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H E R R E N S o R D T I L L T R O N. 
Sak. 4 kap. 

Fjärde kapitlet hos profeten Sakar
ja ger oss bilden av Herrens tjänare, 
som på Herrens kallelse i tro går 
åstad att utföra hans uppdrag. Serub
babel är en förebild till vår Frälsare, 
och han är en föregångare och ett 
exempel för alla dem, som vilja taga 
på sig Jesu ok och gå hans ärenden. 

Till alla, som besjälas av Serubba
bels ande, kommer Herrens ord. Och 
detta är ett ord till tron. Det är ett 
ord till den tro, som är villig att g å 
f r a m t r o t s o m ö j l i g h e t e r. För 
Serubbabel kunde det ju synas vara 
omöjligt, att ett Herrens tempel skulle 
kunna resas, där det blott fanns rui
ner. Men Serubbabel tog icke desto 
mindre murare lodet i sin hand och 
gick att utföra sin Herres uppdrag. 
Visst voro ruinerna en nedslående syn 
för honom, men då han lyfte sin blick 
ifrån ruinerna och fäste den på Her
ren, fick han mod. För Abraham var 
det allt annat än ljust, då han sag på 
sin egen halvdöda kropp, men den 
stund han därjämte såg upp till ho
nom, som givit löftet och började 
räkna med honom, blev han stark i 
tron. 

Herrens ord kom vidare till den tro. 
som v å g a d e r ä k n a m e d G u d 
trots de små resurser, som stodo till 
buds. Serubbabel hade ej mer än ett 
murarelod, men han gick ändå åstad 
till det stora verket på Herrens ord, 
och han fick bevittna, att huset reste~ 
mitt ibland ruinerna. Tron behöver 
ej andra garantier än Herrens ord, och 
tax- tron detta ord som sin garanti , 
skall den aldrig komma på skam. 

Herrens ord kJm vidare till den tro, 
som var v i II i g a t t g å f r a m 
t r o t s m o t s t å n d, ja, hart när 
oövervinneliga svårigheter. Mot Se
rubbabel reste sig sådana likt ett väl
digt, överhängande berg. Där var den 
stora världsmakten, vars hot hade bli
vit uppväckt av Guds folks fiender, 
där voro dessa, som fordrade att få va
ra med men som ej voro av tron och 
som, då Serubbabel vägrade dem att 
vara med och bygga, blevo fruktans
värda fiender. Men Serubbabel t::>g 
fasta på Herrens ord: Eho du är, du 
stora berg, som reser dig emot Serub
babel, till slättmark skall du bliva. 
Och det skedde så. 

Då någon är villig att gå denna 
trons väg, skall han på den finna sto
ra ting. 

Han skall likt Serubbabel finna 
G u d s g I ä d j e. Det heter, att de 
glädjas, de sju Guds ögon, då de se 
murareIodet i Serubbabels hand. Des
sa Guds ögon, heter det, överfara he
la jon;len. De se mycket stort och här
ligt på jorden, men intet är för dem 
värt något i jämförelse med Serubba
bels trosväg. Gives det väl något stör
re än att äga Guds glädje? Och den 
glädjen vinnes på denna enfaldiga 
trosväg efter Herrens ord. 

För det andra märka vi, att Herren 
för denna tro har berett en o u t
t ö m l i g k r a f t k ä 11 a. Denna 
framställes för Serubbabel i bild, bil
den av ljusstaken med sin oljebehålla
re och sina två oljeträd, från vilka 
oljan ständigt flödade, så att lamporna 
aldrig behövde slockna. Tillförselka
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nalerna voro också givna underbar 
fullhet, ej e t t rör utan s j u. För allt 
var sörjt, så att Andens olja rikligen 
skulle komma varje lampa till del. En
dast e t t var nödvändigt att akta på: 
att kanalerna ej täpptes till. 

För det tredje se vi, att Herren ger 
denna tro hela sin n å d s f u l l h et. 
Nåd, nåd med honom, heter det. Un
der nådens rika flöden är det Herrens 
hus skall byggas, och den tro, som 
öser ur den källan, skall ej komma på 
skam. 

Därför skulle ock Serubbabel en dag 
få föra fram slutstenen till Herrens 
tempel. Herren själv har gått i bor
gen för att den, som vill gå fram i tro 
på honom, skall nå målet. 

E. Folke. 

Hemförlovade ombud och 
vänner. 

l\Ieddelande har ingått, att t, <I av yflr 
Missions mångåriga, beprövade väl'lII ' l' 
,och understöd jare, folkskolläraren JohaJl 
Fredrik /{ristoferson i Sanda, Gotland, 
och revisor J. NordJing, Kramfors, få tt 
ingå i den eviga vilan. 

Vi minnas med stor tacksamhet till Her
ren drssa vura bröders vandring vid Y,lr 
sida härnere och dl'ras sa dyrbara del
aktighet med oss i evangelium under 
manga år och växlande skiften. Dp.1l in
sats, dr btt göra för kincsrrnas friilsning, 
har alldeles vbst ej upphört at t göra sig 
förnimbar därmed a tt de utträtt ur de 
s trid andes led härnere. Allt som göres i 
Guds rike och för .Iesus Kristus har evig
h etsnatur och Herren ger därat krart till att 
leva och förmeras, s5 länge det hl'ler idag. 

Det är så ljuvligt a tt tänka pa den kär
lek, som är verksnm hos våra vänlIer fÖl' 
missionens sak. Den iir all tid ett vittnes
börd om att vi äga uppfyllelsen av Jesu 
löfte: »Se jag ii r med erkl' all a dagar ill-
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till vii rIdens ändc» , ly missionskärleken 
den är om nagot ovanifrån. 

Och nä r våra vänner förflyttas till hög
re tj änst bliva banden, som binda oss vid 
vårt eviga hem, slärkta. Må vi löpa som 
de, må vi va r a vaka llde och bedjande, må 
vi hinna målet' 

-x-

Vidare ha vi den smärtfyllda plikten 
att meddela, att v~r missionär Hugo Lin
ders åldr ige fader, gevärssmeden L. H_ 
Larsson, Visby, futt hembud . Vi känna 
behov av all ge u tt ry cl, å l vårt innerli
gaste deltagande i hans ef ter! 'a nde an
hörigas sorg. ;\-1t's l smärtsamt m~l s t c det 
I,ä nn as för hans barn därute i Kina, som 
varit så långt och så lä nge skilda ifrån 
si n fader och som ej ha t iIIfälle aIl [ . be
vi~a honom den sista i<ärldstjänslen. Oc.h 
vi tänka med s~irski lt stor tac.ksamh et till 
Gud på honom och alla d ' a ndra, som äro 
villiga att giva sina ba rn a t 1Il'1T 'n rör 
h a ns tj äns t i h ednavärlden. (jö re Herren 
deras orrerg~irning rikligen fruktbärande! 

»De skol a "ila sig ifr, n s itt arbete och 
deras gämingar följa dem eft cl'.» E. F, 

.}:. 

Th ckla LilldstJ'öm, medlem av Ilvetlan
da Kristliga ngdoms[örening, har eft er 
ett uth . m g t, troge t tjän ande l,alla ts a lt 
illgr. i vilan. I trettiotvå ar har V.lr för
ening i hen ne haft en stark bärare, en rast 
och tjänande h and, a llt i förening med en 
ljus tro och elt intresse, som aldrig svek. 
Helt naturligt känna vi de t tomrum, som 
vär syster Jiimna t, svårt att fyll a. 

För, S. M. K. hade hon e tt varmt in
tresse.' Sedan många år tillbaka var hon 
även den, som arbetade dör Sinims Lands 
spridning på denna plats. 

På vårt å minnel semöte, då vi all a djupt 
kände, vad h on betytt för oss, samt s täll
des inför uppm an ingar a tt likt h enne helt 
leva rör v5r Mästare, upptogo vi et t offer, 
som vi till hennes minne beslöto sä nda till 
S. M. K., vilk en mission hon ju så varm t 
älskat. 

Frid över henn es ljusa minne' S, 0, 

Ovanstående insänt [rlln Hvelland a med
delar, att ännu en av va r a k ära vänner 
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STENINGEMÖTET 
Kan man se en skönare syn iin en skara 

människor, alla s tilla lyssnande, när de 
eviga s,1l1ningarna förkunnas? Kan man 
tä nk a sig något som är härligare att Hl 
vara meu om, när tYiveI utbytes mot tro, 
när likgiltighet förbytes i levande kärlek 
och när den svaga förtröstan på en le
vand e Gud vä xer sig allt starkare? Och 
kan man känna en större glädje än den, 
då gemenskapen blir så st ark, att det inre 
livets tankar gärna blottas ? Jag tror det 
j;nappast. 

Något av denn a syn och denna glädje 
ringo vi erfara under ~lret s Stening eveeka. 
För flera var å terseendets gUidjc s tor; dc 

hade beh ii llit fjolårets uagar i fJ-is kt mill
ne och nu längtat att få komma a ter. 

Redan fr fm första s tund kände vi oss 
hemmastadda i samlingssalen. Den va r 
prydd med· kin esiska bonader, en del syu

kallats till den h ög re tjänsten. Det ä r 
med innerlig tacksamhe t vi m innas v ~lr 
syster, fröken Thekla Linds tröm, och sak
naden efter h enne blir också stor. Väl
sign a t vare hennes minne och ]H'nne-:; 

livsgärning! Mfl Gud trös ta de, som stå 
sörjande vid hennes bår, och m å han 
kaUa någon att inträda pi\ den plMs, hon 
nu fått lämna j tj ä nsten härnere! 

L.B 

3-7 AUGUSTI 1 92 7. 
da av ];inesflicJ;or. P ~l ena viiggen fann 
man en karta över Kina, so m var över
sållad med kors, utvi sa nde de platser, p å 
vilka protes tantisk mission nu bedrives. 
Och den talade sitt tydliga språk . Vilken 
kamp och vill,en kärlek låg ej bakom var
je lite t kors. Det s tora hemlighet s full a 
landet så l:lIlgt borta blev med ens sa 
wrkligt och kom oss S a niira . l salen 
fanns också en tavla, som jag tror ännu 
mer tilldrog sig vår uppmärksamhet. Det 
var den välbekanta bilden a v Jes us, nä r 
Han m ed uppåtlyftad blick oell knäppta 
händer ber sin överstepriistJiga förbön. 
Jag har se tt denna tavla m ånga gångrr 

förut, men aldrig 
har den betytt S ~l 

mycket för mig 
som dessa Steninge
d agar ; det var so m 
om Jesu bön till 
radc:rn att han 
malte u ppenbara 
sin härlighet nu 
särskilt gällde oss. 

Under konferens
daga rna förekom 
mycket. Det vikti
gas te må här an
tydas : 

I tidi g morgons tund samlades vi en 
s tund till bön och förbön:. F rå n början be
tonades, att dessa stunder måst e betrakta s 
såsom de viktigaste om samv aron skull e 
mot sva ra det ege ntliga sy ftemålet. Dä r
för ville vi ock gärna vara med dii. Det 
nuvarande svåra missionsliiget drev oss 
oeks~l till alt ingående bedja för missionä
rerna och m issionsförsamlingen u te på 
fältet samt om ledning i fr åga om missio
nens framtid. 

Så följde bibelstudiet och om jag gissar 
rätt var det under dessa stunder, som 
hjärtana mest öppnades för Gudslivet. 
Och så skall det ju ocJ;så vara! Ingen 
makt på jorden kan ju komma med en 
s[ldan s tyrka som Herrens eget ord. 

Fol o: 1'" .. ;n W es terberg.
Utanför samlingslokalen . 
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De två ·första dag rlJ'n ~1 ledde r ektor J. 
Rinman studiet och h ans ämne var; >l(tsy
nen av Jesus och vill nesbörclet om. Jesus» 

enligt den cell tra la delen av Joh. 
12 kap. 

Grekerna såsom »portens prosely ter )) 
h ade väl kommil till högtiden rör a tt till
bedj a, men såsom icke judar hade de ing
en del i påskalammet. Vad de på avstå nd 
sett av de h ändelser som timat omkring 
Jesus kommo dem emellertid att direkt 
uttala en begäran om alt prrsonligen få se 
Jesus och möta honom. Och Jesus såg i 
dessa greker de första kärva rn a av den 
skönt han ge nom si tt lidande skull r in

bärga och varav 
han skulle >se 
och mältas'. Varje 
gång ett människo
hjäl·ta på allvar 
\'ill möta J esus har 
s tunden kommit, 
då människosonen 
s ka ll förhärli gas 
rör det hjärtat och 
genom det hjärtat. 
JeSllS - åsk ådningen 
leder ofelbart till 
Jesu förhärligand e. 

Och vittnesbör
det om Jesus ä r 

Folo: Rut Lundbe·rlj. dels .Fadel'11s röst 
[(ursledare sam.talar frän himmelen",med en deltagare. 

huru olika än 
m än niskor uppfa tt a och tolka den, och 
dels vårt vittnesbörd om honom som kom
mit till tro på honom. Hans förhärligande 
genom vad som skedde på lwrset uppre
pas ständig L genom korsets eva ngelium i 
vår erfarenhet. Och det är dessa verklig
heter som vi äro kallade att vittna om. 

Under lördagens bibels tund förde oss 
miss ionsdirekt or E. Folke in i Sakarjas 4 
kapitel, som innehåller så många mäktiga 
tankar. Det var verkligen en slund till 
uppmuntran och tröst för d E' In, som tycka 
sig vara srn~ här i världen. Grundtan
ken i det som genomgicks var: Herrens 
ord till förnyad tro iJl{ör uppgift enw_ 
Svaret på profetens fråga om de tva oliv 
träden gavs av Herren själv i hans under

bara ord om 
Josna och Se 
rubbahel. De 

förehildade 
nftmligcn Kristi 
överstepräster
liga och ko" 
nungs liga iim
b -ten genom 
vilka Andens 
olj a ständigt 

tillföres oss. 
Däri ligg-r livs
knd'ten för tron 

och dåri ligger Foto: Ester [Amdrna·r?. 
möj ligh eten för V åra 1tn!/sta. deltagare. 

dem som lro a ll utöya helig tj ä ns t. Gud 
sjä lv för igenom sin sak och möter den 
svaga trosmänniska n med sina sä rskilda 
krallkällor. - I den s tund en kände ma ll, 
all hjår tana yoro med i bönen som fö lj 
de: )Tag du våra händer och led du oss 
trollS väg till trons mål för Jesu sk ull. ») 

Därefter följde missionsstunderna. De 
mera grundläggande föredragen avhand
lade ämnen såda na som »i.VIissio nskallel
seJ))) och »)i\Iis sionstjä ns ten» sam t »1\1is
sionsmålet)). De mera berättande föredra
gen rörde sig såvä l om arbetet på mis 
sio nsfält et som om S. M. K;5 utveckling i 
det hela från dess första begynnelse intill 
v~\ra dagar. Man kund e inte annat än 
glädja s ig över a tt någo t få vara med i 
et t arbete som detta, elä r Guds ingripa nde 
och välsignelse sa tydlig t visat sig under 
årens lopp. 

Dagen avslutades med afto nbön och se-

Foto: Rut Lu.ndberg.
Framför peIl sionat et. 
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dan slä lid es 
vanligtvis fär
den till bryg
gan eller uppåt 
utsiktsberget, 

där vi i mån
skenet sjöngo 
den ena sängen 
efter den andra 
tills det blivit 
så mörkt, at t vi 
måste leta oss 
fra m till lägret. 

Att söndagen ' 
bröt in med 
strålande sol 
\'oro vi särskilt 
glada äl. Då 
kommo flera vänner 

inom oss dessa 
dagar best å om 
vi bloll vila på 
Kristus. > 

);Vi sj unga of
la sången om 
'Tonen f'r{lO 
himmelen ' men 
under dessa da
gar ha vi ock så 
römummitgen
klan gen av den
na ton i vårt 
innersta, a t t Vål' 
bön måste vara 

Xörvarunde missionärer, Folo: Rut UtndIJel'!J. att intet må 

fdln staden [ör att 
vara med oss under vår sista mötesdag, 
Gudstjänst och missionsstund anordnades 
ute i det fria och det var så s täm ningsfullt 
att samtidigt som man fick lyssna till bud
ska pen om Guds ord och Guds verk höra 
naturen~ mångstämmiga lovs~lng i vin
dens sus i trädkronorna och vattnets sorl 
utmed stranden . 

På af tonen var avslu/ningsmö/e, del ef
ler ordf., överste DiI/n er, deltagarne buro 
vittne om de olika intryck dc mottagit de 
gå ngna dagarna, Det var viltnesbörd vil
ka samshimmigt förläljde om moll age n 
vä lsign else. Här må blotL erin ra s om någ
ra hl såda na unaian den: 

)desus allena ä r k var d~l allt annat för
svinner, även upplevel serna på förld a
ringsberget. Endast om Jesns 
får stå kvar såsom den främst e, 
honom som vi se i stä ndigt 
ökad kl arhet, n ii l' allt annat 
bleknar, kunna dagar sådana 
som dessa aysiilta fi',rbliyande 
frukt. ,. 

,'Och likväl föll ' det icke', 
del SOIU var grundat på hälle
berget. Det b eSlår alla dc prov 
det utsättes för emedan dess 
grund är Kristus, Så skall 
även det verk som uppbyggt s 

komm a den tonen att förslum
mas vilka andra röster och ton er som än 
omgiva oss i livel», 

* 
»När jag kom hit till Steninge var jag, 

sasom tidigare, sysselsatt med ett s tort 
problem: lIuru få erfa ra Andens fullhet 
kan jag n ~lgon s in bli Iylld av elen helige 
Ande? Men här hal' ocksa den välsignel
sen mölt mig a lt jag ej blott på nytt fått 
se aL t hela gudomens lullhet bor lekamli 
gen i Kristus ulan ock att vi här genom 
Iron »äro upp{yllda i honom »), Kol. 2: 9, 
W, Det är alltså icke fdga om någon 1ull
het hos mig själv utan i Krislus som upp
fyller mig. S[1 bliwr d ~l Krislus sva ret på 
även denna fråga», 

:.;: 

Folo: E"tel' [,lLlldma,'k, 
På brlJggan {öre avresan, 
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Steninge slall. Folo: OllJa Rinlitan. 

s T E N I N G 
Nu äro vi ju en hel liten skara, som 

kunna kallas så, och dessa rader äro 
ämnade för alla, som antingen i fjol 
eller i ~r varit med p~ Steninge. Jag 
behöver inte återkalla några . gemen
samma minnen för att Ni skola bliva 
riktigt varma om hjärtat; dagarna där 
vara så ovanliga i sitt slag och glöm
mas helt säkert inte lätt. 

Många gånger har jag tänkt på, hur 
roligt det skulle vara, om vi på något 
sätt kunde stå i kontakt med varand
ra. Vi h ö r a ju samman; måste vi 
icke då även s t å samman? Och detta 
inte bara för vår egen skull. S. M. K. 
väntar det av oss. De ledandes tankar 
med Steningemötena ha ej endast va

»Vi n flgra flickor ha tala t om, att vi 
Sel gärna skulle vilja säga något här i 
kväll. Vi ha fätt vara med om högtidsda
gar och högtidsstunder här på Steninge, 
som ha hjälpt oss och s tärk t vår Iro. Och 
nu äro dessa dagar slut och vi resa här
ifl',i ll. Vi ve ta att på högtidsstämning<J1" 
kunna vi icke bygga vårt liv, det behövs 
nagot anna t. Men n~ir det gäller a tt tala 
om det innersta är det svå rt a tt finna ord, 
och därför ville vi i s täll e t få sjunga om 
d('n plats, där vi kunna finna vila», och si. 
sjöngo d e den sång , vars första strofer lyda: 

E v Ä N N E R 
rit att föra deltagarna djupare In 

Gudslivet utan avsikten har även va
rit den, att genom dessa möten få 
fram en kärntrupp, som är villig att 
på allvar taga upp Kinamissionen. 

Hur skall då denna sammanhål1ning 
bäst vinnas? Några tankar härom har 
väckts, vilka här meddelas, och så får 
framtiden utvisa, vad som kan bliva 
därav. 

I) Ett stort önskemål är, att a Il a 
Steningevänner utan undantag ville 

.	följa S. M. K:s verksamhet genom att 
läsa »Sinims land» . Utan denna tid
ning tror jag knappast, att vi kunna 
f ö r b l i v a Steningevänner, ty att 
uppehålla kärleken till ett arbete, om 

»Tätt vid l, or se t, J esus kär, 
Hjälp mig s täds att bliva.» 

* 
Tidig t på måndagsmorgonen kom av

skeclss lunclen - obeveklig. Nere på bryg
gan hunno vi dock sjunga några stll)ger 
och länge kunde de, som stannade kvar, 
från b.tten höra den k ända sången: 

»0, hur s:1lig t att få vandra 
Uppilt vid vår Faders hand! » 

Daga Mallon. 
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vilket man sällan eller aldrig får höra 
något nytt, är otänkbart. Vilken gläd
je skulle det inte vara, om vi visste, 
att tidningen två gånger i månaden 
nådde oss alla! 

Av intresse är kanske att få veta att 
tidningen kommer att införas häls

ningar och meddelanden särskilt till 
Steningevännerna. Dröj därför ej att 
t i l l e x p e d i t i o n e n insända 90 

öre, som utgör avgift till slutet av in
nevarande år. 

2) Vore det inte också roligt om vi 

Poto: M. Linden. 
På utsiktsberget. Steninge. 

alla hade en sparbössa? Den lilla ting
esten kan, där den står i vårt rum, helt 
säkert ofta påminna oss om än det ena 
och än det andra från våra Steninge
dagar och månne inte samhörighets
känslan skulle växa sig stark oss emel
lan i medvetandet av, att vi ibland 
(helst regelbundet t. ex. varje söndags
morgon) ville bringa missionsarbetet 
även ett o f f e r. 

Och så på nästa Steningemöte - om 
det får bliva något sådant - anordnas 
en offerstund, och då få vi se om den
na tanke vunnit anklang. 

Med denna tidning sändes därför 

till alla Steningevänner en sparbössa. 
3) Och så en sak till. Vi Steninge

vänner om några veta att det behövs 
ännu något mer om vi vilja bliva en 
kärntrupp i arbetet för missionen. Ha 
vi glömt allt annat från våra Steninge
dagar, tror jag dock, att bönens bety
delse står kvar för vårt medvetande. 
Och att det finns något som heter bön
hörelse ha vi under båda kurserna så 
levande fått erfara. 

Varje tisdagsafton mellan 7-8 sam
las en del vänner i Betesdakyrkan 

, Stockholm till bön för S. M. 
K . Hur skulle det vara om 
missionsvännerna på bönemö
tet sista tisda,gen i va'r

l e m å n a d som böneämne 
framburo »Steningevännerna» 
och om dessa vänner å sin si

da särskilt den dagen bådo 
för missionen och för varand

ra. Vore det inte för många 
av oss en hjälp att veta, att 
vi då bliva ihågkomna av bed

jande vänner och vore det inte 
en styrka för missionen om vi 

då, enskilt eller gemensamt bådo för 
den. Att vi till Steningevännernas bö
nedag förslagit den sista tisdagen i 
varje månad beror därpå, att tidningen 
strax förut kommit ut och påmint oss 
om olika böneämnen. 

Det är alltid med en viss bävan, som 
man föreslår en bönedag. Det är näm
ligen lättare t. o. m. att samla medel 
än att troget öva förbön. Därför synes 
det oss som vore det bättre att inte 
ha någon bestämd bönedag än att se
dan man kommit överens om en sådan 
ändock låta denna bliva en dag utan 
bön! Och dock ha vi idetta fall 
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:känt ansvaret så stort, att vi övervun
nit tveksamheten och mana varandra 
till ett allvarligt ingående i böneupp
giften. 

Må vi alla Steningevänner därige
nom åtminstone söka återgällda något 
av det vi själva fått mottaga. 

* 
Som det är av stort intresse, att 

ingen Steningevän tappas bort torde 
adressförändringar m. m. meddelas 
undertecknad, adress Artillerigatan 40, 
Stockholm. 

D a g a M a t t o n. 

Från föreståndarens arbetsrum. 
Rätt lå ng tid har förflutit sedan jag 

nedskrev något för vår tidning oeh då jag 
nu gör det, är det alltfort som »lands
flyktig». Med undantag av tvenne, våra 
syskon Axel och Anna Hahne, befinner 
sig hela var mission f. 11. vid Peitaiho, 
en sommartiJlfly k tsar t, belägen ungefä r 
sex timmars järnvägs resa fr~\l1 Tientsin 
vid en vik av Gula havet. Vi äro förde
lade på sex hushåll och ha det i yttre 
måtto så bra vi kunn a önska oss. l dag 
är det tred je dagen av vår konferens. Vi 
beslöto att avskilja första dagen till upp
byggelse och h ade inbjudit Dr. Jonathan 
Goforth och en missionär Guldbrandsen 
att leda mötena från kl. nio lill tolv. E. m . 
skulle vi inga möten eller förhandlingar 
ha utan endast mell an 9- 12 på f. m. på 
,de olika verandorna. Första dagens mö
ten vara emellertid så givande att vi be
slöto ha likn ande den andra dagen och i 
dag beslöto vi att även i morgon ha mö
ten p å samma tid. Gud har känts så nära. 

