skola förhindras alt 
hålla sommar- och villterl< onferenscr. 
Varje :11' under ferierna håll a missions
skolorna s tora sommar- och vinterkonfe
rense r till vilka dc samm ankalla de olika 
lörsll mlingarn<1 och diskuter a frågor , som 
röra församlingens arbe te och utveckli ng. 
Vi mits te förhindra att konferenserna hål
las och s:ilcucs ornint clgörOl deras planer. 
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.1 ären ett Kristusbrev. o 2 Kor. 3: 3. 

I Herren älskade l\li ss iollSv ~illllcr' 

lluru s jäIYprövande och uppfordrande 
iiI' inte ovan <lnfönl a ord vid ett ,\rssk ift c. 
Ett glädjebre\', ja , huru kan det inte upp
muntra oss. Det kom ett s~ dant i dag frall 
Sverige. Aven »S in.ims Land» var e tl kärt 
sådant på nyårsdagen. 

Yi minnas apostelns ord om at t vi skola 
»genom många bedrövelser ingå i Guds 
rike». Det är fl er a år sedan jag lirade 
julen ensam med kinese rna. Då jull il dor
na i år ej k ommo fram till jul för,pöl ' j
des en s tor saknad bland sm u ol:h stora. 
Vi Iörsiikte visserligen ersätta saknaden 
av de l <"lngviiga gavorn:J l11pd nagra cll1;1a 
saker Tr rll1 butiken vi han(lIa l , . - l1Ien 
delta var lättare sag t ~1l1 gjort. Vi h ade 
dock en ljuvlig . s tilla jlllaJ"t()ll oeh julolla. 
När jag hemkol1IlIll'n från mötet Selg hela 
Tai-shan tempelklllle lull av krigar!', vars 
svärd blixtrade i solen, kiindt' jag huru 

15) K. F. C. M. ma s tl' bortelimineras. 
Missiollsskolornas oeh K. F. D. :.'If: s elever 
och medlemmar äro allesammans döpta 
kristna. Oupphörligen söka dc göra om 
intet v:l ra s tudentföreningar. I varje 
skola, där K. F. U. M. o('h eventuella 
studentföreningar finn as sida vid sida, 
lJör s tudentföreniuge n anstränga s ig a lt 
bortl'liminera det n'ak tionära K. F. U. ;\1. 

1G) l\Iotarbe ta att kristendomen gör bruk 
a v filantr opisk a arbdsmetoder - för eläs 
ninga r m ed skioptikonföreYisningar, anti
opium- och antinarkoti sl,a Iör en ingm' etc. 
-- för att propagera sin hira. 

17) Fril ntaga kristna kyrkor i Shansi 
deras undervis llingsrä ttighcter. Förfarings
metod: I konferense ns namn sl;all en pro
ldamation utsändrI S till varje s tlldentför
ening o m att kyrl;an s unde rvi sningsriitlig
het er böra ;I tertagas. E fte r a nmiUan fr [tn 
resp. s tuden LIörelling skola vidare '1Igär
der vid tagas i Taiyuan. 

(()ycrsiittning flV .Toh. As ph('rg.) 

;7.L t\ N D.: 

m iikligt ll i.ira lI c rrells oSYllli ga sky dds
yakt var. 

Det var Clldas ! »Höd;l sviirds föreninge[l) 
,om 1I10bilisl:rade, men CII s~ldall kontras t 
till yad vi talat om: Fridsfursten ol:h 
FridsrikeI. 

» V~innern a Yid floden» som vi kalla Si-o
I.oma, vill c ha »slor j ul» hemma hos s ig. 
De beg ärde s ~lngare ol:h prl:dik rln ter, men 
viiglagC' t v ar ej det bästa, varför endast 
fyra h ä rifrån kunde gå di t. Där hade 
varit eII s tor skara, som sa mlats att lir,) 
jul i de n lilla temp elgården, vilken ägaren 
inrett för de troende, ritt de där m å sam
IriS för alt uppbyggas pii sin allraheligaste 
tro. 

\"i ve ta inte vad det nytt öre t innebiir, 
men kunna duck ll\ed tillförsikt säga : 
»Fuig t liu skall han giua IJI dem som m ed 
III hällighet i :Ii. ~ göra dl't goda, söka här
lighet och ära och oIörgänglighet.» Hom. 
'2: 7. 

Ett hjiirllig t lack f[' :l n Ile 72 barnen. 
medhjiilparna, de troende IHi platsen och 
uudertecknad tUI alla so m bidragit till 
Vil!'t undcrhi'dl. 
S i 1l i\llh sie n Hona ll , ja n . 1927. 

il/aria Pel/frssoll. 

Från Hoyang och Hancheng. 
Kära v ä nner! (j ud s fdd! 

Det var min önskan a tt sända Eder e n 
h ä ls ning" Iöre jul , men d e t var sit m yck et 
so m tog tiden i a nsprå k, sa att d e t hanns 
ej med . ~u vill jag i stället, ehuru redan 
ett stYl:ke inpa nY:lret, önska E der all;:t 
etl väl signa t {Il' med Gud, e tt år rikt ]l 'l 
frukt il t Honom, frukt i liv och frukt i ar
be le. Så vill jag iiY Cll tacka sa innerlig t 
[ör a llt vad Ni givit under det gång n ;:t ;Jret 
a v brleksfull förbön och g[\yor. Gud löne 
Eder för allt! 

SOl1l Ni ' se, s[t är jag ItU i H oya llg, oeh 
har varit här, sedan börj an av se ptember. 
Gud ledde mig hit i en behaglig tid, ty se
dan har det varit så oroligt här, S{l del h a r 
varit n iislan omöjligt at t yara ut e p lI vii· 
garna , 

Stads porlarna ha v;:tril s t ~i llgda långa 
li< ler, och när de öppn a l, igell, S{l har det 
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(>nchlst varit för all alcr slängas,. och oros
molnen ha åtel' sammandragit sig över 
oss; Det var dock med glädje och hopp, 
som fröken Berg och jag en av de sisla 
dagarna i nov. begåva oss av till H;111

cheng för alt ha bibel- och läskurs föl' 
kvinnorna där. 

Omkr. 25 kvinnor samlades varje dag 
omkring Guds ord. Yi hade rikligt härli

cheng blev denna stod (IIoyang) belägrad, 
Yi visste ingellting härom, förrän vi kom
ma ett gott stycke pa väg, men drt g~lr 

alltid så många rykten i orostider, s,i man 
vissLe ej, om det var nogot aH fästa sig 
vid. Vi fortsatte därför vår resa och för
sökte alt under vägen taga redo på rätta 
förhållandet, men elen ene sade si och 
den andra så. Ej förrän vi kommit fr a m 

Kvinnoskolan 

ga dagar och Gud gjorde s in närvaro för
nimbar för oss, i det att han .överbevisade 
aln synd i de troendes liv. 

Efter ett par veckor i Hancheng mas te 
vi återvända hit. Fröken Berg mås te hem 
till skolavslutningen. Det kändes riktigt, 
att det tog tag i hjärtat att ater lämna de 
kära Hanchcngkvinnorna. Gud leder dock 
.allti'tl. rätt, så även denna gang. 

Ett par dagar, innan vi lämnade Han-

i Hancheng. 

lill vår utstalion, som ligger 2 mil häri
Iron, ringo vi veta, hur det verklig n var. 

Staden var belägrad och fienden låg all
deles inpå staden. Vi blevo vilJr[ldiga . Vi 
övernattade emellertid där, båda mycket 
I ill Gud om råd och ledning och sova 
h ;i rligt till morgonen. När vi komma lit 
på g[lrden näs ta morgon, fingo , 'i se ett 
rikt snöfall - riktiga norrländska »lapp
h andskar» - och då slog den tanken oss: 
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»Kineser äro ej gäma ute i snöväder, Sel i 
dag rycka de säkert ej ut till s trid.» 

Så begåva vi oss av, sedan vi å ter an
befallt 'oss i Guds m äktiga hand och ä tit 
var Sill skäl »mien» på ,morgo nen, och 
under mycken bön tillryggalade vi de två 
återstående milen. Mänskligt sett var det j u 
ej mycket hopp, att vi sk uJle kunna få 
komma in genom porten till en belägrad 
stad, men »Gud, som förmår göra vid a 
mer än vi kunna begä ra ellcr tänka», Han 
g ick före och banade väg för oss. 

Framkomna till s tadsporten, blevo vi 
hejdade av soldater. Vi måste s tiga ned 
från kärran. ty de ville se, vad vi hade 
däri. En soldat hoppade upp och under
sökte, men ' hoppade snart ned igen, sii 
gande: »Det ä r ju bä ra bäddpåsar.» Där
j)a släppte de in oss i s taden . Att vi så liitt 
fingo komma in, berodde pä, alt just före 
oss hade ·två spejare ifrån staden, som va
rit ute, återkommit, så att de just öppnat 
porten för dem, anllars är det föga tro
ligt, att de hade ö ppnat för oss, men nu 
h a de vår trofaste Gud s tyrt om att den re
dan var öppen, när vi anlä nd e. Vi kunn a 
ju ej annal ä n se Guds underbara kärlek 
och omv;irdnad häri, 

Tacksamma äro vi ock, att vi ej nu äro 
i Hancheng, ty där krigas det ocks:l för 
närvarande enligt vad pos tmäs tare n visste 
,llt berätta h ä rom dagen, när h a n va r här 
på brsök. Fast det ä r lika oroligt här som 
där, sa k änner man sig dock glad att va ra 
här innanför s tadens murar och värn . I 
Hancheng ligger missio nsstationen utan
för s taden , och det är ju ej så trevlig t i 
krigstid . Denna vår stad är fortfarande 
belägrad och mall bara väntar a tt c tt rik
tigt krig skall bryta Jös s nart. Endast tv å 
eller tre anfall h a gjorts på staden, Kano
nerna dånade och gevä rssalvor smattra
de väldigt då ett par nätter, m en det lug
nade sig mot morgonen. De ha ä nnu ej 
lyckats intaga staden. Belägringen h a r nu 
fortg å tt ungefär en m anad och man und
rar bara , huru länge ska ll den fortgå? 

Trots all yttre oro ha vi dock p å grund 
a v Guds nåd och kärlek få tt fira en så gael 
och lycklig jul tillsammans här på statio
nen. Ma n h ar näst a n glömt krig och elän-
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de för det s tora h ä rliga frid s- och glädje
budskapet, ~om julen bringar. G ud . är god. 
Vi äro trygga i h ans hand. Ps. 1:3\) i 5 h a 
just de sista dagarna blivit sa dyrbilr a 
för mitt hjärta: »)Du omsluter mig, p,t aJ la 
sidor och håller mig i Din hand,) .Hans 
trofa sthet h åller. 

Om ett par dagar hopp as vi bör}a bibcl
kursen för våra bibelkvinnor här, vilken 
kommer att paga nära en m ånad, om det 
ej blir alltför oroligt, så att det ,blir omöj
ligt. Skada, att ingen k a n komma ifr[\I1 
de andra distrikten för krigets skull, lIta n 
Yi få samla de få, som ä ro här. De t ä r ett 
hilrligt arbete att LI söka föra de kristna 
djupare in i Glids ord. »)Den, SOH! va ttnar 
blir sjiilv vatlnad.\) 

Bedjen för oss ! ~r d varm fri chhä ls
ning fd\n E der i Herr ens tj ä ns t lycklil{fl, 

Eslrid SjösIröm, . 

Från föreståndarens på fället arbets
rUDI.• 

I mitt förra meddelande omniiJllnde jag 
en begravning. Drnna g. ng vill jag skild
ra ett lJröllop, ett rik tigt »)bonc1bröllop» i 
Kina. Ud var en av v:'l r a skoJHira r " 
Chiao Fuh-kwei, 50 111 skull e :a llllTlanvig<l ~ 
med sin trolovadr, nuga We; Sheo-,lj(/o, 
Idln S,lmma byn som hall. 

Brudgummen ä r ende tro >nde son _n i 
ett h em, där föräldrarna ej beldirIlla sig 
tro på Jesus, men dock ä1'0 vänligt s tä md a 
mot kristendomen och hade givit so nen 
till å telse ,att ha vigseln e ftel' kristlig ritual. 

Den unga bruden, hans trolovade ' Ira n 
tiden innan · han sjä lv kom till tron, var 
ej mer än 13 år. 
~nn hustru och jag rest e den tV:1 mil 

bnga vägen dit. I vårt sällska p hade vi 
en av våra evangelister. Dct var kallt och 
hlåsig t, så att vi voro rätt så genomfrusna 
vid framkomsten. 

Ute på den stora logplanen var ett s lort 
tyg tält uppsp änt och inuti detsamma voro 
flera fyrkantiga bord placerade, vilka se
dan skulle tjänstgör a som matbord. Dit 
tog j ag min 1iIJJ1ykt, sedan vagnen 1)livit 
avlastad och min hustru fått sig en )l~ ats 

bla nd all a de andra kvinnorna i ett . ej 
alltför stort tum. 
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Varml le och ell koldd gjorde sill biis l" 
[ör att lina upp oss, och folkel i byn voro 
lill s lor del gamla jwkanla. Vi ha haft 
golt hopp om framg:'\llg för ev"ngl'iium i 
d enn" by, oeh n:lgra finnas som ~ltmin

slone ha sina namn i Iörsamlingsbol,en. 
För elt par år sedan \'8r en snäll troende 
lärare anställd p,j denna plah. D~I var 
vcrksamhelen ganska livlig, m"n sfl ers a t
tes han aven ieke troende hirare fr;ln 
själva byn. N u ligger därför verksamhe
lell rii lt mycket nere. 

Brud r edo all resa /iII bröllop. Bruden meJ. 
an s ikt et stii r färdig sätta sil] i bärstolen. Brecl/Jicl henne 

brudlärnan. 

lIe l'l'e ll k ~inner dem som äro hans. Or
den i L. S. sång kommo mig i minnel vid 
tank en på tillst ill1de t här: »)Visst glimmar 
r en i m örk a mItten, en liten stjärna här 
och där .» - Eanskc ka n av de sm il gnis
torna dock bliva 1'11 eld l GUll g ive det l 

Vid vflr ankoms l samlades en llla" a 
folk . . \n ä r folk e t ej så blaserat alt ej elt 
par utl kinningars a nkoms t väcker upp
märksamhe t. »,\ god dag mis sioniiI' Peh 
(Berg») hörde jag ell s tämma utropa. Den 
talande var rn 01 ?Ir .~ummal m:ll1, slödd 
pi\ s in krul1l s t<l\'. »~i räddade en gflng 
livet på min SOnSOll », sade den .~amlc . .Tag 
had e n [l, taIl glömt bort hci:J hiindelsl'll, 

L A N D. .j 

m en blev 11L1 pilmind 0111 dcn. 
, l'll var d e t nug S~I, d~1 jag för 
,Il' sl'd a n en p;:.mg kom till byn 
hans unge sonson, en lärare, illa däran. 
Jag minnes ännu i dag, att ett par doser 
sanlonin och laxerolja gjorde den i an
s i klet gröngule mannen till en ny mä n
ni ska . D ~I j ~ lg nu P~I e. m. mölte hOllOllI 
]l:1 galan i bYll, tog h a n mig s il v~inligt i 
h a nd en och förde mig till sin skola. 

Men d e t va r ju om bröllopet vi skulle 
lala. En 

slöjan {Öl' 

IDars In7 

?lIänskligt 
cirka St'X 

och fann 

massa folk var sa mlat. Där fun
nos unga h uslrur i si na bäsla 
kliider och med silversmyc
ken på armarna, öronen oeh 
kring armlederna. De buro 
brokiga sidenkjolar, som to
gos på i a Ilas åsyn.i ust som 
bröllopet skulle äga rum, och 
som avtogos och hopveckla
des så fort akten var över, 
alltså innan bröllopsmidda
gen a våts! Undra på alt de 
kjolarna kunna hålla i flera 
generationer! 

Fina voro de även i övrigt, 
t. e x. i håret, där de hade 
e n massa grannlåt. Litet 
smink hade de nog också 
använt, men arbetarkvinnans 
Itänder slucko fram under 
de [ina kläderna. I sina 
hem få de nog veta vad ar
bete, grovt arbete, vill säga . 

D~ir f~1 dc mala mjöl, Jap;a mat, Sy kläder, 
dd:!, l" ~itta , sopa o. d, och detta alstrar 
ej Hagra mjölkvita händer. 

Sa hade de si na förningar med sig. 
Dessa bes totlo huyud saldig:! s t av bröd. P~I 
landsbygd c l1 r ,'d <.> r i de tt a Ll ll CI1 b l' s l~imd, 

1ll'g:1mmal plägse d, och d et duger ej 8lt 
bryla mot den . II ä r vc ta dc vad d e . kola 
giva och huru mvc.ket. Och mollagarna 
,,!'la huru mycket de skola laga eIllot, sa 
alt de ej s ~lra ll:l ,o'ras k ä 11S101'. Det ~ir just 
i fniga om jln'Sl' l1 lf r som skvaller, förtal 
och osämja ann a rs S:I Hitt kryprr in.' »Såg 
du vad hon gav? Och s ~ dant llljöll Och 
~ : mycket, dler srl litel »), o. s. v. i det 
oiinclliga. 

Fndcr sjiiha "i ,~ s [' ln 10":\]' h a n a ll iilska 
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sin mak:.l och varda henne, anlingen hon 
iiI' v:.lck er elkr ful, Iri sk eller s juk, :ltt alcl
l'ig förskjula henn e, och :l It aldrig under 
helln es llvstid ![l ga sig en annan hustru 
(behövligt i Kina!), Hon lovar att vörd a 
sin man, lycl a honom, trösla hono m och 
vara honom trogen, antingen han iir fat
lig eller rik, Irisk eller sjuk och a tt ej 
under hans liv st id gifta s ig med n[lgon 
annan, 

Allt försiggick utan s törande mOlllenl. 
n~\ vigsel akten var över, fallade den lilla 
bruden med s in h and i e tt rött silkes
sLirp, som va r Iiistat kring brudgummens 
IiI', och följde h ans ledn ing, Detta ~ir en 
sedvänja här p [1 denna plat s, en sym bol för 
lil'el. Egendomligt nog s jö ngo vi jus t dfl 
s[lllgcn: )I-lan leder mi g)) , och jag kunde 
ej annat ån i mitt hjärta önsbl, att d c 
h ihla undel' h ela si ll livs vand ring m a tte 
följa e n högre ledning än den mänskliga, 

* 
h'!I'ö lj[lllde dag r este vi hem, JlI e n gjo, 

dc P:I v~igeu etl uJlpeh;dl i en by där vi 
ha en 11t s tation , Ren-lill, Yi s:Hnl;](lc dc 
li'oende diir och han e en lilen s ting och 
lJölles tund, 

~fI'('kel ll,lr' skr ivil s onl dc 1IIllhii r:lIUkl) 
so m bcIolkllingen i elen lJe lä grade st ,ldell 
Sianfn linder hö s len h ade ,Ilt utstå, Se 
h ill' iinllu en skildrin g, nyss till hand a , 

)) ;,\'IOl'go nen a l' elen 28 nOl'ember spreds 
likt en löpeld den g lada nyheten, all gelll' 
ral Liu Chen-h\\'as arme hade beseg rats, 
Tusenc\E'n av befolkningen s lrömm[lde III 
genom s tadspor larna rör alt med egna 
ögon se dc övergivna löpgrav[lrna, hälsa 
Jldriarna välkomna och andas in nen 
fria och friska luft en, 

\[ assor av lantbefolkningen 1,0111mo s na rl 
in med korgar fulla med wle, 101' , 1'01'01' 

och ägg, Dessa, llnd E'r vanlig;l förhållan
den s<1 enlda förnödenheter, h iil sacles 1111 

al' befolkningen med jubel som om det 
varit riktiga d,\TbarhC'lcr. 1\\ c, nI. kOIJ1

mo v:.lgnslastel' med grönsaker och ])('
folkl1ingen trängdes kring dem , under e1et 
att t ~,rarna runno ned lör deras ansikten , 

l'nder mera iin CIl månans tid hacie folk 

dött till ell antal av omkring 500 vc1rje 
da g , och d~l I'~idret var kallt, beräk nad e 
m a n att dödssi ffran uppgick till 1000, 
Sianfu är ruinerat oeh d et anses, att ljugo 
{II' l;omma att åtga inn a n staden ~derrtlr 

si ,t forna välst ånd . 
\[yck el moderat beräkning angiver död s

siU'r8n under bel ägri ngen till 15 ~l 20,000 
pcrso ner, däri d ,t ej inber~iknat de som 
d ödats' 81' förlujJna kulor eller g ranat
sUirvor. 