Goforth, i sin förkunnelse cn Elias eller 
Johannes Döparen, svänger Andens svärd 
med samma eld och värme som för tre t
tio <ir sedan. Han har en orubblig tro till 
Gud och uppmanar oss att pröva honom 

att i våra liv förhärliga honom och att 
leva ett böneliv som resulterar i själars 
omvändelse. Guldbrandsen, som genom
giitt djupa and liga erfarenheter, talade i 
går så gott om att »all nåds Gud vill full
komna oss». Han sade att meningen med 
detta »fullkomn a» var ))akkur a t detsam
me som da Petter lagede sine net)). Enda 
skillnaden var möjligen den att då Petrus 
lagade sina nät det troligen blev märken 
i desamma efter hans grova och valkiga 
händer, men då Gud lagar nä ten, icke så, 
ty han är »all nåds Gud)). 

Våra möten omväxla med mycken sång 
och musik, sång på svenska, norska och 
engelska, musik till orgel, luta och gui
tarr. Gamla fru Goforth sade till mig i 
dag, med tårar i ögonen, sedan hon lyss
nat till en sång på för henne främm ande 
språJc ))Det måste bliva något liknande 
detta i himmelen, då vi alla där en gång 
skola samlas!)) 

Brev från hemlandet veta att förtälja 
huru våra vä nner äro i s tä ndig verksam
h et för oss i förbön och delta är ägna t 
att i hög grad stärka våra händer ocb 
liva vår tro. Fran många h åll hör man 
ju den farhågan uttalas alt det läge varuti 
Kinamissionen f. t. r åka t kan vara ägnat 
a tt avkyla intresset för densamma och a tt 
mISSIOnsvannernas kärlek kommer a tt 
löpa i andra kanaler. Det vore ju ej så 
underligt 0111 sa skedde, handlade man 
blott och bart efter världsliga beräkningar, 
men Guds verk är ett himmelskt och de 
som deltaga i detsamma h a fått lära sig alt 
göra sina beräkningar, ej efter denna tids
alderns, utan eHer den store, himmelske 
byggmästarens pla ner. 

Legenden berä ttar att vår Frälsare en 
gång efter sin upps tåndelse sammanträf
fade med Petrus och a tt denne dä tillfrå
gade honom huru det nu skulle gå med 
världens evangelisering då han ej längre 
var med sina lärjungar. Härpå lär Fräl
saren ha svarat: »Jag litar pd Eder.» På 
samma sätt är jag övertygad om att under 
dessa prövningens tider vår Frälsare skall 
kunna lita på sin församling och a tt denna 
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ej skall svika hans förlroendc . Ty svårig
heler möla oss överalll och inget Guds ar
bele finnes som icke måste räkna llled de
samma. 

Den j;rislne har aldrig utlovats frihet 
från svårigheter. Han ~ir lvärlom lovad 
raka motsatse n. »1 världen haven I be
tryck.» Missionären på fället och led
ningen i hemlandet hava att möta svårig
heter av olika slag. Desamma driva oss 
ned på våra knän och vi lära på så sätt 
känna vår Gud som aldrig tillförcllc. 

* 
Från vårt 'fält n [lr o~s underrättelser 

allt ibland. Från Honan ha de dock varit 
sparsamma beroende på den politisl;a 
oro som där råder. Så tillvida h a de med
delande vi fått varit goda och breven an
das alla en glad förhoppning om att ar
betet snart må kunna Merupptagas. Annu 
är dock ställningen sådan att vi ej Våg~l 

yttra oss m ed någon visshet om när S ~ l 

kan sl,e. Nationalisterna s mål är ju att 
inlaga Peking. Ännu äro de ej där, men 
de komma nog i sinom till och rörs t då 
kan man med vi sshet fä se vad deras se
ger kommer att innrbära för landet i sin 
helhet och missionsarbetet i sin ordning. 

Häromdagen stod det att läsa i en lid
ning att av Kinas 8000 missionärer hade 
5000 rest hem, 2500 vi s tades vid kuststä
derna och endast 500 i det inre <IV landet. 
.Jag vet ej om denna uppgift är r iktig. 
Kan ske. Men det är min rulla övertygelse 
<ltt det ej skall dröja så länge innan vi HI 
vänd a om summorna och att evangelii 
budbära re lIterigen befinna sig på de 
garn la pla tserna . 

De »mångahanda prövningarna» äro 
svåra nog att genomgå. Döden skördar 
liera förhoppnjllgslulla liv, vad mångå rigt 
arbete har byggt upp rives i elt nu ned, 
så vill det synas, hån och spott m åste 
många kristna genomgå, Guds hus profa
neras m. m. men om allt detta hör till 
»eldsprOveb), d å det oä kta byggnadsmate
rialet skall förbrä nnas, så är det ju bäst 
a tt det sker så fort som lI1ujligt. 

»Himmel oeh jord skola förgå s men mitt 
ord skall icke förgi~s», säger v tlr Gud och 

llingen som förbidar honom ska ll komma 
pa skarn», 

Peitaiho den 7 juli 1927. 
;1 ugusl Berg. 

Från Jshih. (Forts.). 

Skrämd in i Guds rike. Av alla de nio 
nydöpta komma blott två på s tadsförsam
lingen. Den ena av dessa är fru Chang, 
boende y; km. utanför staden. Tre av hen
nes söner äro döpta, hennes man dog för 
ett par år sedan såsom lycklig nyfrälst, 
sedan han på sjukbädden mottagit Jesus 
som sin Frälsare. Sj~ilv har hon räknat 
sig säso rn troende från samma tid . Lik
väl har det icke varit n~lgon tillväxt i n[l
den eller n~lgon värme i hennes kristen
dom - orsaken kom rör en tid sedan i 
dagen. IIon blev hastigt sjuk, så sjuk, att 
hon förlorade talförmågan. Hon trodde 
själv, alt h ennes sista s tund var kommen, 
och h ennes familj samlades i bestörtning 
omkring hennes dödsbädd. De stunder, 
hon var något redig, var hennes själ fylld 
av fasa för döden - mera nu, genom det 
ljus, hon hade fått över sy nden och Gud 
såsom rältfärdig domare - och i ett sli
dant ögonblick sträckte hon upp handen 
mot himmelen och tecknade till sin om
givning, att de skulle bedja. Det blev snart 
svar P~l bönen, hon återfick talförmåga n, 
och då korn det: llN ej, aldrig m er skall 
jag spela, nu skall jag omvända mig rik
tigt och gå in i församlingen.) En skräck 
för synden hade hon fått; må den sitta 
kvar! När hon kort därpå besökte oss, 
sade hon till min hustru: »Tänk, så väl, 
att jag ieke dog och förspillde min nådes
tid!» 

))]m·('))-mission. Ju mer man får blicken 
öppen för den osy nliga delen av missions
arbetet, innersidan, Guds Andes verk i 
hjärtat, ju mer fylles man av tillbedjan 
oeh lov jämte det man sjunker till noll 
i sin självuppskattning. Vi så ordets säd 
men kunna srl litet iakttaga, var sädeskol" 
nen ralla, ännu mindre deras groning. Of
ta ser det ut, som fölle allt vid vägen och 
p å stengrunden, men överraskade blicka 
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vi oss omkring: än här, än där, på plat
ser, där vi minst väntat det, ha vetestånd 
spirat upp . :Men en långsflm process är 
det ofta. »Två viiIdiga strida om männi
skans själ», det blir till en tyst, seg drag
kamp, med andlös spänning följa vi dess 
gång - »~lt vilk et hilH lutar det nu?» Men 
vanligen undandrager den sig vår iaktta
gelse, Herren släpper dock icke si Il tag, 
han skall fullborda, yad han begynt. 

All få vara h a ns medarbetare är den 
största tänkbara ära och vinst. Må han 
fylla oss med en helig tdnad efter ett 
handtag P~l hans sida' Att få vara hans 
ringaste hantlangare är största upphöjel
se. 0, att Yi hade förstånd härom, och att 
vi vunne skicklighet i tjänsten! 

Ishih den 13 maj 1927. 
Axel Hahne. 

Från det lidande Kina. 

Ett rysligt dåd har förövats av rövare 
i en Shantungby norr om s taden Laiwu
hsien. Under de sista 18 månaderna har 
hela distrik tet varit översvämmat av rö
vare, och innevånarna ha levat som ja
gade villebråd. Aldrig ha de kunnat känna 
sig trygga, och i Yår utflyttade ett stort 
antal av dem till j\lanclsjuriet, för att där 
H\ iitnjuta lugnare förhiillanden. Under 
ett sådant skräckvälde yar det helt natur
ligt, att byinneviJnarna sil småNingom för
enade sig för att motstå rövarnes anfall. 
Men motstånd förorsakar alltid hämnd, 
och mer än en by har blivit S~l gott som 
helt och hållet tillintetgjord i sitt försök 
att försvara sig. De spridda rövarhopar
na förena sig vid sådana tillfällen till sa 
stort antal, :ltl elt anfall alltid är liktydigt 
med framg<ing . 

En grupp av sex byar förenade sig lär 
att försvar a hem och egendom. I skär
mytslingar med ett mindre antal av rö
varne hade några av dessa dödats. Där
för samlade sig omkring 2000 rövare, redo 
till strid. Byinnevånarne hade, för att 
bä ttre kunna försvara sig, tagit sin till
f1~r kt till en palissad belägen pa en bergs
höjd. Hit församlades män, kvinnor och 
barn tillika med boskap, grisar och hun-
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dar för all finna en tillflyktsort. Då allt 
var lugnt I,unde männen om dagen våga 
sig ut för att hämta vatten och livsmedel, 
men i della särskilda fall kom folket i en 
brvdsam belägenhet, ty innan de hunnit 
att anskalfa tillräckligt med vallen Iör en 
längre tids belägring blev hela berget om
ringat aven fruktansvärt stor skara ban
di ter. 

Då valtenförrådet i det närmaste var 
förbrukat, beslöto de sig för att kapitulera 
och sände därför sin huvudman för att 
underhandla. Trots böner, tårar och knä
fall sändes han tillbaka med det beskedet, 
att alla skulle dödas. Ett uppehfJll gjor
des i striden för att på så sätt få en bund s
förvant i folkets vattenbrist. Därefter hop
samlades bränsle kring tre sidor av berget 
och på den fjärde och öppna sidan för
samlade sig rövarna till anfall. Bränslet 
antändes, och elden hindrade folket från 
att komma undan. Under det förtvivlade 
försvaret dödades omkring 30 av rövarna, 
men deras antal var så stort, alt de h a de 
övertaget och hemförde segern. Inom 
kort hade de klättrat över murarna och 
började sitt anfall på folket innanför de
samma. 

Ett förfärligt slaktande tog nu sin bör
jan, som endast upphörde, då man kunde 
antaga, att varje man, kvinna och barn 
flV de 1800 lantbrukarna voro dödade. 
Somliga h8ngdes, andra skötos, brändes, 
stenades, ihjälslogos eller sönderhöggos. 
Av hela skaran undkommo endast trettio 
personer, som antingen låtsade sig vara 
c!ö(la eller som voro sanslösa och sedan 
aterkommo till livet. 

Somlig av dessa komma aldrig att å ter
vinna sin hälsa, men de ha berättat vad 
de upplevat och det som skett kommer 
aldrig alt glömmas av dessa bergsbor. 

l1ugusl Berg. 

Bec1jen tÖ'l" missiont.'lrerna! 


Sk'riven till missionllrct'na! 
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Till missionsvänner av olika 
samfund i Sverige. 

De orosrörelser i Kina, vilka under se
nare liden tagit formen av ett inbördes
krig pil flera fron ter, hava mer eller 
mindre störande inverkan även ]Ja d.en 
kristna missionsverksamheten i detta land. 
I n~lgra fall hava missionsstationer blivit 
plulldrade eller ap terade till logemcnt för 
soldater. I andra fall har missionsverk
samheten tillfälligt omöjliggjorts genom de 
l:rigsrörelser, som med växlande seger
lycka dragit fram och tillbaka över hela 
provinser. I å ter andra fall har missions
verksamheten hillills kunnat regelbundet 
bedrivas s~lsom före inhördeskrigels ut
brott. 

Utvecklingen av dessa förhåJlanden har 
följts med djupaste intresse av missiol1s
sällskapen i olika länder. Så har varit för
h~tllandet äve n i Sverige. På grund härav 
sammankomma representanter för alla i 
Kina vcrkande svenska missionsorga nisa 
tioner till ett möte i Stockholm tisdagen 
den 12 juli 1927 rör bön och överläggning 
rörande dessa ting. Det talrikt besökta sam
manträdet präglades av ett djupt kristli g t 
allval' och endräktig förbön för missionen 
i Kin a, missionärerna, rl" infödda kristna 
samt befolkningen i detta stora, nu så 
oroliga land. Efter ingående överlägg 
ningar beslöt också möte t a tt tills tälla 
samtliga missIOnsvänner i Sverige ett 
m eddelande rörande mi ss ionsläget i Kin a 
just nu. 

Först av allt vill mötet giva ultryck för 
sin tacksamhet till Gud för hans nå diga 
beskydd av missionen och missionärerna 
i Kina. Oss veterligt har ingen svensk 
missionär där blivit dödad under denna 
orostid. 

I egenskap av representanler för olika 
missionsorganisa tioner vilja vi ock erinra 
om den tacksamhet Sveriges krislna äro 
skyldiga missionärerna, kvinnor och män, 
vilka vågat sina liv för Kristi skull, för 
deras uppoffrande och framgångsrika ar
bete till människors upplysning och fräls
ning, för deras mod i fara och uth ållig
het i prövningar. Det stora antalet kri s tn a 
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församlingar och skaran av troende med
lemmar, lärare och predikanter, som nu 
finnas å dc svenska missionsfälten i Kina , 
vittna, bällre än ord kunna det, om bety
delsen av detta missionärernas trogna 
arbete. 

De strids rörelser, som nu oroa Kina, 
vända sig icke i sä rskild mening mot mis
sionen och missionärerna. Tvä rtom ~d

njuta dessa förtroende och aktning i vid:t 
kretsar. Dessa rörelser äro a v nationell 
och politisk art. Såsom sMana reagera de 
häftigt mot utländskt inflytande och i sy n
nerhet mot de särskilda rättigheter, som 
på diplomatisk väg tillförsäkrats utlän
ningar och av dem grundade företag av 
olika beskaffenh e t. Mottot för dessa rö
relser kan uttryckas med orden: Kina ~lt 

kineserna! 
Samtidigt rasar striden mellan kinesisk 

konserv a tism å ena och modern radika
li sm il a ndra sidan. Stora del a r av Kinas 
folk ha vaknat upp politiskt och önska 
genomföl'a reformer, vilka, enligt deras 
mening, avse att göra detta jä lterike i 
öster till en självständig, modem s tat, lik 
värdig med stormakterna i väster. Det är 
begripligt, alt nationalistiska s trömningar 
och radikalisti skt färgade slagord lätt kun
na bringa Kinas låg t stående allmänhet 
och i synnerhet dess ungdom till hand
lingar av fanati sm och besinningslöshet , 
de tta så mycket mer som Kina under den 
na kristid icke kunnat undgå a tt mer eller 
mindre p~\verkas av rysk bolsj evism. 

S{l dana orosrörelser äro emellertid icke 
något för Kina enastående. Samma strid 
för frih et och självständighet har i en 
ell er annan form kämpats bland alla folk. 
ilIissionärerna i allmänhet inse de tta och 
hysa det djupaste deltagande med della 
folk, som nu genomlever en för dess fram
tid mycket betydelsefull kri s. Missionsvän
nerna i Sverige böra fördenskull icke hel
ler lå ta sig gripas av modlösh e t rÖI'ande 
Guds verk i Kina. Det som nu sker där
ute - hur smärtsamt det än må förefalla 
och hur Etngsamt det synes förlöpa 
utgör dock en tillfällig om ock viktig epi
sod i den stora kinesiska na tionens histo
ria. Dessa tilld ragelser komma säkerligen 
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att följas av stora och avgörande segrar 
tör evangelium bland Kinas folk. Erfaren
heten från boxare:Jren 1900, 1901 lär oss 
detta. Den gudomliga förklaringen, att 
missionens Herre äger all makt i himme
len och på jorden och at t »alla folk, stam
mar och tungomål måste tjäna Honom», 
som regerar med nåd och rä tt, utgör en 
borgen härför. 

Vi tro också, att den närvarande nöden 
i Kina utgör eH av de medel, genom vilka 
Herren Gud ingjuter andlig stadga i den 
kristna församlingen där och danar henne 
till ett passande verktyg för gudsrikets upp
rättande bland Österns i'olk. 

Förh3llandet, att missionärer tillhöran
de ett missionssällslcap, nödgats hemresa, 
under det att ett annat sällsl,aps missio
närer ännu äro kvar och verka i Kina, 
har väckt undran i vissa kretsar. ?I'Ian 
har i'råga t sig, varpå den na olikhet i 
handlingssätt grundar sig. Vi anse det 
därför ]Ja sin plats att upplysa alla Sveri
ges missionsvänner om att denna sken
bara olikhet helt och hållet beror av olika 
omständigheter på de olika missionsfäl
ten. Kina är ett stort land, betydligt större 
än hela Europa. Det är för alla klart, att 
ett l,rig i t. ex. södra Europa alls icke be
höver stÖra det allmänna livets gång i de 
skandinaviska länderna. Så har det nu 
varit· i Kina. ;\{edan krig och förödelse 
övergutt ett missionsfält, har ett annat 
från det förra avlägset fält njutit nästan 
fullständigt lugn. Som ett allmänt om
döme gäller, att missionärer i norra Kina 
denna gång varit mindre ofredade, under 
det att missionärerna i mellersta och söd
m Kina haft det besvärligare. Ingen mis
sionär har, så löngt vi l,änna, vikit från 
sin post, förrän kriget direkt bringat ho
Horn därtill, eller myndigheternas order 
gjort det till en plikt att så handla. Det 
har upprepade gånger hänt, att infödda 
kristna av omsorg om missionärernas liv 
oco missionens bestånd uppmanat dessa 
att lämna av kriget häl'jade orter, till dess 
lugnare förhållanden inträda. 

Mången missionsvän har frågat sig själv, 
om tiden för bedrivandet av' missionen i 
Kina nu är tillända. Mer än ett sinne har 

gripits ay olust inlör ))det evinnerliga brå
ket i Kina, som aldrig synes taga en än
de». Rörande dena spörsmål vilja vi i'örst 
hänvisa till vad nyss blivit yttrat om in
bördeshigets i Kina karaktär och vad vi tro 
kommer att följa därpå. Här kan icke vara 
fråga om slutet på ett stort och mycket fram
gångsrikt Guds verk utan om nya utgångs
punkter och större kraftutyecl<ling för 
dess fullföljande. Huru än de allmänna 
förh~tllandena komma att gestalta sig, ett 
är visst, att mycket slora uppgifter vänta 
missionärerna i framtidens Kina, försåvitt 
den kristna församlingen där skall bliva 
en stark och inflytelserik bärare av kris
tendomens ideer, - ett förhållande, som 
i sin tur måste bliva av den allra största 
betydelse för hela mänskligheten. Såle
des är det v~lr bestämda övertygelse, att 
Sveriges _._ -stna alltfort hava en stor mis
sionsuppgift att utföra i Kina och att det 
är allas vår förmån och plikt att energiskt 
och målmedvetet i tro och hopp fullfölja 
denna gudomliga kallelse. 

Ett annat förhållande bör härvidlag be
aktas. Kinas I,ristna församlingar, deras 
enskilda mecllemmal- samt infödda predi
kanter och lärare genomleva nu en tid av 
svåra prövningar. Sedan missionärerna i 
mycket stor utsträckning för en tid nöd
gats draga sig tillbaka, äro dessa lcristna 
lämnade åt sig själva. Det är ingalunda 
lätt och i många i'all omöjligt för dem att 
övertaga det ledareansval' och den fosl
ral'eplikt, som påvilat missionärerna. Det 
närvarande måste fördenskull vara en tid 
av mycken rådvillhet och stora bekym
mer för Kinas kristna rörande fullföljan
det av missionsverket, som de innerligt 
älska och vars framgång de önska be" 
trygga. 

I mi\nga fal! bliva de dessutom oHer för 
allehanda trakasserier och svåra förföljel
ser, - då de - ehuru de i regel sympati
sera med de reformsträvanden,' som nu 
göra sig kraftigt gå Ilande - av samvets
skäl icke anse sig kunna följa de vägar 
eller bruka de vapen, som användas av 
Kinas icke kristna, stundom mycket fana
tiska reformivrare. Många bland dem ha
va sålunda fått sina hem skövlade och 
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sina familjer skingrade, medan den J,nap
pa dagsinkomsten helt och hållet förlorats. 

Det vore något oerhört, om Herrens li
dande och svaga församling i Kina till 
allt detta skulle nödgas lägga den bittra 
erfarenheten, att moderförsamlingen i 
Sverige glömt oeh övergivit henne. Detta 
skulle mer än något annat verka förla
mande och förödande P~I den förra och 
för alla tider utgöra en skamfläck för den 
senare. De svensk-kinesiska kristna äro 
våra barn i nåden. De hava vant sig att 
med kärlekens och tacksamhetens blicl,ar 
se upp till moderförsamlingen och hennes 
värderade representanter. Det är förden
skull en öm och ofrankomlig modersplil;t 
för Sveriges kristna att nu, i barnets nöd
tid, icke övergiva detsamma. 

Ur djupet av våra hjärtan och med hela 
styrkan av var kristna tro och kärlek till 
missionen vilja vi fördenskull härmed till
ropa alla våra medkristna oeh missions
vänner, att de jämte oss måtte göra Jesu 
Kristi sak och hans eIterföljare i Kina till 
föremål för ett hjärtligt deltagande oeh 
trons bön. Tusentals kristna i Kina sam
las under dessa prövningstider varje dag 
vid morgongryningen till gemensam bÖll 
för missionen, missionärerna oeh de krist
na församlingarna. De bedja om en haf
tig andlig väckelse över Kinas folie Mäk
tiga bönesvar hava också r edan visat sig 
genom särskilda gudsingripanden och tu
sentals människors omvändelse. Samtidigt 
pågår en i Kina förut aldrig skådad allmän 
kristen kampanj för spridandet av Nya Tes
tamentet bland folket. Hundratusentals icke 
kristna människor hava redan mottagit 
denna heliga bok och förbundit sig a tl 
dagligen läsa i densamma. Lå t oss möta 
dessa bedjande och arbetande syskon in
för nådens tron! Låt oss bedja. om stora 
ting och vänta stora ting från Gud för Kinas 
mer än fyrahundra millioner människor! 

Oroligheterna i Kina hava åsamkat mis
sionsorganisationerna mänga bekymmer 
och större penningutgifter än vanligt. Så 
behagar det Herren att även pröva äkt
heten av vår 11'0 och vår kärlek till ho
nom och hans verk. Det är vår bön, att 
vi alla måtte gå starJ,are samt rikare 

på tro och goda gärningar ur denna pröv
ning. Den dag torde med vi sshet j,omma, 
då Kinas kristenhet icke längre skall vara 
beroende av kärleksgåYor fra n \'ästcrlan
dets kristna. För den närmaste framtiden 
står den emellertid i större behov än nå
gonsin av var hjälp. Del är av största 
betydelse atl Sveriges missionsvänner be
sinna detta, så att de nu, i Kinamissionens 
kanske viktigaste ögonblick, icke undan
draga den sin hjälp och sålunda försum
ma den givandets nåd, missionens Herre 
i rikt mått vill besl,ära oss alla, 

Ingen bland nationerna har, proportio
nellt sett, utsbint ett sA stort antal missio
närer till de icke kristna folken som den 
svenska. Sveriges kristna hava ocks~1 un
der en följd av år intagit ett framstående 
rum ifråga Olll penningeu[Jpoffringar för 
missionen. \"i äro övertygade om att des
sa förhållanden innebära stora framtids
löften för vårt land och folk. Liksom vara 
föregångare och fäder med ett brinnande 
nit och stora uppoffringar grundade och 
1örkovrade detta Guds verk bland Kinas 
folk, må vi, deras efterföljare, vårda och 
förmera det heliga arv, de överlånlllat åt 
oss. Endast så skola vi själva bestå inför 
Gud vid vår Herre Jesu Kristi tillkolll
melse i hårlighet. Och det vi göra, ma vi 
göra i tro och hopp till Honom, som köpt 
oss alla åt Gud med sitt blod och som för
säkrat, att intet vapen kan st~l Honom och 
hans evangelium emot. 

Stockholm den 12 juli 1927. 
För Helgelseföl'bundet 

P. Rosander. 
För Svenska Baptistmissionen 

C. G. Lundin. 
För Svenska Missionen i Kina 

E. Folke. 
För Svenska Mongolmissionen 

Edmund Skoglund. 
För Svenska Alliansmissioncn 

Emil Johnson. 
För Svenska Kyrkans Missionsstyrelse 

Gunnar Brundin. 
För Svensl,a Missionsförbundet 

Sv. Bengtsson. 
För örebro lVlissionsförenillg 

John Ongman. 
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Senaste nytt från vårt fält i Kina. 
De sisla breven fr~n våra missionärer delande s~som böneäl11nc och bedja Her

i Kina meddela, att hopp om alt kunna ren leda i alit som sammanhänger med 
återvända till Yårt arbctsomr~de i Shansi iltef\'ändandet. 
förefinnes. Ställningen var visserligen fort  ·x· 

farande mycket oviss, men svenske minis
tern i Peking hade rörldarat sig anse det Yi ha ock mottagit meddelande om all 
vara utsikt till alt våra missionärer i höst missionär Mar/in Bergling samt fröken 
sImIle k unna å lervända liII Shansi. Där Hanna Wang och i deras sällskap Rudolf 
emot förefanns ej sådan utsikt belräffande Bergling samt Sven Wester äro på hem
de delar av Yårt fält, som ligga i provin väg. lVIissionsledningen på fältet har an
serna Shensi och Honan, men gemenska sett det lämpligt, alt Martin Bergling reste 
pen med dessa delar kan ju lättare uppe hem med RudoH och Sven, så alt de sist
h<lllas från Shansi, om våra missionärer nämnda komma hem i tid för skolornas 
kunna koncentrera sig där. början, och frök en Wang, vilkens semester 

Vi tro att S. M. K:s vänner med glädic är nära förcståcnde, återvänder med dem. 
och tacksamhet skola upptaga detta med- Give dem Gud en god hemresa! 

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

AlImälln3. missionsmedeI. 11~8. '])ackorfe r 10: 
]120. Koll. i Kumla missionskyrka. 1;10 11'>9. Gåva från missions ,'ällner. gm G. H., 

Rök 37: 
1121. S yfören. i Munkflohögeu, till Hanua 

n. D. 2.) : 2:) 
1160. H a bclsbolets UlIgd.·Wrc uing 2;;: 

\Vang~ unuerh. 3:,,  1161. Offergåva d . H / lJ 1927 J: 
1122. K . E., Visby, gm M. S. 10:  1163. A. L. , Sthlm :J: '
112~. E. A .. d:o, gm d:o 10: . . 116;;. A . D-n, Sala ~O: 
112:; . 2 Petr. 3:13, till R . Andersons lInderh. 200:  1166. H . J., Motala Verkstad 10: - 
1126. »Herr os del » ;;0:  1167. H. och 1. J., Göteborg 3D: 
1127. » Aunie» 10: - . 11G8. E. J., Ekc niiss jön, »med tack till 
1128. Gå vomedel fr. Dalom. gm M. S. 1:"  Glid rör siirskild hjiilp » 10: 
1129. Offc rkllv"rt fr . G. L., gm H. B., 11Gn. " Till Svenska Missionen i Kina, i 

Rova 1:3:  st. för blommor till godsågare Aug. 
1130. " Jer. Kl. 3: 26» 7:  Johanssons i Bjurvik b , r", gm E. 
1131- H . R., Norrköping, gm r. IL 100:  H .. Björköby. 10: 
1132. K . F. U. K :s Cent ralförening. gm 1170. H. R, M a riestnd 10: 

K. M. A ., till Maria Björkluuds 1171. A . B. , Sl<ellefteä 15: _.. 
undcrb. "O: - 1172. "En llIin nes-krnns pt1. flVl. folkskoll. 

1133. Koll. i Edane 13: 03 .r. Kristofe r solls. SaDda, bår, skänk!: 
1134. D :o i Hel'l'l.(;'::-u 11: 7:1 av vänner». gm H. K. 1G2: 
]J~ :; . D:o i Rag-o urlld 8: RO 1173. K. G., Sthlrll 40: 
1136. D:o i Engebäck 8: 9Li un A' O., NordOl'ön ~(I: -

r113i. " Herrens 'tionde" 100:  1176. »X » ~O.
1H8. "Ps. Sr): lO" :100: .  1177. Koll. vid möte för S. :M. K. i Skövde
1139. E. J., Boden, till J. Aspbcrg-s underh. 100: 14/8 131: 
1140. Rökg syförening 100: 
1H1. »Tallt A. )" gm Ch. A., Vadstena 10: 1178. "HClT () lI~ tiond p. » 10: 
1142. "En kinaviin " , gm d:o 10: 1180. F. K .. Röd :ienii s . " en l>lomma på 
1143. S. och C .. sparb.-rncdel. gm d:o e" - Sofia Hedströms gnl v " (;0:

11-14. E. A., d:o, gm d:o 5:· 1181. » ~{jsRionfo; vän , B·fors») 7;>: 

114;,. J. G. gIn d:o ;-1: - 1182. G. K.. Björköby 20: 
1183. }) OllUOIUd » 30: . 1146. " Ur Guds rika förråd", gill u:o 10:

1147. H. Lj., gm O. L .. Skövde 10:  1184. ~) Tionu e » 40: 
1183. " En blomma på Tbc kJu JJin(] s(röms1149. H. J .. Katr'ineholm, "i flllledll. av 


missionär R. Bcrglings GO-ärsrlag), ;'0:
 bIl!" ) 10 : 

1150. A. L .. oUerkuvert, gm A. B., ~kt'l 11S6. " Onämnd, SjötOl'l). gm C. W. C .. 
Lek~be,..g' ;'0

lc fteå lO: 
1151. N. S ., tackoffer. till E. Sjöströms 
 1187. A. V., Skövde :i 

uo<lo\'h .. gm d:o 10:  118S. Värna mfg :'0 

1152. E. oh H. S ., till d: q, gm d:o ;,0:  1l8~. ) Hi~ n'ells tionde». gm )[, 1.1 . 18 
115n. H. H .. ::\Iedl e. sparb.-Ill cdcl. gm d:o 6: jG 1190. »Ps. 91: - » , 100 

11j·1. Un(lers ll kcr s lIUg 
 ;10: -- 11'1. .A.~ ' B - rn , Ärt:), » till d o h c n"' änd a udc 
u:,;;. 100: - rn issionHreJ'un ~, 10 
llf,ji, Koll. vi d S leningemötet 7/8 1n27 107: :);, 119G. " Ps. 28: 8, 9" lO 
1157. ~fi ssionso l~rer i lCölabs, gIn S. A., lin. ][nraby s.yförenin:;: 40 

Triifl ct 36: 88 1198. M . R., Aguullury,.1 40 _ . 

S. J., Eksjii 
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1199. O. H . K. r - d, till C. och E. Bloms 
nndPrh.: Jr . Hv etl anda 150: - , Jr. 
Biiekse<la :;0: - , fl'. Ko n'berga 100: - . 
fl' . Holsby 125: - , fr. Nag-In 'l'p 50: - , 

t ill )[. T,indens underh. : f l' . DI 
riksda l 2;;: - , fr. Korsberga 50:-, 
fr. Na~l arp ,,0: - . 

till Judith Hultqvists underh.: fr. 
;'-In~larp 50: - , fr. Mörtery!l 150: - , 

till S. )f. K., spa rb.-medel fl'. 
Hvetlanda 2G·l: 26. fr. HolsbY 31: ~ O, 
fr. Skede 10: -, fr. B iie kseda 34:-, 
fl'. Korsberga 25: -; till S. M. 1<. 
Il'. K orsberA'D 50: - . fl'. l"ifleknlL 
7,,: - . »E n blo l1l1l1lL på 'rhekla Lind
~ll'öms grav» ]01: 10 1 ,~00: 86 

1200. »En Dlissionsviin J) ;JOO : 
1201. »Med hjlirlevann hälsning fr å n en 

ganltn» L lIli s~ions viin ) lO: 
1202. M. J .. SöndAA'siiA'g, A'm A. D., Krist

dala. t ill Minnie Nicholsons underll. 10: -. 
1203. Behålln. fr . ~ll sö ndagsskolfcsL 

Ma~hn\tskog, till d:o, ~m d:o 
1204. Drifsc ryds syfö ren ing 
1206. M. K, Magra 
l:!ll7. A . R .. Malmö 
1208. »A. B., ti ll missioniil'crllas nnderh. 

ute i Kina», gm M. Ph. T., Lin 
köping' 

1209. Olm s tads Västra Al'bc ts förening 
1~10. ))Gunua r » 
1212. S., Sthlm 
121:3. M. C., Axv:ill 
1214. E. S.. Nii ss lludet, »et t lö ft e till 

H erren » 
l ~l:,. " Till J es u tjiinst » 

lR: 50 
;,0: 
~O:-

200: 

20: 
~:J: 
:lO : 
10: 
j: 

~::i: 
50: 

Kr. :;,206: ] 2 

S. M. K :s Pensions fond. 
1121. )Ial. 3: 3 50: -

Kr. jO: --

Sä" "kiltla änd amål. 
lilA. A . P., S lol.'vxeta, till ör esskrifter ;JO: 
111;2. . »H el'r en känn er de sina», spatb .

medel och offerg, va till Ma r ia P et
tel·sson. att nnv. ettor gOl tf . 33 : 2:; 

1164. A . E ., Dnvbo, till kvinnoorb. i R lln
ch eng jO:

1175. P. E. W., D:iursholm, föl' Hang. 
SUIIA' Hsi-lien :10:·

1179. J. A. V. r., Mönsler ås, rör bibelkv. 
i Pneho\\' 2:;: 

1192. E.. och M. Ph. T., Linköping. till fru 
H. 'l'jädcr att anv . efter gott r. l :, : 

1193. . D :0 , d :fr, till ' ~rartin Bel'gling för d:o 10: 
1194. Onämud, ti ll Mnria P e ttersson för d:o 10: 
] 19:, . Onlimnd , till HiJtn a Tjäd or rör u:o 10: 
1~1)5. Onämnd 25:
Ull. Till . :Maria lylin, ) födelsedagsgåvu 

av vänner». att a nv . efter go tt r., 
gm S . L., Ystau 100: 

Kr. 338 : 25 

Allmänna missionsmp.dc l 5,206: 12 
S. M. K:s Pensionsl'ond 5U: 
Särskilda ändamål 338: 25 

Summa under augusti mån. 1921 Kr. 5,594: 31 

Jl ed varmt lack /iII varje givare! 
,· Gud är "är tilli'lykt och viir starkhet, en 

IJ .;ii lp i nöden, "iii beprövad. » Ps. 46: 1. 

R.\ TT ELS E. 

I Nr. 12 av Sinims Land s tar i redovis
ningen för juli No. 071 h. 15, skall vara 
J: - . Som slutsumma p':' Allmänna mis
sionsmed€l s l ~,r kr. 4,258: 86, skall vara kr. 
4,283: 86. 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 19 27 i s in 32:dra årgång. 

Orf'1all fö r Svens im M issionen i Kina, 
ansv;rig utgivare: Erik Folke. Redigerad 
under med verkan a v Martin Linden m. fl. 
Utkommer med 20 nummer om å ret, somt 
innehåller u ppbyggel sear tikl a r, b ibelstu
dier, brev fr. Kina, samt missionsnotiser 
frå.n när och fj'irran. 

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

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

PrenumerantsamIare, som verks tä.lIa 
prenumeration ii. närmaste postkontor, er
bälla, mot insändande till expo av postens 
kvittenser, kr . 2: 25 för varje 5 -tal ex. men 
då intet friexemplar . 

Nä,· ö ex. eller därutöver rekvireras från 
exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhälllls gratis från ex
peditionen. Redaktionen. 

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

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 4459. Norr 22473. 

INNEHÅLL: 
m. - Herrens ord till tron. - Hemförlovade ombud och vänner . - Steningemötet 
3-7 augusti 1927. - Steningevänner. - Från missionärerna. - Till missionsvän
ner av olik a samfund Sverige. - Senaste nytt Iran vårt fält j Kina. - Redovisning. 

- ?I'Iissionstidningen Sinims Land. 

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

Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebologet. 1927. 
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AN8VåRlG UT GIVARE: E. FOLKE. 

"Guds l..ver/( måste goras och jag torde dö. 
l 

" 

)) Guds verk måste göras och jag torde »Guds verk måste göras och jag torde 

dö », dö», 

0, må ;ag i tid det besinna! Så hjå"lp mig, o Jesu, alt verka 

Mill liv är så flyktigt - allt kött är Ditt verk och ej likna den vacklande 

bloll hö, rö, 

Och snarl skall det budet mig hinna: Nej, värdes mig liva och slä/ka 

Gör redo för pundet, som gavs dig! Till fasthet och trohet i striden I 

}) Guds verk måste göras och jag torde 

dö - , 

Men har du m ln Frå"lsare blivit, 

0, lär mig med villiga händer ock 

strö 

Omkring mig de gåvor du givit, 

Till gagn för ditt rike på jordenl 
Ur " Sam lade Så nger> av L. S 

En om vänd hed n ings ord , då h an liimnade sin gåv a till mi ss ion en . 
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G L Ä D J A N D E E R 

Varje gå ng vi se tillbaka på vad Gud 
har gjort för oss och länka på huru ban 
burit oss och talat till oss, då blir hjärtat 
så fullt uv tack och lov , så att vi glömma 
allt det tråkiga , som Gud sänt oss, Då 
mås te vi lova och tacl<a Herren, och då 
vilja vi inte ha det för oss själva. Då 
vilja vi alt a lla folk skola höra det. 

l\'är jag reste ut, hörde jag inle lill Mis
s ionen, och do ck hörd e jag till Missionen. 
Jag var ej antagen som missionär, utan 
utresle i sällskap med mina föräldrar. 
Milt hopp var doc!< att en gång få stå som 
S. M. K:s missionär. Jag lacka r nu Gud, 
att han ledde mig så och gav mig della 
tillfälle alt pröva, huruvida kallelsen var ' 
verklig eller om det bara var min egen 
mening och längtan. .Jag såg emellertid 
allt ldara l'e och klarare, alt det var Gud 
som kallat mig, och därför kunde jag, då 
liden var inne, med visshe t inlämna min 
ansökan till lIliss ionen, 

Tiden har gått så oändligt fort. ,Jag har 
känt mig så lyck lig, Jag har fått tacka 
och lova Herren för allt vad han givi t, 
för alla tillfällen till glädje, Och inte minst 
emedan jag få lt känna, huru missions
vännerlla ha bett för mig, och huru Gud 
hört deras böner. 

Vår h emresa har gält mycket lyckligt. 
När vi behövde kunna men iute kunde 
tala ryska , gav Gud oss t. ex, ett par sven
ska missionäre r bland ryssar till ressäll
skap. Så lade Gud allt till rälla för oss, 
och vi kund e med glädje och frimodighet 
färdas h ela vägen hem. 

Många olika förhå llandcn ha mött mig 
i 'Kina sedan jag som 18 års yngling reste 
dit ut. Jag tänkte en gå ng, alt hade jag 
anat, att jag så ung skulle möta sådana 
svårigheter, så kanske jag dröjt med ut
resan ett par år. Men mitt under all nöd 
har Gud givi t sådan tröst och glädje, 

, Under dina vi ngars sk ugga jublar jag'. 
Det ordet kom till mig, då jag år 1925 val' 

,; Alllcckllin gnr frå.n e tt auf'örrt nde av mis
sionär j"lartin B el'gling "id 8, M, K:s llö s tmöte 
den 20 sep~ 1927, 

F A R E N H E T E R.* 

ensam i Hoyang, All lllilt under strid oc h 
oro få e ll sådant ord, det var något un
derbart. Så nek jag undan för undan lära, 
att jag skull e jubla mill undcr de största 
svårigheterna. Många gånger v ille hjärtat 
kanske bli oroligt och ängsligt, och man 
tyck te, aH den börda man hade att bära, 
var lit e t för luog, men då kom Guds ord 
så lju v l igt: Det är jag som bär allt sammans. 

Elt annat ord, som vid ett tillfälle gladde 
oss var Job 11: 16-20. Det var då Hoyang 
belägrades. Vi samlades, so m vi brukade 
göra, till bön inför Gud, och kom att läsa 
detta ord, och genom det blevo vi alldeles 
lugna, Det var så tydligt Guds ord lill 
oss. Vi togo det precis som det stod, och 
vi kände oss lugna och glada. 

Vi sovo varje nalt, vi Dngo vara utan 
förskräckelse, och många komma för all 
söka vår ynnest, bland dem isynneehet 
säda Ila, som under fredstid aldrig v ille 
höra talas o m oss. 

Roligt har det var it för mig a tt tillsam
mans mcd min far få resa upp ibland 
bel'gen och besöka de enkla naturliga män
niskoma där, som skyndade oss till mötes, 
som gärna ville höra Guds ord och tyckte, 
att vi stannade föl' kort tid , varje gång vi 
komrno. Glädjande har det varit få vara 
med på stormöten och se alla dessa glada 
troende, som buro en helt annan prägel 
än de icke kristna. l\'1ycket glädje har jag 
å tnjutit tillsammans med pojkam a i en 
å lder från 6 år ända upp till 18- 20 år, 
somliga kanske äldre ä njagsjä lv,ja, ända 
upp lill 28 ål'. Jag har fått vara ibland 
dem, leva ibland dem och visa dem litet 
av Kristi kärlek och lå ta dem se, vad Gud 
h ar gjort med m ig, Jag tror, att pred ik
ningar intc äro så viktiga, som just detta 
all l eva Kristi liv ibland dem. 

Jag kommer så väl ib åg de små poj
karna mellan 8-16 år, Vi brukade samlas 
om onsdagsln'ällarna efter skolans afton
bön ett s tycke ifrån skolan på mitt rum, 
Da komma de, men icke emedan de visste, 
a tt de skulle få någo t, Jag gav dem av
siktligt inga gotter dessa kvällar, även om 
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Foto: M8rlin Bcrglill!( . 

Fura bröder av vilka de 8 äldsta i våras 
gingo i Hoyang gosskola. 

jag annars ibland stoppade till dem något. 
Oå samlades vi till bön, och då fick jag 
höra den ene efter den andre öppna sill 
mun ock stappla fram några ord: ,Herre 
Jesus fräls mig D. Det var dyrbara stunder, 
då vi fingo se, hur Guds Ande arbetade i 
de ungas hjärtan. I vår Ynglinga1örening 
fingo vi även se stadens mellanskolas 
pojkar vara med. Jag Ilar till den na slwla 
så lt inalles 40 testamenten och 3 biblar 
och till lärarna 6 biblar. Bakom dessa köp 
ligger inte bara nyfikenhet utan jag tror att 
de också v isa, Il um Gud arbetar ibland de m. 

Mina tankar gå också till mina kära 
fångar ifängelsel. Oms tändigheter'nagjorde 
alt det b lev fängelse i Hoyang, fastän det 
egentligen bara var häkte. Fångar fördes 
dit för att sedan vidal"e transporteras, men 
på grund av krig och oro fingo de kvar
stanna d är. 

Den förste vi fiugo se vunnen för Gud 
var fängelsedirektören själv. Varje gång 
vi ej kunde besöka fångarna har ban se
dan besökt dem och talat till dem. Varje 
fånge bar elt ex. av Nya Testamentet, och 
varje ny fånge S01ll kommer får en bibel. 
del eller ett l'\ya Testamentet. Mycken 
glädje har jag fått åLnjuta, då jag ha1t till
rälle att besöka dem, fåll sitta tillsammans 
med dem och tala med dem. 

En och annan ha vi, sedan de blivit fria, 
fått se vid våra möten. Han har kanske 
känt sig något osäker. Han vet knappast 
vad för samling han kommit in i. Han 
vet bara, att där finns någon, som hal" 
ta lat med bonom om Gud. Så ha under 

årens lopp ett par fångar kommit lill lro 
på Herren Jesus. 

Minnena dröja även vid alla bibel kurser 
vi haft, och vid opiepalienterna som gåtl 
igenom fars asyl. Hur mycken glädje ha 
vi inte förnummit, när vi fått se, huru de 
böl'jat söka Gud, huru de funnit honom, 
och sedan ha gått bem och talat med sina 
kära. Det vore så oändligL mycket all 
berätta , so m visar huru Gud för sitt verk 

En erfarenhet, som utgör exempel på 
hum Gud berett mig glädje, rent person
ligt, kanske jat också skulle tala om. Jag 
kälide mig rält så ensam en gång i fjol. 
Jag tyck le, alt det skulle vara bra roligt 
a tt ha någon jämnå rig manlig kamrat. Oe 
andra på missionsstationen, fröken Ester 
Berg och fröken Estrid Sjöström, mor och 
far, de voro dock icke jämnåriga manliga 
l;amrater. Jag bad därför till Gud, alt 
han skulle sända mig någon manlig kamrat. 
Då fick jag ett brev om att ett par väll
ner fl'ån min tid vid bibelsl<olan i Norge 
sk ulle koml11a och stanna bos mig i åtta 
dagar. 

Förutom mycket annat, t. ex. den stora 
glädjen varje gång vid våra dophögtider 
då vi fått se stora skaror förenas med för
samlingen, har det sluLligen varit så gläd
jande alt få se, huru Gud, när jag varit 
nedböjd, kommit och mött med sitt egel 
ord på ett så naturligt sätt, som om ban 
slått framför mig och som om det ordet 
inte sagts till någon annan än just till 
mig. Somliga gånger har det varit ord 
av varning, andra gånger ·ord av tröst, 
åter andra ord av uppmuntran och upp
maning till tillförsild. · En g:1ng då jag 
va r mycket orolig, gav Gud mig t. ex. 
orde t i Josua bok: Förfäras icke! Ja hur 
skulJ.e det gålt för mig, och hur skulle 
det gå för m ig, som alltid är så rädd u ta v 
mig, om jag icke ha1t och hade Herrens 
ord: Frukta icke, ty jag är med dig, var 
icke försagd, ty jag är din Gud. Jag s lyr
ker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller 
dig med min rättfärdighets högra hand. 
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Höstmöte med välkomstsamkväm. 

Den 20 sept. fingo VIlllom Svensl,a 
Missionen i Kina börja vårt offentliga ar
bete för hösten i Stockbolrn genom ett 
välbesökt och välsignelserikt höstmöte på 
Stadsmissionens lokal vid Stortorget, vid 
vilket möte ä ven missionärerna i:llarLin 
I3ergling och fröken Hanna \Vang hälsa
des välkomna till Sverige från fället i 
Kina. 

Kommittens ordförande, överste H. Dill
ner, ledde mötet och öppnade detsamma 
med ett anförande, i vilket samtliga de 
närvarande, men särskilt de bemkomna 
missionärerna, hälsades välkomna. 

Efter överste Dillners anförande och 
sedan direktör Edm. Skoglund sjungit en 
solosång, överlämnades ordet åt missio
när k/arUn Bergling. Nå go t utförligare an
teckningar från detta anfbrande införes 
på annat ställe i delt a nummer av Sinims 
Land, varföl' ,' i ej bär ingå på något re
ferat utav detsamma. Så mycket torde 
dock även här behöva siigas, som alt den 
återblick, Martin Bergling gav oss, ej blott 
stämde hans eget sinne utan även åhörar
nas hjärtan till tack och lov för all Guds 
nådefulla godhet. 

Erler Martin Bergling talade [röken 
Hanna Wang. Hon framförde först sitt 
varma tack till missionens vänner, som 
så troget genom förbön och offer stått 
bakom och varit stöd för henne och öv
riga missionärer. Hon uppmanade dem 
också att icke förlröttas ulan i stället om 
möjligt ännu ivrigare stödja och hjälpa 
under denna tid, så full av prövningar 
och strider. Så erinrades vi oro, huru 
Gud under de år, som flytt, även för frö
ken \Vang visat sig underbart trorast och 
stor. Hon hade fått \'ara frisk hela tiden 
utavarbetsperioden i Kina och hade med 
gläd.je fått tjäna Gud därute. Aldrig ha
de hon ångrat, att hon sade ja till Her
rens kallelse, då han kallade henne all' 
utgå såsom missionär till Kina. ~ 

lien av att vistas på Eina Inlandsmis
sionens språkslwla i Yangchow. Redan 
där fick lIon och hennes l,amrater er
fara, huru Gud hörde bön och kom med 
sin nådefulla hjälp. En gång var t. ex. 
staden utsatt för en förskräcklig eldsvåda, 
då 23 hus upphrändes, och då även språk
skolan var allvarligt holad. Där ropade 
man emellertid till Gud i sin nöd. Bön
hörelsen kom också, i det alt vinden vän
de sig, och så fick dell lJändelsen bidraga 
till att tron på Gud och på att han hör 
bön stärktes. 