.\Uinga hus oeh amirslokaler hal'a necl
JJr iints och en massa träd inuti s lacle n ha 
l1edhuggits, Till raga ]l~l [lllt m~ls t e bcIol k
ningen lill militären utb e tal a omkring 2 
miljoner dollars (fyra miljoner kronor.») 

)) Där är nöd och mörker och ll[llt ,'lY 

'lngesl.l) .les, 8: 22, 
))\!ina bröde,', lJedjen för oss!)) 

August .Ber,q, 

Då undsättningen kom. 

l sa mband med vael missionär Berg här 
(lI'an skrivit o m Sianfus unr!siillning, mrd
deja vi utdrag ur tl,1 bre\', skrivna ,l V 
t 1't'llllC svc nskamerikan ska miss ionärer. 

))\,i d ll'etideu kom V ~lrl folk in till oss 
och hcr iil lad e, all Lanchowtruppcrna a v 
general Feng Y-hsial1gs a rme h[lde kOI11
mit, Vi gi ugo lit för alt se efter, hur det 
val', m en S~lgO ingenting, Da vi f'r:lgade: 
' Ya,' ii ro de ? ' ringo vi till svar: 'Dc ha 
jus t ridit lörJJi.' Dct var .ulott G å 7 stycken 
lilt hii st. som i full! galopp kommo in
rusande ntan :Ilt bl')' s ig om, a lt staden 
var full av tiendl.' r, Dessa G a 7 Lanchow
solda ter jagade hundratals fielldel' .fram
rör si g, Dc Uy e nde kas lade si na gcviir och 
Si ll packning och s prullgo rör livet. .Man 
val' näst[ln freslad tro, ,ltl I~ a rl XII med 
s ina bussar had e vaknat UPIJ igen , 

l)a sedan ge ner alen med s in s lab a ll
Linde, gingo vi lit utanför sladen för att 
h iiI sa dc nya trupperna välkomna, Då jag 
tr å ffade generalen, t[llade jag om för ho
nom, a lt vi på V[lrt sjukhus had e 16 såra
de soldatc r fdl1 dell mot generalen fient
liga ari11cu, H ,l n s8cl e då till mig: Säg 
bara till dem a tl de ej ha n[,got att frukta, 

Näs ta d ag kom en av hans nårrnasfe 
miin ned lill sjl1khllSet och sflt( till dc så
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Tade. Han gav dem 15 dollars Vardera S:1
som en present från generalen, som ocks~ 
lovade alt 1111derhålla tlem; sa länge de 
voro kvar p~ sjukhuset. Sedan dess ha 
tre blivit friska och utskrivna. Dessa ha 
fått. pass och' respenningar till sina hem. 
Allt är 'lugnt här nu.» - - 

»Evangelisten p!~ en av vilra utstationer 
var vittne till, huru en förtrupp på om
kring 40 . soldater rusaclE' på en fientlig 
truppstyrka på omkring 1,000 man och 
drev den på flykten. Då de kommo till 

,hingchow hade folket svårt att dölja sin 
misstänksamhet mot den nya rfgimell. 
Man fruktade, att bolsjevismens sk r äck
välde nu skulle börja. Knappast någon
ting hade gjorts för mottagande av de nya 
lruppprna. Man hade ej ens lagat i ord
ning någon mat åt de hungriga sol
daterna. Man trodde ej, att detta skulle 
tjäna till något, alldens tund man fruktade, 
a tt de ändå skulle taga, vad som fanns. 
Förvåningen blev därför stor, när de tröt
la och hungriga soldaterna satte sig ned 
pii stenbarriären, som kantade gatan, och 
:lto sin middag bestående av nagra lorra 
brödbitar, som de togo fram ur sin egen 
matsäck Det enda, dc begärde, var kallt 
dricksvatten och för dc·tta betalade de 
trots alla prot",ter. Sådant var man ej 
förut. van vid. Men man lärde sig snart 
förs lå, att denna arme slod på folke Is 
sida.» 

[.;n kt·is tz.ig dl/fll'i.!] t irl1,,:nll .; Kina .. I staden 
Chungking i viititra Kina ha Lie kines iska 
kri stna startat eu daglig nyhetstidni n", ,om 
hå ller p., aH få ,tötI'e prenumeran ts iifl'a 
iin de övriga tidningarna i den delen uv Kina. 
l{(,dakture rna göra si tt biis ta föl' alt endast 
meddela tillförlitliga. nyheter. De ha olika l'u,. 
torH och IUcdll'Inmar utav de kri s tIUl för sam
lingarna li\' ~I' hela, provinsen s, som korre
slloudeuter. Iblaud intaga, ockRa i tidning
en predikningnr eller uppsalse r rörande na
got 'lktuellt ilmne rörande lIN. kristliga livet 
och verksa.mheten. 

.A leuningeu varför deufJ:1 tidning började 
utgivas var, a tt man iuke i de andra t idning
arnt), s a.nningsenligt r edogjorde !ör de krist
[,Hl5 v~rk.llmbet, enär de. 5u. allch'a tidningar 

i allmänbet kontrollerade.., utav antikristll>1 
personer. 

l(i nel;lislct u ngdo m,sfö1'b und., son< {ira-r S'in 
fyrl ionde årshöylid. Den för sta ungdomsför· 
eningen, antilllt"n till förbund et "Chri t iall 
};ndeavor», organioerades å r 1885. Förra å ret 
firade detta. förbund a.llts,\. sin Int.ionde il.r~· 
bögt icl i Kina. Glädjen Vflr stor -och man be· 
slöt, att under ett helt år på grund av denn.l 
högtid arbeta föl' att vinna ett större med· 
lemsantal. Vic! börjau (tV året fun IlOS i Kiua 
omkring 1,200 föreningar an 'lutna till uetta 
Ilngdomsförbuncl. Vid åre ts s lut hade detta 
antal trots UI ' oroliga tiderna vuxit bH 2.:')00. 

Mission;lrema "ro i ullm;inhet mycket. glu· 
da och tack;amma föl' den hjälp . de mottaga 
fr /w detta föroulld, s;Lrskilt i skolaroetet. En 
!LV Kina Inla.ndsmissionens mi s :on;lrer skri
ve r, "tt medlemma rna. i d C' bil. ungdomsföre-
uingar käuna ansvaret för ntt vandr:~ vänligt. 
sin förening. De finna också i denna hjälp 
i fråga um studiet !LV bibeln o~h få ock" !Hot· 
taga undervisning om bönen. J iöreningarn:, 
ilr ll e.ss lltom ofta en \":u'm mi"ionski'irlek ru
dan de, så att förening5Uif!fllemJllarna OUR "iiu
da oidrag till mission=-.,UlI skap, som urbpta p" " 
i1UdnL platser , ja , iiven utom Kinas griin,."r. 

En lcris l MLS n it. Föl' en tid srdan begill'de 
en toh'årig gosse i Hangeho\\' alt genom do
pet få förenas med den kriAna för,;amlingen . 
"Hans far bade Stt. om levpbröd att "pringa 
och drHga en richsha, en tvahjulig klina, ,;UlIl 

nnväudes . å;;om å.kdon i IGna och andra ös· 
terns länder . Fadern blev då tillfrågad, huru
vida ' onen hade hopp Olll alt rå ~kolbildni.ng. 
Svaret blev, att varken go;;oens fader eller 
moder kunde Jr '1, men at.t. de siindc s in son 
till skolan, och att fadern varje morgon, i.n
nan han gav sig ut med sin riehsha. sHmlade 
familjen och hade sonen att libsu ett kDpitel 
ur bibeln. ~ c(lan bad ban för barnen, föl' 
hustrun och lör ;; ig sjii.lv, bad aLt de m:Ute 
bh bevarade [ran synd uuder den dagen. På. 
"iindagaruu arbetar han endast JIOg för att 
tjii.nt\ till Jl yran för dagen. NUr han fått iII 
detta. belopp, tagel' han inte längre emot några 
a\·giftol'. utan g'lr direkt hem, och skulle det 
vara så , att den sista ,tkturen inbringa t mp
r a , i1u vad som just behövs för byrc lJclop!>et _ 
så rliknar ban aldrig ö\'e",kottet " <om sitt. 
('get utan liimn a r det lör mi""iunsnrhetet på 
via .RPn. 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma! 

http:kolbildni.ng
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under febr. 1927. 

Allmänna missionsm edel. 2~) 0. A. K., Husaby 	 10: 
2n. Hom. 1.) : ]3, till n. Ande rsons nn 

2~9. A. S., Stblrfl, ,, (ör Jesus " :'0: . uod e rhåll 200: 
~: :O. H. J., Grip"nber,,· 2j: - 2n:J. Sparb.-n1l'rkl fr. Malm(; och Lund, 

~;H. V. E., KUlUlu, g'llJ ('. Th. E. 200: - gm 'N. K, ?!falmi.i GG: ;)',

n6. Sparb.-JIIcclel ir. K. Klev" och Kje · 29·1. ]1[. U.. Jonlberga, sparb. -lIleucl. gm d:o il:,: 

stads mfg J:!.1: 40 2~;i. ») B lanka J) engar ocb ettöringar i 
~::/. Boda mfg" . St~n"jiiJl , ursLiurag 2,): - Herrens Jesu välsi gnade lUI1JlU »), 
:!:lSa. )}TillkQnilli e tlifl rike» 18: - ",' O. ocb H. K .. Lund !): 2,) 
~ : \o b. A. K., l ime:'. . :t: 7;j ;\(j.",ion sviiuue, i H a ssIe, till Hiluur 
~::!.. i\lissionsviiuoer i Hu"le. till Hi Iclnr ..:-\udprsous undf'dl. , gom S. A.. 9: -

Aml " rss(jJ ls llnu"rh., ~' Ifl S. A., :!!Ii. A. D., Kristdala . . , ~ tt löfte till Her· 

Brodd f' l·irtl GO: lG ren . ») ti11 ~till nie .:N ichol:-önlls UIl


~40. R J .. Boden, ti ll .T. ASjlb c'·.o:" Iln  derhull 50: 
uerhåll 100: - 208. K. A .. Oslo 2: 7;) 

~H. Sp;ub.-lJleclel f" Kinak refsc ll, Bo· ::!~9. 1(01 1. i Fröberga , Norrl\öpillg; 1:" 
den, g in d:u l.i~): - :10U. D:o i Atviclaberg 8: .-.:.. 

242. H. J,., K ar ls kogLl 10: - ~Ol. n:o i H ult stred och \'ella :jO: 
~43 , ·L. B., Björkliby, rab. il böckcr 10: G2 :)U~. D :o i Hubby 19: ou 
:!-I-L E. G., Asaka. })cn hlOlllma 1);'1 hl llt :)03. D:o i H vetlanr11l ~6: 

;Ilaria Bloms bår . 1.I11'c1 laek r;i .. all :10-4, D:o i Nasby 	 ~7: r,o 
kiirl el, och tÖI'böu ,' ;~ : - :lOj. D:o i Na~l a rp 19: 

2;/. " Ur Guus rikLl förråd " 10: - ,lOG. D:n i Boda rors -14.: 
:!·18. K. och D. L., »)i st. riir ('11 blommH 307. D:o i Stocl,aryd 12: 

till fru Blom s kl!'» .J: - :lU8. D:o i S,; vSjö J 3: 
2·HJ. »OnHmnd ~) 10: - :IU!). D:o iFredriksdal 1'" 
2~u. A. J., Gi5 Cbo 100: - :110. D:o i ~Ia!lIIbäck ~O : "O 
2;, 1. i\Törteryds mrg, årsLidrng- 12':;: - :Hl. M fe.r i Hok, r esebidrag 2: 
:!.-l::!. »EIl liten ~l\. va till mb:.;iollt'!l aY <?ll 31~. t' S., Hok j: -

uv dess J' i ngH v i:i.nn f\l' )) 10: - ;1]8. K . 'l'oursi, H ok :): 
~03. " Eli' t ackoff('l' ti Il Hcrrell », A. L., 314. y(fg i Svnnu ul' um l;;: -

Klin le ba mu 100: - 31.i. D:o i Vaa'g'eryd. l'es e hitlrng 4: 
2:;4. A. L., (; reLl> 2: 22 31G. Koll. i Hagshult 24: 
:!j5. H. S., Norrköping- ].:.: 2:. :117. D:o i Galtas 7: !.,O 
2,i6. A. G., Duv bo 20: - 318. D:o i Hiirle l::': j.', 
~ö7. "I st. (ur blomlllOl' på fru Maria 319. D:o i R tl hult, Fryc:c ~4: ;'0 

Bloms bår », g-m C. 1.-\., Vad. lena ,j: - 3tO. H. B .. Bor ;)0: ·
~,)8 . H. E., V:,,\ uA"a 15: .- :m. Koll . i Värnamo ;JO: 25 
~;,~. A. S., Myre~jö 20: - ;l:t~. D:o i Maramö 14:
z60. E. S., Näsounclet ~.): - :JLa, F. H., Duvbo, " t iond ., » l°' 
261. 	 »)[atllilda ObSOllS, Gri)nehög, sbta :J24. KinakrctsGu, Gbg, o f ferdag, 14 /2, till 

g~ va " , go.! I-I. L. AIJ.;:Il·a s l:" - Bert" Fl oclbergs underh. 6;;9: 
z62. Sv. L är ares mfg, till D. Lnlldill ' UII- N. M. O., .l:iu~kvurna 47: 1,

,Jerh· Jl 200: - »Gullnar» ')()'
2(j3. Ps 3: g ~OO: -- A ..J., Habo, "Gud iiI' mäkti/,p, ·7: .:.... 
~64. Grytg öls Bruks och Bys lllfg 2j: j\.[yrhults m(g 10 : 
26:'. Hu sl, vurn " ,nfg VO: - A. D. 30: 
266. E. A ., Hvetlanda , " en Iii, ·" LlOIlIlIl11 Kinavällner i V'·lla. gm E. C. 400: 

på fru i\Iaria Bloms grav » 2j: - Koll. i Alingså :; ll : ~ 102: 86 
::'0. Mllgra syföreu . 200: - A. J. , Alingsas, sparbössa :)4: 8:, 
272. 1' . B., Sthlm, sparb.·rneLlel 2:l: G8 R, d :o, d:o 31: 8:, 
~73. " P, tt löfte till Herren » 50: - Koll. i Maslhuggets kyrka, O bg,1312 101: 4~ 
~74. hl: nSlorps m fg 7~: - D:o i S:t Jakobs försalUl., Gbg, gill
:.!'{;). Ljungberg ... In fg 3D: - A. W. 112: 04 
~78. Ö. H. K. U- d, till s ina missiOllärel's Borås-SjönHH'kens Kionkrets, ill .... nllll. 

underh., Hvetlaml" 'CngdL sparb. 15/2 190: 2~ 
lllede! ;;5: - . Ti ll C. oc b E. »O nämlld » 	 680: 
B lom s uncl cl'h. fr. Ulri ks rlals lIng. »1:: n blomma på tant Maria Bloms
,lam s l:s s pariJ.-m. 40: lO , rr. Björku bå r " 	 G: 
70: - , 	 J r. Hvctlanda, orrerkuvert liEn okänu vän, en lilen blonllna på.
74: :j5 . 	 f r. Niishy ;)0: -, HUSllUS, fru Maria Bloms bär " 
koll. vid kretslIlöte 4~: Öl, Slätti\.kru »Ku l'. 5: 7» 
I11tg" 2~: -. Till i\I. Lindens UII  Kulla mrg. iirsbidrag 75: 
derh. fr. Ulriksdals ung·d.-f. sparL.· " J:Iuskval'na 23/2, cn lil e n blommamedcl 	 40 : lO, f,'. Björkö ,O: -, fr. på. Alnla~ b"TRV » 	 10: -Näsby 	50: -, fr. Odshult, koll. viu 

317. M. A., B.iörkeryd. ,·vighdsblommor 
j-l vatlanda 524 : 98 
1.1. l,indens besök 6: (;6, gm A. S., 

pit fru Edla Joba n,"ons gor"v» 10 
~19. K. 1<'. U . -'l:s mellersla rlistrikt , tiLL ;118. i\L h, Stockholm, d:o c) 

M. Riugbe r' gs undnb. ,,,O ~·19. LinneryrJs mfg 100 
:!.~ II. G. S. , Fin s p,. ng'. )' r ;i ll la» 3;;0. Sparb.·med"l fl'. H-lt, gill H ..J. 'ii 70 
~8 1. G. D., l hn e,l .% 35L Hucl; varis syförening 50 
~S2 . O. B., V~sle .. t".· prov. il. S. L. ,-,O :\:)2. J. j,., li,~ nljllnga, till mis.sion>il' C:H
~s;). » l~ll blumUHl pa l\lol's gra v d. 12 / '2. Jens unuerh. 10 

t ill E. Sj ös trulIlS 1111d0rhiill 'f ..ån K . R, Uppsala. sllarb.-rn . 47 
oUälnnd l> . ;j A. O., Nord,·rön. gm E. B., ~thl,m 40 

:J8G. C' . D. '1' .. StOl'ällg~1l :100 H. A. Hvetlllllda 10 
:!Si . 'M . S., t " d;u(t'"r ]00 33G. Gu lleråsens Ungd.-förell., koll. ', :j 15 
~' 4 • d::lills .spu l'bi.isSfl » , gill A. Il ., lTelllSt! 3j7. 1(oJ1. i Ovanlllyra missimu:ilnls :I ::!. 1;;

• 

:.!8U. nTacl{orfer)} , ~I!l d:u 	 3U 308. Riittviks mfg, 1{Oll. G/2 11 
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Koll. i St.ackmyrH rniss ion s hll ~ ~ / ~ 20: - K.. ]i' . I i. ~1 :s missioaskl'e ts , Ghg-, till 
O\"s" lI1rg-, koll. 8 /~ :.n: -  K. F. r . M :~ arh. i Yllncheng UO:
)(011. i Furudal U 12. ~Dl E. L. ~b : Visby li'em,jrf'sföro ning- , till J[ugo 
J):o i Dalh,' u U/2, gm el:o ~U: :l1l Lilldrr, h,i UIJJ i o , ' a.n g eli ::. a LinJl s arh. 20 : 'i,i 
11:0 i OSlanviks lnis~ionshus l;: / ~ , :.::m l\.illitv~i Ilne l ' i \Tona för evang, C han,g' 

l~: SJ Chings-ch 0ngS llndrrh., gm F.. C . 300: 
31i4. D:o i Bdkhel1lskYl'kan, Ed,hYII JG /~. 


d:o 
Sijnd l,!g~s l (olb, i ]\: c ~f ad och Siilra, 

~:-n l R. O. B. . till TI arnli. i Silln n, gom S. .1.. 
Killllt'lll Ulw l1. . . JR: l~D:o i \" Hngsho l11issiolltlhll~ li/~. gm 

u:o R: - ;lJG. »11." till M a['in Pptt e r~ " on, aU ;;1 n", 
36G. T\. E. \V., Ol'SH, l'rs4'bidrng ;,11: eLl.g-o!:I[. " 10:
:~ii 7. H. Il .. 1 ppsala, d:" 10: - 37,1. );.Fru J';lJlHl SkYl ( t'~ miTLlle~). f (jr bi 
fl liS. t}. G., d:o. d :o JU:  bd !;,·. Ynng- Shi · ~hi's llnd crh. JOO:
~(i!). (;. K .. Bjöl'köb~' 1:;:  J(ol!t'k t i Hirsamlin~shn seL Djlll"s 
:1.0. I ' Jlg-d .-fiJl" uu . i Kri sttIal n ~IO: - IIolrll , lil\ r:sl.c r Bt" 'g-, all anv. i 
:1/] . ,> T.u" ;). H e rren lllin s jäl oc-h J(,r~' iif u 'rks . 1'1'1 "l' e ~ Q I g'OI I r. JOO: 40 

icke vad g-ol l JInn h a r gjoJ'f )} !jO: - 
A. 'r. , g ill 'l'. L. ltJ., l~ lfuHl e lt .-.: 	 Kl'. J,;'O,: 32 ~I;· ,1,.1. '1'. J,. K, Elldal"n 	 ö: l;' ,Allmänna J1Ii~sioJJsmedcl 8,438: 34:1.4. Hl'iidcrna v. Y., 'HI. ;JO /1 1D2I " JO: -  S . !If. K:s Pensions rond 60: :3ili, ~r. H .. ~1ngra 	 4:; : -

SärskihJa Hrulund\l 1,501: 32377. B., Boden .J; 
3 7~. I-Iälften IlV hehållning av ski\l'd(:r(' ~ 1 SUIllllllL under felJr. må". 1927 Kr. 10,005: 66i Skäl'n,ta nov. lD2G, gm 1" . il. 1~~: 80 


B a rkcryds ....'\.rllt'l ~rörcH. :\0: - 

Med lJorm/ lack /iII var/r givare!E. F .. Kirnsta,1 ~f1: 

Orrcrknvcl't fl'. Kijping. g'1I1 A. n. 21 : I;"d iiI' v a r tillflyl't och "ar starkh el e ll 
I( oll. i K.öpi ng', gllt <l:o ~O: I) hjiilp i lliidC'Jl, v iiL beDrövad.» Ps, 4G:~, • 
För e n aktie i j\liilal'hullk01l SB: RfJ 

Kr. 8,j ~~ : 31 
Missionstidningen 

S . l\[' K:s P!'l"loudond. 
~;J. H. B .. Magra lO: 
!W:! )lal.:3::l :,0:'  S I N 11\'1 S L A N D. 