En annan stor bönhörelse, som gavs 
ele"erna vid språkskolan, var, alt en ut
av de infödda läral'lla där, som svar på 
mångas bön er, llnder denna tid tog steget 
helt över på Herrens sida. 

Efter fyra månaders vistelse på språk
sIwIan, Hck fröl<en \Vang resa upp till S. 
i\1. 1\:s arbetsfält. Hon hade hört talas 
om. provinsen Shensi och vad hon bört, 
hade kommi t henne att förstå, alt denna 
provins var en »fö rskräcklig> provins, en 
rövarprovins. Gud hade emellertid givit 
henne vi sshet om att just till denna pro
vins och till staden Tungcbow där var 
d e t, som han ville sända henne. Ditledde 
också Gud hennes steg, och så kom hon 
till denna plats för alt där tillsammans 
med missionär och fru Svensson kämpa 
HerrelIS slrider. ~ 

De striderna hava alltid varit bårda, ej 
minst i Tungchow. Näppeligen finnes väl 
på vårt fält någon plats, för vilken så 
många tårar fäJlls och så många böner 
uttalats som Tungchow. Ditkommen möt
tes emellertid fröken \:Vang utav under
rättelsen 0111 att de troende lago emot 
henne såsom ett svar på sina böner. De 
hade haft tre böneämnen; de hade hett 
om eLt predikotält, om ytterligare en kvinn
lig mi ssionär och om en flickskola. Pre
dikolältet hade de redan fått, nu kom frö
ken \Vang såsom ännu en kvinnlig mis
sionär' med uppgift att arbeta ibland dem, 
och så småningom fingo de också en flick-

Första tiden i Kina åtnjöt hon [örmå- ~skola. 
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Slutlig~n fingo vi följa fröken Wang på 
resor i distriktet och besök därute i by
arna. HOll tog oss med och försökle lära 
oss känna åtskilliga utav dem, som Her
ren fått vinna för_sitt rike i dessa trak
ter. Vi fingo se något ulav striderna, som 
utkämpats, men också något av segrarna, 
som vunnits. Ty även i Tungchow och 
distriktet där vinnas segrar för Guds ri
ke. Gud går framåt och för silt verk till 
seger, och även nu, då Gud tagit miss io
närerna ifrån arbetet där, fort
sälLer ban utan tvivel Själv med 
sitt arbete. Må vi blott taga del 
däri genom våra böner och Yiirt 
offer! 

Avslutnillgsanförandet böll s H\' 

missionsföreständare E. Folke, 
som erinrade om huru Herren 
Jesus drevs utav ett kärlekens 
'. måste', som gjorde, att han inte 
kunde annat än gå omkring och 
hjälpa alla dem, som behöwle 
bans hjälp. Så gjorde han, då han 
själv vandrade härnere, och så 
gör han allt.iämt genom sina tjänare. Sii 
vill ban också göra genom oss. Han har 
ett uppdrag för oss. Må vi blott, drh'na 
av hans l<ärlek, träda in i uppgiften, så 
att Guds planer med och för oss bli för
verkligadel 

Under mötets lopp erinrade överste 
Dillner om den gåva, Gud givit vår mis
sion genom fröken Sigrid Slorckenfeldl, 
genom det arbete hon fått utl'öra rör vår 
mission ocb det kärlekens inlresse, som 
hOIl så troget visat densamma. 

Efter den gemcnsamma tesupen avslu
tades till sist mötet av missionär rh. Sand
berg mcd ett kort anförandc och bön. Di 
rcktör Skoglund bidrog med sina solo
siinger till att göra mötet så givande, som 
det verkligen blev, och med tacksamhet 
till Gud återvände vi från detta möte, så 
rikt på uppmuntran och välsignelse. 

M. L 

Steningevänner! 
Viss t är dct roligt, att vi äro spridda 

över hela vårt land, men ibland skulle jag 
önska, att alla vore hemma i Stockholms
traktcn. Så t. ex. söndagen den 11 sep
trmber, då vi voro utbjudna till missions
direktor Folkes hem »Kliflpan» på Drolt
ningholm. Dagen började mulen; men sa 
småningom kom solen fram allt mer oeh 
mer, och till sist blev det s trålande, flö-

Eli Sleningeminne. Foto: A. Tbunq-visl. 

dandc solskcn, som förgyllde allt i na
luren. 

Det var som cn fläkt från vårt vackra 
Steninge. Missionsdirek torn ledde en an
daktss tund. l dagens text återfanns språ
ket: ))Kommen till mig I alla, som arbcten 
och ären betungade och jag skall veder
kvicka cden). Det var S~l stilla och man 
för stod, att orden föllo ned i mottagliga 
hjärtan. Vi hadc ju egentligen samlats 
omkring missioncn, men hur väl behövde 
vi inte ännu en g;-Ing få höra denna inbju
dan för att på nytt få överlämna oss 
själva! 

Så fC>ljde en trevlig stund omkring 
kaffebordc·t, varefter vi åter samlades, den
na g:lng för att dryfta )) Steningefr;'gof)). 
Ocksa nu blev det en givande stund. Den 
ena s~\n ge ll avlöste den andra. Mest sjöngs 
tacksägelsesanger, och genom dem blevo 
hjärtana varma. Man märkte, hur Ste
ningetaJlkarna omfattats m ed l<ärlek och 
intresse och <Jet påpekades, vilka stora 
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möjligheter v~lr sammanslutning äger, blott 
vi förbliva den trogna. 

Samvaron avslutades med bön; då gingo 
tankarna ut till Steningevänner i hemland 
och h ednaIand. Och den inre gemcnskap, 
som i dylika stunder kan l<ännas så stark, 
förnams så tydligt. 

Några förmiddagstimmar ila dock allt
för fort; snart var det tid att återvända 
till staden, vilket vi denna gång gjorde 
med glädje och tacksamhet över va r 
första »S teningedagll . 

* 
Den 27 september var j u utsatt till att 

!J!iva vår första gemensamma bönedag. 
En liten skara av Sll"uingl'vänner hade 
samlats i Betl'sdakyrkan. 

»VilJigt kommer dilt folk, när du samlar 
din här; i helig skrud IWITllllel' din un.!.(;( 
skara inför dig s~isoll1 dagg ur morgon
rodnadens skötc» var dcn hiUsning, SOJll 

överste Dillner i inIedlIingen gav oss och 
den vill jag nu sända vidare u t till alla, 
som inte kunna vara med. 

Daga MallOIl. 

Sigrid S torckenfeldt. 

,\ ter h a r en av våra äldre vänl1er Oell 
Illl:darbetare fått hembud. Efter en kort 
sjukdom gick fröken Sigrir! SIorckenfeldl 
den 1,1 dennes över gränsen för alt vara 
med Herren. 

Fröken Storckenfeldt lämnar ett stort 
tomrum efter sig i Svenska 1l'Iissionen i 
Kina. Alltsedan 1908 h ar hon varit med
lem av Missionens Kvinnokommitte, och 
under de senare åren har hon varit S. M. 
1\::5 representanl i Svenska Missionsrådets 
Kvinnok ommitte . I syföreningen har frö
ken Storc!,enfe1dt ta !-(i t en mycket verl,sam 
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del. Vid S. M. K:s veckobönemöten i Be
tesclakyrka n och. vid våra övriga möten i 
huvudstaden har hon nästan aldrig sak 
na ts. 

fröken Storckenfeldt hade alllid ett myc
ket varmt hjärta för missionärern as barn 

Sig rid Slorcken[elJI. 

och hon sökte använda varje tillHiJle att 
för dem mildra smärtan över förs akelsen 
all ej få vara hos sina föräldrar. 

Missionärerna voro henne ock mycke t 
kära. Alltid då tillfälle bjöds, beredde hon 
dem i sitt hem rik vederkvickelse. 

Detta personliga intresse, denna h ä ngiv
na kä rlek och denna aldrig svikande tro
het i missionens tj ä nst, som vi alltid mött 
hos fröken Storcl;enfeldt, är mer än allt 
iJnnat på jorden ägnat att stärka modet 
hos Guds kämpande skara, särskilt i dessa 
tider, d ~t striden blivit h et och h~lrd S~I SO lll 

aldrig (örr. 
Pörlus ten aven sådall medarbetare käll

IH'S mycket smärtsam, men vi Et hfimta 
Iröst (brav, a tt hon nu gäll till det lann, 
där hon ~t tnjut e r störs ta sällhet i gemen
skapen med sin Frä lsare och har s törs ta 
möjligheter att tjäna honom. 

Fylle nu Herren de glesnande leJen I 
Give h an oss alla nad att varD dera,; e[
tcrföljare, som genom tro och tålamod 
bl iv it löftenas arvtaga re! 

1::. Folke. 
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Icke endasl Svenska i\Iissionc ll!; i Kin::t 
missionärer och vänner förlorade vid frö 
ken Sigrid SlockclIfeldlS bortgång cn vann 
vän. Aven missionärerna s barn gjorde en 
liknande fÖl'l ust, ly även de ägde i henne 
en trogen vä ll. 

Häl' liksom eljest när det gä llde a!"belet 
lör Glid, famnade hennes rika hjärla vitt. 
~ren jag tror, att särsk ill vi missionärs 
barn inom S. M. K. på ett alldeles särskilt 
~ä lt voro inneslu tna i hennes böner och 
lankal' sam t ringu mottaga många yttre 
bevis pa henn es kärlek 

Huru m å nga gånger tog hon ej emot 
oss i sitt hem! Med varmt intresse följde 
hon oss P~I Vdra olika vägar genom livet. 
\'id det [lrliga av Missionsr< dets Kvinno
kommitte anordnade samkvämet för mis
sionärsbarn val' hon alltid med, uch en 
s lor glädje var det att då f< möla henne 
och se hennes glädje. 

Nu är vå r kä ra T a nt S. St. ej läng)" 
bland oss som förr. Men iindo'k känna 
vi, alt vi alltforl äga henne. Jesus sade: 
»Vadhels t I haven gjort mol en av el sa 
mina mins la bröder, del haven I gjorl IIlOt 
mig.» 

fl enrik Berg. 

Tacksägelse för »glädja nde erfarenhe
ter» . s. 202. 
.1'acl~sä.gelse Iör viils ignelse r mottagna 

Vid MISSIOnens höstmöte, s. 204. 
Tacksägel se och förl.Jö n för »Steninge

\'ännerna » och för dera s insa ts i missions
arbetet, s. 205, 206. 

Tacksiigl'lse Iö]' vael Gud givil genolTl 
l'rökrll S. Stort'hnJ'eldt och Mn OlTl alt Gud 
lI1~t fylln de glesnade leden, s. 206. 

;'IJiss ioll sreso r och möten i hemlandet, s. 
207, 208. 

Missionsförsäljningen i Slockholm, s. 208. 
Missionärel'l1as planer på återresa till 

fätlel , ~. 208. 
Ställninnen på rältet, s. 210 f. 
'1ission;)wnferensen i J er usalem, s. 213. 
Stormötet i Sa ugor, s. 214. 

LA N D. 207 

Hemkomna missionärer. 
Söndagen den 4 sept. a nkolIllIlO IIlissi'l

närerna fröken Hanna Wa/lq och Martill 
Dergling samt i deras sällskap Rudolf 
J::ergling och Sven 'Wes/er med b ~tlen fr , Il 
Finland till Stockholm. 

Hesan fdn Kina till Sverige hade för 
dem g:.ttl synnerligen hastigt och had e 
varit mycket go d. I allt h ade dc falt se, 
huru Gud i sin nåd bana t och förberetl 
den vä g de sk ulle vandra. Referat fr ,\ n 
välkomslmötet, som å lerfinn es på annat 
slälle i detta nummer av vår missionslid
ning, talar närmare h ä rom. Här vilja Yi 
emellertid begagna t ilJHillet för all till vånt 
hemkomna mission ~i rer rå uttala elt varml 
oeh hjärtligt: Välkomna hem! 

Missionsresor och möten. 
nder sista liden h a flera av våra mis

sionärer och hemarbetare varit lIpptagna 
a v en livlig reseverksamhet. Kandidat G. 
Il. österberg haj' företagit en lä ngre resa 
lill Norrland och planerar nu en missions
resa på GOltla nd. Missionärerna Nils och 
Olga Svensson äro ännu på en rält så om
Ialtande r esa huvudsa kligas t i Skltne. 'Ib
~ionä l' David Landin befinner sig på elt 
r esa anorclnad av Svensl,a Lärares Mis
sionsrörening. Fröken ftnna Eriksson h ar 
besökt flera platser i Smiilancl och Väs ter 
götland. 

Förutom i samband med i det föregaen
dc omnämnda planerade resor kommer v. 
G. missiunär Na /h . Engbäck att inneva
rande m ånad rl' ~a i östergö tland och 1111

c1er november i Östra Härad i Sm ;'tland. 
~Iissionä r Martin Bergling, som f. n. be 
linn er sig i KristilJchamn, och som däri
fråll meddela r om rika tillfä llen till helig 
tjiinst, ~imllar sedermera besöka n<ig ra 
platser i SmMand samt K. F . U. ?lJ.-före
ningarnc inom Sydsvenska distrikte t. Frö
ken JJanna Wang har också erhåll il fler a 
kallcl ser till m edverk a n vid möten i Jäml
hllld och sl ulligen kommer v. G. missions
föresl<lndare E. Folke att ta la vid mö le n i 
Jönköping den 12-16 okt. 



208 S I N 11\'1 S L A N D. 5 oktohber 1927 

Alla dessa möten och resor anbefalla vi 
hiirmed å t missionsvännc rn;ls trogna h 'lg 
komst i förbön. I denna rör Kina ,;\ kri
tiska tid beh öva l1lissio nsvän nel'l1a s;1 !'sk ilt 
uppmuntras till att ih~lgkomma Eina. Mil 
d å alla dessa mölen oeh resor genom Guds 
n åd få bidraga därtill! 

!\'lissionsförsäljning. 

Syföreningarne för Sv. Missionen i Kin" 
i Stockholm anordna tisdagen den 22 näs /
kommande nov. försäljning rör miss ionen. 
I nästkommande nummer ;)v Sinims I.:1nd 

En sommarafton. 

Det v"r en stilla afton på ett berg i 
Kina, dit nagra missionärer hade tagi t 
sin tillflykt und er hettiden fö l' at t vila 
litet ifdn arbet et. N ~lgra av oss hade 
denna alLon tag it med sig matsäck och 
h a de så haft en gemensam måltid i det 
fria. M~ltiden var nu över och so len da
lade just bakom ett berg l:'ingt borta i 
väs kr. Yi g ingo uppför en bergsstig till 
en höjd, varifran man hade en härlig ut
sikt övr r dalen. En liten flod sli ngrade 

Bergparii {rån Shellsi. 

kommer utförli ga re meddelande hiirom alt 
lämnas lidningens läsekret s, men redan 
nu ville vi anbefalla försäljningen ;It mis
sionsvännernas h ågkomst. 

Ställningen i Kina. 
Meddelandena från våra mISSionärer i 

Kina tala <tl ltfort om hoppet om alt kunn8 
å tervända till arbetsfältet. Kanske har det
la hopp tagit något f8stare former, i det 
alt man verkligen börjat planera ,>l(;rre
sorna. Vi behöva emellertid alltjämt bedja 
Gud vägleda missionärerna i delta hänse 
ende, pil det att hans vilj a må ske och mis
sio nä re rn a i han s tid m il kunna vända åter . 

sig fram i den närmaste dalsänkan, oeh 
1;l ng t borta i fjärran syntes den ena 
bergskammen över den andra. 

' "i salte os n ed för alt njuta av den 
lwrta af tonsky mningen, som härute va
r ar endast omkring en timme. Silng ef
ter sång uppstämdes, m es t på engelska. Så 
sjöngs: »Trygg8 l'C 1,an ingen vara», oc"l'l 
Yå ra engelska syskon svarade med en 
sång på samma melodi. Fast av olika 
n a ti oner voro vi alla ett hjärla oeh tjä
11 8de alla sam lll e himmelske konung föl' 
detta folks eviga frä ls ning. 

Det blev alldeles stilla, ett vackert ljus
sken sy ntes balwm ett berg, allas ansik
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ten vändes dit. Man satt i spänning och 
säkert gingo m ångas tankar till vår Her 
re J esus och hans tilll,ommelse. Lika sä
kert som ,'i då fingo se, vad vi vä nta de, 
skall vår brudgum J es us då tiden ä r inne 
vi sa sig i skyn i sin härlighet. Han kom 
mer, som h a n lovat. Hall eluj a ! 

Nu titt ade m~men upp över bergkam
men och spr ed alltmer sitt ljus över nej
den. Allt var så tys t omkring oss. Nu 
var den helt uppe över bergets to pp. Nå 
gon s tämde upp en lovsrmg till vår Gud . 
Där sutto vi en liten skara Herrens vitt 
nen i hednala nd. Några av oss hade gr å 
nat i tjänst en , andra hade nyss trä tt in i 
de kämpande ledern a, men alla hade e tt 
mål i sikte nämligen a tt föra Ki nas folk 
till F r ä lsarens fött er. Här sagos m ä Il och 
kvinnor, pröva de i Guds skola. Somliga 
hade märken p å sin l(ropp efter misshan 
del, som de få tt utstå, men all a voro de 
villiga a tt lida mer' om det behövdes för 
att r ädd a och hjälpa de i mörker vand
nlDde. 

En fru stack sin a rm und er min . Det 
IiI g ett vemodigt drag över h ennes an
sikte. Då min man och jag för 25 är se
dan träffade henne, hade hon en öm, ä lsk
lig man vid sin sida . Kort ' därpå blev han 
ka llad till den eviga vilan. Likaså der as 
lille fö rs tfödde. Slaget kom sbl has tigt, 
men h os Gud sökte hon kraft a tt bära 
dct och att fort sä tta sitt arbete i Mäs tarens 
tjänst. Hon fick nåd att tilIigt vila s tilla 
i Guds vilja och att bär a sin sorg m ed 
hopp om å terseendets glädj e hos Gud i 
de~ r ä tta Fadershemmet. 

Sna r t var denna härliga afton slut lika
som vilotiden h ä rupp e på berge t. Ned till 
slä tten igen, där arbetet väntar , så ljöd 
kallelsen, men under arbets tiden få vi blic 
ka upp till Herrens berg, speja och lyss 
na. Kommer ej dagen snart, som vi 
vänta? 

Ett lj ussken skimrar allareda n. ]\{or
gons tj ä rnans uppgående strål ar b:1da da
gens snara inbr ott. Snart höres anskriet. 
Det gäller a tt rä dda dy rb a ra blodköpta 
själar, medan det ännu ä r tid. Ack, a tt 
Herrens tj ä nare vore villiga att hörsam
ma kallelsen och gå ut såsom ljusbärare i 

mörkret! Ännu finnes det ädelstenar a ll 
bryta för Mästarens krona . Vem hör h ans 
l;allelse och kommer ? 

»Till denn a ska ra saml a, kall a 

Allt flera hem fr un stormen s brus! 

Där rymmas ljuvlig t alla, alla! 

Uti det s tora Fadershus. 

Dä r inte t missljud blir i s ~lDgen, 


Vad land, än h~ir dem fo s trat h ar, 

Ty inför tron cn lösta hi n.~t' 1l 


Ju sjunger sa mina lovsång kla r.» 

Dagny Berg/ i l/f] 

, Såsom bedrövade och dock alltid 
glada ., 

Nog är miss ionens väg en . Ifl r e\iäg mJ: 1l 
do ck en glä djeväg. % är det on as t både i 
miss ionsarbetet och i missionärernas en
sldlda liv. Kanske blir den Yägen tyngs t 
och svåras t a tt gå , då det gim er a tt "lämn a 
de t arbete och d e själar, som ma ri kämpa l 
oeh bedit för såso m nu varit förhållandet 
med mission ärerna i Kina. Det l,ä nn es 
såsom e tt mycket sorgligt förh ållande. 
men Gud torde h a nil gon plan även med 
8tt tillå ta detta. 

Dij ma n lämn:lt de kära k inesiska tI'OS
syskonen och b8rnen, bland vilka man ar
betat, fylle s ens hjärta av intensiv längta n 
efter dem, och i minnet å te'rkaJlas de s](ö 
na s tun der man h aft tiJlsammans med dem 
under de t de mörka bortglömmas. Många 
av ue mission är er , som nu tvingats lämna 
sina station er, hör ' nian' sä ga: »Vi' hade 
det så gott i arbetet P~l vart fä lt. var s ta 
tion, och Gud välsignade rikligen ordct, 
som sådd es, och o\, ;Jnligt stor villighet a lt 
lyss na därtill förm ii rktes.» .Ja, så k0nn a 
Yi ock säga om a rbet et i ' Puclll'ngdis triktet 
sista h alvåre t, sedan vi kommo tillbaka 
frå n ' Kikun gsh an. Med und Cl n tag av stu
den tagi tation ern a under jul- och ny~\rs 

tiden h a vi ej haft dc t miJJSta hindel' - för 
arbe te t. Vi hade stÖrre tillslutning tilr bå 
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dc goss- o{;h flickskolan samt kindergar
lell än förul (närmare 40 elever i varje 
skola), och Gud hade rikligen välsignat 
vårt arbete såväl i dessa skolor, som i 
lält- och byarbetet. Rätt många hade kom
mit över på Herrens sida, särskilt genom 
tällverksamheten. Bed för dessa nyvunna, 
ty de ha mycket att kämpa emot. 

Efter ki.nesiska nyårel hade vi evange
liska möten några dagar samt bibelkurs för 
män och kvinnor. Vi fröjd'il:des mycket 
över den mottaglighet rör ordet, vi funno 
hos kursdeltagarna, och över den enighet 
och kärlek, som rådde bland dem inbör
des, samt över det behov a v bön, enskild 
och gemensam, som förefanns bland dem. 
\"i ville be att få lägga på våra svenska 
Iörebedjande vänners hjärtan att mycket 
bedja för de troende och särskilt de le
dande i församlingen alt de må bli verk
liga bönemänniskor. Endast därigenom bli 
de skiekliggjorda att bära det förtroendet, 
den börda Gud lagt på dem nu, då han 
låtit missionärerna lämna sina stationer. 
Gud skall förvisso använda de infödda 
kristna och hans verk skall gå framå t 
trots allt. 

»Glädjens i hoppet!» Rom. 12: 12. 
I Herren förenade 

Hanna Wang. 

Från föreståndarens på fältet arbets
rum. 
I dag den 22 augusLi avresa våra syskon 

Hanna \iVang oeh Martin Bergling över 
Sibirien till h emlandet. I deras sällskap 
befinna sig ock Rudolf Bergling och Sven 
V\Tester, som skola fortsätta de sludier 
som genom Kikungshanskolans upplös
ning blevo avbrutna. 

Vistelsen i Peitaiho närmal' sig också 
fÖl' oss andra sitt slut, ty längre än till 
september mimads slut kunna vi ej bo kvar 
här. Dels stängas då alla affärer, dels 
börjar det bliva kallt, o(;h bostäderna äro 
i de flesta fall ej försedda med eldstäder. 
Vårt hopp är ock att i september kunna 
få å tervänd.a, ålminstonetill Shansi. ':\n
nu vill dock vär minister ej giva sitt sam
tycke därtiIl, men har dock givit oss ett 
gott hopp vad Shansi beträffar. 

Fr~tn rälLet komma alltforl i del stora 
hela goda underrrittelser. Så skriver t. ex. 
pastor Kao i Yuncheng: ))Den fjärde ~Öll

dagen i varje m~tnad besöker jag An-l. 
Sisla gången jag va r där, voro ej så f~t 

församlade. Av församlingsmedlemmarna 
voro nämligen 39 närvarande. För n~gra 
dagar sedan var diakon Cheng här och 
fick ett förråd traktater. Han, tillika med 
äldste Wang och herr Tu delade ut dessa 
i varje butll" r köpingen Tao-tsuen är till
ståndet bland de kristna ej så tillfreds
ställande. De båda församlingsmedlenunar
na Chang komma ej alls till gudstjänsler
na och äldste Wang sägl'r, att det ej är 
nog med det, de förakta även de troende. 
Aldste Tsao har rest till sitt hem i LiIl
chin för att tillse sitt jordbruk. 

Den första söndagen i augusti ämnar 
jag sammankalla församJingsrådet lill elt 
möte för a lt rådgöra om höstens skol
verksamhet. Vi ha haft det ganska varmt 
och flera ha varit sjuka, bland dem gamla 
fru Ly. Det såg för Ycira ögon ut som 
skulle hon ej kunna gå igenom denna 
sjukdom, men Gud gjorde henne åter frisk, 
och kanske hon ännu kan få leva några år. 
Min hustru har ock varit sjuk. Min 1II0r 
har iJterkommit från Tungchow. r för
samlingen därstädes har fienden likt en 
glupande ulv sönderslitit !lagra av lam
men. Vi behöva bedja mycket för de vå
ra där, särskilt att det änllU därstädes på
g~tende kriget snart måtte upphöra. 

Varje mändag och lördag besöker jag 
de troendes hem i staden. Ledsamt nog 
är det några stycken, som ej vilja lämna 
sina synder. Advol,alen Li och trettoll 
andra komma ej till v;tra möten. Ehuru 
jag ständigt uppmanar dem, komma de 
likväl icke. Vark söndag komma omkring 
f('mtio av församlingsmecllemmarna och 
trettio av forskarna till gudstjänsten. För 
detta tackar jag Gud. 

Till fängelset g,h' jag i regel två 11 tre 
gång ' r varje månad. Blancl de nitton, 50m 
ha anlecknat sig som forskare, ha tre eller 
fyra begärt dopet, men jag h ar ej ännu 
kunnat medgiva det. Vill pa ·torn vara 
god råda mig, huru jag skall göra i detta 
stycket! De äro så glada varje gång jag 
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l<ommer till dem. fyra nya for ska re h8 
anmält sig; en är anställd i eIl affär, en 
är hus tru till Shang Hong-hsi. I affä ren 
på västra gatan ha vi ett möte varje sön
dagsmorgon. De sedvanliga veckomötena 
på hällarna ha vi rör tillfäll et nödga ts 
upphöra med på grund a v "ärme n. För 

»Då del badas i Peilaihu )). Folo: 

övrigt, kanske med unda nt~lg a v Lingpav 
och Sin-an, råder dct lugn och Feng Yu
hsiang har utfärdat befallning om all bc
skydda alla missionsstationerna,») 

* 
Aldsle Chin Sing-teo i ?vlienchih skrh'cr 

och berältar om ett möte, som dt" ledan
<k inom församlingarna haft i Honan för 
alt rådgöra om församJin~arnas angt"lä
gt"nhl'ler. Han bcrättat· också , alt det i 
Honan utkommit ett påbud om :l tt varken 
sm<l- eller folkskolor l:t öppnas med mind
re än att ett kapilai på ett tusen dollars 
finnes i ha nd. Jag förstar ej vad detl:l in
nebär. Kan~kl' man ej Lir fäsla s: ' myc
ket vikt vid detsamma. Han meddelar ock 
all ganska mycket, l>nio liondedelaf)) , av 
I illhörighelerna i Lingpao plunclrats, men 
nä mner ej om att någon åverkan gjorls, 
varken i Shanchow eller i\lienchih. fr~tll 

Sinan höra vi alt barnhemshuset rampo 
nerats beLydligt av lmlor och regn, men 
någon åverkan på bohag och lösöre tycks 
ej ha iigt rum. 
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I Ifonanfu bodde soldater i skollokaler
na och General Cha ng Chih-chiangs fru i 
~yst rarnas hus. Vär iiltls te i Honanfu , "Vei, 
a n ~ ag dock detta var <l ett skydd. Bodde 
ej hon där, skulle andra taga pla tsen i be
si ttning. för övrigt uppförde alla sig väl. 
Nu har proklamation utgivits, i vilken mi

litären förbjudes alt bo i 
missionens lägenheter. 

Det sistnämnda torde dock 
ej vara mycket att lita på. 
Den ena dagen är ej den andra 
lik . På det hela taget ha v i 
den allra störsLa orsak till 
tacksamhel mot Gud, som så 
skyddat vår missions egen· 
dom och gjort att arbetet 
på alla slationerna kunnat 
ostörL fortgå. 

rtugust Bery. 

>Han gav sitt liv. " 
Följande ul·drag ur ell brev 

från missionär, fröken Anna 
.Janzon, talar sitt mäktiga sprak.

Oscar Carlen. 	Kou gav s itt liv för l\fäs taren , 
som förut gelt slt liv för honom. 

Vad göra ui för honom, som döl L äuen 
(ör oss? 

I Changyang - den plats, där Guds verk 
i IIonanfu-traktell började, voro de krist 
na samlade till bönemöte. Kou Shu-chen, 
en av våra evangelister och bästa · predi
kanter, fick då, tillsammans med åtta and
ra krislna, giva sitt Ii". 

Denne vår broder hade Gud fått välsig
na. I-Ian gav sill tjänst frivilligt och pre
dikade pa platser, dä!" evangelillm ej var 
känt, men på sista tiden reslt" han o{;k 
omkring för alt h ålla bibeIldasser och upp
byggels"mötcn bland de små grupperna aV 
kristna ute på landsbygden. Det var vid 
elt sild<lnl tillfälle, som han fick ge s itt 
liv för sin :M ästare, som han så varmt 
älshde och så troget tjänade. 

Ha n eHerlämnar hustru och lvå bam , 
gosse och flicl,a. Gossen är omkring 14 
å l' och går i vår skola, flickan är väl " 
elle r 5 år. Hans hustru är en kristen, men 
ej sa varm för Gud. Yi hoppas manllens 
liv och hemförlovning blir henne till vii/
sign-else. 
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"Du behöver ej oroa Dig., 
Följande bre," till mi ssionä r Ma rtin 

JJ ergiing inneh MJcr visser ligen ej n ' g r" 
för allm;; nhet en mera Yä rdef ulla up p lys
ningar, men äger d eeJ; 'il t yRrdc genum 
det int ryck , som man genom d etsamm a 
r"r av yerksamhcten unuer lllissi onä r cr nu s 
bO)"loyuro, och in fö res därför i vår tid
ning. 

) IWgl värderade broder i H erren. Sedan 
IIi för mera än lvå månader !illbaka a\'re s le 
fr[l!l H oyang, bar liden g~H t S[l fort, tills vi 
!Ill i börj a n av juni rnottogo brev fr~!l 

ra ng och lIsie, v ilka ta lade om, att Ni all a 
i fullkomlig fr id nålt fr a m till Peilaih o, 
och bosatt Eder där m ed Ilen'en i Eder 
milt, a lltid b e\'aran de och skyddande. ,För 
dessa underrättelser lacka och lova vi 
Herrell. 

Den yn g re brodern (fängelsedireklörcns 
I:enämning på s ig sj ~ih) skö ter s ina sy slor 
som fö r ut och erfar Guds n åd bl. a. i d 't 
all h a n f~\r äga häl san, varöver han är 
mycke t lad :sa m . 

Nyligen firades s tormöte nwc\ dop i vflr 
( Hoyang) församling; allt fridfull l och 
ili y cke t go tt. ' 

Sedan Du resle ha olllsliindigbeterna i 
IIoyang s tad vari l som va nli g t. I för sam 
}in gen råder fr id och ingen beh öyer lida 
töi·följe lse . Du lWll alltså var a l ugn och 
utan oro . Uti fängelset äro nu n ågo t över 
10 syndare fä ng,lade, och fll'ra g- ngcr 
varje vecka an ordnar och leder jag m ö le 
lör dem. Så för sök e l' jag arbela föl' Her
ren genom att predika den sa n na lä ran 
och uppm a na va r och en att ö\'er giva osa n
ning samt mottaga sanningen. De fyra 
få ngarna Chiao, Li, Chang och Wang 
bedja varje k vä ll till Gud och ffi 1l1 0itaga 
den Helige Andes hugsva lei e. All a h ä lsa 
Dig, samt p as torn , frun och fröken, till
önska n de Eder frid. 

Manuarinen \Va ng (bodde som flykting 
i Martin Ber glings sängkamma r,' i sju 
vecl;or under krige t våren 1925) h", un
cler de två m ;\lla der han varit häl' nu ej 
öppnat n i'gut ny tt ämbetsverk, d å skalter
na s indrivande m ö ter s tora svå righ e ter. 
Jag har dock und el' den se nas te m ånaden 
åter b e lt honom om mer arbete. 

Sed a n fjol åre t har ju H oya ng s tad varit 

belägrad m el' än 3 månader, och folket li
der mycke t 5tOI- nöd . Härens behov iiro 
sv i\ ra a lt fylta. Det Mel'slår blot t att or
den tli gt sköl a s in plild och se liden an. 
All jo rd ens ä ra och m akt äro lik som lera 
och lö s san d. ?lI å vi då s lund för s tund 
följ a den I-Iell.Lfe Andes malling, och mot
laga Ii\' och frid. 

Nu hoppas jag, a lt Du under so mmaren 
sk öle r om Din hopp och ej <p'bela r föl' 
myeket - det är till Ditt bäs ta och jag 
beder Dig diirom, 

För en lll itn;:d sena n gifte sig " en Chan
pch med Hickan Chiang. All a anordningar 
i sClmband h ärmed gin go vä l, så Du b ehö 
ver ej oroa Dig. - Niil' vädret efter som
m arens slu t blir svalare, hoppas j ag, a tl 
vägen öppnas, så a lt Du tidigt kan å ter 
komma t ill Hoyang för a lt uppmuntra och 
hj älpa försa mlingen. Må nu Herrens n å d, 
Gud s kLirl ek, den H e li ge Andes delaklig
het alltid vara med Dig. Amen. 

Den y ngre bro dern 
Wu Ming-tei !Jocl,a r sig. 

1\)27 i G Illan. dCIl 9 u age ll ~ir della brev 
förfa ttat i I-Ioya ng ~ tads fängelsedirektörs 
kontor, pro\'insen Shensi. 

:, Godhet allenasi och nåd. r, 

Frökpll Ida Söderb erg skriver i ett pri
va tb r cv hl. a. följ andc, som är av särskilt 
vä rde, emedan det v isar huru v ~lT'a nyli
gen för [örs ta gången utkomna mission ä
rer äro till mod s un de r denna viiIItetid. 

Det var rikligt svårt a ll lämna Shanghai 
oeh a ll a vännerna där. \'i (Berta Flodberg 
oc,h jag) hade så salt oss in i la nken, a lt 
vi sk ulle få s tanna därncJ'E' övcr somma
ren, att nii l- brcvet kollt l1';,n mi ssionär 
Ber g, a tt "i s k ulle resa upp oeh förena 
O'S mcd öuiga S. 1\1. K :s missionärer, så 
blev det en väldi g övcrnlsl;ll ing för os s 
b;'lda. Fijrs t tyck te vi, alt det va r svår t 
att r esa därifrå n. Oeh nog val' det ocb..: 
d e t. Skilsmä ssor ä r o allLid sv~, ra , Men när 
vi nu gen om brev därnerifr~lll höra, huru 
hettan pl!'tgal' dcm, och huru m å nga som 
~iro sjuka, kunna vi ej a nnat än tacka 
Gud för hans godhet mot oss, so m har 
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(len kristna kyrkan och det miR
s ionsnr be te, som av den'o.mm :!. 

utföres. De möjliguder, ,sonl 

förel igg,. konferensen i J,'nl';;: 

!('m. "ro cme lll'rtid så s tora och 

omfattande, att mi,sion s r> el d s 

H:\: l'cL.l riat vill rikt a en ny, ('lL ~ 

t riigl' 1I " ,djalL till hel:l kri sten

tH'!e ll cm gCJllenSUln bön del::; 

för a l l det förberedande ariJctc.t 

!lir koufe rensen må bli lett av 

( ;ud, ande och fu llföljt på et t. 

dl s ignel tie rikt siltt och dels all 

Foto: iIlinnie Nicholsoll.lcon[erense n, när den kommer 
Grupp au S . .11. K-missionärer, som under sommaren til l stånd må. motsvara tidens 

bi/dal gemenswnl JlUsh.å.ll i Peilaiho. möj lighet;r och krav. 

för t oss till cn sådan här underbar plats. .I ~ [ler denna inledDlng framhå.!les vikten av 
»Godhet allenast och nåd.)) aU kon fe reusen m::\. bli el t fullföljand e av 

Det är Yisst go lt hopp just nu, alt vi ( ;uds aVSikter . Hum l~o gt V> ra planer ,iu 
,kola El reS :1 ti llJJal,a till Jälte t iilösl. må s träcka sig och hur vi ttonlfattand :' vir;) 
Jag hop]J<l S, all illga nya hind er komm<l ön ~kn illga r äro, så måste det hela doek allt id 
emeLlan, il lan vi yerkligen kunna r esa. lltcrv>inda till s itt ursprung och fördj upas 
Jag längtar så lill Iälte t. \'ad som händer d'lr. 08h detta ursprung, den na medelpunkt, 

yela vi emellertid , <lU hel a Y ~lrt iiv Still' >ir just Gud s avsikt er, Guds mening, GuJ. s 

linder gudomlig led ning och gudoJ111igt l"ilja. Dessa avsi kter och dessa planer är" 

beskydd. Goll a lt la laga alll fl',ll1 d en äls högre >in n g m mänskli ga planer. Dett':L m' l. 

kande Fadersha nden. »llan icder mig p.i 	 \'i Rt,indigt i all ödmju kh( t och tro ha

rätta vägar rör sitt namns skulL )) 	 va fö r ögonen. Vi må därför gör", till vart 
iörst" böncämne, at t konferen se n i ,jerusalem 
och al lt vad ([,"r med står i sammanhang må 
bidlag'" till ful lbord a ndet av .Guds vilj;). ]l]ed 
hän sy n till vä.rldens frä lslling, att för ,lelta 
ä ndamå l J esus Kristus ma bli medelpunkle n 
lör det heja och den gr llud, pit vill~t' n allt vi
br, l ikasom oek at t han mC<.! , in ande n"lBön för missionskonl'erensen i Jerusa

lem nästa är. " l'l'fy lla all t, som i fr åga Ollt konferl'nsen l:in . 

k C'ti , ta.las och skri ves.Fr:in Internationella, M.issions rådets l,,1<.I'1 
sekretariat i London och New York ha r uL  Olll konferen sen ska ll åstadkomma inbrot

sän t ett upprop om bön för miss ion skonfe tet a v (n ny dag för den kristna mi ssionen, 
rense lI i Jerll~alem uell 24 mur - 8 apnl om den ska ll kunna införa ny livskralt i ar

1928 . Uppropet är ullcler t l ck nat av ordföran  hetet , mås te vi a lla, som stå i an svar för sa

den, doktor John R. Mot t , och sekre t r a rCD J. 	 ke n, också göras villiga att vidtaga de för

R. Oldham, W. P aton och A. L. Warnshuis . 	 ;lndringa r i vårt liv och vå rt tänkes,itt, som 

Till en början framh å lles , huru ledamöte r "ro nöd"änd ig t förbundll a härmed. Därför 
n", i Internationella Mi ss io nsrådet fören at s ig må det bli ett viktig t böneälune, att alla. In· 
i bön om andlig v;il signc lse över kon feren sen t ernationelhl Miss ionsrådets ledamöte r oeh 
i Jernsalem. Frå n mötet i R i"ttv ik för ett alla, som deltaga i det förber edande arbetet , 
,1.r sed ~n utg ick oc).; så en man ing till alla ud s likaså a..1li;t. lJli ::;~ iulJ :-:;i:; t.'yrd er v<.:h allu. Juiösio · 

sionens vänner att bedja om en vCi.ckelse övC' r nernncl c kyrkor må fyllas aven öppenhjärta([ 
vii.dden och en ny ström av viLl s ign ctse öve r :tnde för att likt ba ro va r:l redo att taga 

http:JlUsh.�.ll
http:den'o.mm
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0mot de nya uppenbareber, Gud vill giva, och 
vill ighet att gå på de nya vägar, han utsta· 
kar. 

Det som i vår tid är av nöuen för att den 
kristna missionen skall nå sitt mål, g' r vida 
lItöver vad som kan åstadkommas med vä ra 
lLuvaranue resurser. Det måste komma till 
".blnd genom n ågot, sum Gud a llena kan fram· 
bringa. Därför må vi hedja, att den kri stna 
kyrkan fylle:; aven ande, som ~' iint(tr pa 
(;"us kraft och Guds gävor , och att :Llla, som 
fått en uppgift i missionens a rbete, D] ' kl:1 rt , 
cch tyd ligt se de'n skillnad , som exis t rar mel· 
lan de verkliga behoven och d e m;~nskliga 

krafter, ~(lm äro tillgltngliga för att möta 

d('",3. behov. Vi måste ligna oss åt oavbruten 
bön om en ny tro på l~ ud , e" ny tillit till 
h onom, en ny glädje i medvetandet av hans 
outtömliga förnl.{l a,· bannh;lrtighet, kärlek 
ocb kraft. 

De SO Il1 nu förbereda Jel'u salemskonfel'en· 
sen och de som en gå,n~ sko la mötas vid den· 
,-:tmtna, tillhöra många olika, lolk lng. natio· 
ner, rUSl![' ceh kyrkor. D,irlör ä r det al' vikt 
titt bedja, att en a,n d" av öm ses id ig förslåelse 
och villighet att taga emot ~anningen s ord . 
från vilket hå ll det än kommer, må bli verk· 
sam vid konferensen ävensom att r epre,e n' 
tanterna från östern och VlisterJl Ql ' pä. ett 
för hela världen tydligt . ä tt och i fruktbil' 
rande gärning giV'1 nttryck föl' s in levande 
enhet i Kristus. 

I det förberedande arbetet ing:l betyd , lseinl. 
la utredningHr al' för mi ss ionen \-ik t iga Ini· 
gor. Vi mil. därför bedj a, att Guds ande må 

giva ljus och If'dning i utredningsarbetet an· 
gående -frågorna om det kristna evangeliet.s le· 
vandegörande budskap förh å llande till 
mänskliga tankeviiga r oclt religionssy .. tu n, om 
missionens andliga fostringsarbete , om ue 
äldre kristna kyrkornas förh å llande till ue 
nnga kyrkorna på. missionsfälten, OlD den 
kristna kyrkans ansvar med hänsyn till för· 
hållandet mellan raserna, t ill industriell .... 
miss förhå llanden och sociala orättvisor samt 
slutligen att samarbetet pu Jnissionens oml'åue 
må bli så välordnat och å fruktbärande som 
möjligt. 

Hela. vi:Lrlt-lpn y~,o tar ett ord t\..v ande ueh 

kraft frän mi "Ri onskonferensen i Jeru salem, 
Dil.dör må vi hedja, att det budskap, som nl· 

g' r fran kon[e ren en, må bliva en fl:uumall 
de eld, SO IU liindande går d irckt till männ i· 
skornas hjär ta n. 

Allt vau som fördages i alJ,banu med kon · 
fer clJ en klI' vi.lrue endast i uen må n det är 
ett nltryc.k :l v det eviga Ii vet s jiilvt. Jesus 
Kr istus iiI' här vår to re förcg' ngare. Allt 
"ad hao sade och allt vad ban gjorde va r 
ett uttryek för hUllS livsgemenskap med siu 
Yauc l'. Ran gav s itt liv för a tt vi . kulle ä.ga 
livets gi!.nl. Må v i då bedja, att Internationella 
Mis 'ionsrådets alla l edamöter , alla missions· 
s tyrelser och alln. miss ionärer över hela vlir!· 
de n, alla mi ss ion erande kyrkor och de unga 
kyrkorna l' a. llI iss ioJl s[;Ll ten må bli fyllda al' 
kraft fnl n höjden och av uet riltta och ve rk· 
li ga offersi nnet. 

Del ;ll' a tt hoppa ' , att dessa viktiga böne· 
ilrnncn må bli bea ktaue inom nlla kri:;tna kyl" 
kel' (Ich orgllnisationel'. Ännu å lerstå ått:l 
nliin:.lder til l kon feren$cn . Mycket beror p" 
dp kri sl uns bön för de nna utomordentligt vik· 
tiga sak, Det vilar ans var på var och en, 
sorn iiger bönen s gå va, J. E. ulmda.hl. 

Bed för stormötet i Saugor. 
Und"r ödmjuk: taeksambet t ill Gud Hir vad 

]0<1" i sin nåds J',ikedoQl skänkte sitt folk vid 

,coast hå llna. COllvcntion eller stormöte j Sa ll· 
g Ol' , C, p, Iodia , fö rlidet år dristar sig Ull· 

de rtecknad att ii. möt eskommitlens v~i,gnar till 
S veriges mi~s:onsfolk å ny" rikta en \ " HIIl 

viicljan {llll innerlig och lIth 1\ llig förhö" för 
det s tundande s tormötet därstädes den 17
24 n,l stkorIlluanue november. 

Förv issad om a tt uppropet om förbön förra 
året vaon genklang hos många. , vagnr jag :=:obi
ga , att Edra böller hle,'o underbarIi gen hörd" 

i det att Herren så rikligen beki,ind r sig till 
lIIötet och g jorde uet till en mllktig vilckel ~p 

cch in spirat.ion för mång n , både blanu Om · 
viLndn. och ieke omvända. N· got 31' Guds eld 
fö l! och satte mer än ett h järta i branu för 
Jesll iira och sj;llars frälsning. Det ~lr ock 
den elden, som bllue mi ~;; ionlirer li' väl som 
de kris tna för samling u!'UR utöv er Indi en mer 
:in något annat behöva [lir att kunna ut nyt t· 
jn. (le cO:L .· {acnde Jllöjligueh::r , ;:'UIII HU rth:efiJl 

na, i den indi ska lolkvlirlden, 
Hle"e a lla de",,, verkligt. lp,'" nciegjord" or-h 

http:ulmda.hl
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IIppfyllda med kraften från höjden, d å vore som kunn n ba tillfälle att nä.rval'a, vilket ju 
Indien snart vunnet för Kristus. Bu genom· o<:kså framgå r av det förhållandet, att vid 

gripande v;u,kel se bland de kristna och uPP' sista. mötet ej mindre än ett 12·tal mis8io· 

fyl!el se av Guds helig,' Ande är f. n. Indiens ner voro representerade, bla,nd vilka, även vo· 
!H('st skriande behov . ro Sv,"nska Alli a nsmissionen i Khandash och 

Saugor·mötet vill såsom en Herrens ringa Sv. Bapti s tmissiooen i Gomkhpur. 
I.j ilna rinnu tjuna, detta syfte. Här fure· Vårt hopp ocb ionerliga bön ä.r att HerrPII 
kOlllma inga. o rg:lo i."'::ltoriska frågor eller a.n i s il] nM och till si n lira ville låta detta år· 

dni problem: här samlas mnn ut .."lutnn lle liga möte bliva eu kraftkiliia till väckelse oell 

kring det. gaml" "\':Jngeli et om Kristus Lill viUs igneise, från vilke n rika strömmar måll"e 
\';[(:kelse och t rosI ivets s tilrkunde. flyta lit till vida b'akt er av det . ce ntrala Ju· 

l mooveta,n(\e on.l att detta syfte enda s t kan dien. 
viunas genom my<:ken bön vädjas dädöl' till Blive då denna sak för allt Guds folk 

'lllt nucls folk i Sveriges land om hjälp vid Sverige en verklig bjärte· och höneangelägen 

nådas t"len. het., som vi dngligen b;ira frAm inför Guds 
Mötets interkonfessi onellu k:lraktiir höl' ju nåda tron! 

nd;:så uppfordra till förbön. ty här ;ir inte Holsbybrllnn den 28 :llIg. 1927. 

fråga om att enda st Ljiiu:l. någon ('''skild mi , · Joh. Ekbiick, 

"io ns intresse , lItan alla. mi ss ioner iIudien , In{l iamissionii r. 

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

AlImiinna mlss lonsme!lel. R. B.- .T ., Bjöl' köby, »en blomma 
121/. Inkomst i samban,1 mcd Sten inS'c· på. Tekl" Lind"tl'ö)l)S grav ".. t iIl 

lllÖI Pl 73: 2~ miss io niil' BIolIl:; unde rh. 10: 
1218. .A. Je. Ekeni-iss.iö n ',O:  ] 2;-1/. N. H. , Röde :JO: 
1219. »Oni"illlnd » 10: - 12'.9. H. H., .Tiim scl'ulll , »elt litet tack· 

60: _ .1220. Koll. i Mört eryd o. 21 /8 :n: - offer» 
~22 1. ») }>s. lIG: } » 10: - 12fiO. Sk ii l'stnds Ost ra A rbehd'ören ing 100: 
1~22. H. och H. A. 7.U : - 1'261. C. H .. Södert älje 2: 
12,, :[ . K. F. U. K:s CClltrall'öre ning. gm 1262. B 'H'ke ryds A rbetsfö l' c n. 100: 

K. M. A .. till ~[Hl'i:l ll jiil' klunds 126:1. ), 'rill min vHn s luinnc » , gill ~&.... B ., 
undprh. jO: - Skellefteå :JO: 

12:!4 . »1"r Guds rika förråd » 10: 1264. »B n nypa n)jöl » . gm d:o 10: 
12tr.. E. H. , S tockho lm . »t ackoffel' 9 /8» :,0: - 12G;;. »Från en missiollsvän i FlIlIösu» 12: ;10 

122•. » l · pph. 7: 17 », ti ll R . A nd erso ns 12()fi. Tackoffer för ell 60·å l·sdu;:· ]00 : 
nnd(' rh. 200: - 1~G8. Koll. i V. Rjoggböle, gill A. R. :2.7: ·I:! 