Kr. 1;0:-· "tkolOnier 192 7 i sin 32 :dr:1 ar,l.:,\ ng. 

Säl'skilda iindu/ldll . 

Yng-L-föl'C'll. '· I,dbnnoll »). nh.::t. nit' Li-
 Org aTl för Sven s k;} Mi ssion en i 1(;0:1 , 

banon i ]-IoY:lng ]ot): - :1.n ' '' '11'ig utg ivare : r;./' i k Folke. Redi!l"rad 
23!. J(oll,-JneclcL 1"1', :'\lo~ .... iJ~" giinrl llg'!-i:-ll\ula und r me<h 'c rkan nI' Jlartin LiruTe-n. nI. fl.

hll l\Iul"ia Nylin llit' ](illilh.lrnell, 

gm c. T. B. ',R:- tkomm e r med 20 nummer onl ,i ret. ,amt 

V. 	K. Kom'a. I ill i\f. ),'y!in, ni I- anv. innehå lle r uppbygg lsea rtiklar, bibelstu· 
,'fl. gOl-tf., .!l'1ll fI:fI JOO:  dier, brev fr. Kina, . amt. mi~~ ion snotiser

F. 	_\L, MörhY. lill Hugo Lind er, Dtt 

anv. enl. i;\'('l' ...,II.... l.... :10:-- fr å n nlir och fiii.rran. 


:!~.-,. K., till Harnh. i Sillnll . ;,(fll E. G., Tidn jngl'fl kostar: hell år kr. 2: 25, ;3 
'saka ~: -  kvart:ll kr. 1 : 75, halvår kr. 1: 25 , 1 \';:",11'

2-H•. 8. G., Asaka, till ]{ilm" Tjäd ers 
kvinnoRkoln . JO: - tal kr. O: 00, 1 mimad kr. O: 6;). 

31;;. E. A ., Hvetlanda , » till de 81 i barn- Si i!ld i iII utlandet kn"ln 1" tid n ingPll kr. 
hemmet i Sina lt ~ JOO: -  2 :7:iprar.

:!fiX . Gräsg i'i rds m fg ~ :v fÖf (\ II ,. till f ra ~L 
Ringberg, a lt 'Ull'. ,' fl., gOlt r. ' JOO:  l'renllllleran tsllInlare. som \' ~rk ' l ,l! In 

2fifl. L. K., Klintern In. lil\ DHrnh. i Sina n ~U: prl' numern.tioD , niirma s i." po. t_kontor. ,: r· 
:!76. S. K., n Vc llanua. lill .1. Htlil'l"jst, hAlIa, mot insändande till expo av postelt.

att 811V. eft. g'ollC JO: 
277, .Jkpg·H ICri :s tl, Yng-l.-förcll:~ \'l'f'ko kvittense r, kr. 2: 25 för varje 5·tal ex . men 

lnissionska~:-.:a. Ull H. LilHicr, a ll då intet friexemphl.l".

au\', föl' sär .... ldll. iilLd :1 111(i..l. 17."J:  Provex emplar erh UlIas gratis från ex·