1228. »1"vå InlRsio l1l-i\' Unn cr i E' ilip~ tad » 7;): - ]271. »Oniimnd, Ps. 2.3" :,11 : 
122!1. 130da s:a mi ss ions fö r sHmI. :14: 70 1272. Koll. i Skell. vid G. ö:s besök gill 
12HO. " F:. S. Rödjen iis» ]0: S. N. 72: 

.13: :!;,]231. t,; 111 T. R.. R.iog-g-hiile. »s pfil'b .·m. 1273. D: o i Obrviken vid d :0, gm li:o 
frun K illa vii nllf't' » S: 'i0 1274. D:o i Innervik vill d:o. gm u:n ~O: 

1232. ]~_ 1\[ Roll e n , till .T. A:'Opbergs uno 1270. N. och R. H .. i st. för l>IOllllllor pil 

d c rh, Il 100 : fl'öken S. Stol'ckenfeldt s bår" 
 2;*,: - 

j: 1276. J. och K. B.. Tru n ås. rl:o 10: 

12:\4. »"P s. .:::.!,1» 20: - 12/7. »Cpl'b . 3: 7, 8" :.0: 

123S. K. E. , G:u U p psala ~~): - 1278. K. G. , Stblm 20: 
1239. 11:. H., örcbro 10: - 128 l. 


1:!:1:1. C. oc~. A . J., gill H . R., Hov " 

Koll. vid missionsafton pä K. F. U. 

1240. K. F . U. K. , Kr(stian stH d, I iii Idn 
 K., Karlshamn, gill A . r,. 21: n7 

Södcrbcrg-s undcrh. 4;)0: - 1282 . CI.J. D. T., Slol'ällgen 100: 
!!,:): - 1283. Vid möte p" Stadsmissionen 20/9 ~j: 12·11. " Th" c tt löt t e " 10: 

124H. GåVQlllE.l lle l fr. Lantma ll ~so l1 » 11 : - 1286. 
1242. »)Frå n l{iIlHvitnnel' i Gl'C'Oo ;> 15: - 1284 . S. J., Umeå 

Kol!. vid mis,;ionsstuml i Katrine· 
]24;1. Hcsc bidl'ng- fr. Kinneknll pkret;;ens holm d. Hl/ll 18: O'. 

:'lrsmö tc 21/7 20: - 1287. R. L., Hvetlanda, till miss ionär och 

124G. 1{01 I. i Gö (o nc 4/R 
 31: :.1 fru Bloms underh. 100: .. 

2:.: 1247. Ps. JOH: l, 2 10: - 1288. »J. G. S." 
50: - 1289. »B lommor på fröken Sig-rid Store·J248. L . L. l'PPbu lu 

ken[eldts bår», frän S. M . K:sJ 2:,0. F. H .. tiond e 12: 
12;;1. )iTio uro i \'ecknn, från n;1 gra VHI\ Kvinnokommitte och syförening· 

ue r ». g 01 G., ArvidsJallr lO: - en N:o l, Sthlm 133: 50 
JO: - 1290. G. '1'.. Sthlm, »i st. för hlolllmol' lill] 2,,2. »Anni c» 

J 2~.a. l. A " NOITköpiug-. :>i st . för bI01TI ['"rn V i rena RndinR bal'. Holsh~" 
lllor till prost illnan RlIclbe l'gs bå r " 15:  brunn lO 


1204. S. }L. Jäm Se rtllll :,0: - 1291. K. och B. F. 200 


1'.2;)3. »Pl' P a llls spal'UÖSSil » , g'lrl Ti. I .~ 1292. E . il. 200 


Alg al'ås G: - 1293. N. H. 10 
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1294 . Koll. i Hagmuren. gm O. A. 20: - 1347. " lnsnmt.' ·ti1 1 S. M . K., J Hen'eos" 
].29'> . D:o i Del s bo, g m A. n. 5: - J esu viihignade namo», gm O. 
] 206. D:o i K. F. U. M., ö s tersund, gm ]( .• Lu nd 20: 

M. S. G: ~O n18. »1 stä llet rör blommor till Sigri,l 
1297. Vi d »M issionska((c » Orrvikcn, Slorckenfcldt» 10: 

gm O. M. . 41: "O 1:149. R. B .. ,Jl,pg- j: 
] 298. »er spa r bössa n v id ,l:o g ill ,1: 0 10: 
1299. Koll. i H a m!ll erdal, P;1\l ]<:. n. 7: GO Kr. ;', 706 : ;,:? 
J:100. ).rrg i F age rdal och Gisse lås , 1'ose b. JO: .. 
1:10 1. Kol l. l l!' jii lls jö , gm A. E. C. , 13ncke 12: -  S. M. K:s Pensionsfond. 
1~02. H. E ., Bac ke lO:  122", . 2 )[os . :Jj: ;, 	 :,0: - ]:103. l3 G, So llefteå , II I' s pnr h. 3·-,: 

1~ 3j. » Ps. 23: 1) 	 ,J: 1304. Mfg i Krnm fol". rcs c bidl'ng 6: 
]:\jj. Från avI. frl'll Agncs FOI'ssbcl'gs1:10.,. D:o i Spr iin g- ~".:ik o n, r eseh. :>:  dl ort. medel, gm I. n. a~: Ojnn:j. Koll. i U me~. gm E. S. lG: O., 

1:107. D:o i ~~IS ~"ll'~sk, g m A. H. 13:  Kl'. 154 : O~ .I:III~. D.O l llteå . gm K. A. n. 4.,: -
JHOn. D:o i A.ntn äs , gm E. B. ~;-): -

SärSkilda ändamål.1:J]O n:o i Luleå , gUl S. J. :10 : 
1:111. 1): 0 i Bod en. g m A . A. 36 : - 121(j..J. '\., Kris ti ll elIullll1, till Axe l 
Dit. Syföreu. i V än fors 46 : OJ Hah lle alt Hnv. ert. gottf. 10: - 
n13. Frå n h emför lovad e Jniss ions vii llllcn 1236. E. K, Gbg', ti ll Axel fbhnc, :lIt

E. N., Lul eå . gm A. J. ,-,O: - "li V . eH. övc renslc 100: 
1:114. C och O. L .• Sala ]0: - 123/. »Ps. :'3» ti ll Genla Carl6n, att auv.
J:)l'i. 	 - On ä mnu 	 l.;: eul. ö,· e r .:: nsk . 100: 
]310. »Agda och D av id , från di r bröl 12H. P . E . W ., Djursholm , för evang. 

lo psda g d. 1] /9" 10 : ' - Sung lisi-lien 30: 
1317. FJisoy s y förening 7!l: - J2~9. Ljun gby K. F. U. K., ~ IHll'b(j s sc·
1:11, . »E tt li t et t aekol'l'el' » ]0 : '- medol, till Ingeborg Ackzclls a r
1319. Koll. v id mö t e i 1<. F. r. K., K li p  bete 23: 

pa n 21/9 4~: Oj 12;;8. A. ,J. Sjöl," rg, Kri;;tinehaml1, till 
1320. Koll ek tmede l f rån S kc llel'teå 81Hds C. Blom rö,· en sl;o1gosses uodel'h. 2,,,

7,"): söndugssk ol ha rn, ~ Ill C. n. 12G.. :ll&ns lorps l(ristl. Ungd.-liircu., tilllan. »Ps . ]Oli:l, d. 9 au p,' . ») 0,00: .- B,'rnh. i Sin al.l 30: - 
1\1')') »Bönhörcl sc » 100 : - 1~G9. K. F. U. M:s llliss ioll;;1,re ts . Gbg,la:;:; M. P. 	 ,,: JO för K. F. U. M:s verks. i Y"n
1:1 2:' . M . N. C. 	 300 : .  cheng 	 275: 
132G. » GU111Jal"}} 	 20 :  1270. S 'l':, Drotlniugholm, Iiir bibelkv.
1327. Skier y dskre tsea :; l"ng d. -före uiug· 7j :  \Vang- Tiao- s i i Puchow ~O: - 
1:328. Tillägg t ill S. lIL K: s Kv inno kom 12i9. M. K. O., Mariestad, "rödolsedags

mit lcs och sYiiir en: s N :o l gå"a blommor», till Osear och Gerda 
~om blolli lna J1ft fr1.:n Sigrid S tOl'C Ca rLen att nllV. e/ t. g'oUf. "jO: 
kcu fe ld ts bil l' G:  1280. A. E. L.. Brod<letol'I>, till Carl

]:130. Koll ek t-tillskott i aol. av llllSS IO  1310 111 ntt allV. ,·,-t. gol l L 10: 
!l~it'8pal' e t S venssons föredrag 1~H.j. S. M. och (l. L, ti ll Ca d e ns t.ill d :0,

Riil s in g bol'g' 22 /~ ~~) : - g m O. L .. Skövde 12:" 
1331. G. W-g, gill S . L., Y,tac1 JO:  1323. T i ll E s ter Borg', a tt anv. för Kuei
] 332. Koll. i Tors li 18 !~ 	 IS: 2,-, lill 's underh . eller efter Este r
J;)33. D:o i L cksbc l'g' ~j/9 12:12 B org'$ gotlr. 	 JO: _.
1:13.). K. B ., spa ru. -mcdel »Droppa r ej 1329. L A. M., för t re evange lis ters 

e lldas t. m C Il s kurar, H erre att f a lla underh. 	 300: 
nlt hjud! ;.) 	 16: O::; 1:J37. »Onä mnd ». t ill Hugo Linder, Htt

133:' . B. K D. 	 U:· :lllV. eft. got t r. 	 110:
1:136, S. i\ L Kos Califol'oiakommille till 

llti ss io!, ~i r (leh frn Svens~ons lIn ~ Kr. 1,288: 
d I'l' hå Il 2;;2: 75 

13:18, A,E. lUU: - AlImiinna missionsmedel 5,706: 52 
]339. H . (J. , S:llldhe lll 	 J:,:  S. M. K:s Pcnsionstond 154: 04 
!:I,IO. G. C .. B.iörkby 	 ~O:  Särsl,il!la ändamål 1,288: 
1341. Es. 40: Hl 100: 
]342. K. F. U . K:s Cenlralförc ll., gill K. Summa uuder sept. månad 1927 Kr. 7,148: 56

M. 	 ". ti ll :\[aria Hj ijl'kllluds 

underhillI JO:  Med varmt lack till varfe givare!

13j~. A. G- n. Duvbo 25: - 
] 34j. C. G., Skellel'leii, till E , ll'id Sjö »Onv lut l: gen ib &gkomma vi inför vår Gud

ströms underh. 	 100:  och fad e r ed r a gä r ning ar i tron. edert ar bete i 
13jG. K oLl. vid Hlissiouör N. S\'ensso lls Ir 1il'leke n oeh ede r stå ndaktighet j h oppet, i "år 

besök i Luotl d. 24 /9 41: GO llen e J es us Kristus. » l Tess. l: 3. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'-~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
»G uds verk måste göras och jag torde dö ,») - Glädjande erfarenheter. - Höstmöte 
m cd välkoms ls nmkväm. - Stcningc" ,inncr! t Sigrid Storckcnfcldt. - Tacksägelse 
och' höneämncn. - Fr< n ned. och expo - E n somma rafton. - Från missionärerna. 

- Frå'n När och Fjärran. - Redov. 

Stoekbolm, Svenska Tryekeriaktiebolsget. 1927. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

NÅGOT OM 
» Folket bär fram mer, än 

som behöves. » 2 Mos. 36: 5. 
>.> Över förmåga .gåvo de 

självmant.» 2 Kor. 8: 3. 
» Denna fattiga änka lade in 
mer än alla de andra.» Mark. 

12: 43. 

Så älskade Gud världen, att 

han utgav sin enfödde son.» 


Joh. 3: 16. 


Vi hava nu en särskild anlednir.g 
att tänka på .»givandet». Tiden när
mast före jul möter oss från alla håll 
den maningen: » Låten upptaga bland 
eder en gärd åt Herren! .» 2 Mos. 35:5. 
Vi tro, att några lärdomar från Guds 

ord skola bliva till vägledning och 

hjälp för dem, Som vilja efterkomma 
en sådan uppmaning. Låtom oss först 
stanna för Joh. 3: 16! Kärleken var 
drivkraften till Guds outsägliga gåva. 
Och Gud gav på en gång det bästa 
och käraste, han ägde. I denna den 

"G I V A N D E". 

största gåvan lågo alla andra gåvor 
inneslutna. » Han, som icke har sko
nat sin egen Son, -. -. _. skulle han 

icke ock skänka oss allt med honom?» 
Rom. 8: 32. 

De fattiga macedoniska församling
arna handlade efter samma grundsats. 
De gåvo först sig själva, och följden 
därav var, att de gåvo rikligen, ja, 
överflödande till sammanskottet för 
de heliga i Jerusalem. 

De gåvo sig själva på två sätt: först 

åt Herren, sedan åt den särskilda upp
giften, som vid detta tillfälle var sam
manskottet till de heliga i Jerusalem. 
Det senare uttryckes så, att de genom 
Guds vilja även gåvo sig åt Paulus 
och det kärleksverk, han fått lagt på 

sitt hjärta att ombesörja. 2 Kor. 8: 5. 
Vi få härav lära oss att först en 

gång för alla giva oss själva åt Gud 
men även att på ett särskilt sätt helt 
och fullt hängiva oss åt den speciella 
uppgift, som »genom Guds vilja» bli 
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vit satt våra händer. Vi böra ej 
splittra vårt intresse på ett sådant sätt, 

att de många olika uppgifter, vi satt 

oss före, endast kunna få e n d e l av 
vår person och vår kärlek. Det är den 
sanna kärlekens art att kunna giva 
sig helt åt varje uppgift, som den »ge
nom Guds vilja» fått att lösa. En god 
moder t. ex. kan älska vart och ett av 

barnen med sitt hjärtas hela kärlek, 
även om de äro många. 

Vi finna vidare, att djup fattigdom 
är intet hinder för givande, icke ens 
för ett framgångsrikt, ja, ett ö v e r
f l ö d a n d e g i van d e. 

Beprövelse och lidande äro heller 
inga hinder för ett g i van d e m e d 
s t o r g l ä d j e. 2 Kor. 8: 2. 

Vad som på ett sådant sätt blivit gi· 
vet åt Herren, det präglar han om med 
den himmelska myntstämpeln. Två 
skärvar bliva ej längre två skärvar 
blott, utan det heter: >,' Denna fattiga 
änka lade in mer än alla de andra. » 

Men Herren tyckes å andra sidan 
icke vilja mottaga andra gåvor till sitt 
» uppenbarelsetält» än sådana, som 
bäras fram av därtill villiga hjärtan. 

2 Mos. 35: 5, 26. 

I sin renaste form torde givandet 
möta oss just hos de redan nämnda 
macedonierna. Trots lidande och djup 
fattigdom gåva de icke blott själv
mant, - eller som det uttryckes: De 
t. o. m. b å d o enträget o m d e n 
y n n e s t e n att få deltaga - utan de 
gjorde även sitt offer med en överflö
dande glädje. 

Vi komma nu till en annan egen

skap vid givandet, nämligen .>.> ihärdig
heten» . 

L A N D. . 20 oktober 1927 

Somliga av Guds folk torde ha bu
rit fram sin offergärd till tabernaklet 

blott en enda gång. Men andra » fort
satte att bära fram till Moses frivil
liga gåvor morgon och afton». 

Dessa behövde ej uppmaningen att gi~ 
va. De gåva icke allenast frivilligt 
utan ock ihärdigt. Jag tänker mig, 
att det var deras gåvor, som icke alle

nast fyllde det för handen varande be
hovet, utan som t. o. m. komma of
ferskålarna att överflöda, så att det 

mä.rkliga uttalandet kunde göras: 
»Folket bär fram mer, än som behö
ves». 

Om allt Guds folk i vår tid gjorde 
som dessa Israels barn och följde 
Pauli anvisrl\ng i I Kor. r6: 2, skulle 
det nog bliva möjligt att sätta in våd 
etter våd i evangeIii uppenbarelse
tält, så att det snart sträckte sig över 
hela världen, enligt Jesu önskan och 
befallning. 

Men huru skola vi komma därhän? 
Svar: ,>'Han ä.r den, som verkar i oss 
både vilja och gärning för sitt välbe
hags skulL" Men vägen är fortfaran
de smal, såsom den var för vår Fräl
sare: » Han blev f a t t i g för vår 
skull.» 

Till sist ett storartat förslag från 
Herren: 

··Fören full tionde till förrådshuset, 
så att i mitt hus finnes mat, och prö
ven så, hurudan jag sedan bliver, sä
ger Herren Sebaot. Förvisso skall 
jag då öppna himmelens fönster över 

eder och utgjuta över eder riklig väl

signelse. · Mal. 3: 10. 

J o h. H-n. 



20 oktober 1927 SIN'DiS LAND. 219 

Nådesvindar i Kina. 
Av George T. B. Dauies. 

Övers. av C. J. Andersson. 

För n1\ gra m~lI1ader tillbaka drog den 
k ommunistiska rörelsen fram över Kina 
sflsom en väldig nod och medförde slor 
förtöljel,e mot de kristna, vanhelgande av 
kyrkor, bortrövande av missionsegendom 
m. m. Nu har. det blivit en förändring. 
Bolsjevikernas framfart h ar delvis blivit 
hindrad, och på vissa platser äro det nu 
de, SOI1\ la Ily och gömma sig i stället rör 
de kristna. Mordol;ai och Hamans historia 
har salunda upprepats i nutiden. Motstån
det [rån kinesis\;a folkets sida gent emot 
kommunisterna är nu större än vad det 
var rör nflgr a mån ader sedan. Det ä r för
visso I-Ierren, som svarat på de många 
lJöneropcn från hans bar n i olika land och 
ett kraftigt vittnesbörd om, att uppriktig 
och förenad bön har stor kran med sig. 
Men pa det att segern må bliva fullkomlig, 
behöves ä nnu mer av ihärdig trosbön . 

Den anti-kristliga agitationen i landet är 
ännu mycket stark. På viss a platser är den 
i avtagande och har, åtminstone på en 
plats, helt upphört. 

1\lr H. Becker från Yuanchow i provin
sen Hunan berättar, huru Gud i den sta
den på ett underbart sätt besvarat deras 
böner. Han skriver: »Studenterna tvinga
de folket alt deltaga i en s tor demonstra
tion, va rvid några av våra l;ris tna med
hjälpare skulle fasttagas och bundna föras 
genom s tadens gator. De troende enade sig 
om, a tt om så skedde, skulle de ringa i 
klockan, så att alla de troende kunde 
komma och i sällskap med de bundna föl
ja med genom gatorna . Jag (Becker) er
bjöd mig alt g~1 med dem. 

Innevanarne i s taden voro ganska oro
liga. Vi hade en dag med fasta oeh bön. 
Demonstrationen blev myeket stor, men 
med undantag aven del sl<rik och skrän 
emot oss, gjorde de oss ingen skada. 

Den 19:e skulle de hava en s tor lyklpa
rad och då skulle vårt kapell förstöras. 
Vi bådo mycket och just som paraden 

börja de, blev det ett starkt ~lskväder Sa 
att all a sprungo sin väg. Aven näs ta dag 
regnade det, varför paraden uppsköts till 
den 21:e på kvällen. 

Vi undrade, vad Gud skulle göra för alt 
hindra deras onda planer denna gång. En 
kvarts timme efter det pa raden börjat, 
ringo vi höra, att ett hus, som tillhörde 
generalen, fattat eld. Nu tingo solda leL1a 
order att skingra folket. Soldaterna med 
sina gevär och kni var dödade en del och 
sårade andra av demonstraIlterna. Vi fingo 
taga v[lrd om dl' si'traclc. Den a nti-k ri s tliga 
rörelsen har sedan dess alldeles försvun
nit här, och folket är så vänligt 1110 t oss. 
Det är ett verIdigt under. Ingen .kunde 
förutse nagot sadant .» 

!\Ir Becker beder om att få 13,000 ex. a v 
Nya Testamentet att utdela i sitt distrikt. 
Ett tusen testamenten hava red a n blivit 
sända till honom. Mr Becker skriyer: ))Vi 
vänta på att Nya Testamentena skola 
komma; hela församlingen beder om nåd 
alt på bä~ta sätt utd ela dem.)) 

På ett underbart sätt vilar Guds välsig
nelse över denna vidsträckta utdeln ing av 
Nya Testamentet i Kina. De kinesiska pas
torerna, evangelisterna och kristliga arbe
tarne deltaga på det hjärtligaste i detta ut
delningsarbete ; de tävla om att giva dessa 
testamenten till kristna och katekumener, 
så att de må bliva uppbyggda och stad
fästade i tron, men även till de ofrälsta, 
p å det att de må komma li1l sanningens 
kunskap. 

D:r Jonathan Goforth, av H erren an
vänd till väckelse i Eina kanske mer än 
någon annan missionär, omtalar, att h811 
vid sina möten giver ett Nya Testamenle 
tilt yar och en som bekänner sig komma 
till tron på Herren Jesus. Han omtalar 
ä'icn huru villigt och begärligt affärsmjn 
och andra mollaga och läsa Guds ord. 
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Han bede r om att snart få 8,000 ~t 10,000 
Nya T estamenten a tt använd a vid väckel
semö tena p[t h a ns nuvarande arbetsfält i 
Szepingk<l i i 1'I-Ianschuri et. 

Fran prov in se n Shantung skriver en ki
nesisk pas tor å 7,000 församlingsmedlem 
m a rs vägnar och tacka r för d e böcker de 
redan mottagit och beder om flera. Ha n 
säger : »1 å r har jag blivit kall a d atl leda 
en serie väckelsemöten och på grund här
av har jag besökt alla församlingarna i 
hela distrikt e t. Jag h a r m o ttagit 2,000 NYd 
Tc~ tamenten, och d e ä ro alla utdelade, 
m~tnga fl era behövas . Dagligen kommer 
begäran om Nya T es ta menten. Var så vän
lig och sänd mi g y tterlig ar e med det sna
raste 3,000 Nya Testament en. Allt sedan 
vi ringo mottaga sådana hava de troende 
gjort stora fr am steg i studerandet av Her
rans ord .» 

Den m es t rörande begäran om den H e
liga Skrift kom fr å n en mr Hwang, en 
I,risten kines - a nla;.(ligen en pas tor .
hi\n en koloni för spetälska i prov in~en 
Fuki f ll. Han skriver: »Med störs ta tack
samhet mottog jag edert brev. Min glädje 
\'31' större ä n ord I,u nna uLtrycka, da jag 
~ ag, att ni a nser alla lands m ä nni skor so m 
en fa milj och alla folk som bröder a v 
,81nma bl od. Det är som det s lår skriv e t: 
·.\Isk a andra som dig själv'. Alla i denna 
koloni hava spE'tälskan och voro inte i 
tillfälle a':t f,. höra evangelium, ty de fin go 
inte gå till a ndra platser av fruktan för 
a tt d e sk ulle smitta a ndra. År 1900 for 
jag till Söderh avsöarna för a tt predika. 
Nl: !) ;) mitt 69:e !l r adrog jag mig smitt"n. 
När jag kom hit samlade jag mina brö
l~ cr här för a tt bedja till Gud. De äro alla 
fatl ictCl och ku nna inte köpa ett Nya Tes
[ampnte. Jag hör att eder ärad e förening 
g iver dem irill till personer som önska Et 
el t. J ag är mycke t glad därför och vill 
först l;edja, alt ni sä nder oss en d el, och 
rör det andra tacka så hj är tligt.» Vi skola 
med glädje sända dem dessa !;Örl':'l' ay 
JiYCts ord. 

Gud , som så underbart sva ra t på si na 
b,un s böner al'. nu stävja kommllni~terna~ 

framfa rt i Kin a, h a n kan oc k genom si n;) 
uanl s böner sän da en andlig väck else övei 
Kina. Alla red an ha n ~tdesvindar dragit 
frum på vi ssa platser. I åtmins to ne t yrt 
di~ lrikt h Clr en i\ndens utgjutel se ägt rum, 
Mt got likn a nde d en so m drog fram öve;' 
\VilIE ~ för åtskilliga år ~ilil)abl 

Meddelanden h a nyligen ingått fr å n m~' 
A. J. Smith, huru nådever ket började i 
Tamingfu i provinsen Chihli. lIa n säger: 
»Vi missionä re r och kri s tna började bedja 
a tt Gud i s in nåd må tte sända en väekelsC' 
i sin tid och på s itt sä tt. \'i Mdo ej om 
flera miss ionärer, ej om m er a penningar, 
men a tt Gud ville sända en a ndlig väel,el
se ; al lt ann a t korn i andra rummel. Vi 
använde dag och na lt för bön. Gud h a r 
~tväga brilg t mycket mera än vi hade vå
gat hoppas. Om någOII för fem månad er 
tillbaka h ade sugt va d som sku lle lwmm a 
över kineser oeh missionärer, S~l hade det 
varit svå rt att tro det. 

Tuse ntals bekä nnelser hava hliv i t gjor
da , synder av olika slag ha blivit bekända, 
äve n av våra bästa medarbetare, hundra
tals doll ars återbetalda. Det h ar vid möte 
na blivit mycket litet av predika n. N;j go n 
har liist en bibelvers och sag t n ~tgra ord 
över den; an d ra h a omt ctlat sina (Tfuren
h e ter, och ;}ter an dra hnva begärt förbö n. 
S~tdan t bedj ande och srtda n g udomlig sorg 
över synd h ar jag aldrig bevittna t förr i 
mitt liv. Jag viss te att Gud h ar makt alt 
verka på underbart sä tt, men hade inte 
v~intat. a tt det sl,ulle bliva jus t nu och så 
vittom [anand e.» 

* 
Sa mtidig t m ed väck else n i T amin gfu-di 

s trildet utgö t Gud s in Ande på ett ännu 
underbarare siitt uti Chaoch en-cHstriktl't, 
just över griinscn i Shantung-prov in sen , 
Mr L. C. Osborn sände nyligen en ra p por t 
om den s to ra Iöriindring, som där blivit 
i församlingen serl'll1 himmelens portar 
öppnades och välsi~n elsen kom. Han sii 
ger: »Scdan väckelsen börj ade hava d e 
troend e Idnescrn 8. p :t tagit s ig a nsvar fö r 
o.rbclc t såso m aldrig ti]][örne. De hava 
öyertagit (,n s tor del, so m förr vilade på 
oss, sa vi kunn a llU giv a mera tid till bön 
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och ordets förl;unnelse. Prisat vare Her
r~ns namn ' Det är härligt att se folket 
ö\'er allt med sina öppna biblar framför 
sig samt höra dc syndabekännelser som 
göras. N:ldesvinden har sprill sig lill ut
s tationerna, familjer ha blivit försonade 
med varandra. En söndag voro över elL
hundra personer, för~ilclrar, släktingar och 
vänner Lill de kristn~ vid botl:iinken ech 
bfldo om nåd och syndaförl{J[elsr ..\ven 
sådana, som Yi givit upp hoppet för, blcvo 
hiirligt frälsta. Folk på många mils av
stånd kommo till mötena. Gud var ibland 
oss. Yi ka n aldrig glömma denna lid.)) 

* 
Vad Gud har gjort förr, kan han gör~ 

igen, och vad Herren har ulfört på en 
plat s, kan han utföra på en annan. Där
för Hitom ess bedja och tro, ~tt IIerren 
vill· sända en viltomfattande n{tdesvind. 
-:'vfå det hoppet förverJdig a5, alt vi stå 
framför elt skede av elt andligt framiit 
skridande i Kina. Du, som läser dessa ra
der, kan ha,"a verkli.~ del i de tta andliga 
uppvaknande genom att i lro och ihärdig 
lJön dagligen i förening med många tu
se n <I ndra bedja om en krullig ulgjutel se 
av Guds Helige Ande över de lla förtryek
la land och folk. Bed alt det snart m~\ 

bli va en kraftig och rättfärdig regering i 
Kina. Bed ac t de t m ~t ])liva fred i landet. 
Bed för missionärer och kinesiska kri s l
na. Bed rör dc m~tnga miljonerna av oom
v~inda. Bed om en tid av härlig andltg 
fram gång över hel a landet. 

Guds folks offervillighet, s. 217, 218. 

N:\ dcsvind arn8 i Kina, s. 219 r. 

))SLCningevä nnerIlaS)) böncdag, s. 22l. 

!) !Ialls Stjörna i östern)) , s. 221. 

Sl~il!ningell i Kina, s. 221 t. 

.De infödda krislna i Kina, s . 222. 

Sy[öl"\ ' nin garn('~ rö r S. M. K. försiiljning 


i St\lckilulJn. 

~~OC1-<~ITION-

Uppbyggelseartikeln 

dagens nummer av Sinims Land utgöres 
aven artikel skriven för Sinims Land 
[tr 1909 av godsäg aren .J oh. Fl edengren. 
i\Iånga av S. M. K:5 vänner erinra sig 
förvisso denne v ~tJ· missions lrogne och 
varme vän och skola förvi sso med glädje 
taga del av dett a hans budskap, som i 
sanning ä r ett ore! i sinom tid även [ör 
oss nu och våra nuvarande förh ~lllanden. 

Steningevänner! 
))SisLa lisdagen i varje mfrnad » är ju en

hgt föregående meddelanden i Sinims 
Land ))SteningevännerIlaS)) särskild3 bö
nedag. Nu ~ir sist8 tisdagen av inneva
r ande m~jnad sna rt inne, och vi vilja där
för påminna härom. Må ))Steningevän· 
nerna» den dagen bliv8 ihCJgkomna i mis 
sionsvännernas förl.;öner, och mr, de själ 
va den dagen fa nåd till att samlas inför 
n:idens Iron I 

"Hans Stjärna Östern" 
~ir nu i del närmas le [ärdig a tt utsändas 
i sin 2·Lc arg., och rd. visiIioner mottagas 
tacksamt \Inder adress : Sv. '.\fi ssionens i 
hina exp., Drollningg. 55, Stockholm. Ut
förligare meddelande om innehåll och 
pris å terfinnes på sista sida n av dagens 
nummer av Sirtims Land. 

Missionsförsäljning för S. M. K. 
Syfö rcninga rne iör S. :'II. K. i Slock

holm anor dna lisdagell den '12 näs/kom
mande nc uember försäljnin g för missio
nen. \Yi höm'isa lill utförlig:lr e medde
lande härom, infört P~t annat s tälle i 
della nummer av "~tr tielning_ 

Ställningen i Kina . 
Dc tel egi'a m, som dr sis ta dagarna va 

rr, införd a i tidni nga rna och vilka ' tal a 
om Shansiguvernörens ak livadellagande 
i inbördeskrig" t, hava givit oss anledning 
lill cj så liten und ran och oro. Vi vilja 
d!\rför ~IDYo r e ·det varJpaste vädja till 
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miss iOllsvännerna om allvarligt och en
dräktigt deltagande i förbön för Kinas 
stora men oerhö rt sa rga de o{;h lidande 
folk . ~Ui vi <xk bed ja Gud giva missio
närerna vi ss het om huru de i varje sär
skilt fall skala handla. 

De senas te nyheterna fr ån missio närer
na ~ll_erfinnas under rubriken: Senaste 
ny lt [rån Kin a. 

Hemiörlovatombud. 
Ett sorgebud, som röro rs3kat en känsl:1 

ay s tor sak nad, har nåll o-ss och med
del a t, ~tt v~lrt ombud, grossh andlaren 
Joh. Dahlman, Kristinehamn, Hllt bryla. 
upp fr<Jn vakttjänsten h ärnere. 