283. )Hl g-l'u VänUf'f i Rcdber~:-.:lid, Gbg, peditionen. R edaktionen.till Barnh. i Sir' a n, gm Ch. N. 100:

~~~.A~~~.A~~~.A~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Expedition: DrottningJ!atan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telel'on: 4459. Norr 22473. 
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N:rli. ARG. 32. 20 MARS 1927. PREN.-pRlS 2: 25• 

. :KI:NA. 

ANSVARIG UTGIVARE: E. 

På smärtans stig. 

Ifrån världens larm och villa 


vill jag åter följa dig, 


dyre 
 där du stilla 


skrider fram din smärtas 


I den dunkla 1(idronsdalen 


blodsvett fuktar nattlig stig, 


att i ljusa högtidssalen 


rum du må bereda 


Uppå spe som konung firad 


föres du mot döden fram. 


Gisslad, plågad, 


fästes du vid korsets stam. 


När du sist i döden somnat 

och ditt huvud nederbö;t, 

din är segern, allt fullkomn. 

väg till löftets land du röjt. 

Under över alla under, 

att du så har älskat mig! 

Ack, att livets alla 

vore tack och pris till dig! 

Ack, regera du mitt hjärta 

under livets fröjd och ve! 

Och till sist i dödens smärta 

i din korsgestalt dig te! 

1(. K-r. 
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BÖNENS M A K T. 

Det var en miss ionär, so m hade ar

be lat strängt i Kin a i s ju år och som p,\ 
g rund av si n sviktande hälsa m;; s l å ler
vända lill hemlandet rö r atl där å tervinlla 
kr a fter. Nu h a de h an, upp fris kad tillllåde 
kropp och s jäl, IWllImit lillbaka till sit l 
H ira arbetsfält. 

De t knackade P~l hans dörr, och ia 
träd de sju infödda. ».Jag komm en), sade 
en av dem, »för a tt bjuda dig det var
mas le välkomm en.» »Vi glädja oss mycke t 
över all a ter se ditt a nsikt e.» Etter ytter
ligare n ägra välkomstord sade han: »Ja g 
sk ulle vilj a för es tälla för di g dessa min a 
lands män. När du läm nade oss, dyrlwde 
d e avgudarna, men nu tj ä na de Herren. 
Då rökte d e alla opium och levde som 
djur. Nu ä ro de botade fr å n denna la s t.» 

!vIissionä ren blev mycl,et glad och fraga
de: »Vad har du anvä nt för medel?» Ki
nesens enda sva r var ett vidrörande a v 
sina knän och en betydelsefull nick. 

En av de sex nyomvända inföll nu all
varligt : )l.Ta, medlet var bön. Vår gode vän 
där lä rde mig, a tt Gud kunde ta bort till 
och med det fö rskräckli ga begä ret ef ter 
opium.» 

»0ch bad du Gud befria dig?» rr~lgad e 

mi ss ionären. 

»Det gjorde jag», svarade kinesen, »men 
jag föll tillbak<t . Sfl gick jag :.lter till d en ne 
käre m a n och sade : '.Ta g har bedit, men 
begärd ertel' opium ä rb·ar.' 'Bed om 
igen l' sade han. :'Ilen p ä nytt m äs te j:1).( 

vända mig till honom och säga: 'Jag i:lr 
då lig ii l1nu, myck"t (Udi g.' 'Bed om iqen." 
blev 21 n.\'0 h ans sva r.» 

H an tystnade, och mi ss ion ären lJad: 
»Ack, berä tta mig a lltsammans !» Och I;.i
nesp n fortfor: ».Ta, jag m~lst e för fjärd e 
och femte .~ :tnge n omtala nederlag. ~fe n 

var gång sade min vän uvpmuntrandc: 
'For/säll all bedja; min broder, (or/sätl all 
bedja ." D et g jorde jag, och Herren hörd e 
min bön. Han bröl boj orna , som höllo mig 
filngen i opiumh ålan, och försa tte mig i 
frihet - verkl ig frihet .» 

»Det ya r alld eles på samma sä tt med 
mig», förklar ad e en av de andra. »Om och 
om ig n sade v:u vän: Forlsäll all bedja. 
ty v ~ r Gud säger: 'Bedjen, och eder s kall 
varda givet.' J a, det var blott genom b ön 
och Guds krnl't, som också jag blev botad. 
Några av oss kalla därfö r bönen J'ör ) Imii
medicin'.») 

Della är den fasta tillförsikt vi hava t iII 
h onom, alt om vi [weli n om någol efter 
hans pilja. så hör hall oss. 1 ·Joh. 5: 14. 

Fr;ln »SanningsviU lw[ ». 

BÖN. 

Uti · bönens djupa stillhet 


slår jag uppå heligt rum. 


Gärna må mitt hjärta tala 


och min tunga vara stum. 


Hjärtats tysta språk med Fadern ~ 


himmelskt bönespråk med Gud ~ 


för Guds tron så ofta stiger 


atan' ens det minsta ljud" 


Uppå altaret därinne 

i det tempel Anden har 

tagit till sin egen boning 

brinner lågan stå"ndigt klar. 

Helga eld, o, brinn därinne 

varje flyende minut. 

Brinn, du bönens stilla låga 

tills min levnadsdag är slutl 

/. I~n" 
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"Den okände kristne." 
Plal,at voro uppslagna . i staden 1rån 

den ena ändan till den andra. Yi räknade 
47 olika slag. »Britternas synden> stod 
det på ett mcd flammande röda skrivtec
ken. »Huru utlänningarne skola bojkot
tas» visades pil ett annat med färglagda 
diagram. Aven till flickskolan hade ett 
»manifest» blivit sant som S ~l beskrev ar
betsförhållandella i Shanghai all "ädjan 
till nickornas deltagande skulle göra stör
s ta möjliga verkan till rörmi'! n för deras 
sys trar SOI11 där i kuststadcn suck::Ide 1I1l

der de utländsk,1 rörtryck::Irne. 
Lllften genljöd av rörbannelser -- .rör

h::Innelser över britterna, förbannelser 
över utlänningarne i allmänhet oeh ett 
lörlöjligande av missionärerna. Skolgo~

sar och studenter hade hållit massmöten, 
demonstrerat gruppvis och g~dt i spetsen 
för s tora processioner. Ylen soldaterna 
fort s::Itte sina öyningar utan att synbar·t 
p~lverkas av de studerandes agitation. l 
den tidiga morgonen bhtste signalhornen 
och kompanierna marschenIde ut till öv
ningsfället för att i stridsordning hälsa den 
IIppgående solen. Och längt elter mörk
rets inbrott kunde instruktörernas kom
lllandon höras "Höljda av vapnens ]-dir
r'Jlldc eller ljudet av truppernas tramp. 

Den långa somm<lrdagen var till ända 
oLh kvällen V ~lr brännande het. På mis
sionsstationens flata tak kunde man kan
ske lIppf~lnga en Däld om en svalare bris 
skulle blåsa över det dammiga övnings
fii !tet bredvid. 

!'.Iedarbetarne hade, efter många om och 
men, fl'st upp till bergen och jag var en
sam kvar. 

Natten i e·Il stad· som denna väcker oe
motståndligt tanken på det andliga mörk
ret i mäIlskligheten. rör den kristne ar
hetaren i elt hedniskt land medför nattens 
vak>l en beklämning varom man icke kan 
göra sig en föres tällning i de kristna län
derna. Det ~ir icke »Hlllgt borta» ulan all
deles bred vid honom som folkskarorna 
'tro inneslutna i hedniskt mörker. Det var 
mycket att tänka pil när man satt där e[J

sam under stjärnhimmeln. Det ena ljudet 
efter det andra tystnade från staden. 

Den sista hornsignalen ljöd. I hemmen 
runt om upphörde bltlsbälgarnes knarran
de. Piskornas smällande och det dova då
net av kärrornas hjul som sakta avtog 
villnade om att de sista försenade resenä
rerna hade hunnit fram till sina värdshus. 

I denna stad hade missionsarbetet påg~llt 
ett halvt sekel. Yördade namn i missionens 
historia kommo mig i minnet liksom nclm
nen P:l flera kristna vilka här vunnit mar
tyrkronan. Dessa och andra hade alla ar
hetat pil denna plats. Och likväl -- i kyr
kan, skolan och sjukhuset, dessa bYA.gna
der som dunkelt avtecknade si.l( i stjärn
ljuset, hade på si s tone uppsbtt mer av 
~"arigheter än framgång i arbetet. 

För mig framträdde det ena sorgeämllet 
efler det andra: det mot utlänningarne fl· 
en tliga sinllelaget inom (såväl som u tom) 
församlingen, förkunnelsen i vilken den 
populära patriotismen utträngde fräls
ningsbudskapet, dl' ledande, bIa nd vilka 
många genom .sin kunskap blivit uppblåsta 
och nu voro odugliga att hjälpa de bort
komma och okunniga och de många av
fälliIJgarna. - Slutligen hopen av dem som 
»alltjämt hålla på med att lära men aldrig 
kunna l,omma till sanningens kunskap». 

Några mörka . skmoln hade stigit upp 
och dolde stjärnorna. De passade väl ihop 
med min sinnesstämning. 

Då uppstod med ens en stor tystnad. 
Staden hade gått till vila - men, nej. Där 
hördes en röst som talade. P:l en vall helt 
nära hade en skara pojkar föregående vec
ka skrikit sig hesa med förbannelser över 
nllänningarne. V01'O de där igen eller pla
nerade de en nattdernonstration? Då kom 
en vindpust som gjorde ::Itt orden kunde 
llrsJdljas. Rösten tycktes komma borta 
från stadsmuren, Jrån en öppen plats nära 
soldaternas tempel och orden l1ördes, av
brutna men fulll tydliga - »alla syndare» 
- »födda i synd - vi behöva frälsas -». 
Jag kunde uppWnga ett par ord då och då 
med långa mellanrum, s.:t kunde jag ~d('r 

höra en hel mening eller tv':', och jag lyss
nade till den gamla alllid nya berättelsen 
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om Irälsningen i .Jesus Kristus, framburen 
Andens kraft. Allt dtc'r som talaren 

värmdes av sitt ämne höjdes rö,ten och 
orden kom mo tydligare till mig : ».J l'SUS har 
dött för dig - han kan friilsa även dig -)l. 
Det var inte tvivel om att åhörarne voro 
uppmärksamma. Den värme varmed or
den uttalades vittnade om alt de ahördes 
aven intresserad skara. 

Stel/lejon ulan/,öy /empel. 
}'o'o L. Gw~t(L(.t$(.m, 

Rösten kände jag ej, jag kände ej denne 
man. Det var »den okände kristne» 
Gud välsigne honom! Ahörarne voro okän
da, - c;.ud välsigne dem! Och de voro mo
diga da de lyssnadl' till ett sådant budskap 
denna tid i denna stad. 

Långt ifrån hördes skramlet aven gong
gong. Väktarne voro ute p:l sin nallrond. 
»Väktare vad lider nalten? ~Iorgon kom
mer.» Guds rike kommer icke på sådant 

säll. att det kan li,rnimmas med ögonen 
(med yttre sinnen, Luk. 17: 2U). 

Frisen friskade i något. Den lät mig 
till sist höra nagra ord med varm vädjan 
till avgörelse och sedan tystnade rösten. 

De mörlw molnen hade skingrats och 
stjärnorna stralade som förut. »De ~om ha
va fört många till rättfärdighet», tycktes 
de säga, skola lysa »såsom stjärnor alltid 
och evinnerligen». 

Jag gick denna kväll ned till milt rUlll 
med bördan avlyftad. Gud använder iinnu 
de »okända kristn a» och striden ulkämpas 
icke blott av ledare, av människor kända 
och erkända. 

De av oss okända men av Herren kända 
äro långt nera än vi ana . Vilka utsikler 
öppna sig ej för tron när vi ihilgkomm8, 
tacka och bedja för alla dem, deras liv och 
vittn e~börd, vilka äro »okända kristna» 
och dock kristna. 

Roberl Gillies. 
(övers. fr. engelskan.) 

Tack rör llDen okände ],ristne», s. 68. 

SLcningemöLet, s. 69. 

y,lra missionärer och de oroliga förhål


landena i Kina, s. 70, 71, 72. 

»M en Gud vare lack, som giver oss se
gern genom vår Hcrre Jesus KrisLus! 

Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, 
orubbliga, allIid överflödande i Herrens 
verk, eftersom I veten, alt ederl arbele 
icke är fåfängt i Herren.» 1 Kor. 15: 57,58. 

Ack, alt vi en gång ma befinnas vam 
goda och Irogna tjänare, vi må nu hava 
haft mycket elle!' Iii et oss anförlroll! Vi 
borde alllid hava den dagen i våra lankal', 
då vi skola fmm/rä.da inför Herren föl' alt 
avlägga räkenskap tör våra gärningw'. Väl 
oss, om vi dd befinnas [lara trogna ljänare. 
Trohelen skall av He!'!'en belönas långt 
Iltöver vad vi kunna bedja eller länka. 

http:fmm/r�.da
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! S. M. K:s andra Steningemöte i 
l i

! kUlJllllt'l", \'ill Gud, alt hällas el . .'J-7 (lug. BibelstudierIlH kuml1la i 

1 


iivl'fl i år ~ttt ledas av missiunsdirektur E . Folke oeJt rektor Joh.i. " i i
i WnJllOIl . Programmet i (ivrigt kommer att tillkiiflllHgivas i Sinims I 

i Land linder llIaj månHct. Vi vort-' tacksamma um våra v~inner, I
,

i red:tll BU ville med oss hiira dell!la HllgeWgcuhet i bÖll inför Glia ,I 

I Udl diirtill hjälpa oss <ltt söka väcka intresse därför bland sådana 
i
0, 

troende unga vilka iiro i beho\" av dell v\:'derk,·ickelse uch lIpP 
i !l byggeJse samt (lck den slörre fÖrLrolighet med tidens stora mis- i
I sionsproblem som de sLilla Steninge-dagarne öro ~igllade alt I 

i bibringa. i 

I I 

....!__..-.o_O_O_ ,,_I)_O_o_,,_."_ ._n_.'·_.'._o_::_o_,,_o_u_.._0_"_0_"_'1_"'_0_ .:.i 


Den 14 mars. 

Mötel p il Stadsmissioncn i Stockholm 
hade samlat cn skara vänncr, vilka, gripna 
ilV det nuvarande a llvarliga läget i l\:in a, 
kOll mo för iltt gemen~aml få fr a mlägga 
<I lit detla inför Gud. Överste Dillner öpp
nade mötet med att läsa Ps. 136: 1: »Tac dan följdc, blev ett mycket allv a rligt s.:l 

ken Herren, ly han är god, ty h ans uild 
varar evinnerligen», samt påminde om hur 
s tor orsak vi h a att lacka Gud för de 40 
år, som vår mission fått nåd alt arbet<l. 
Efter att direktör Edm. Skoglund sjungit 
en silng, tal ade missionär Richard Ander

senare f å införa h ans föredrag i Sinims 

nade sedan en hel del meddelanden om 
s tällningen därute på missionsfälte t och 

son över 5 }[OS. 8: 2-5. (\"i hoppas, alt h ans nåd under de gångna 40 Aren , och 

Land). Missionsföreståndare E. Folke läm medarbetare, a tl de under denna tid i tro

gOlv en inblick i, hur allva rsam denna är 
för all mi ss ion i Kina under närvarande 
tid, och hurusom Guds församling här 
hemma behövcr på ett alldcles särskilt sälL 
ga in i bönckall1pen Mdc för a rbetet och 
missionärerna, och det böncmöte, som s('

dant. Gud vare tack för dc vänner, som 
så vilja g:t med in i kampen. Gcmensl,<t
pen m ed vännerna lit e i landet kändes 
mycket stark, och fnin en del hade ocks;:. 
hälsninga r kommit till mötet. Alldeles sär
sldlt frambars cll tack till Gud för all 

Iltbads över alla S. M. K:s vänner och 

het må kunna utföra det verl" som Gud 
har att anförtro å t oss . L. H. 
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Puchcng, She., KilJ:l. 20 dec. 1926. 

IGira missionsvänner' 

Genom Herrens stora gonhl'l hade Yi 
glädjen <ltt dm 2.7 noyember ra alerkom
rna till ,,:tr station. Våra infödda lärare 
och evangelister jämte gosskolans elever 
\'änlac!f: o~s lilngt utanför s taden , och Yl 
blevo på det hjiirtligaste emottagmI. 

:\'Lm känner s ig färdig bekb!-la en SH 
hng 1,,:'l1yaro ifr[m miss ionss talionen, 
men vi lacka i s'iillet Herren, som försko
nat oss från de spännande tider, som 
stadsborna halt att genomg:l, rörst vid ge
neralen~ mördande och i samband med 
myleril'l ceh sedan under rlrn 48 dag:ll' 
1.1 nga bdägri ngen, då SLldl'll ibia nd be
sköls med kanon e r. I vad tillstånd våra 
(lch ! synnerhet systrarnas nerver, skulle 
ha bdunnit sig, om ej Hcrren lett oss ul 
hä rilran jus t da det skedde, iir lätt att 
:'örl's tä lla sig. 

* 

:\fefltag na dtlT dell en halY \11<1 Ilad 
liing . .1 hcmres:1ll i den påkommande ky

.hln och ibland P~l s\":Ira och farliga vä
gar, ldnne vi oss vild framkomsten. Tack
~amhct fyllde dock våra hjärtan, dfl vi 
fingo SI" att blott ett par dagars dröjsmål 
skuHe rört oss in ibland (len nu hilLoge 
generalen M:(s retirerande soldater. 

Nu bmde \"i börja \"arl arbete under, 
vad viir närmas te omlll'jd och Pei-shui 
beträffar, fredliga förhållanden. Om en 
vl' [;ka, d. v. s. ::l - J dec., kuncle vi hålla 
I';lft ))höstmötc)) med god till sl utning. 
Herren gav o" en skön högt id. Bland 
våra åtta predikanter, som talade, hade 
vi glädjen hälsa "älkommen en ung c\"an
gelist, nyligen ulexaminE'f<ld fdn Yun
chengs seminari.um, och en annan, som 
nylige n fullborda l en treä rig teologisk 
kurs vid Kina Tulandsmissionens bibeJin
stitut i Shansi. Bilda hade de ett par m;\ 
nader mel välsignelse hjälpt till i prediko

lältet, som förut varit uppslaget pet hen
ne då fredliga platser norr och "äster om 
V[lr stad. Någ ra kvinnor och en man, som 
kommit till tron i elen förr a t.rakten, glad
de oss med sin närvaro vid mötet. 

l köpingen, där tältet HY SS förut under 
l'1l m;lnads tid varit uppslaget, blev rlet 
strax efter v~lrt möte förbiLLrad strid. 
Tiillpredikanterna drogo då ut med s tora 
tältet 25 lim. mot syuost för att sa ul 
evangelium och vattna där redan förul ut
s trötts siide. Somliga av tällpredikanterna 
voro ju goda vänner med byfolket och 
silgo fram å t m ed glädje mot cn god skörd. 

Di\. kom plötsligt en massa trupper, som 
skulle inb'arteras i bYIl, och nu måste 
var och en i s itt hem arbeta med mat
lagning och anskaffande av allt "ad sol
daterna behövde, gratis rörst~IS. 

Hela landet mot sydos t, öster och norr 
är övcrsviimmat av trupper p:} cn omkrets 
av många tiotal km. Varje h em har in
kvarteringar. T. o. m . en sa liten familj 
som en av vå ra evangelisters som bor i 
trakten: man, hustru och ett barn, mast\' 
röda 12 soldater och dl'ss lllom s kaffa 
hränsle [ör uppvärmning. Skenbarl ha de 
kommit för all hjälpa till m ed int agning
en av Tungchowru, vilken s lad hitlill s mol
stiltt alla anfall. I verkligheten ha cle ura
gits till TUl1 gchowfudistriklel Tör att fii mat, 
s('(lan de gjurt slut på böndernas rörräd i 
de trakter v~i sterut, där de förut hallit till. 

Lantborna 'här iit lIU yara nc)jrla med 
a tt mala säd och passa ]J:I dessa soldater 
allt under det ch, se sina spannmålsbiJlgar 
Sill~ ut. Och ingen vet, huru länge denna 
invasion skall pilg;'t. 

* 
Tältpredik~ntl'rna konllno i gal' heITl 

och hålla idag pa :lll <ilta upp del stora 
tältet på en s tor lcge utanför missions
s tationen. Här blir nämligen i dagarna 
s tor folksamling. Det är vår general (e f

http:seminari.um
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terträd:lrf'n till den av hans kolleger i maj 
mördad,' g('neralen), som ru s tar till be
gravningsstat. Hela vi\r tomma framgilrd 
har han HI I];) I för alt pa elen uppföra 
malS8lar av m a ttor. Stallg;'lrclell har om
skapals till vä ldiga kuk, vares t de fyr'lio 
svin en, SOIll slaktats, jämte massor av nn
min mat tillagas. Ga tan h ålleJ' P~I alt med 
s iar konst förvandlas, s;, ,ltt när allt är 
färdigl skall man kiinna sig vara i det 
grannas te j'cstslott, full satt längs sidorna 
med fina s te s idenbroderier. Bord lullsalta 
med värdefulla kuriositeter skola oeks il 
\ ' ~ick a ;Isbldarllas heundra Il. 

AHa de politis ka förvecklingarna synas 
icke fönl fram mot någon lösning av lan
dets och l'olket s m,lnga problem . Nog ville 
Ilerren, alL nöden skulle böja hjärtana till 
aLt söka d e eviga tingen. Vi hoppa s, att 
n,',gra, som se det hopplösa i a111 , ocl";l 
skola höra Herrens kallande röst. Genom 
Eder förbön och den Helige Andes hjälp 
skall va r predikan ej va ra fåfäng. 

Fröken Hanna \Vang samt min maka 
och vå r dotter Margare t, som nu är hemma 
hos oss, förena sig ml'd mig i hj ä rtlig 
h~\l sning. 


Eder i ~[äslarens tjänst. 

L l-T. Under. 

Sedan ovans tående skrevs, ha Yi hä r 
genomg{llt s tormiga dagar. En förmiddag 
fick jag i tiiltet i lugn frambära eva nge
lium för icke El uppmärl, samma tlhörare. 

Men ·så bröt st ormen lös. 
V, r stad h ade dagarn a förut sett ska

pandet av »(le n republikanska )) förenin g 
ell eller lJlolkföreningeJl)) . . Samtidigt hade 
Ivenne föreningar bildats av studerande 
med kristendomsfientligt program. Det vi
sade sig snart, att det var ett intimt sam
band mellan de tre. Ja, det var dc bolsje
viSiisbl, s tudera ndenas regler och meloder, 
sådana dess a fa s tslag it s pil slörre möten , 
som här ganska nogg,'ant följdes. 

En vecka ture och en veeka efter jul
dagen samt y tIr evangelisationsvecka voro 
uts edda för ;mg repp mot missionC'll · oeh 

den kris tna församlingen. Första dagen 
vi hade möle i tältet kommo de på e. m . 
Vid min ankoms t dit lägo bänka r, bord, 
svarta tavlan m . m. Övpriinda. Evange
listerna sullo där anfådda och dldlös a. 
överfa llna so m de blivit vid försia försö
ket alt be möta mol s l~lndarna . .Jag stä llde 
i lugll sakerna till rälta och bad folkC't , 
som ville höra predikan, sä tta sig. 

Ynglingarna började d:1 slorma in, hoj
land!' :,t folket alt gå ut. Yi s tämde upp 
en S<\11g och läto icke överrös ta oss trots 
deras hojtande och handkla ppande och 
st ampand e uppe P~l bänkarna. Vå ra smil 
s kolgossar stodo mig trog el bi. Ehuru de 
ringo slag pAmllnnen höllo de på atl 
sjunga, och vi kunde behftlla fä ltet. 

När jag därutanför sedan sökte tal a till 
omkringst:lencle, sökt e ynglingarna s tälla 
Lill lriings(·l omkring mig i syfte ·atl ge
nom knuffningar få mig omkull. Ett par 
tre daga r pctgingo npploppen mot Yllr tält 
predikoverksamhet och mot den krislna 
lursamlingen. 

Eva ngelist erna begärde att s tudent erna 
~1,ldl e utse en deput a tion, som vore villig 
atl lyssna och all tala resonligt. Men nej. 
De \ ara trii ngdes a tt gen ast disl, u tera för 
~,tl ~.; sn a rt de öppnade' munnen bli öv pr 
röslad e med otidlighellT och hä lsk orc 
sonligheL }red lögnhi storier nv alla slag 
sökte man vinna m;l ssans svmpatil'r för 
\' [il dså tgii rd er. 

["I g rund a y lältelS niirht'l till d e n om
kring lestpaviljonge n böljande folkmassan , 
som vi inte ville h a in i tälteL under dessa 
lörhilllandell, försöl;te vi s länga tältet. 
Cngdomcn 'lr iingde dock in och fortsatt e 
"inel anfall. Vill Ni inte predika') Vad sitta 
i'\i d ~1 hiir för? Ni har ju alls ingen livs
knlft i Er! IIur l a ngt kOlllmer man med 
sJdan beskedligh e t, SOIll Ni visa, om man 
vill gag na sill land och s itt folk? Gud' 
.resns~ L:lt oss 1<1 se honom och vad hall 
duger till! Bibeln' En s;idan utländ sk 
sm ö rj " ! Nej, Ni iiro utliinninga rnas poli 
tiska redskap. Dc vilja laga drt ·laJ1(l ifdll 
()S ~ ! 

Till en början br'ukade man h i1Tl och 
, hat. Dcl v:,rn evangelister SHelrt nog visad e 
~ ig var:) i s tilricl all hemöta d er as argn 



72 	 S l N l il! S L A :-ILJ. 20 iDars 1927 

ment, övergick man till lockelser och lo
vade anställning å t alla våra arbetare, som 
ville lämn a församlingen. 

På juld agen bådo evangelisterna mig att 
inte g;', till kapellet där jag åtagit mig 
hMla Iörmidd agsp r edikan. Ynglingarna 
skulle nu komm a med makt och göra slut 
l;;" församlingen, hade man hört, och brö
uerua sade s ig h a svårt alt se mig föroläm
pad och ka nske anfallen . Ja " sa tt då i el t 
frä mre rum i vår hostadsgärd och höll 
mig underrättad om m ötet s gång, beredd 
a tt gå in, i h ändelse man med hol skulle 
söka tvinga de svaga till förnekelsl~ av 
Herren . :Vren allt avlopp lugnt. Nästa c1ag 
kommo de till tällplanen med en mängcl 
fina flaggo r och fanor. Vi märkte dock 
till vår förv åning en mycket fogligare ton 
i förec1ragen , som p[lgingo i flera timma!'. 
Förklaringen tingo vi, då det berättac1es, 
att proldamalion utkommil, so m förbjöd 
anfall mol vår verksamhet. 

Vår julro var emellertid för störd . Ju][es
len för vår ungdom måste avlysas och kun
ue endast h ållas en vp.eka senare i hemlig
het. Kvinnorna och fli ekskolornas elever 
kunde ej hell er vara med på några offent
liga möten. Tillsammans med a ndra he
sv~irligheter av olika slag, som mött oss, 
har detta utgjort det a nfall , som Sal ,,111 
gjort mot våra för sök att efter vår å ter
koms t upphöja korsets ba ner. Hardare och 
nerverna mera p åfrestande s trid h ar jag 
ej "ari! med om i Kina. 

Våra bönerop ha ('mellertid ej förklingat 
ohörda. Mitt und er a llt la rm et ga v Her
ren oss från flera hall försäkringar om 
alt han var med oss. Studenterna gräYdc 
f. 	 ö. en grop al sig sjä lva, då de grepo in 

vid affärsföreningens år smöte och där för
sök'-e tillinte tgör a h and elskammarens vaj 
av ordförande. De vilja nämligen inte ha 
s tyresm ,i ll i n:'gvn form, allt ska ll skötas 
av kommitte (kommissarier) L o. m. borg 
mäs tarn e skola indragas. Fr~1l1 handels
knmmarcns ~ rsmötc blcvo de emellertid 
bortjagade med s tenkas tning, och affärs
m~inllen, liksom deTl också anfallnn refor
mera nde buddis tfören ing ' n, h ålla på att 
l;ereda sig lill ytterligare strid. Dc säga 
sig beundra mi ssion ens »tå lmodigJilet», men 
kunna inte vara sa fromma, säga de. Vi 
l<i nu stå stilla och se, huru Herren stri 
der för oss. Framtiden är oviss. ~fen Her
ren lev!:'r' Lovad vare vår klippa! 

L. H. Linde/'. 

Missionstidningen 
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P' "s~L HlJ'<I<»< . rti~J'O'[ 

ANSVARIG UT GIVARE: E. FOLKE. 

DU SKALL KOMMA IHÅG.'/
5 \Ios. 

Jag läste dessa ord icke med tanke 
på att dessa 40 år varit en vandring i 
öknen för vår mission, utan emedan 
det är 40 år, och på grund av att det 

är 40 år utav u n d e r. Jag ber att få 
säga det om igen. Det är 40 år utav 
underverk. 

Trettondedagen hade jag förmånen 
att få vara nere i Norrköping. Då ta
lade pastor Ramsten om för mig, att 
han någon dag förut träffa t en affärs
man, som sade till honom: .>.> Det är ett 
under, som rent av har förbluffat mig, 
att missionen kan existera och fortgå 
på helt och hållet frivillig väg. » Det 

är ett under, och det är verkligen ett 

stort under. 

Guds folks historia, antingen det är 
individers, eller om det är samman

slutningars, liknar i många avseenden 

Israels barns historia. Guds ledning 

It'öredrag (l\' lll i ~f-i i o ll ~l r H ie-Il. ~\ l1de r .":OIl d. 
l'l ma r ·, pil. S I "ci , rni "iu ll('n i S todd lOJm . 
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med sitt gamla folk och Guds ledning 
med oss i det nya förbundet har bra 
många paralleller. Det är mycket, som 
stämmer överens, och icke minst det

ta, att Gud gjorde under med Israel 
dag efter dag. Det var en hel rad av 
under. Och låt oss tänka på det vän
ner, att så har det varit med våra en
skilda liv, och det är och förblir så . 
V åra liv såsom födda på nytt i Kris

tus är ett underverk , och vår vand
ring blir bara underverk, därför att 
det är h a n, som måste göra det allt 
sammans på ett övernaturligt sätt. 

Nu önskar jag, att jag kunde säga, 

att jag varit med alla dessa 40 år i 

vår mission, men det har jag inte. Det 

är bara halva tiden, .som jag varit 

med, eller rättare sagt, som jag varit 

med såsom medlem av missionen. Ty 
m e d var jag nog långt före jag blev 

missionär. Men det är många här i af
ton, som varit med ifrån första dagen, 
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och vi som kommit med separe - jag 
känner det så för min personliga del 
- känna det, som om vi hade varit 
med ifrån första Vi ha så sam
manlänkats med detta 
Gud har på våra att 
vi känna, som om vi ha varit med ifrån 
första dagen. När vi då se tillbaka 
eller framåt mot vad Gud vill ha oss 
att så står det här: ~,Du skall 
komma ihåg allt vad som har skett 

den din Gud, nu i fyr
tio år har låtit dig vandra.;;> 

Det är kanske inte så lätt att för 
minnet framkalla a Il t som hänt, ty 
mycket har hänt, men när vi tänka på 
vad Gud har sa ha vi i 
all orsak att och lova hans namn. 
Det framkallar tack i våra för 
vad h a n har gjort. Du skall komma 
ihåg allt vad han har Också det 
hur han lett 

tänker braels barn, huru 
Gud måste leda dem på krokiga vä
gar för att fä dem till målet, och så 

har han kanske måst med oss 
såsom mission och individer. Han har 

leda oss på 
ibland för att finna ut vad som finnes 
i våra Det är 
terna, som bringa fram ur hjärtana, 
vad SGm finns därinne. Det var verk-

så med Israels vandring genom 
Röda havet. Gud måste visa dem, vad 
som fanns i deras ty det viss
te de inte själva. Det var vid Röda 

där det som 
det först blev uppenbart. Vad fanns 
det då i Israels barns hjärtan? Bara 
otro och tvivel. Vad fanns det i Mo

ses hjärta? En mycket svag tro. Men 

den var stark nog att framkalla rop 

till Herren. Och sa öppnade Gud 
d ä r i n g e n v ä g f a n n s. Och re
sultatet att en av tro tän
des i deras hjärtan, ty psalmisten sä
ger om detta prov och dess resultat: 
»Då trodde de hans ord och sjöngo 
hans lov.?'? 

Ha vi icke stått 
vår missions där ingen 
har till, men Gud har öppnat 

V ad som först till 
Svenska Missionen i Kina, det var den 
lilla boken »Sändebud till Sinims 
Land». Och vad som särskilt grep mitt 

var att se, hur Gud hade öpp
nat väg, då fanns. Då tänk
te jag: Är Gud en sådan Gud och gör 
han sådana under för denna lilla ska
ra av män och kvinnor, som ställt 
till hans förfogande, då borde va
ga, om han kallar att ställa mig 
i deras led. Det berättas i den lilla 
boken, att mer än en när mis
sionärer skulle resa ut, det den ena 

fattades av de behövli
ga medlen för utresorna, men den da
gen, som skulle så 
fanns tillräckligt och mer därtill. Det 
är u n d e r, som G u d 
ställt oss på prov 

Det var inte bara där 
som Gud ledde sitt folk. Han 

ledde dem också till Mara, där det in
te fanns annat än bittert vatten. Så 
även med oss. Tänk på år I900! Hu
ru av oss tänkte ej då: )oNu 
är det slut med missionen och dess 
arbete i Kina.» Det var ett bittert 
Mara, som Gud ledde oss till. Men sa 
lät han oss förstå, att han kunde för

vandla det bittra vattnet till sött. 
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.» Jag lät eder hungra.» .och varför? 
Jo på det att ni skulle förstå, att Her
ren, eder Gud, har ett annat sätt att 
ge bröd än det vanliga sättet. Han 
ledde dem dit och lät dem hungra. 
Icke så länge, men bara för att få 
fram, vad som var i hjärtat och för 
att visa dem, att han kunde giva dem 
bröd, då de saknade både säd och 
mjöl. 

Ha vi icke gjort den erfarenheten 
också, att Gud har gett oss bröd, and
ligt bröd, och att han gett oss lekam
ligt bröd? Jag tänker på åren under 
världskriget, när penningarna smälte 
ihop. Det skickades ut stora summor 
från Sverige, men när vi fingo ut dem 
till Kina, smälte dessa summor på 
grund av de svåra valutaförhållande
na som vårens drivor, och jag minns, 
att vi ibland frågade: » Skola vi nu 
komma igenom?» Han lät oss hungra, 
icke bokstavligen, men han lät oss se 
hungern på mycket nära håll för att 
vi skulle förstå, att han skulle ge oss 
bröd på ett sätt, som ingen av oss 
förstod. Så gör han med oss. Men 
det är bara för att han skall få ge oss 
manna från höjden, ett bröd, som Vl 

aldrig ätit och ett bröd, som icke är 
vanligt. 

Det är nu så, att vi så lätt lita på 
organisationer och på det ena och det 
andra, men när Gud ser, att vi luta för 
mycket åt det hållet, ställer han oss 
på en plats och' i omständigheter, där 
han får föra oss tillbaka till sig själv. 
Jag tror, att vi ibland kallas för tros
mission. Ja, nog ha vi åtminstone det 
intrycket, att vi ha litet tro på Gud. 
Men hur var det den och den gången? 

Gud hjälpte igenom! Ja, men jag får 

säga, att det var oändligt litet tro i 
våra hjärtan, ja, kanske mer tvivel än 
tro. 

Den käre gudsmannen Emil Gus
tafsson sade en gång: »Du säger, om 
du hade Abrahams tro, men du har 
A b r a h a m s G u d, och det är bra 
mycket bättre.» Låt oss i afton prisa 
Gud, att det icke har hängt på v å r 
t r 0, utan i stället berott på h a n s 
t r o f a s t h e t. 

Vi hörde i sången, som vår broder 
nyss sjöng, att alla omständigheter 
behärskas av vår Fader. Omständig
heterna kunna växla, och vår tro kan 
så sina, att det ser ut, som om vi ing
en tro hade alls. Men Gud, som var 
Moses' Gud och som hade mött ho
nom vid den brinnande busken, som 
brann utan att förtäras, handlar så 
för att fA visa oss, att han har vägar, 
medel , att han har sätt, som vi aldrig 
ha kunnat tänka ut och aldrig finna 
ut själva, för att vi y måtte förstå i 
våra hjärtan, att Herren fostrar oss 
såsom han fostrar sin son» , att han 
bär oss, att d e t ä r h a n s o m g ö r 
a Il t. 

Jag har aldrig förr känt det så 
tydligt, som jag känner det nu, att 
det m åste vara av Gud alltsammans, 
både vår personliga frälsning och hans 
verk på jorden. När vi komma till 
denna visshet, så tror jag, att vi ha 
det allra bäst. Då känna vi, att vi 
ingenting kunna göra själva, utan han 
måste göra allt. Så ledde han Israels 
barn hela vägen, och så gav han dem 
allt vad de behövde i trots av olydnad. 

Vi få kanske som en. mission också 

många gånger bekänna, att vi inte 

alltid ha vandrat så lydigt på Guds 
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vägar. Det behövs · bekännelse. Men 
hur oändligt stort, att samme Gud, 
som ledde Abraham ut ifrån Ur i Kal

deen och som ledde sitt gamla folk 
Israel, han ledde ock vår käre broder, 
som var den förste av oss missionä
rer och som i Guds hand var ett red
skap att grundlägga den svenskaKi
namissionen. Jag säger än en gång: 
H an l e d d e, ty det är alldeles visst, 
att ingen går ut, utan att det är Gud 
själv, som får taga riktigt starka tag 
i var och en personligen, och han le
der steg för steg. 

Ha vi inte sett det också i Kina, 
hur han leder sina barn? Ibland tycks 
det, som om det vore omöjligt att få 
våra kristna att fatta den djupaste, 
innersta innebörden av tron på Gud, 
och att det är a v h o n o m, men så 
ibland kommer han och visar, att de 
ha hunnit längre än vi. 

J ag tänker på en man, som jag för
sta gången såg strax före vår hemre
sa 1914. Hans namn var Li. Det låg 
något så reellt och öppet över hon-::>m. 
Vid vår återkomst till Kina, fick jag 
höra, att denne man hade gått igenom 
mycket svåra prov. Gud hade prövat 
honom, som han prövat Job. Han ha
de tagit ifrån honom undan för undan 
hans boskap och hans svin m. m .... 
Men hans tro blev i dessa prov lutt
rad och befästad. 

Denne vår vän Li har varit en sjä
lavinnare. Det dröjde ej länge, förr

än omkring 30 a 40 personer kommit 
till tro i hans by. En dag fick han ett 

bud ifrån en kvinna, som låg lam i 
en grotta, och hon bad honom komma 
dit. Hon sade till honom: Jag har 
hört förunderliga ting berättas om 
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Eder, som tro på en främmande Gud.» 
Men Li svarade: ),Det är ingen främ

mande Gud. Det är våra fäders Gud. 

Vi borde ha dyrkat honom långt för~ 
detta. Han är vår Gud och icke bara 
utlänningarnas.» 

Så satte Li sig ned och läste några 
verser ur bibeln och särskilt om hur 

Jesus botade sjuka, och även om man
nen vid Betesda damm, som varit lam 
i 38 år. Då sade kvinnan: » Du sade, 
att eder Gud är samme Gud, att din 

J esus är samme Jesus som då .• · > Ja, 
det är sant» , sade Li. » Men om han 
kunde göra underverk då, kan han väl 
göra under nu också», genmälde kvin
nan. Då började Li att bli litet ängs
lig och tänkte, nu har jag gått för 
långt, och nu sätter hon mig i ett hörn 
och han började att stamma på må
let. Men så kom han att tänka på att 
J esus lade ofta händerna på de sjuka 
och bad. Och han lade sina händer på 

huvudet på den sjuka, där hon låg, 
men hon blev ej synbart bättre. Li 
gick hem med en förfärligt svag tro i 
sitt hjärta. Han kände det, som om 
han hade dragit skam över både Guds 
namn och sig själv. Två dagar senare 
kom bud, som sade, att hon inte var 
bra ännu. Och så gick han dit och bad 
än en gång med henne. Fjorton da
gar efter detta, när han en söndags
morgon stod och läste i kapellet, kom 
gumman in genom dörren. Då förstod 

Li, att hade det berott på hans bön 

och tro, så hade hon inte kommit , och 

så förstod han, att Herren Jesus själv 

hade gripit in och gjort vad inte Li 
trott kunde ske och vad Li icke kunde 

göra. Två år senare gick samma kvin

na tre svenska mil till Honanfu och 



71 5 april 192 7 S l N l M S 

blev döpt och hon gick tillbaka igen. 

Nu är hon inne i härligheten. »Du 

skall komma ihåg allt vad Herren, din 

Gud har gjort. ~, 

Men det är omöjligt att berätta om 

allt. Dock, han har gjort stora ting i 

Kina, i det att han tagit ut en stor 

skara ur hedendomens natt, som i dag 

vandrar i frälsningens ljus och lov

sjunger Gud och Lammet. Det är 
visst, a tt f. n. undra vi, h ur skall det 

gå hädanefter? Men Gud vare lov! 

Han är samme Gud, som han varit i 

40 år, och han är samme Gud, som var 

Abrahams Gud och Moses Gud. Vi få 

tro på honom, som är allsmäktig. Må 
vi ej falla i samma snara som Israels 
barn, då de sade: » Se visst slog han 

klippan, så att vatten flödade och bäc
kar strömmade fram, m e n k a n h a n 
o c k g i v a b r ö d, e l l e r s k a f f a 

köttåtsitt folk? » Ps. 78:20. 

Guds församling i Kina får kan

hända gå igenom ett nytt eldsprov, 
och det kanhända, att det är så, att 
Gud behöver sålla ut agnarna ifrån 
vetet. Men hur det än blir, så skall 
han föra sitt verk till seger, även om 
varenda en av missionärerna skulle 

nödgas lämna Kina för en tid. Den 

Gud, som har lett oss så underbart i 
40 år, han skall fortsätta att göra det 
för si tt namns skull och för sin äras 

skull. Amen! 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera .Ii densamma I 

L A N D. 

Telegram 
fdn Kina , a vsänt i Yuncheng den 31 Ill ar s, 
m eddel ar: )) !'örhålla nd ena häruppe i all
m ä nhet äro fortfar a nd e tillfredsställ a nd e. 
Kommunika ti on erna med Hoy a ng ~d er

s tiillda. Det linns i nge n anledning til or o.) 
Dett a iiI' e lI s tort tacksJgelseä mn c. 

Svenska Skolan i Kina 
har p ;', g rund av orol igh e tern a l ~'lllll a t 

l\ikungsh a n. Eller :l tt nagon lit en tid va 
n t i. Sh a ngh a i, h a de se na re r es t över till 
Japa n, en lig t ingt,ngc t Lel egr a m. \"i f t, 
komma ihag dem ocks ,\ i rÖr hö n. 

Böne- och ollerdagen. 
\I ed s lor ta cksamh e t till Gud h a vi ta

oit emol medd ela nd en om H mars-möten 
'~" oli ka pla tser i la nd et. Det ä r sf, gripan
de a tt U, h ör a om vä nn ernas s tor a kärlek, 
so m lar s ig lIttryck i förbön och offer. 
Gud vHre lack för va r och en, som in för 
hans a nsikte gå lt in i heli g böne- och o i'
fl'ftj ä ns l. )lTy Gud är ic ke orättvis, så a tt 
h a n rö rg~iter vad l have n verka t, och viI · 
ken J;iir lek I bev isad en Illot h ans namn, 
d ~, I tj ä nad en de heliga, såsom I ä nnu gö· 
r en.» Ehr. G: Hl. 

\[ed tan ke ]la dc 40 ~tr. S. \I. K. a rbetat 
i Kina, h ar en kår v~in sl; riv i t och insänt 
följ ande : 

Va d åren ii nd ~ h as ta r. 

.Ta, tiden vingar fMt. 

Tillba ks vi ta nk en b,st <,r 

p~, 40 ~t r, so m gå tl. 


Sen' F olke först a gå ngen 

La nds teg p å Kin as junI 

Att såsom H errens vi ttne 

f örkunn a liyets ord . 


\l ång 't å ngest rop h ar s ka ll a t 

Om Hera sk ördemä n. 

Och Herren m ången b di a t, 

\l en rop et h öres än. 
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Och mången uti Kina 

Sitt liv fått lägga ner. 

Vi minnas nittonhundra. 

Sen' skaran ökts med Iler. 


Vi många kämpar sakna, 

Som förr i härens fanns. 

De hava utbytt svärden 

Mot livets segerkrans. 


0, Gud! Välsigna Kina 

Och stora skaror vinn, 

Som härligt segtTbyte 

För kamp och smärta Din! 


C. IL 

Tungkwan den 7 jan. 1927. 

Kära vä nucr! 
Den 22 dec. kunde vi älcrYända hit fr<Jn 

Puehowfu, där vi vari t i tre YI ~ekor, me
dan det Yar krig och oroligt här. Vi 
fingo ordna litt't till julhögtid!'ll och ha
de glädjen ;Il[ i frid fira den tillsammans 
med (k käl'a kristna här. Pa juldagsl"'iil 
len hade vi barnfest. Över 200 h:lrn voro 
med, En obeskrivlig samling och gruvligt 
trångt, särskilt p;'1 kvinnosidan, som ju in
te har så slort utrymme. Av dessa barn 
ga ett GO-tal i söndagsskoLll1 här. Barnen 
i Tungkvvan äro ovanligt vilda. men de 
flesta av dem vistas på gatorna hela da
garna och lära inte något gott. \'111 Her
ren välsigna söndagsskolan här, så att fle
ra av dessa barn må bli vunna för Herren! 
Bedjen därom! 

Både mandarinen och högste militär
chefen här ,!iro döpta och skola vara krist 
na , men miirkvärdigt nog komma aldrig 
några av soldaterna på vflra möten, De 
själva ha inte heller hälsat på här, ehuru 
min man varit uppe hos dem elt par gång
er. De bruka ju alltid göra åtenisit för 
artighetens skull, om inte för annat, men 
utlänningal' äro inlc väl sedda av natio
nalarmen och dpss a nh~ingare. Systrarna 

Ackzell och Nicholson komma hit den 30 
dec. Vi vänta, att Tungchow, som ännu 
är belägrat, snart skall öppna sina portar, 
så att syslrarna kunna flytta dit. Vi ha 
nu en bibelkurs för kvinnor hiir, ' och 17
18 kvinnor 'ha samlats, Vår bibelkvinna 
har hela hösten varit bunden vid sitt hem 
till följd av sin svägerskas sjukdom, så vi 
ha ingen bibelkvinna här. Hon har sitt 
hem strax utanför staden, och nu kom
mer hon in hit varje morgon och går hem 
val'je kväll, för alt vara den sjuka till 
hjälp under natten, Det är ansträngande 
för henne . men hon vill så gärna vara 
med p kursen, 

Kära hälsningar. 
01ga Svensson, 

Ett avskedsmöte. 

Tungkwan den 145 febr. 1927. 

I dessa tider med all främlingsrientli ,g-
het och agitatioll mot kristendomen, ha \'i 
här haft ett möte, som gav oss sLor anled
ning att tacka Gud. Det var avskedsmötet 
för våra vänner OIga och Nils Svellsoll, 
som just voro färdiga alt lämna arhetet 
för att 'resa hem, eft!'r att ej ha besökt 
Sverige på över 20 år. 

Det var som om kinesl'rna visste, alt 
deras älskade pastor med fru ('j ville ha 
några vackra tal, och det blev ej mycket 
prisande a v människor. Men sa mycket 
mera fick Gud äran för vad vara syskon 
gjort. Flera av de kristna, hade bröd('r 
och systrar, talade och det var glädje rör 
oss alla, alt höra deras vittnesbörd om v; 
ra syskons arbete, och vad Herren gjort 
g nom dem. Myc]{cn s~\ng omväxlade med 
talen, och det var snnger till lovprisande 
<1 v Herren. Det var en sadnn grip ::ll1de 
stämning över det hela, liksom ville dc 
alla säga (fastän det ej sades med ord), 
att kärleken, som binder Guds folk sam
man, den räcker till även för de svåra 
prov på vilka den nu sättes i dctta land. 

En avsk"ds<J;1va skulle givas, mcn den 
skulle lämnas senare, för att därigcllom 
visa dera~ k tirldc Och så tackade fiirsl:'ls 
våra syskon med n,igra korta, hjärtJiga 
ord. 
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I söndags ta lade ä ldstc langs son, som 
~ir lärare i vår skola iTungchow, pa vår 
stora gudstjänst här. Det var en kraftig 
predikan, som med ledning av de första 
fyra verserna i Luk. ev. framhöll hur sä
kert och visst det är, som vi tro på~ I 
dessa tider, med all den agita tion, so m d
<ler mot kris tendomen, så ä r ett sådant 
vittnesbörd mera ä n någo nsin glädjande 
och tross tärkande för oss missionärer. 
Far och son lika varma, lik a ödmjuka och 
lika fasta i sin tro vilket hopp ger det ej 
för församlingen, om vi missionärer snart 
m;'lste lämna Kina. Men Herren har sina 
redskap bland detta folk, tack vare den 
mission, som redan bedrivit s i m ånga ål'. 
~len förbön, och åter förbön , det är vad 
vi bedja om för deras räkning. De ha 
oerhörda svärigheter just nu. 

Ingeborg ilckzcll. 

Från Ishih. 
J\..ap cllet. Höstens s tora händelse är 

kapellköpet, som avslutades enligt av sak
kunnig gjord värdering. Det var ett myc
l,et gammalt men väl bibehållet hus, ovan
ligt sto rt , sa att det ka n uppbyggas som 
det stod och änd~L rymma omkring 300 
personer. Men rivningen och hemfors
lingen tog en stor summa, så där virket 
Hll ligger på vår bakgård, l,ostar det nå
go t över 1,000 kr. 

:\Ien S:1 ha vi eJa också n:lgo t a tt visa de 
l1l ~lnga intr('ss~rade kristna, som komma 
och fråga: »Ska ni nu bygga kapell? 
:-\i har ju köpt virkc, f8r jag se det! » I 
" "' r lilla »Mor Höftlams sy för ening» (se 
»Brukspatron AdamssollJ) 2 kap .) är in
tresset vid kokpunkIen. Deras nit eggar 
i\Yen ::I ndra gummor ute i bygden, som än-' 
I1U icke äro sii lyckliga att de h a en sy 
förening, så att de komm a med sina bi
drag; den ene ett styde tyg, den andre en 
tapp bomull, en tredje ett por skor eller 
nilgra hundra kasch, under det en anna n 
);Yiun ::I, nylige n gift. glöder av iver att ge, 
men lyder r~ et att för.st fråga sin -man , 
om han är med därpiL 

Smi !tan sprider sig nog vidare', ii. vcn 
männen gripas säkert av lusten att vara 
111('<1 och bygga I-Terrens lempel - tii nl, 

om de unga männen härifriin, som i pro
yinshuvudstaden förljäna s tora pengar, 
iliindes av nit om Guds sak och gäve niig
ra hundra dollar var! Men man bör ej 
spänna förväntningarna över hövan. En 
av dem gav oss dock 30 dollar för en tid 
sedan. 

Församlingen. Herren h åller på alt byg
ga sitt tempel, församlingen, oberoende 
iiven av yttre byggnad och ans talter. Men 
allt. som hjälper den yttre sammanhåll
ningen, bidrager även till att förmedla 
den inre uppbyggelsen. I P eichllang, där 
dc yttre anordningarna äro de bästa i 
vårt distrikt, har det visserligen varit 
sorgligt i flera avseenden , men de tro ende 
ha dock haft sitt kapell och sin gudstjänst 
samt varit trogna att besöka denna. 

"id det besök vi gjorde där rör en tid 
sedan, gladdes vi ock över det inre upp
byggelsearbetet, som synbarl igen ä r i 
gång. Det var bl. a. glädjande a tt se dc 
köttsliga bröder. som förut levat i dödlig 
inbördes fiendsl(ap, nu samlas med varan
dra lill gudstjänst och si Ita ned med var
andra vid Herrens bord. för icke länge 
sedan såg detta omöjligt ut a tt få till st ~llld. 

Nu har Guds nåd gjorl det. Den »Diolre
fes» (3 Joh. 9), varom jag rent förtvivlat, 
har ocks;l varit föremål för n[ldens ope
ration, SEl att han blivit liten och mjuk till 
den grad, att hans trosbröder, som förut 
fruktat hans skolmästaresätt, 11\1 med 
glädje betj~ina sig av den insi kt , han har 
i Guds ord, och hans lätthet alt tala och 
und e rvi sa. Som vanligt kändes det varmt 
bland dessa syskon. Yled alla sina sk röp 
ligheler äro de dock av familjen och de
r as väl utvecJdade andliga förstånd gör 
dem till synnerligt goda lyssnare vielordets 
förkunnande. 

l Linchin se vi ~iwn tydliga tecken lill 
n ådens arbete. Ledaren i den kretsen, den 
nyvalde diakonen ehen, iir församlingen 
till stor hjälp. l'l'len den troende skaran 
där iir liten och dess medlemmar spridda. 
Ingen bor i staden. där kapellet är, varför 
man trots egen lokal ändi\ saknar något. 
De tro ende' där be oss också ofta att sän
da dit en evangelist att stanna hos dem en 
tid , och i höst gick det äntligen för unge 
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H a i alt göra elt besiik där och slanna nilg
ra veckor. lIan fick säkert vara dem lill 
s lort gagn. 

»För alt på allt frälsa några. )) b'ange
listen Uai har för övrigt tydligen vaknat 
upp över sitl ansvar som Kristi Yittne 
oeh gripits ay kärlek till sjä larna. Han 
har P;I sin cykel farit omkring i byarna 
och lyckats fiska upp en här OCll en där, 
so m iiltt kärlek till sanningen. 

Hall har isynnerlwt söln inled a bekant
skap med slwllä rarna i byarna, oeh flera 
s~\dana ha villigt lyssnat till vittnesbördet 
och nagra ha köpt biblar. Han bcrällar 
siirsldlt om tre lärare. som flitigt hisa bi
beln och äro ivriga alt inträ nga i de~s un
derbara hemligheter. 

Hai bläddrade en dag i den cn es bibel 
och fann Rom. 5: 8 und erslrul, e t mcd rölt 
bliick, likas~1 ordet 0111 Jesu npps tilndel sc 
i :\'fattei pvangelium - den Elran, som ~ir 

~å svår för hedningen alt tr o pil. \'id et t 
besök hos eli av dessa lärare mctsle han 
s lanna fem timmar under oupphödigt 
samtal om bibelns sanningar. Dessa lärare 
\vnas ha helt vänt sitt sinne ir~1l1 Yärlden 
lill .Jesus och vilja till våren bli npptagnH 
i församlingen. 

t'nder v~'lrt samlalom hans olika rrfa
renlJetrr i delta arbete, om den omottag
lighet, SO lll i\ rlndra sidan ofta gör sig 
gällande, papl'kade jag Herrens löfte om 
att ordet dock icke ska ll tlterkomma ffl
fängt. Den första, andra och Iredjeg~ll1g

en ger kanske intet resultat, men slulli
gen skall dock Irukten visa sig. »Ja, nwr! 
fotografen här i staden hal' jag ju hållit p:1 
nu i tre an), svarade Hai. »Första g:ll1gen 
jag uppmanade honom att Iro p il Jesus. 
sniiste han till : »',ad skall det 1j ä na till , 
att tro P:I J esus?» (Denne folograf syn es 
nll Yerkli g t gripen ay sanningen). 

Fort s. 

Såsom i bojor. 
Ej alt vara ftll1gl' direkt , och dock ulan 

frihcl' , är dl'n erIarenhet, som vi, som bo å 
S. M. K:s fälts nordvästra del. Lltt giira 
gilng eft('\" annan, ja, med så korla mel
lanrum och så ofta. alt då vi 5 missio
niirer p li plalsen hiirolll(]agl'l1 skllllr li'Il' 

söka räkna ul ant;t! r l ganger, kommo Yi 
ej till klarhet därom. 

"Vi hade dock n:'lg l'rI manaders fullshin
dig frihvt sistlidne sommar och en dd av 
v~lren, sa att vi obehindrat kunde r esa 01\1

kring i hela vå rt distrikt oc:h h~dla mis
sionsmölen och kurscr m. m., e tt tilWillc, 
som vi ock togo sommaren till hjälp rÖl' 
all lillfullo utnyttja . 

Föga anade jag dock, eL} jag mot "lu
tet ay augusIi r es te ned liII Kikungskolan 
med Rudolf. all j ,lg ater skulle k öra rakt 
in i mngl'nsk:ipen. S6 blev emellerlid fal
let; ly jag hann inte mer ~ill upp[t berge t 
m ed pillen, förrän a ll kommunikation mcd 
berget upphörde och n [lgol Ö\'er en H 'el,a 
S('nare stodo striderna om s jäha lJ ergch 
loppar, varunder vi , särskilt den morgo n., 
cEI berget föll i fiendernas händer. bInD 
i lillfä lle alt lyssna 1ill »Karl XIf:s JllU 
sik». 

Dock har jag förnlllnmit, att pet drlta 
sii lt vara silsom l'angc är ej bara tdlki g L 
ulan I,an bli\'a söYål gynnsa mt somllälso
~amt. .Jag, som under sommaren rj unna l 
mig n~~lgon vila , fick ofrivilligt hela G Yl'C

],or" vila och erfor nogsa mt dess välgii
rande inflytande P~\ s[t\'ål sinne SO Ill fysik
D~irlill kom den andliga uppbyggelscn, SO lll 
forlfor hel a tiden, emedan missioniirerna 
icke l,uncle lämna berget. Den yerkaclc 
obeskrivligt välgörande och slimuleranlk 
P~I mig. S~I ficl, jaglillfälle alt shiya 111~t11
ga bre\', som annars förblivit o"krivna , 
och iiyen hidrag till S. L. m . m. och till 
allt stifta nya värdefulla bekantskaper och 
triiffa kära gamla v~inner, som ock - för 
\;;ngenskapens skull - si\l ja för 700 kr. 
mattor för v~lr Industri skola. m. 111 . 111. m, 

När vi så omsider kunde v~incht {tler hem 
- p6 en lång omväg - och n ~ldde Ho v
rings dislrikt', stannade fröken Berg och 
jag över pa en ulstation sista söndagen ay 
rrsan och leddc gudstjänsterna där. Det 
yer],adr s; i upplivande att se Y~innerna s 

glädje ÖVl'r atl ha fått oss lillbaka. Sön
dagen därpfl tillbringade y j i Hoyang. 
\yen då hörde "i m~lnga taekoffer fram
biiras till Gud föl' att han rört oss hrl
br f.igda tillbaka ut ur L\ngenskapen. 
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hade Yi lovat ler dit. skulle :'\Iarlin eller 
lill en större kö cH 

till 

möle' 
fröknarna Berg 

eskort Iort-
Ila resan Irnm till IIanchcng, diir 

[ör dcm hade o\'er :30 :w ';'Ifa ulsta
lionel' fll1l10nSerat en bibeJkufS för kvin
nor. Mig kllllade dock till
haka till 
\'('1' t månadsmöte 

dit och kom (ram. ii ven Olll det ej 
ble\' förriiII "id frulzosttiden 
clllir st,1!lna en lItslatiOlI 
Illrned för alt lillsamnmu med dc 
troende där r[idgura om 
al' lvänne kretsar m. m. och 111rcda en 

och cn 

och Uitt aven störrc, lint uni


li \"\"ak t, h,i1
sade de p{\ ehuru vi ej 
voro personligen hekanta. 

hade Iolk. .\Ila 
hälsade de oss sa 

ler. särskilt fröken S01ll varit 
borla De hade 

ha
,'i 

men alla löstes, som syntes, 
slor och nästan ntan allmän be
l~ilenhet. 

När 
och Yände 

systrarna. a tt om fann 
riskabel för dem alt Iara fram till Hoy
allg, d,', dc om en Yeeka skulle lu,mm,l d-

ren 
l,omma in och därmed VDr 

med de mina i nylL 

Denna ha r nu varat i :55 
vi alltsf' cHI'}' 

känna oss llå
fria att !'rsa 

runtom i Y~lrt distrikt, varav slora delar 
voro uppfyllda ay militärer och här och 
dil!', slirskilt dc. 

i \,[u' I: 

alt sjäh'a lag« 
de saken för 

i obeslämd 
lid, d,l Merslod intet allIlat J'ör dem, eftel" 
bibelkursens slut, än att först resa norrut 
till ulstationen och dnrilråll över' 
Gula floden vid Y-il'[en-keo lill Hotsin 
missionsslnlion. om dc Immo det nödvän
digt, dock borde de ej {Dra till 
clIi\!, det just drl ett anfall 

Poslförbindc\sen hade emellertid rechm 
då blivit oregelbunden oeh brevcensur ha-
dc hörjat arbeln. Sfl de detta 
brev och min Se
dan dc stdunda upp
muntrande bibelkurs, utsatt 

om hit med mina mulor, som sänt 
dem till mötes. andra fanns under 
dessa rörhållanden icke att anskaffa. För 
mig eller ·Ylartin att möta' dem lik
väl ieke, och med möda kunde för
hindra den sista portens tills 
dc hunnit fram !il! sladen. Det var en dag 
nY SlOf för såväl deln som oss. 

elt-liden si\go (\em inne 
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på stalionen helbrägda, jublade vi högt i 
trots av fångenskapen. 

AIlLsedan, såväl som veckan fÖI'Ut, har 
skjutning, om än mera lamt, pågatt såväl 
natt som dag, lwnske möjligen med en el
ler två dagars undantag. Endast en gång 
har fienden fÖI'sökt att slorma staden, och 
detta utan resultat, men då var naturligt
vis elden häftig och skräckinjagande. 

Samma dag, som systrarna kommo hem, 
gav översten i staden ut order om att alla , 
som saknade större förråd av livsmedel, 
s.kulle lämna staden, ty sista porten sk ulle 
d. tillslutas och belägringen bli långvarig. 
En stor skara foll< tog tillfället i akt och 
Jämnade staden för att förs~tta sig i sii
J;erhct, om det nu lyckades dem. 

\'i ha sedan dess firat ,\rets rörniimsta 
högtid och nY~lr, tYå härliga högtider i ell 
belägrad stad. 
~yeket och andakts(ullt folk ha vi haft 

vid mötena och mycken stillhet däremellan 
- Vi ha blivit !;~\ vana vid sl;jutning, att vi 
ieke akta myeket därpå , rast~in vi natl och 
dag kunna höra kulorna vina och l'1lH'1

lanat kanoner dåna. En männisJ;as all" 
p,'ssningskapacitel är underba... ;\Ian);;w 
t. o. m. finna sig i IörhiHlandcn som d(,S' ~ I, 
under vilka vi leva. - Det räder en viss 
högtidsstämning önT det hela. Inga bu
tiker hilllas öppna, ulom ma tstånd och 
restmiranger. Inga åkdon . rulla pa go
ilorna. Inga väkl :H " g omkring och 
skrämma en med sina »gongongcr» om 
niitterna. Intet buller eller skrän r;\ före
l;:omma i "ator eller gränder. Endast sol
daterna pS muren lä ropa högt. Pa sa 
"ii lt hålla de v:lrandra vakna under dc 
liJnga och kalla vinternälterna, för övrigt 
höras end8st stridslarmet, när iienden gal' 
till anfall. 

.Tag nHlste bekänna, alt jag aldrig förut i 
Kina firat jul under S; I högtidlig stämning. 
Tiink att fel sjtta ned "id julbrasan på jul
afton när julgranen l~lndes , jul-l'\'angdiet 
Usles, jul-psalmen sjöngs oell julklappar
na utdelades och öppnades, uton alt gång 

på gång höra det ropas U1<111 [ör dörrcn: 
»Muh szii, muh szii» och kallas ut i deL 
ena ärendet efter det andra, så alt man 
lmappast hinner alt komma i julstämning 
under hela julafton. Denna jul har det 
kä nts obeskrivligt skön t. Jag har få tt 
vara med om familjens högtidsslunder, 
ulan alt ropas ut, och har fålt hålla mina 
privata andaktsstunder morgon och afton 
och böja mina knän i bÖll, ulan att någoll 
knackat på mitt rums främre eller bakre 
dörr, och det har varit en sidlsam och 
synnerligen sl;ön erfarenhel. - . ;\tt vidare 
vid årsskiftet ra samla mina räkenskaper 
från ej mindre än 18 räkenskapsböckl'l' 
och avsluta hundratals konton och därtill 
m skriva mina ~Irsrapporter och ifylla sta
tistiker i lid m. m. har känts över all be
shivning ljuvligt. 

Men min [Irligen fr ån 2:dra till 15:dc 
januari ålerkommande konferens med Jör
samlingsr;ld , evangelister. lokalpredikan
ter och kretsledare, har i år ej I,unnat 
h ållas och detta hal' känts mycket tomt, 
ly våra bibeJkurser, bibelsamlal oc~ över
Iiiggning"r pläga otta bJi ganska givande. 
J8g gläder mig därför i minnet av alt 
milt under somma ren ha haft delll sam
lade. om ej mer än en knapp veel;a.

\'i äro. r"stiin i en behigrad stnd i full 
verksamhet. 

Bibelkurs med bibell;vinnol"ll;) påg[lr he
la d8gen. Som fröken Bergs skolflickor ej 
vid terminens slut kundc komma ut ur 
staden, har hon börjal skola med dem 
P~l nytt. Illdustriskolan fortgar som. van
liot och jag tackar [-Ienen, att om an 1Il

v~nterill" och bokslut visa, all förtjänsten 
varit m~"'cket ringa, S[l h<tr den dock icke 
"[Il t me~l förlust. I opieasylen ha vi dock 
M . ..
endast ,t patienlrr, men om VI gora oss 
s:lmma möda IIl1'd dem, som Herren med 
];"lI1l1an vit! Syk:tl's hrunn, lorde även \'i 
[å se resu ila t. 

fi{'k 'elt bibelspdk htiromdagen i ett 
brev rr;tn BibC'lsällskapets se];rl'll.!rare i 
Hankow, som lyder: »Gud är v[lr tillflykt 
och starkhet, en hFdp i nödens tider, väl 
beprövad» och »IIerren Sl'baot är med 
oss, Jakobs Gud är v1\r borg. Sela.» - 
dN gjorde oss S;1 got t. 

nol,. Jkrgling. 
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Redogörelse för Svenska Missionsrådets verksamhet 

under år 1926. 

Det sammanträde, som Internationella Mi,,· 
sionsrådets Kommitte den 17-25 juli för
lidet år höll i Rättvik, utgör utan tvivel den 
mest betydelsefulla tilldragelsen inom det 
svenska missionslivet under det gångna uret. 
Sasom hela detta möte från hörjao till slut 
var genomandat av bön, , :t behöver man 
icke tvivla pil., att dE'.-; -; resultat skall bliva 
till välsignelse för den e\":.lngelisko. miss ionen 
i hela världen. Så"l,l mr J. H. Oldham som 
flera av de övriga deltagarna voro ock av den 
meningen, att konferensen i Rät.tvik var det 
mest givande sammanträde, som hållits inom 
lnteroationella Missionsrådrt eller dess kom
mitt<:' alltsedan Edinburgh.kun[erensen HllO. 

Det förnämsta res.ultatet av överlägguingar_ 
tia i R>ittvik var det förslag, som sedermera 
ut.):att till de nationella missionsdden i olib 
bnder, om anordnundet av ett internationellt 
missivnsr"d~möte i Jerusalem den 24 Olars
S april 1925, varvid Missionsriidets ordinarie 
me<.llemsnntal, som iir 61, skulle utökas till etL 
antal ej överstigande 200. Denna ökning 
skulle ske på <.Iet sättet, att dels <.le llinder , 
som hittills icke varit representerade i full 
proportio.n till sitt rni""iollsarbctc omfatt
nin!,', skulle få 1'0 utökning av tillsamman, 
2-1 le<.lamöter, <.Iels missionsfälten i Asien. 
Afrika, Syd-Amerika och Still::t havets övärld 
"kulle i. en representation av 91 <.Ieltagare 
och dels slutligen sJ;:ulle ett antal konsulta 
ti"a medlemmar, ej u\'erstigande 24, utses a" 
lnternatiOl1el1:1 Mi"ionsrådets s~kretariat. 

Enligt ifrågavarande törslag skulle ' verige i 
Jerusalem bliva representerat av tre ombud, 
- Då svar nu ingått tiII Internationella Mi,
6ionsriidet från de olika länderna me<.l för
klaring, att respektive nationalråd godkänna 
förslaget, kan det anses för avgjort. att mis
.ionokonferensen i Jerusalem kommer till 
stand, Svenska Missionsrådet har ä.ven tagit 
shillning till frå.gan, På samma gång del -:1

60m sin mening uttalat - i likbet med Kor
disk:l Missionsrådet vid "Rmmantr"det j Oslo 
den .j och e oktober - att Internationella 
Mi"ionsrådets Kommitt6 viel planHlgg-nin ,~pn 

av Jerusalemskonferen..;,'n boxt mera ,in som 
sb:ett taga hlinsyn till be,;arandet a v Intcr
nationalla Mi,,-;iouorådets auktoritet autingell 
genom att för detta iindamål utlysa ett sill" 
skil t rådssammanträ.:le före J erusalemskoJJ [ercll_ 
sen eller v id J erusalemskonferenseu giva Mio
sionsrådet en Siirställning i förhållande till 
<.le övriga deltaga rna, så har Svenska Mi s
sionsrådet dock godkänt förslaget och kOIll

mer att låta sig representeras vid konfen' ll ' 
sen. Dr. John R. Mott har åtagit s ig upp
draget att le<.la det förberedande arbetet. 

Bland huvudfrågorna i Rättv ik må ""pn 
n>imnas missionens skolverksamhet, de infö,l 
d ". kyrkol"ll:ls ställning till missionen och <.le 
missionerande kyrkorna , vikten av att del! 
uppväxande generationen inom de kristna 
kyrkorna vinnes för missionss:lken, t'asfrå.gan 
m. m. Ett mycket betydelsefulla ämne var 
även frågan om uppvä.ckandet av ett rikare 
an<.lligt liv inom de kristna kyrkorna. Med 
hänsyn till sistnämnda frag-a bp;;löts vid 
Svenska Missionsrådets sammantriide den 20 
oktober att till :lJla <.Ielar instämma i följan
de uttalande av Nordiska MiösionsriLdet vi,l 
cl e5S sammantdide i Oslo den 5-6 oktober 

1926: 

»I den övertygelse, att det kristna 
evangeliet endast kan segra genom an([
liga vapen, vilja vi med den store herl · 
naapostelns ord vända oss lill alla ,ni,· 
sionens vänner: 'Jag förmanar Eder, 
bröder , vid vå.r Herre Jesus Kristus 
och vid andens kärlek. att l striden 
till sammans med mig i e<.lm bÖMr" 
Andlig kraft till missionsarbetet ute 
och hemma kan icke tap !. utan 111åd" 

givas, Hnn , som gav sin kraft åt de 
första missionsarbetarna, är ännu den
samma, rik i nåd för alla. som åkalla 
honom. Vi uppmana därför alla mis
sionens vänner till bön om en and li~ 
förnyelse av missioDskärleken. hos g U lli_ 

la och unga, och särskilt att den tro
ende ungdomen må vakna upp till att 
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rittt för,t; GUd6 vilja med h einsy n till 
evanf!'("liiföl'kullnebe hland de iek,., 

kri stna folken. » 

I Jikhpl med vad som , kett de ,e u" re a r en 

har Snoska Mi",' ion s rildet under decp'nuer 

månad förlidet är s '.int ut ett upprop on, bön 

fur mi ss ion en TrettondaW'n 1027. Uppropet 

har varit pIlbliceraI, s, viiI i de "ilr , kilcla mis· 

s ion;:tidnil!garna som i ett flertal andra tid· 

ningar ÖVC'I' hela landet. 

Ett miirkuart intrusSl' inom 5;' gott som alla 
llli",ionskret . ar har under de ,;pnaste :; ren 

gjort sig' gii.llande för _\frik'l. oth den ''''ccrl:t 
r"seu. Deu s lor,\ miss io ns kouierens, som den 

14- 2l se ptemlw r förl idet "r hölls i I ,e Zoutc 
i Belgiel! för behandling ,n Airika-rn gOl', :il' 

C'L mii.rklig yttring hUrav. Dctydehwn av den· 

'''l konferens kommer utnn tvin·1 aU vi s" s ig 
",na mycket s tor med hi.ln,;yl.1 till sa "iil d en 
kristna mi ss ionen i denna viirld"rlel som till 

"cdprbuTandc k olonialmakters bf' lo n udling a,· 

de i 11 födda inom respekt i"e orn d lden. r Le 
7. OUIC n\r Sverige Tepn',<,nlrral av 8 ombud. 

"ilka all" medlörde de blis tu intry(,l;: oeh Hir· 
donu'Ll' irall k"nll'rf'n , "·n. Till förberedel se r
n a för klHl.fe rC'n ~l'n llftdp ;iven 8\'erige hidra
gil m ('(1 åtökilligu. utredning:1r. 

1)('11 uy r å rör afrikanska sprid.;: o(·h afri

kan ._k kultur, som lllldl'r de senaste " reu va

rit under iörl)eretll'l ~ l' . h;1r nll bliv it gru ndad 
i London. Meningeu iir "tl genom denna 
byni. . i vilken n,i ,-., io llhiilbk ap A rm', 

rika. Ellropa och Syd-Afrika skola sam

arbeta jämte en del vetenskapliga slillskap. 
so m intressera ll ig för a.frikallsk kultur. ,, ;;k:\ 
lösa de nr ngtl invecklad e språ.kir gOl', som 
nu a "tadkommn sa mll uga. svårighete r för 
mi . , ionsarbeh' t och för de afrikan ska folkens 

fraIllåtskridandf'. Byrån t r under ledning 
av den kiinde t.y"ke :;priddorskaren, i. d. mis · 
,ionUren numera Profl'ti~or G. V c, t crmann. 

:-;ll:;om repreSf~ ntflnt i institutionens "tyrelse 

Hir ue kontint'nbLla och nordiska Puderna har 
in"atts den sven.-ke missionären Dl'. K. E. 
Lamau. Byrån iiI' föl' ,in l'"i"l·pns beroende 

av det nnder~tötl, som Hau olik:1. hiill hillnus 

den,':l!ulIIa,. :::i velloka !I(is, ion"r:"r!p(; hur föl' 
,in del lJ~,lu t it liimna pH årligt bidrag f!.V 

J 6 p(l. 
Be" lut. har und er året fattats om a nordnan

drt av Pil fortbiltluingskuro fUr miss ionärer 
vid Hol,bylH'unn i S milland den 16-28 au

" lI s ti 1927 f'nlig r i hll"lIdsak sall :lll'l I i ni (' l' 
som de bada fiireg,l emle klll'-''I'na. jJfJ, deuna 
\llat s . Den;ty llli~ ' ionsr:,det till satta. Pro

g ramkollllnitten har I'e(]an ha.ft t",\, S:llllnlll.l' ·' 

trlidpll o(,h d cin·id gjort LIPP hlll'Ut\JlLlllktl'L'll<l 

för prog-r'"lllllet . 
)1b"ion"rud et hal' halt ordin a rie "amruall

trUden dPII 12 jauuari. ~5 februari och 21) "k 

tober oc·h Vprlnltiilland p Lihkottct (l e n!) ;1 pril. 

l~(t rni".-i"II"I,·da.relllute \'ar anordnat den 20' 

oktober, da :-ckreteraren Ilimnade redogört'l. 

sen för Internation ell" Mi" io ll s radets kOlli ' 

mittt',amrnantr i.Ld c i Rittvik samt fiir !\ irika

konfpn' nsell i Le Zoute. 
I'vpnsk" }[i ;;s i o n ~rad " l· l,c"lar ;1,. iiilj'Lnup 

ledamutl'r: },<Ii""iou.-tul'""t. "E rik Folkl· . urdr: .. 
rep!'. för Sv. )(j "" iunen i Kina: :Mi"" ions,li

rektor G. Brllu,lin. \' . ordf. . r~pr. för S'·en· 
ska Kyrkull" Missions_lyreIHI' ; Disponent Th . 
Eril'sson , kISSU!', repro fr,,' Ilelgcbcfiirbundct: 

1IIiss iou fUrL'~ t !J lld"rc J . l'\yro,n. repro tör Svcn
~ku Miss ions förbllndet; 'A-[i,;" iou' dil'ektor Ni l 
Dah.lberg, repl". fU r I:,'. Fo,ter1and ,;!S1ifl "I en: 
Professor •\d . ],olmo<l i n. rep!'. fUl' ~n'n-k:1 

J enIsalcms[Urc!l i ngr-n : tac1~fu1!LI0 K. ..\ .. 
TIu I1clhiick . rppr. fi;r S"ens k" . \li iHIl ,"" i., .-j o
ne n: :Nli,<;,ionsJiir". (':",n,!. Hj . 1'I'·I.!lIl·rg-, repr. 
för Fören. fij[ J" ruel rnios ionen; Hpuaktör J. 

By"träm. r"IIl·. föl' S ven skn Bn pti ~tmi ,,~ ion en: 
Doktor K. A. Jan . on , rCpl'. flir S I"CUSk lL :Me
tod istm iss ionen : Frök,' J'\ .\ n Ila .1:l,H·ckrnftn, 
repro fUl' KvinnJig;t Mi s.,i on,, · Arbetare; Frö
ken .\ g nes Jaeob"on. rcpr. för Sv('nska ~I011 -

golmiM ionf'n; !led" ldör Algoth .\l!lbCi "k. repro 
f.ir örebro Mi sq iun~fiir c ning'; Sf'krewrnre: 

Mi""iU!l>""krctcrar!? ,T. E. Lllnduhl. 
Från w bkommitteprna ha följand e rcdo;:ö

n'lsp ing'att: 
1. 1I.V·i ll nokom1n,i.t1 en. 

Und!?r tlct gångna a ret har Kvinnokommit

ten ,iikt ntt i sin vcrk"alllhet följ" samma. 
linjer , o>m und"r förpgål'lIcle ar nll'H har un· 

der det "en 'H!? 11u.h'årpt d.iupt kCint, ~llkna,den 
av Ord!Ör:Lndell~. Fröken Lot("n Rcntl'rskiuld, 

initia.tivrika o<:h nrmh.ilirlnde ledning, då 
hOIl nu genom sjukdom ,' arit hindrad ...tf 
n,lrvara vit! kommiUi'ns sammnntrU<len. ~a· 
da.na ha iigt rum fpm 1!'lIlgl'r linder arpt. tre 

på våren och h ·ä P'l hösten. 
I början a\' årpt har dN. _CdV<lIJlig'u sam· 

kvämet hii.llits för mi"ionärern"" barn. vil_ 
ken fe:o.t alltjiimt omfn t t.aR med t"cks UHlhf' t 

http:omfntt.aR
http:nokom1n,i.t1
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oC'h lil'ligt intresse :.l I' de inhj udu"..\ ftune",; 

prograJll har OC- k srl ;-.ökt giiras ~;J rikhaltigt 

,)(·h gl"ande som möjlig t. men ,!<'t I·ä.rdefu l· 

!ai-\te ~ir dock .. ;1 tt th' II np:a f!"t'U(l lI l s:illskap l ig 
S;\lIlnll"O litu.l kiiunu. oc h (iir - tn nll':1uclnl., o('h 

upl;skatla <lrbe tct. , .on, lIti;ire ~ :tI' d c olik" 

lni~'.;ionsorg;lllis;'ltiollerILa . 

l ' nde r "o]'(Ji"ka .Mi " io n, koll i'crcnsc " l ()~.i 

\'iicktcs ;l'" dcltaglll'lnU(ll" fnoln \ h ra grHnnbilL

,ler f(jr~lal' o n: l rullilUlh't. al' l' n )."onli,k I,,· i,,· 

nokoui0ren ~ föl' yttre JUi"ionen. Dctt" Wr· 

.,1 a!!' t ogs upp al' K\'innukollHnilti'n. o(·h h:1 

trnd,'r ,hets j') I'(> fiirlJl·1'(·t!el"','r I'jod, för rtt 

.<Id"n t möt.r> hirlJu.nrle i H o ls hy lJ run n <lr" 11 

- tri fllIgll4i Hin. 

Fröken ..Altna H i;te<; k.Jlli.l ll liar l'a. gru nd :1 \" 

hrist a nde t.id :lI'g:ltt ~0''' 1 1I Kornnlitteus ~ek\'(' · 

trrCll"·. I h en nes -liillt' liar dilrtill ,':dl>< [rIl 

:\ faria Lundah l. 

.Stockh ol m i febr ll ,ni 1[):27. 

Xliso.bu Lind/n'I'U, 
l ' , ordf. 

2. 1>rcsskom.l11illli". 
Det yi~,ll' fiig all1'jil llrl >lurL att [;i, polili,ka 

tidni ngar i ,tö rrc antal att. ahonnera pi\. 
Pn'sskommiUl'nB :rrtiklnr. I början :I\' ån't 

ut sände, till cn miin g ll t-illning>lr ett ('irktt· 

lit!' angt (, Ildc Pt'<'~~ k\llr: lllitt(.n R tillniog:::artik

hr med ~\1l h,dlan om ahon m 'm;! nI'. (' i rklllii· 

rd g'j()rdr dnr'k "j å~y[t:r,l l'I' rkan. 

De abonnel'nttrle tidningarn::r. )1;1 I'orit: ei;· 

tr borg, Vrckot.illning . B lrrl.-ka[lel. ::\'rrik, '" 

Tidn i ng en . T: l r icrh:lmng Tillning'. ,'-:ma lancJ;;· 

Tidniut:!cn . ö-" l g (;h~ ll. :lljnki.iJlillg ~ _Postcn. Syd

IIM(.cn. C\'Y'l y ' ixjlibJn.dl,t. F:lll1iljl"',ionen, 

T: ll1 ebl:rdet. :'nlThnd."blad l'j . Mis, ion5[örbull' 

drt ol'h .Jiinköl'in ~ , Lin;; T idning. 

De lIt ",i nda ~rtiklarna ho ""ril följande: 

Ett intern:llionellt ll1i ~,i' IIl .,.-;:l mnl:rnl r ,ille 

JUth'ik :tI' .r. v" T, unllal1 l. Eodyrk:lll i Indi· 

ell och d ,·" !'iil j <.ICl' :\1' v.. H(',IlJl'rg. Bols.ic\'i ;;· 

lILPn oel , Kinn ,1\' D. L::r.ndin . Intryck och 

;il'cn lyr tran en 1'1": 1 i .'\hr."in ieu a v :\il;; 

~"' il !",~\)Jt. :\:.q;f1t OHI 1,illU .... ll r inne," i-ln are i:l\' 

K. \\' . Engdalll. D"II .-\'ar!:1 r:1 .-('ns l r;\llltid 

:I I' J. l:. LILlIlhh l och j'\;ir j" :: ko m till N i· 

nel'C a I' Y. R . Rick l:r [l e!. 

FÖrl l' r-kuing- öl'er dpll utkomn'l "ikti g:ls te 

",ission.,lilll'rat uren JI:lr - :inb< till T I14? " t pr· 
nntional H(". i\'\\' or j\{ i ;-;:~i( ' ! I ";'. 

Viixjö i II·brun ri 1fl2i'. 

:;. .1f issio",ssl 1/ dickoIII >ni I/ ,; II . 

'Gr komn littl'n har under aret ulgatt ](oktor 

_\ r1o]f A h lberg. nlre lllo t S\'enska Mi;;sio ll sr'l. 

d et piL kornmittell' fö rs!,lg' ilhatt t.va 11.",1' 111('11 · 

!r' mlllar , bekretp l' :r rfn O. 'T'I' rn ing ,amt. I:iro· 

yrrl<sadjunk l('n F. G. Blom. 

DI' 110(\<'1' ett jiar för egåeude lI' g jorda'
för sök"1I att ästadkomll1:l en b.-I'h,)';: ,nll'II 

lI : is, i.. n .- inne lr å l\ ha t y\' ii lT ;i nn ll i('ke lett till 

['es"ltat. Tanken h" r ('lTIl' IINtid om fl\tta t." 
111N l Ök'lt intres .-p . och hopr finn,'.., Olll :ltt i 

en snar fr:lll:tid kl1JHl:L förve r kli~: 1 \'jxsa. förs l ag'. 

D e' n al' IInil·er, i(.etskans lprn p" K . 11'[: tB uPI " 

drag [a"I.,i "Ulda, st lld iplallp.n [ö r mi>s i o~k,,", 

, k ap i ( 1'0 1. liC.·PXa ll l"I< har lltgil'its al' trycket. 

U Il,ler öi.!·et har tre [ortbild nin .~ ,.; kurse r i 

I<li ~s i llll."k llll " kal' för folbko lans liirarr hallit" 

fl ~inllig-!'Il i ]'-öpin~~;. ~ \rl)(}ga o(,h Land skru n,l. 
)c> Ila Olll[:ltt.:l.- med dl'h· i.- stort intn'''~I ' 0('11 

il a [iHan ~ i ('ra t " uwdels ;'\'g iiter a,v de lt.agar na 

L(,l l ull:"ilap' : I l\:ö ping ::1 \ ' f.li r 0.ti~n i ng.-förening

Pill l LalLd ...;krO Il <1 il\ :--.koJ..:qyrel......e l' i staden ()('h 

n iil" llla:-..h~ hl.nd .... h~-;..!d. 

För att ,r( nytij'l eld I'nu "tåcmle tilWi l1P. da 

fl Cril a Y v;ir ld en, f r;irn,l;r llii ." ioilslerlar ~ l",· 

'ökte I'arl land i o(·h rö r Internai i011l'1I:I i.\fi,,· 

s ionsrallf' l> lItskott.'s'III" II 'lIItriidc lWtt\'ik , 

anorr1 nade koOlm itl en ell .<omOl>trk" r, i nr i--, . 

"n~kl l n skn i> i Striingniis d"n 28- :,0 juli. Fiil· 

.i<lndp. utliintl s k:t ta la rf' nrc'(herk::rrl(': } I r: 

Bru<- klll:ln (I(in'l) . proL B r a g 'l (Bra,ilil'Il). 

Ba l'on "'Lll )1rrtze l:lor ,'a n :Ol lbbelclalll (Ho l. 

hlll1l) . Mr Tllrnn (Förc n ta Slaterml ) . J):r 

!'u rg afl (.">",,ttl:lllcl). D:l' Sc:hl " nk (Ty ~k l an(l) 

1I('1l n:r Franklin (F'örenta Statem:I ) . D : r 

I·: idcm höl! lJibe l ~tudill\ll. Ftt sjuttiotal d,· I· 

faga L'l' t[' ~, n andra. urtl'l" S::llllt li ka mån .!..!.il [ritJl 

p lahc n n,i ('\.,,1'0, 

.';pkr. liar hart till[;illc :rtt hiiII:>. mi s, ioll,fi;, 

)'I·<!r il.,Z i "I l alH!l'ärt antal .-kolor . fnlJ , · oc·h 

s m, ,, 1..0 101'. II il'ksl;:ulo r ,amt liirol'erk <1dl ~r_ 

H1illfJ.l' ir r "h,u i Stockholm ~"m i land so rten , 

i <le a llra fh',l:c fa ll [1'1. Ipktiollstid. 

Pil. anrn"t!n" :1\' R a l.lio tj "in-t hal' sekr. tre 

',,;.ug·e r IIHllit m i '~ions[ö rcdrag [iir bilrn i ra· 

dio, likas;, ett missionsföredrn g i det. ::rilm,inna 

prOf r" ffi l1lp l . 

Et.t [ör;;lI1~ att b ilda ~ n interllati oue lJ lTIi,· 

, iOll<,tudil 'ko rnrniLV, har dryftn t s, och kom· 

mitten ha r uttalat ,jlr a n ,l lltn ing till d"1 r:ln 

Eng-lanc1 k omman,l !; iÖrsJage t. Man h :I r ,loek 

rlär ."Uid es icke (lIll[öljt tanken, 

http:Pt'<'~~k\llr:lllitt(.nR
http:Xliso.bu


86 	 S I N I M S L A N D. 6 april 1927 

}\ommittcn har haft tre S:lllllllantriiden un

d er året. 
Paul Sandegren. 

Följande revisionsberättelse för 1926 års 
rilkenskaper har avgivits: 

Aktiebolaget Revisionskammaren har enligt 
"ppdrag reviderat Allmä.nna Svenska Mis
"ion~ko n(erensens Arbetskom)))ittc~ rii.kell~ka

l'"r för å r 1926 och funnit desamma riktigt 
lörda 'amt vederbörligen verifi(',·rade. 

.Av l'iiken~kaperna framgår att Arbetskom
mittens inkoJIIs!pr under nilmncla år uppgi,U 

till Kr. 8.888: 37 

h"rtill kommer 
k !H;,asnld0 frå.n 
tir 192:') ..... . 742: 60 Kr. 9,630: 97 

( ltgi [terna ha va utgJort: 
för Sven tika Mis_ 

s ion ;; radet .... 1\:r. 1,2 lJO: 
» Mission sstud ic

kommiLt'Jl ... 1,163: 43 
» Presskommitten 1,088 : 30 

» Div erse omkost
nader .. 127: 30 

Tnlllsport 3,,)79: Oi! 

Trnnsport 3.579: OS 
~I i;;,; iOIlssta ti 

-tiken ....... 100: -

" Nordisk" Mi,,
;;ion . .;radet .... 100: -

» Internation ella 
Missionsrådet 5,il 7!): 30 

» Kvinnokommit
t(jn .... 200: - Kr. 9.?ilS: 33 

Det till år 1927 ba lnnserade ka ,,
. ,}saldot utgör 272: 64 

K r . 9,630: 97 

A 	ballkriikn ing hade arbetskolll_ 
mitt~n vid utgången av år 

19:W inn(,.d.uf'!nde i kapital och 

upplupen ej lltt:.lf!<,n ränta .... Kr. 2.U:2;j: 9S 

Stockholm den 26 februari 1927. 

A.ktiebolaget 


RBYISIO},TSlV\..MMAR I':X 

TIt. 'VO/l.8Son. 

S\'I' n ~k:l i\iiss ion snldet har anledning ;lt t 

med t3ck~;)mbet mot Gud se tillbaka ra- det 
p-:l ngna ve rk ~aJnbcb;a ret. U nder bön om (llll 

ma. (;·uds " ,U signelse n:;Öbl Yi det nya aret. med 
hopp och förtrö~tan. 

Stockholm i febru:lri 1927 . 

.Jakob E. h,wda/, l . 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under mars 1927. 

Allmänna missionsmedel. 413. B. B ., SI hlm 	 10: "
414. I,:.•T., Bull>'" . t ill J. Aspber;;-" uu

US:;. O fi'e rkuv e l' L fr. FridheIII. gm H. r., del'l.J" P 100 : 
;Ug'lI'is H •. )[. S .. Ör..!.".,). hidl'ug jäll J! ,' ),;1b. il 

:lSll. ~L L., iml'ishamn IL ::l. O. ]~: H 
,!flO. X. S .. lill E . Sju ! ,öms nnderl.J. , gm ,1.1 8 . S ..1 . ,." JlWl'R» JO!): 

S. 	~ .. Sl«' ll Ol'LoA 20: - -Il!). F . H .. Du\'uo. t ionde 12: 
A. L_ . o rrerkuv ~.l't . I-W el :0, gm el:o 10: - ·li O ..\L N., St hlm 	 200: 
H. X .. SÖl'böl föl' J'Ursult arbel r ~ . ·J21. A. J... och E . o Il L I ", »r n bJum ma 

p:m d:o 	 10: - på EIIIIll H .. \n ler Sf; ons g-r ll V» 11: 30 
393. F. W .• Oskarshamn , 2~ /~ 1927 10: - 422. Fören illgen " i ' 6ions viinll er na . gm L. 
:101. : DR.l l~ (·arli a l1 2:;: . - JT .. N OL'rkÖ]Ji ll;! 100: _. 
:.J!J.i. » An u ifJ. » 10: - 423. E. "f' h E . L ., S thlm, "till minne a,· 
·101. D., A " rum 7: 70 och }"'\- :::,0 : .. fil ur Jn) 
~O~. A . G- n, XOl'l'ku pin,; ;'0 : - -I:l-l. ""p~ . S-l: l '" "'DO: 
·11):] . Y. G. D .. L nndsbrulI ll . »eLl löfte Lill ·I ~;;. ,, 1 Sam. 7: 12. tack ol(cr » 400: 

n -el'rc n» 20: 4~6. l. J. S., bidl'<lg' lill he ll\1'cs n fu r mi", 
~04. C. X. , Öre br o , "CII. ringa tacl<o frer 

rör und t Ingen n ' el nllucr JJy,lda 
00 ar" 

·I(),l, L L. , l'pp . nl ,t 
401i. ]~: (' I.\ (!.r tl<:1 Jll r ~ 
40•. " T'l' Guds r iK" förl':l th 
408. "T(lt' korr~r rr U 8!J-nr il:m tal l! _\." 
4JO. . L. .f .. E,lö v 
n2. H. B., E n~k du 

s i OIl ti.l't' r» 10: 
4~'. 'l'Ol'sås kyrk l. Jll iss iou 'sy l'örenillg :;0: 
·121;. Skolbu l'n ' 11 ~ 8['lI rb.-II1" u ,t, gm i\I. B., 

H ojda 	 ~G' 
42!). N. L .. }';:d lln 	 7:7:i 
'1'10. EI< on äR s yfö r e n ing 	 1:;0: 
431. Ha~s l c K r is t I. I) u g'u.-rurellill ·~ t ill I'ru 

El"" ElIgh ii cks llUU 8 1·1.J . 
482. Kiill rrrtl s ~\r l)t'l (ören in g ~O : 
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lCinuf(irPllin,C'ell Eksjö, U. li ::i .'00: - :,0:,. A . E Lax~ , d. 14 /3 .2-:> 
K. F. L M:. ,iidra <listri);!. till )Iar :,06. Koll. i IogelsbY 	 50 

tin llergling-s lllulerh. fi,JO: - :107 . E. K .. IDgelsby 	 j 
K. K .. Hälsinghorg :): - :,08. Koll. i Arnmeberg 10 
) TackoHcr vid lnlnncl' ::lY u. !l J1H1rS )~ 1 :,09. D:o i Zinl,~ruvan 12 50 

,~m A . n., Skelkl'leä :)10. D:o i Mariedam 
..J:l7. 	 S. S. L . O., »lill lilla Grelas ",inne" , ;'11 . Hvetlanda Flick- och UnA'dolllsföl" 

gill d:o 10: . ening, orr~r rl. H m a rs ' '>6;: 1~ 
S. och L O., tackoffer, gill d:o Ci: - ;12 . Vid sP'"'b"(ö,uuing i Tenhults skola, 
»Herrens del » (;00: gm .J. R. 70: ;;0 
Ps. 46: l, - \Venel'sborg. " ett lilel :,14. :Mis8ionsm. iosam\. vid Tll. och S. 

biJroA' till insnllll. d. ].I lIlars » :.0: -- Sandberg-s förerJraA' Obrviken. 
1". P .. njörklinge. »e lt tackotter pii gm H. O. ~:W 

bö n· och ol'l'enlagen den H mar, :Ilj. »'Ett l ingl;1 offer fl'. E . E-n)) 10:
1027 " 10U: - ',[f.. ~:L S--g. njörköby, " d. H lIIurs » 2;): 

)Okänu ) 	 ~UO: - :117. 1<. E., G:a Uppsa la 100:
E. L. Snnllsvall. " H"'Tcns deL. 7~): - :,[8. K. L., Sthil'nhof 100: 
i) ~[att. 21: :) J) lUO:  '-'19. S,·st r:.trna O. och E. F., gm d:o 10: 
)} J-[ , E-Il » :1: - :,20. One rg-åva fr. M. H., Nord li msta, gm 
;> Sysh:onringen på F.i~.illcj. tI.]-I IIIt1rs » 10: - J. N., I(ramfors ~. : 
»(Jnämlld . ofl'er d. loj ll"Htn; » :.: - - .j2 1. 11l5"ul\. vid Kinakretse ns möte 
j\{. ll ., Cme", " Iill dCIl stora h i;;;· Boden 14/3. gm E. ,f. 23: SO

tidcJI » 	 :,22. Rr" ,· bidraA' fr. Hova, gm S. J. 20: . 
U. N., .:v[alrnö, ntill oj'f('nln ~clI lIt'lI :,23. A. ~., Räcka by 	 10: - . 

U /:!» ~j: - :.24. Syförening i Slättevalla 100:
G.h'a fr. L., gm S ..J. , Ek sjii 'HI: :>2:,. Skolsparbössan i Kronobäck , gUl J. 
» OIl~il1ll\d » lO: - A . V. P. 1: 69 
:\Ilernms Kri;;l\. l ' ngel.- rÖr"n. :1~):  .-)Zli, B. H-m, gm u:o 2: :,0 
" Orl'erg-ih'" H /:3» ~O: - :,:10. Kollektmedel J'r1n m issionS\' linner i 
~ . U., SI 111m, »d. 14 lnnn., ») :,0: - Olm,t ad, gm O. L., Briittjemal'k 1:" 
K. B .. Still", 4 :10:  .i3L .f. L ., :Möllto l'j), till O. (·;'r)"1.15 nn
l(ydd. l;np:dornskrcl ~(~Il, V~i)ler~h()rg- ~O: - dcrhåll 30: 
Ki"""""I,rll, Gbg-, t.ill Bertil FI()d ~ :,:12. " Ps. "O: 2:1. på böu- och offerdage n 

hCl'g's Illlderh. 120: - elen 14/3» 1:" .
-Hi3. »OUällll ld » lO: - :,:J:J. " S.;\L K:8 syfören ing- i j\(alJllÖ, i st. 
-Iii..,. Koll. i ~Iii,.leryd d . . -. /:1 ~, L~): - rör blommOr till ,f. E. Sundell, 
·Hi:•. FJickornns syförening' , Hud" .0: - bår », gm N. E. 41: 
-lfiG. nOlliilllnd ») .,: :,:lj. »1'acko ffe r pil S. M. K:5 40 ·årsdng», 
Hi7, D . . r., SI ..n~jijn ·1: .~';I gill S. L .. Ystnd 100: 
·lfi:4. R S .. U.ii irl,öby ~;}: - :,:jG. )\ }I'l'{lD en Kinn.väD ~) . gm <1:0 ]0:
·Hi9. KolL i lljörkö!:> y <I. 7/3 ~:l: :I!' .'3!1. ::I Iii ,. unda bitriirle"för eni u~ 40: 
470. K"II. och offcrg-,lvor i N'ag-I""n 8/~ :,1): - :,.JO. · N~g'l'H l{iaaVUllUt:l" i Strängnäs»), 
Hl. KolL i ]{jiil t aryd d. !I /~ ,: Il I,';IH Th. S. ~J: 
472. EkclI }lSSjlill s ]nfg 	 III: - :'~ J. J.. och .\. W. , Gbg, »]>ll bröllops 
47;]. >.. .B 'O tllIlHIl· lli1 Edla .Tohnlt:-.soJl~. dagen " 100: 

T.illllllrlr.nJ, g l'n,·, ;1" bnrll, släkt :,42. Koll. i ~Ii":;i",,sk)'l'k a n , Uddevalla, 
0(:1"1 \'iiJIJlCI' " 110: .- d. 2013 ~:l: :'0 

Ol'feq!';("UI' på Stnd~lJ\i~sion(,l1. Sthlm, :,·I~ . R,·.~rbid'·:lg- fr. l ,ldevalla 20:
vid JlIijl!' den .11 nw\'~ 2HH: 0.-, :,.J-L Ynglinl;t;lCörctl. Libanon » , Gbg- 1;;0:

HG. ]{. F. ( ', )[:~ uPP8vnnskn diRtl'ikt, :,• . ). K. J'. I:. j\[:s upplii.n,hkn ,list rikt 
till :MorJ."is npr~lil1g::, IInrlcl'iJ. 900: - till Vonis 13 er ,!:(liu:r" nnderh. GOO:

417. 	 Ii'. och l~ ?\L. tillHa:g- 1111 o (f,'\"g-;1",lll ;;4G. Koll i Sw edish r:ong. Ct,ureh, Brattle
pä S1 ad:-ill1 il'\S i 01lC'1l HI: boro , V- l. l :. S. A. 10: _ . 

<178. rrill~i~g' till urrur -~ävf.lll pil Sl:Hlsmi::. .-).. i. '»(;urrnan:. 	 20: 
SiUlll'11 l 'III: - :,4R. ,, 14 ,n ''''s, Ps. ~~: 6" 100: 

,rt!J. I. A" X()r)'kljpi,,~ :JO: - .;49 . ,, ~Iika 'J: l - I>, ,"00:
.HO. Koll . vid b()lIf'miite l ·}!:'! ;)V \'iilll1('1" :,;)0. le F. v. 1\1., ~orl'],iiping , l'c~f' hidrag 

i :III ut" la. 1'11' H.i. F. l .;: ~; till Rieh . An'!f'I'sul\ 2:': 
4RL Sparh.-lIl. av \'~inner i Mol~ili1, ;!I:I :,:,2 . Koll. i )Iissions kyrknn, Visby, A'rtl 

d:n ] I : 'i~ A. ~ . 3;; : 
4Ha . )~ Hall tlI'O ~:' ut -.;u :.,nm S ('l.~! nHe of:ll fijJ" :,:,~ . n:o l Klen te den U mars 18: 43 

;i1 t ~ t · .~r :I». 1 : 1'1'. ti' -, J,200:- :,:,~. C. och A. .r.. Yi sby ,: H3 
\>1'i!) S. ~\L J(. \) :JII: :,:,:). T!j öl'nö Kri~I. 1. Ung;d.-föl'en. 2;): 
R.pnrb.-lnrdPl fl', )) E,) I\: in;l,'iill» HI :  '-,;,G, Blommor pil E dla .Johanssous gra\"», 
H ..r.. K" idll" llOl m :Jr):  g-n , D. K .. ']'j unnarrd :,: 
( ~ . . \ . : lI",·tl~llda :,0: - :.:,7. G. K., Rj(i rköhy ]j: 
) F'l'(ill ptt lilut 'Kina -Jllt;t c i l"::c;ping: :,:,s. K,)II. i Innervik :' /3, gm S . N . Skel· 

d. t ~ ;: l ·. g-,n A. H. 	 ldlca 24: 
lR9. 	 )':11 l(;IIU\, ;ill 1 }\:öpillg. llå n frol'tl ngcn .j;;!I. D:o i. Slwl! efte;', sinoskyrka G/3, gm 

14 i:I, ~nn iI:o (\:0 190 
K. ]0'. t· K., KdHfiu lI" I :t, t. lill Ida :,60. D:o i n,' ,·g-~byn. Jl/3, ;pn d:o 18 02 

SiidrrlH'I'g-:-; under)I, :,(;\. D:o i Ylt Ilrv i i, ~ /:I g m deto 43 68 
1((>11. i nd n~ia .")62. D:o i Frsvik~n 13/:1. gm eI:o RO lG 
l):o i '!\fnsslI Y :,(;:1. n:o i Med '" l ~ rl. g-11I <1:0 22 80 
]):0 i n"l pbi (tk G/iL D :o i TIIIl"L'u. ](i j ~~ , ~111 d:o ::.1) Gl] 
T):(l i Unlhqlil ng :,1;:,. n:o i }(,\ go 19 /3 , ~II' oJ:o 2:, 7~ 
T :l(-korrC",· JHt ';O-iirsd n:,:c ll :;G(;' n :o i Knsmn rk 20 /:1 , g'm eJ:o ~o ~,~, 
Koll. i S H;;cln :;G'. Spa rb.-tömn ing- & ofre!' i Skel!rilt' ;i 
i\.. L.) SI,(lg'(,l':-;,'ik '1l1 14 J:! , \i ll I·:.,tri<l S .jii. lröm s uoderh., 
Koll i 11<-1('\. Sllnllc h gm d:o 1.O(JOu 
n: o S!o lh l)1'OH 	 "G3. A . R., "cckoslan lnr. f iII d:o gm d:o :; 

l•n:o B j i;l' llt) ~ :,0 .;1;9 . N. S ., till d:o gill d:o 10 
JJ:o SIU 11 1IH' .jO :,7n. F. L., BergsbY lL , gm d:o 2 
n:o H Yll. <:illlw r g- ;: 	 .,73. Il. L., Uppsa la 10 
n:o L ax a 	 lO :,,4 . "E l lite t tack i'i;!' 14 IllFlrs 18Si! 

http:T.illllllrlr.nJ


. 8 	 :-'1:\ 1:\1 S 

HcrrclIs .Jr.:-;Il \'~i ls ig'n:lll c lIUIJIII N, av 
O. '" H. K " Lund ~:" 

Orr""kn\'l'l'\ av G. L. , gill II. B" 'If'''';' ];l: 
~;· 'rll. n., :!:. mars. c n lnillllt'sd'l g », gIll 

d:o 	 1:,, 
H. och A-lIh. bl'arlJ.-ml'r1cl, gUl (1:1'1 l;;: ~:, 
( ' . Gch A. :J- n . gill d:o :". 
» } .J (lSl l lIil 1111'1 3: i :, 
Behftll"illg' av l (!sup," i DUt·p ;). vjel Tio. 

Gch S. ~alldlJl'rgos besök. gHI A. (i. 41:
,j:iJ. E\'. Llllh. :'I(j ss iuII, ~iill,knpd i ~rnlnl ii. 

rör ofl"",'dogc" till dt'1l H mul" 149: ;1:1 
Grt:bo Jl1fg. nil N. !:Ilzhii .1\ :-; lllltlf'rh. 17,1:
Orf0rdng, ko1l0kt 1.1/=1' ]'rn" Hii!.'i"g· 

bor;.:" go II , ,.\ . S. lJ·l: :,0 
»Et l 111ck» 10: 

K I'. J4 . 0!J~: 111 

Säl'skilda ändamål. 

,, :o.[alhildn », lill :'If. J'ellc ['s ~ou. ;, j( 

illl\' , ~·n. ~utl L, ~ll\ JL L . Ahnn'as, 10:
.:J • ,1;;n trora, ! Killn\' ii n . , lill lIarnh . i 

S ina ll. 	 glit ),1. JL. ~ Bji;)'lIö ·UJ: 
'd\~rll 1\[. »). lill (1:0 g'llt u:u j: 

Frlt n 	 bön0rniit~i i llelpslla!;nl;"n, 
SlblllJ. d . l Ill"],S, t iII l;ap'-'III" i 
h hil, » 41:-· 

·39'/. S.\I. och O. L. , I i Il ('n ]'1,'·" , ntl 
illl\' . l,n,·]' g'ollL go m O. L., S kö\'dp IDO:-

S. )[, 	lill d:" gli, d:o ju: 
Koll. 	i fl ,'g'al'bo, O\',n,,,kpr, till \',·['ks. 

i ~hilIJt'iLow och Lin~·IIl\tl . g"llt E. 
O. B, 	 ,: 01; 

~oo. 	 }-(tdl. \'id :-';~lIllk\'iilll PLI. Bjöl'lIii. :t\Inria 
~lo.C:Jcll.1, lill 13ilmh, j ~iHnn, .!nn 
-	 Iii: :.11 

Hl~I, lir S . och (:h. 1(::-: spal"bö :-i~ C.I. Ull d:o l~J:-
iII. TIurllsyJ'öl'clliug'c n. A ~llkn . till hj~ilp 

rör »D)'l'b,n." Li ljn s > llud e J·h. W: 
FOJ"s h c' lIJs j{ l"i ~t l. L·ugd .-fiir l\ ning, ('ii I' 

Yuill 'l'allg", 1Il1df' l'h, . ~j: 
~ [G. Xurra }:rlsuYll s ~~· ri'l · t~niJlP: . till Barllll. 

i - ' ill:lll 100: 
4~0. ,.;. T" slh lUl . Iiir bibc lkv. W OIl L;' Tiuo· 

si 11 ndff rh. .-10: 
4-11, Kinaviillfl ll t' j XUl'rki;pill .L:' . UH nub. 

Jh'rgli n g !'iil' IJl d 1I .... U· i",k (l ] a Il 

.IIoyuuJ.!' , g ill b . . \, ];lO: 
P. 	 r: . \V,. JJjllJ'sl1f'llll , rör e\'HJlg', 

S,n,,~' H,i·lil·IL 30: 
4~(j. N, L., NOl'rtälj(', till 'i\l. Hillg-b('r~' , 

att HUV, i \' 1'1'1,:-;. j,rr, g·ott[. ::00: 
j·li. S, T .. :\l aS I H\ W~n , 1'61' " \' tlng: . fr"o 

. 'hlWll- l uo :J'!O: 
'1,,). A. K .. lljijl'i;l'rytl. l' il! ,I u dith Hull 

~viq . alt "liV, H L. go!>ll f. 10: _. 
48~. 	 Jr~il s il.l J.J h()r~s :R:.u·11 III rg, [ ii e A,i-]-Iuil 

i S ill :11t 1 j O: 
K . 	 1:'. r . .M: ~ III i N:8i o n ~ l\ l 'I· t:-; . 1\ or r 

]\i) pi n g- . ill :-;funl. lll f'clcl ti ll JU. Uill J.!"
IJ C l',I.t ~ rt)f' illri.c..Idll lIIednrb(\ l:ll' t' Sl: ·10 

·j1:) . 	 »T tw!; "rr(' r IHI (;"· ,l l'stln~PJl . , til! 

D,u·u h. i Si l li.llt e ~O: .

I.A:\ Il . 	 :, april I H:!, 

.) ~'j. )} ~lo l"l llor:-; lIIilLlII' :-t- . rör bibdl\\', ved; ..... 
i l J lI( ' ho\\" golll .J. :\ . V 1') . ~:):

:1'18. '1\I. SllJllII, lill J,villIlOi:lrb. I" 

~Ji "nchih 2:,, 
j~~I. A . K J,,, Broddplol'l'. l ill Ca rl Blom, 

all an\' . cil. ,<,:ollr. 10 : 
:,;)~. r. A. :.\L, föl' Loh. '["h·'~u ,' llnucrh. IIlU:
j;17.· " Ontimn(h . till Htlgoo Linder, aU 

nu\' . er t , g-ottr. 2110: 
:,ilH. »En Lro fn öl Kinnviin ,·,. till Barnl!. 

i Sillan, gill \L II" R.iörnö ~~: :,u
;,;,.l. KGll. jr. K, 1'. l ;, M .. )I1Grrl<öpillg'. 

dCIl 11 ]l lll '·'. I iii l "I. Hingbt·l'go all 
;111 \"0 u l' l. g'oll r. (j,): ~;.: 

ji.l. Fnlll K.inas:yt'iircnillg·, Ljullgby, till 
L -"('''7. ell föl' har,,· o('il ];vinJloarb, 2~:,:

.i7~. J~. S., J,, ;jllnghy, lill ,1:0 (iO: 

J{r. ~ . l~:l: tj~1 

c\llruänlla missionsmed"l n ,092: \0 
Särsk i1da änd amål 2,1.23: 69 

Summa under ma,·. månud 1927 K,'. 16,2Iå: 79 

;llcd varmt (ack (iII varic givare' 
» J ag ,knll ick" S\'jkn i Lrolal, lh·t. Ps. 8~: ;J,!, 

Missionstidningen 

S i N IM S L A N D. 

utk01TI1ner 1927 i sin 32 :dr;l å rg:.'i.ng. 

Orga n föl' Sve n. k:l Mi ~~i()ncn i Kina. 
a n s vari ,'''' ut" inll'f' : Erik F olk e, R ctl i[!"' r:I!l 
lIoder ~eJverkan :t V .Ilf/·rti ," Lilld,"'. ;:;:.. i l. 
Utkommer med 20 numTuer orn aret, ~;HHt 
iuo ehiUl c r 1l1'Pbv n' " 1 artikl a r. bi l, Is t u' 
dier, brev fr. Ki;,~: .a mt TlLi ~ ' iou.,;noti ser 
från nllr och I jCirran. 

Tidnio gen k0 6t:lr: b(,l t lir kl'. 2: 25. 3 
kvartal kl'. 1 : 75, bu.1 d r kr, 1: 2:> , 1 1<\';11' 

ta.1 kr. O: 90, 1. m: nad kl'. O: 65. 
~,ind till utlandet kll.'t:lr tid oing-Im kr, 

2: 	7:; pr i>r . 
Prenum0ranb a mlare, som vcrk ., liLil" 

rr~nlllTler"tion Il. n llnn:ls t" [10 ,tk ontor. er· 
hålla, mot insäodande till expo Il v po,t.en< 
kvittemer, kr. 2 : 25 för varje 5·tal ex . men 
då intet friexemplar. 

Provtoxpmplar erhitllas ~ra ti' fr ll.n ex · 
peditioneo. . Redak tionen. 

Expedi lion: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 4459. Norr 22<173. 
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