Vi veta, att detta för v{lr vän är »myr
ket bä ttre» . Il an ha r slu ppi t ifr[1ll :S; I 
mycket, som förut för honom varit tunga 
bördor, men [ör h ans närma s te <xh fö r 
oss, som lärt Linna och älska hemom, 
känn es saknaden stor . i.\{å all »hugsva
lelses GudJ) Irösta de sörjande och fylla 
det s tora tomrummet! »Saliga äro dc 
döda, som dö i IIerren - de skola få vila 
sig rr~1l1 sitt arbete, ly deras gärni:nga r 
följa dem_» 

~~~. 
Lovad vare Herren! 

Så jublar l11ilt hjärta, n år jag genom
går och tegruud<lr inneh ållet av dc brev, 
VI mottagit frll n våra församlingar i SheIl
s i de sista 7 veckorna. 

Under de första 2 m[lI1aderna av vår vis
lelse här erhöllo vi inga brev frå n dem på 
grund av censuren och emedan vår adress 
ej kunnat uppgivas. Sen dl'ss h a dock bre
ven sirömmat in, så alt de nu bildar s må 
högar. Mycket av deras innehåll , som för 
mig ä r av oändlig t s lort värde och fr i'ln 
rnina läppar framkallar lovets ljud, torde 
näppeligen vara av så stor t intresse [ör 
miss ionsvänllerna i Cl llmänhcl. - ?Il en här 
nedan följa någ ra utdrag ur brev, som 
borde glädja varje sann missioJlsvä n: 

»Vi ha icke varit utsa lt a för nil go n för
följelse här.JJ - »Vi ha alles tädes kunnat 

hålla vära glrds!jä nster och uppby ggelse
möten i lugn och r o, och de- h a ej va rit 
mindre besökta än förr. » - ») 1'å grunG 
av trupprörelser i dis triktet kunde icke 
mer än n ~l gTa fä komma till vårt stormöte 
i Hoyang frän uts tatiO'nerna, men Vl hade 
de t oaktat en givand e konferens och fingo
,iV stadsbefolkningen döpa 7 perso ner, var 
:lY 3 Iran indust risIw Ian och 2 från f1ick
sko1<ln ,)J - )JVår t stormöte var go lt och, 
väl besök I, dopJ,andid a terna kommo i god 
lid för s ina klasser , och församlinge n god~ 
kä nd e 23 av dem till alt mott:1 ga dopet.. 
Glädjen var sIar och allmäJl.JJ 

lIanchengs församJingsledare skriver: 
idag har besö kt 11 ul slationer norr och 
öster lit och funnit allt sig likt». - »Yå
ra ledare och lokalpredikanter i söd ra df
siriIdet h a så gripits av ansvar Lör den: 
s lora köpingen Tzi-chu<ln (där Missionen: 
icke hart r åd att hålJa n~lgon evangelist)', 
a lt de vid ett större möle, som de an ord
nat, beslö!o a tt sammanlagt oUra 24 m{l
naders arbete för den pla tsen, så att 2' 
bröder alltid kunna "linnas där rör a tt 
uppehålfa galubpell- och predikoverk-
samheten .JJ - )lKollekten rör verksamhe
ten g ick vid stormötet till något över 
30,00 dollar.» 

Tre unge män, som på våren slut ade si n: 
2-åriga kurs i IIung-tllngs Bibelskola, och 
som j8g sakna r medel a tt engagera, gå ä n
nu sf\ lä nge omkring och predika utan er
sä ttni ng. 

Om ett presbyteriemöfe, som hållits i 
v[lrt dist rikt, skrives från Hoyung: )JLe
darne voro lalri kt sa mlade, a nden va r god 
o-ch endräJden s iar.)) - »Yi erinrades om, 
al t fastän mission ärerna voro borla h ade 
vi GUD kvar, och alt vi ej få sv ika ho
n om -.JJ - »Vår insa mling uncler sa mma 
möte lill vår egen pred ikant belöple sig till 
ni\go t över 70,00 dollar -.» - »Vfd H o
yangs sto rmöte insamlad es även för sam
ma ändamål övrr 30,00 dollar.» 

Den 29 juli, på min 60-årsdag, kom brev 
Ir<J n Hancheng- o'ch Hoyang-Iedarne, in
nehallande underrä tt else om, att de pil. 
grund av födel sedage n hade besluta t ale 
insamla GO,OO dollar (fast det blev mer). 

http:allm�Jl.JJ
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för vilket de be mig inkölJu en klocka för 
J-Ioyangs kapell . Sålunda finner jag, alt 
under del m[lnader vi varit från staLio
nen, ha v ~lra liirs.,mlingsmedlemmar trots 
sitt på grund av kriget så tryckta läge, 

a mI aL in omkr. 200 me:\:. dollar (= cirka 
WO kronor) för dell evangeUska vcrl,sam
heten. 

Jus t n iir jas neelskrivitdel föregående 
kom ett nytt brev från Hoyang, som 
omtalade, att insamlingen fortsatt, men 
'Dck att fö rsök gjorts fr ~\l1 militärernas 
sida atl lägga beslag P,"l en del av Miss io
nens egendom där, men att dc troende p[\ 
plat sen samla ls till bön Iör denna sak, och 
atl dc dagligen fortsälla med dessa böne
m ö ten för d e t kritiska lägets skull. »Hit
till s», tillägga de, »har Gud besvarat 
m ~lnga, många böner och räddat oss un
,dan alla större svårigheten). 

Prisen Herrell ml'd os-; och Utom oss 
,gemensam t upphöja hans nalnn! 

l'ei-tai-ho, elen 28 augusli 1927. 
Rob. Bergling. 

Senaste nytt irån Kina. 
:--!is~ i oniir V crJlc/, Wcsler meddelar i ett 

priya tbrev da terat den 28 september föl
jande : 

»D Il förs tår, att jag är på "äg mot läl
trt i rn förtrupp , som best..lr av Ethcl och 
Ca rl Blom, Maria Pettersson och jag. I 
gå r morse reste Yi över Ch'angsintien lill 
Chengtingfu, dit vi kommo i skymningen. 
Därifran och hit till Shichiachuang gå ej 
n :1 gra tåg. Detta visste vi emellertid på 
fö rh and och kommo hit på ett par stora 
t\' ~lspända vagnar. 

]lren vad vi icke visste var, atl all för
bindelse mellan staden här och Shansi se
dan kl. 1 i giir e. m. avbrutits. Vi hade 
emellertid genom vår präktige rninis ter i 
Pel,ing fått respass fr:m Mde Chili- och 
Sha ns ig uvernören, och dessa hjälple oss 
till c18gens mn 

Här sitt a Yi nu och ha det gott efter en 
ohyggligt stekande dag i solskenet. När 
vi komma härifrån "pla vi ej. Carl Blom 

är emellertid borta föl' 'att uppvakta ge
neralen, so m [ör bcEdet över truJlpfö:r
läggningen h~~r, och höra om han tillå
ler oss aH medfölja ett mililärtåg. 

Vad som nu kommer alt hända ve t 
ingen. Vi hoppas ju atl snaras t möjligt 
kunna J,omma ut lir eHind'cl; dock ' hel s t 
att inte behöva \'~inda tillbaka. D(~ övriga 
miss ionärel'lla få dock ge sig till t<ll s till s 
vidare, diir de äro. - - 

Senan': Kan du tänka dig! Kl. halv 2 
i natt I':' vi en särskild god s\'agn med 
elt mililärtag! Urikesdepa rtemenle ts och 
n~imn()a guvernörers pass öppnar stäng
da dörrar. Men myndigheterna tro, att 
det kan dröja \'eekor innan tr ::diken bör
j,u igen. Det ledsamma är, all jlostlör
hindclserna också äro avbrutna, men vi 
hOpp8S, alt tdcgrall'll ännu iiI' iippen. Det 
ä r i sanning underbara vägar 1Il'JTell 
ofta förer de sina.» 

Fröken Vagny Ed/a Bcrgling TIlrdddar 
följande i rtt brev datera t den 30 sept.: 

»)Far har mtt bn'v fr å n Hoyang She. om 
a tt d e soldater, s, :m kommo UY( 'nde dit, 
togo in p å flickskolan. De v [lra prl mi s 
si o nsstationen skyndade alt flytta Ö\' l' !' 
frök en Bergs saker, sull1 voro där, till ett 
av [ars och mors rum. Nä r soldalerna 
lämnade togo dc med si.g stolm', bord och 
b~inkar fr :i n skolan. An nars Hit det ej som 
om de tagit någoU) 

Försäljning 
anonlnas av syföreningarna för Svenska 
:--fiss ionen i Kina ti sdagen den 22 nov. i 
K F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3. 

Gå vor, iiven in na lura, mollagas tack
samt uncler nedansl~lencle arl rr ,;~e r och på 
S. 	 M. K:s exp., Drottniuggat;\n 55. 

Doktorinnan Maria EerU, llanL\'Crkarc
gata n 28. 

['röken Emma Beskow, Kallllllakare.[(. G, 
-I tr., Ö. g. 

Fröknarna iiI. och N. Caval/i, Öster
malmsgatan 23, -I tro 
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Fru Bell Fries, Soltäppan, Saltsjö-Stor
ängen. 

Fru Hanna Hallström, Bragevägen 8. 
Fru Elin Holmgren. FjelJslcdtska sko

lan, Uppsala. 
Fru Mina Johansson, Linnegalan 26,3tr. 
Fröken Tekla Lilljequist, Malmskillnads

gatan 31, 1 Il'. 

Fru Olga Jllagllusson, Duvbo, Sundby
berg. 

Fru Beda Redet/, Uppl2ndsgalan 23. 
Fröken Louise Schein, LiiIZ(·ngal. 5, 3 Ir. 
Fröken ThWa Sandstedt, Ostermalmsga

tan (i3. 
Överslinnlln Louisa Tol/ie, SaHsjö-Stor

ängen. 
Fru Karin Wennerström, Liclingön. 

Gamla förbundets Sista Proletbudskap 
Ett bibelstudium 


av ~Nath. Högman. 


Om denna broschyr skrives i »Bilaga till 
Sanningsvittnet>: . 

-Detta. posthlIroa. arbete a·v elen hemförlovade 
missionssekreteraren Natb. Högman utgör ett 
bibelstudium a.nderikt, viiIformat och klartänkt 
över >Gamla Förbnudets sista profetbudskap', 
- Först behandlas profeten såsom Guds sände· 
bud, sedan den histori8ka bakgrunden, så Det 
:J,ndliga förfallet, Den stora anklagelsen, Den 
renande elden o. s. v. 

Dett,." bibelstudium över profeten Malaki är 
synnerligen vä.rdefullt, och vi äro förvissade 

. om, att, Nath . Rögmans mtlnga vän uer med 
glädje skola ta~a del av detta bibelstudium. 
Helt visst skall det så verka till välsignelse, 
och v,'tr avlidne broder skall ta.Ja ännu, fastän 
ban är död. Vi rekommendera broschyren på 
det varmaste. Aug. B.' 

47 sidor. Pris kr. O: ÖO. 

Rek vireras från 
Sv. Missionens i KiDa Förlag, 

Dl'Ottningga.tan 55, Stockholm C. 

.. 
Hans Stjärna Ostern 

24:de årgången. 

Innebäller: 

Barnet i krubban. III. 

'Vid krllbbnu. 
Av L. S. 

:Eder är född en Frälsare. 
Av missionsdirektor E. Folke. 

Vägmärken. 
Av missionär Angust Berg. 

Förstlingsfrukt. 
Av missionär Axel Hahne. 

Skatter i h illllUelen. 
A v fröken Ester Berg. 

Tältl'erks:l.Iuhet. 
A v m issionär N ils Svensson. 

Min bästa fisknot. 
A v missioniir Rob. Bergling. 

Erfnrenheter från busbesök. 
Av fru Olga Svensson. 

BilTa en llickn. 
A v (röken Lisa Gustafsson. 

Hemlil' i Rinn. 
Av missionär August Berg. 

,Himmelsk kallelse•• 
Av (rn Olga, Sv~nsson. 

Ljus över griften. 
A v missionär Malte Ri ugberg. 

Kalendern, som är rikt illustrerad, innehåller 
även upplysningar om S . M. K. samt karta 
över missionsfältet i Kina och kan rekvireras 
från Sv. lIlissionens i Kina förlag. 

Pris häft. 1: 76, I<art. 2: 25, klotb. 3: 25. 

5 ex. 25 % rabatt. Ej fraktfritt. 
~~.N~~~.A~~.N~~~.A~~~~~~~~~~~~~~~.N~~~.A~~.N~~~ 

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


'~~.A~~.N~~~.A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INNEHÅLL: 
Något om »givande». - Nådesvindar i Kina. - Tacksägelse- och böneämnen. 


Från Hed. och expo - Från missionärerna. - Försäljning. 

~~.N~~~.A~~.N~~~.A~~~~~~~~~~~~~~~.N~~~.A~~~~~~ 

Stockholm. Svenska Tryckeriaktiebolaget. 1927. 
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AN"SVdRlG UTGIVARE: E. FOLKE. 

T I L L V Ä X A N D E o C H F Ö R M I N S K A N D E*. 
Joh. 3: 2 5-36. 

Det var under en i andligt hänse
ende mörk tid som Johannes döparen 
framträdde. U nder en tidrymd av 
cirka 400 år hade ej någon profet 
höjt sin röst i Israel. Då kom upp
fyllelsen av Malakis utsago: »Se, jag 
skall utsända min ängel, och han skall 
bereda väg för mig.» Och att med 
denna »ängel» åsyftas Johannes, det 
finna vi av Jesu egen utsago, återfun
nen hos evangelisten Matteus i det I I 

kapitlet, där det heter: » Ran är den, 
om vilken det är skrivet: 'Se, jag sän
der ut min ängel framför dig, och han 
skall bereda vägen för dig'.» 

Johannes hade f r a m g å n g. » Rela 
judiska landet och alla Jerusalems in
vånare gingo ut till honom och läto 
döpa sig av honom i floden J ordan och 
bekände därvid sina synder.» - Är det 

, Föredrag hullet vid missionärskonferensen 
i Peitaiho och på begäran nedteckn at och in 
sä.nt till S. L. 

ej framgång även vi bedja om? Fram
gång i vårt arbete sporrar oss till nya 
ansträngningar. Sakna vi framgång, 
bliva vi lätt missmodiga. Vi uppma
nas därför på flera ställen i Guds ord 
att vara »fasta och orubbliga», aH ej 
» fälla modet», att »ej förtröttas». Men 
framgång medför även faror. Faran 
av att bliva övermodig och ej giva 
Gud äran ligger så nära till hands för 
den framgångsrike. Johannes föll ej 
för denna frestelse, och dock var även 
han säkerligen utsatt för densamma. 
Det heter om honom, att han hade till
träde till konung Rerodes, och att 
denne » hörde honom gärna och rätta
de sig i mycket efter honom». J ohan
nes förkunnade icke endast för Rero
des Guds vilja och råd om hans fräls
ning, han bestraffade honom ock för 
hans synder. Antagligen hade Rero
des rättat sig efter: Johannes även i 
detta stycket, om ej hans svägerskas 
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intriger kommit emellan. »För edens 

skull och för bordsgästernas», lät He
rodes bilan falla. xDet brinnande och 
skinande ljuset» slocknade härnere 

för att skina så mycket klarare där
uppe. Johannes var en rakryggad pre

dikant, trogen mot sin Gud, ett exem
pel för oss alla. 

En annan frestelse för vilken J 0

hannes var utsatt är a v u n d s j u k a. 
En dag, mitt under hans verksamhet, 
kommo några av hans lärjungar och 

sade till honom: >;Rabbi, den som du 
har vittnat om, han döper, och alla 
komma till honom.» Och det förhöll 

sig säkert så. Skarorna kring Johan
nes avtunnades betydligt, under det 
att de fylkades kring »Guds Lamm~), 
om vilket Johannes vittnat och på vil
ket han pekat. Huru naturligt hade 
det ej varit, om Johannes gripits aven 

känsla av avund och missmod. Han 
hade döpt Jesus; han var »förelöpa
ren» och den store väckelsepredikan
ten. Skulle nu hans stjärna gå ned 
och hans plats intagas aven annan? 

Vi finna dock, att Johannes i sanning 
var, som det ock vittnas om honom: 
»Stark i Anden>/ . Han visste även nu 
sin plats, och användande sig aven 

bild säger han: J esus är brudgummen, 
jag brudgummens vän. Vem fäster sig 
under ett bröllop vid bröllopssvenner
na ; vem talar efter detsamma om dem? 
Är ej brudgummen huvudpersonen? 

Över honom glädja sig alla. J a g ä r 
b r u d g u m m e n s v ä n. Hans 
framgång är min glädje. Hans röst 
den käraste för mitt öra. » Det är som 
sig bör att han växer till och att jag 
förminskas. » I sanning hava vi här 
ett skönt och lärorikt exempel på 

L A N D. 5 Dovem ber 1921 

sann ödmjukhet och ett rättskaffens 

lärjungasinne. 

* 
Låtom oss nu, såsom en skara mis

sionärer, samlade till överläggning, 
göra några praktiska tillämpningar av 
detta för vårt arbete, det nuvarande 

och det tillkommande. 

Vi hoppas att inom kort kunna få 

återvända till våra olika stationer. 
Alldeles säkert komma erfarenheterna 
att bliva olika. på en del platser kom

ma vi att finna, att knappast några 
förändringar ägt rum. Allt är såsom 
då vi lämnade det. På andra platser 
icke så. Förändringar av större eller 
mindre betydelse ha inträtt. Huru 
viktigt är det icke då, att vi själva in
taga den rätta ställningen gentemot 
de nya förhållanden, som ha uppstått 
eller komma att uppstå, med andra 

ord, att vi ha samma sinne som Jo
hannes: Han, Jesus, måste tillväxa, 
jag, missionären, måste förminskas. 

Låt mig redan nu säga, att bland 
oss finnes olika skiftningar, då det 
gäller missionspolitiken. Under det 
att vi alla äro fullkomligt ense om att 
våra församlingar måste föras fram 
till självstyrelse, självunderhåll och 
självutbredning, äro vi dock ej av 
samma uppfattning, då det gäller vä
gen att nå detta mål. Bland oss fin
nas konservativa, liberala och mode
rata. Alla behöva vi dock ihågkomma, 

att naturens utveckling är organisk 
och utan några språng. Bibeln bär 
även utsagor härom. Den talar om 
»den rättfärdiges stig som liknar den 
uppgående solen>.> ; den talar om 
x-brodd, ax och fullbordat vete i axet» 
o. s. v. I naturen tränga de nya blad
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knopparna undan de gamla. Bibeln, 

talar om att, »d å s ä d e n ä r m o
g e n, då låter skördemannen lien gå» . 

Jesus talar själv om att han kom, ej 
för att upplösa, utan för att fullborda 
lagen. 

Vad skall man då säga om det 

myckna talet om att överlämna led
ningen åt den infödda församlingen? 

Är det ej berättigat? ]0, förvisso, d ä r 

s å s k e k a n. Vi kunna med tack
samhet till Gud och med glädje kon

statera, att ett stort framsteg ägt rum 
inom hela vår mission såväl i fråga om 

självstyrelse som självunderhåll, men 
vi måste vakta oss för att nedlägga en 
allmänt gällande regel, sägånde att nu 
skall med ens ledning och underhåll 
skötas helt och hållet av den infödda 
församlingen. Inom en del av våra 
församlingar ha vi ledaregåvor. Låt 
dessa få tillfälle att framträda, men 
fordra ej att liknande tillfällen skola 
ges i församlingar, där personer med 
sådana gåvor saknas. Resultatet skulle 
i så fall bliva ödesdigert. Vi veta, att 
i riken, där konung finnes, ärver i re
gel äldste sonen. sin konungslige fa
ders makt. Saknas tronarvinge, såsom 
förhållandet vari t i vårt fädernesland 
mer än en gång, inbjudes emellertid 
någon från ett annat rike att övertaga 
regeringen. På samma sätt menar 
jag, att då någon församling saknar 
lämpliga ledaregåvor, bör den med 
tacksamhet begagna sig av den ut
ländske missionärens hjälp. 

Alltså, låtom oss i denna viktiga sak 
anpassa oss efter omständigheterna, 
ej med avundsjuka se att andra taga 
vår plats, men ej heller i oförstånd 
överlämna det dyrbaraste vi äga här-
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ute åt oerfarna person~rs ledning. 
Herren give oss härtill sin nåd och 
hjälp! 

Komma vi så till frågan om under

håll, så ha vi, enligt mina gjo.rda er
farenheter, kommit ett rätt bra stycke 
framåt. Målet är ej hunnet, men vi 
måste ihågkomma, att våra försam

lingsmedlemmar äro, i de allra flesta 

fall, obemedlade. De äga ej mycket 

mer än vad de själva behöva för sitt 

uppehälle. Därför att nu ivriga röster 
höjas, för att inga missionsmedel mera 
skola användas till underhåll av med

hjälpare och skolor, utan att dessa 
penningar endast skola användas till 
direkt evangelisationsarbete, kan man 
lätt komma att intaga en oförståelig 
ställning gentemot verkliga behov. 

Vi äga inom alla våra församlingar 
ett ganska kraftigt självunderhåll
ningssystem, men mycket återstår än
nu i den vägen. Låtom oss även här

vidlag följa den naturliga utveckling
ens lag. Antag att budgeten för en 
församling uppgår till S 300: - men att 
samma församling med bästa vilja ej 
kan åstadkomma mer än .) 200: -. Gör 
jag då rätt uti att undandraga den
samma min hjälp och säga: Ni måste 
reda Er så gott Ni kunna» , och där
vid riskera, att ett viktigt arbete ta
ger skada? Är det ej genom vårt ar
bete, som dessa behov skapats? Kun
na vi klandra församlingen för att de 
förefinnas? Böra vi icke i stället vara 

tacksamma mot Gud, att församlingen 

nu kan hjälpa till så mycket som den 
gör och så tåligt bida den dag, då allt 
vilar på densamma? 

»Men», säger någon, » det går all
deles för sakta! » Var lugn min bro
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der! Det saknas ej pådrivande kraf
ter till såväl självstyrelse som själv

underhåll, i synnerhet det förra! Vi 

utlänningar komma nog att »förmins

kas» fortare än vi kanske önska, men 
det viktigaste är dock, att Kristus till

tager. Märk väl, att det är K r i s 
t u s, som skall tilltaga. 

Inom självständighetsrörelsen fin

nes mycket av köttslig art, och jag 

tror mig hava märkt, att där dessa 

krafter varit som allra mest verksam
ma, har icke K r i s t u s utan vissa 
personligheter inom församlingen till

växt. 

Alltså, mina älskade kamrater och 
medarbetare, låtom oss alltid hava 
detta som vårt mål: mitt eget ' avta

gande och Jesu Kristi tillväxande, med 
andra ord, »Kristus allt och i alla» . 

A u g u s t B e r g. 

Steninge-vänner! 

När den Allsmäl,tige i tidens morgon 
utsade sitt »varde», vart )lallt» till. Blott 
ett ord - och »al!l» vart. Ringa början. 
Oändligfl följder. I den sålunda tillblivna 
underbara skapelsen mötas vi ofta, ofta 
av denna lag : ringa begynnelse. stora följ
der. Morgonrodnadens första stråle bryter 
fram, och natten flyr sin kos. Ett euda 
tungans ord tä nder kärlek; ett annat vål
lar hat. Kornet i den goda jorden l<an ge 
hundrafaldig frukt. Liten sten, kastad i 
den lugna sjön, bildar ringar, så långt 
vattnet räcker . Allt detta sägande oss: 
»Vem är .den , som vill förakta den ringa 
begynnelsens dag.» Sak. 4: 10. 

* 
»Steninge-vännernas» krets äl' ej mång

taJig, ej heller ännu fulltalig. Dess be
gynn('ls('~ dag är ringa. Må den ej »för -

Stellingemötcnas ledare: MissionsdireIdor E. Fol
ke, översie fl. Dillner och rektor Joh. Rinman: 

ak tas». »G rundstenen» är törh~inda lagd 
»icl,e genom någon människas styrka eller 
kraft» utan genom Herren Zebaots Ande». 
I så fall skall ock den framtidsdag komma. 
då uppgiften är fullgjord och »slutstenen 
fär föras fram under jubelrop: nåd , n i'l d 
må vila Ö\'er den». Sak. 4: 6. 7. Ske allts å. 

Men hur skall detta kunna ske? Ja , säg! 
För Gud är allt möjligt. I-Ian har sin 

lust i att göra oss gott. Han söhr till
bedjare i anda och sanning. lIan älskar 
glada givare. Han frågar än i dag: »Vem 
skall Jag sända, och yem vill vara vär 
budbärare»? »Se, här är jag. sänd mig», 
blir då varje Steninge-väns glada snr. 
Med din nåd, o Herre, vill jag vara trogen 
min lilla uppgift. Jag vill ej svika i bön. 
J ag vill vara med, då skaran samlas. ]:I'len 
främst av allt vill jag förbliva en liten 
gren i det sanna vinträdet, i dig, min 
Herre och Frälsare, en liten gren, som dag 
för dag och tid för tid rensas, för att den 
sbl! bära mer frukt. Din sköna bild, 
min Jesus, Yill mitt öga dagligt skåda. 
Till din röst vill mitt öra städse lyssna. 
Då skall du själv, min gode Herde, under 
tide1l5 gäng med din starka hand leda ditt 
lilla lamm in i de gärningar, vilka Gud 
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har förut berett, för att jag sl,all vandra 
i dem. Till sitt yttre obetydliga, nog kun
na de genom Din n{td bli av oanad bety
delse och till rik evighetsvälsignelse. Glad 
hoppas jag så. 

Sådan varde Steninge-vä nnernas väg, 
en liten skara av unga och ungdomligt 
sinnade äldre med mM att verkligt och 
förbli"ande stödja Svenska ~dissionen 

Kina. 
H. Dillner. 

E. Aug. Aspberg. 
Ater har ett budskap nått oss, som fyllt 

oss med vemodsfull saknad. Det kom så 
oväntat, men därför ocl,så så mycl,ct me
ra gripande, och meddelade, att missio

.när Aspbergs fader, predikanten E. Aug. 
Aspberg, Boden, fått hembud. 

För ej så länge sedan ringo vi häl sning
ar fr:m denne vår vän. En av de våra 
hade varit däruppe och få lt åtnjuta pre
dikant Aspbergs bistånd ·och omvårdnad. 
Han l\Om åter och hade hälsningar med 
från Aspberg, som då ännu syntes vara 
mitt uppe i en löfLesrik och välsignelse
rik verksamhet. Nu har Herren redan 
förlossat sin tjänare från tjäns ten här
nere. 

Tankarna vilja med anledning h ärav så 
gärna dröja vid minnen fran tillfällen, då 
jag haft glädjen sammanträffa med pre
dikant Aspberg. Och därvid fylles hjärtat 
av tacksamhet för vad Gud gjort och givit 
genom denne sin ·tjänare. 

Kärleksfullt och broderligt blev man 
mottagen av honom i Boden . Lärorikt 
och uppfriskande var det att att Ut sam
Lala med ·honom. Och Kina hade ett stort 
rum i hans hjärta. 

Tomrummet efter honom är stort. Per
sonligen känner undertecknad det som 
om jag förlorat en l(är vän, och även S. 
M. K. har genom hans bortgil ng förlorat 
en uppoffrande vän och medarbeta re. 

Såsom närmast sörjande stå maka och 
barn. En son är som förut nämnts mis~ 
sionär och tillhör Sv. :Missionen i Kina, 
Må de alla ihågkommas i missionsvänner
nas förböner, och må Herren i sin nåd' 
fylla {\etta tomrum och lå ta sin hugsvalel
se komma de sörjande till del! 

M.L. 

FamiJjenytt. 
Missionär Morris BergJing meddelar, att 

Herren den 24 sept. givit honom och hans 
hustru en doller, som skulle f~t namnet 
Solveig. Såväl moder som barn befunno 
sig väl. 

Missionärer på hemresa. 
Enligt just mottaget telegram befinna 

sig fröknarna Ebba BlIren och Esler Berg 
samt missionär Johannes A.spberg P~l hem
resa till Sverige. 

Fröken Ebba Buren, som första gången 
utres te lill Kina 1894, har sista perioden 
yistats i Kina sedall i jan. 1920, och har 
alltså varit l Kina över 7 år under sista 
perioden. 1I0n har därunder haft sin 
verksamhet förlagd till f-!onanfll Ho. 

Fröken Ester Berg avres te första gången 
till Kina 1912 och vislades under [örs ta 
perioden i Kina ~) nda till 1922. Hon ut
reste för andra gången till Kina i janu
::tri 1924 och har sedan dess , sDväl som un
der större delen av första perioden, haft 
sin ycrksamhet förlagd till Hoyang She. 

Tanken på fröken Bergs hemresa nu 
har väckts genom K. ;vf. A:s styrelse, som 
genom S. ?IL K:s Exp. efter samråd med 
S. \f. K:s hemlandsledning till missions
kommitten på fältet fram ställt frågan 
huruvida fröken Berg ej under nuvarande 
orostider i Kina kunde tä nl,as göra en 
s törre insats i arbetet för Guds rike ge
nom att i Sverige arbeta för missionsin
tresse ts stärkande, särskilt i de olika Dag
gryni ngsföreni ngarna. :Vlissionsl<omm i lten 



230 S I N I M S 

på fältet har med anledning h i\ra \. fall a l 
beslu t om Esler Bergs hemresa . 

Missio när .Joll. jlspberg ulres le till Kin a 
1922 och. har haft sin verksamh et förlagd 
lill Honan oc.h ShansiproYinsc rna. Nä r
masle anledningen till hans hcmresa Ull 

iir ha ns fad ers hemförlovning, om Yilken 
Yi meddela p ,l e lt annat sUi ll e i detta 
11l!J1lmer av Yår missionslidning. 

Till var och en a v dessa V~lra lrc mis
sionärer, som nu iiro på hemväg, vil .ia Yi 
h ii rmed rikla en yarm Yillkoll1slhälsning. 
Yälkomn:t 'hem! Oeh väls ignc Herren i 
rikt m:llt Eder jng;tng och ulgång ibland 
oss. 

oHans Stjärna i Öst~rn. D 

är nu j det närmas te färdig alt utsänd a, 
i sin 24:e [trg8ng. och rekvis ilioncr lJlol
tagas tacksaml und er adress: Sv. Miss io
nens i Kina exp., Drollningga lan 5:), Stock
holm. Utförligare meddelande om inne
håll oeh pris ~tlerIinnes P~l sisla sidan a\' 

dagens llummer av Sinims Land. 

Missionsförsäljning för S. M. K. 
Syföreningarna för S. iiI. K. i Slock

holm anordna tisdagen den 22 nöslkom
mande november för säljning för miss io
nen. \ 'j hii n visa till utförligare medde
lande härom, infört på annat sIä lIc i det
la nummer ay v~lr tidning. 

Ställningen i Kina. 
Den politiska stiillninge n i Kin a har S~t 

långt vi vela ej undergålt några s törre 
förändringar sedan Jörra numret a\' vår 
tidning utga ys. Shansi lrupperna sy nas ha 
va mötts av motgångar, möjligen beroen
de på a lt de ej fatt det stöd a y general 
Feng och nationalarmen, som de förut 
hoppats ffI. Enlig t telegram i da gspressen 
skulle deras nederlag vara av avgörande 
natur, men därom torde ännu vara rör 
tidigt att yltra sig. 

Från våra fyr a missionärer, som i för
ra numret omtalades hava avrest från 
kusten till va rt a rbetsfält i Shansi, haya 
ej några sen are underrättelser ingå tt. De 
övriga äro har i Peldng och brey till dem 
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kunna alltjäml adresseras c/o China In
land Mission , Ti enlsin Chi. China. Via Si
beria . 

Möte för skolungdomen i 
Peking. 

Förra fred age n hlcyo vi inbjudna alt 
delt aga i ett mÖl e, a nordnat i metodistcr 
nas kapell ay den l,in esiske paslorn där. 
Talare sk ulle bli herr Jamie Yen, som just 
~Herkomll1it från den s lora fredskonIc ren
sell' p {\ IIonolulu. Han an nonse rades S~t

so m en ),kraflfull talare)). Elya skolor yO

ro inbjudna. 
\'i infunno oss k l. .j e. m., (L\ mölet skul 

le begynna. D[t hade emellerlid endast Ut 
infunnit sig, och nl,lnga Yänlades. Röda 
anslag yoro uJlj)sa Lla runt kyrk an med 
:11l\isning ]l,!. siLlplatser för olik a sko lor 
och dt,yo' tran olika sjukhus. Först [ra m
;H halv-fem-tiden blcy salen full. ?fen då 
:;ullo diir 1,'100 åhörare. 

Plötsligt hörj ar en y[tldsam handklapp
ning. Nagra ha selt skymten av aftonens 
huyudtalare, han so m fört Kinas talan på 
det slora värlclsmötet. Nu voro national
känslorna väckl a. \ 'i utlänningar kände, 
att h är var en makt att r ii kna med. Herr 
Yen förd es a v tv å män till hedersplatsen, 
under det alt en marsch spelades p,l piano 
Gc ll Yiolin. Därpå presenterades huyudta
laren. 

Presen/al ionen. 

Mötels ordförande omlalar alla herr 
Yens dygder, i Yilken provins han iir född, 
a lt han rest i Frankrike och Amerika , s tu
derat vid flera amerikanska universitet 
och organiserat den s lora folkbildnin gs 
rörelse, som 1,an kallas ) 1000-tecken-rörel
sen). Pojkarnas (och niekorna~) ögon ly
sa härunder av inlresse. 

Kyrkans kinesiske pastor s tiger upp och 
fortsätter prese nta tionen samt inflikar en 
liten uppmaning till alla de unga a lL ej 

l Kon[erens för fredliga förbindelser mell an 
slalerna kring SIiIla Oceanen. 
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blolt komma lill dessa poliliska mölen 
utan även besöka de gudstjänster, som re
gelbundet h å llas. De fles la gå i stadens 
skolor, och alla inbjudas P~l de t varmasLe 
alt komma. PasLorn tillägger dock, aLt 
han absolut ej vill Ivinga någon. Det går 
ju en stark fribetsvåg över Kina. Rege
ringen förbjuder allt tvång i fråga om an
dakt och gudstjänster. Pastorn finner där
för skäligt lJelona, aLt intet tV:l ng före
ligger. 

Herr l'ens lal. 

S"1. framträder herr Yen. Han talar fritt 
och medryckande. \-i utlänningar hade 
Yäntat att f å höra något om fred skonfe
rensen i Honolulu. :V[en därom blev in
tet nämnt. I stället riktar han till de unga 
en allvarlig uppmaning aLt komma silt 
fo s lerla nd lill hjälp i den SV~lra kri s, det 
genomgår. Han framdrar en historik över 
revolutionen och dess orsaker. Tidigare 
Val' Kina elt kejsardöme. En eller etL par 
m{ll1 regerade och behärskadl' hela la n
de t med dess 400 milj. inne\·ån:lre. Folkets 
vilj a förlryckL es. Yar delta räll vist? Nej . 
Monarkin mäste bort, och den s lörlades 
genom re\'olutionen. Avsikten var att få 
en fri republik. Men, kära unga, vad har 
bli\'it resultalet? Den ene kinesen f<1S<lr 
mot den and re. Det är ka os och elände 
överallt. Det finns nu ej en provins a\' 
),de 22", som undgå tt lidandet. Kin a ~lr 

som en sjuk man. Ya r är läkare att finna? 
- \'i äro läkare. Hur gör da en läl, are? 
lIa n konstaterar först sjukdomens arl. 
Sedan användes det rälta botemedlet. 

»J{inas kräflsån>. 

Yi veta, vari Kin as kräftsår består: 
Folket känner ej till de sa nna republi
kanska ideerna. Och varför? Därför a lt 
de ef kunna läsa. När jag var i Frankrike 
under världskriget, såg j<lg där 200,000 ki
neser (kuli) giva sitt blod för England och 
Frankrike. Ingen av dem kunde läsa. Ja.!.!
kom till Förenta State rna och mötte mäS
so r av l,ineser, som ej kände sitt eget 
modersmål. 

\'ad yar anledningen till att dc ej kän-
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de skriYlecknen? \'årt skrifl s pr ~t1;: ä r alll
föl' SV~\rl. Av alla kineser kunna blott 20 
% hisa innantill. 320,000,000 slå ulanföl' 
alla möjligheLer att s ludera. \'år uppgift, 
din och min, är a lt snarast hj ~ilpa dem 
att läsa. Tank dig ett land, där 320 milj. 
mä nniskor ej kunna liisa! Tänk dig 820 
miljoner döva, stumma och IJlinda! Ja, 
vi ha i Y,lr mitt 320 miljoner , so m äro dö
va, stumma och blinda' 

»Botemedlel». 

Hur skola Yi lära dem <lIt lä s<l? .Jo, vi 
som äga rönnagan lJ1asle lära dc andra 
alt läsa. Det finn s 80 milj. !iisk unniga i 
Kina. Ylen kunna dessa hjälpa till? Och 
äro aUa dessa Yilliga därlill ~ UH oss se. 
Omkring 10 miljoner äro itldringar, som 
ej kunna komma ifrå ga. 30 miljoner äro 
ännu i 7-15 ~lrs åldern. De äro för unga 
a tt deltaga i denna ka mpanj. Aterslar 
40 miljoner, men a v dessa äro 20 milj. S~l 

lala och slöa, alt dc ej förs!' ;, sin plikt alt 
rädda silt land. Allls å åteJ'sl<l endast 20 
miljoneJ'. Jag hoppas, I alla hören till 
dem! Här kommer Er uppgift in! \'ad 
skola vi då kunna gö ra ? Jo, var och en 
a \' dessa 20 miljoner tager en klass och 
lär dem läsa . 20 miljoner lärare; 320 mil
joner elever. Hur många blir det i yarje 
klass? (Talaren lå ler den ungdomliga ska
ran s jälv syar<l P ~l frugan.) Det blir 16. 
Alltså Yarje äkla fosterlands älskande ki
nes tager en klass P~l 16 ele\'er, och hela 
Kina är på några månadel' lä s kunnigt. 

Meloden. 

Mellhur skall man plI nagra m<in ader 
lär'a sig alla dessa tiotusenlal s lecken? 
Det gill' ej. - Alldeles riktigt. Därför har 
jag i nio år arbelat p å en ny metod . Vi 
ha med mycken stor möda Ul' vårt språk 
plockat ut de ett tuse n vanligasie tecknen. 
Vi använda blolt dessa. De äro nog för 
alla yanliga behov. \'i utgil'a lidningar, 
där lJlott dessa el! tusen tecken brukas. 
\'i ha lärolJöel,er i a lla ämnen med en
das t dessa elt luscn tecken. \'i ha 1id
ning<lr rör skolor, farmare, <lffärsmän ef
ter S3mm<l melod. Gör din plikt, och Ki
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na skall om e tt par ar vara läskunnig t. 
Var man förstår da sin ställning och plikt 
i samhället, och Kin a blir enat och jäm
ställt med "ärId ens övriga stormakter. Från Tungkwan. 

Härmed nä rslutes elt fotogr afi ~ v de "id* * 
v~lr ens stormöte i Tungbvan döp ta: fem 
mä n Odl en ung kvinna, dotter lill kri stna 

Mölet var ju högst intressant. Det var fÖr:i ldi' 1.r och sonhus tru till blhelk"innan 
ej blott den gamla uppma ningen 
a tt »älska si tt la nd». Här var 
något praktisl(t a tt göra fö r 
var och en. Men det l,ä ndes 
beklämmande, a tt i en kyrbl ej 
ett Guds ord lästes. Ingen så ng 
sjöngs, inte t vittnesbörd om vår 
Herre och Frälsare, ingen bön 
ens varken för e eller efter mötet. 
Dock var det i den kristna för
samlingens lokal och huvudtala
r en var en K. F. U. 1'I.-are. Denne 
nämnde ej heller Kristus en enda 
gå ng i sitt tal. Och doc],:. är 1;.01'- .P•. 

set det stora »botemedlet». Ma vi 
bedja Gud, a lt den kristn a kine 
sisl( a församlingen ej så går upp ____~__.,... "'_--''-"-
i poli ti ska in tressen, att själva F oto Minnie Nichojson.
kärnan, eva ngeli e t, åsidosä ttes. 
Frestelserna h ärtill äro ju sä r- Sil/ ande frå.'! väns /er : Aldz/e Jang, [röken Aekzell, jru Hsus 

,~on huz/ru, fru Hsii oel! pas/or Li Pau-lo. Slående: de lem 
skilt stor a i huvudstäder såsom män, som döp tes i Tungkwon april 1927. 
Pel,ing. Men de smyga sig även inå t 
landet. J-Isii . På grund av förf öljel sen, som pi\

Morris Bergling. gå lt m i't nacl l'rna före dopklassen, och allt 
vad som då kommit i da gen av verklig 
lrosfrimocligh et och fasthet, var det en så 
dan gläd je för hela församlingsrådet att 
förorda der as dop. Ingen tvivlade på, a tt 
de verld igen h örde Herren till. Ett par av 
dem voro affärsmän och h ane vari t utsa lta 
för sä r sk ilt påtryck att ej förena sig med 

Stenin gevä nn erna och deras väg, s. 2L~. församlingen, men allt h ade misslyckats 

Tack för h emförlovade vänners liv och för fienden. 

arbete samt bön om hugsvalelse för de Efter dope t berättade de nyp öpta mlgot 

sörjande, s. 229. om, hur de komrrtit med på vägen. För 
Miss ionärerna på hemresa , s. 229. den ena hade ordet frän Jesus : »Jag är 
Ställningen i Kina, s. 230. vägen», bli.Yit det avgörande för h ans liv. 

Kinas skolungdom, s. 2:l0 f. En anna n hade fått någon kunskap om 
De in fö dd a l<ris tna pa S. :Vr. K :s lält, Herren, men var fortfara nde slav under 

s. 	 232 f. opiebegä re l. Sä drömde han en na tt, att 
Våra mISSIOnärer . en gam mal man gav h onom en sk~ l meDi
Våra ekonomi ska behov. cin, sägande : »Driek dett a.» När han vak 
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nade, var opiebegäret borta. Det var Gud 
som räddat honom genom denna dröm, 
varför han beslutade sig för att helt följa 
Herren. En av männen var måg till bibel
kvinnan Hsii, och han talade om, att fast
än han i flratal varit påverkad, och tidvis 
velat höra Herren tm, så hade det ej förr
än nu blivit allvar av. liDet är min svär
mors och min hustrus förböner, som äro 
medlet till, att jag nu är en kristem), sade 
han. 0, om ni hade kunnat se v1\r kära 
bibelkvinna fru HSLi, som vid stormötet 
hade den glädjen att se hade sin m!'lg och 
sin sonhustru genom dopet förenas med 
församlingen. Liksom i Lukas 15 kapitel 
fingo »vänner oeh grannar» glädjas med 
henne. 

Den som står i övre radens mitt, en af
färsman, har tillhört en av de strängaste 
sekterna av buddismen. In te ens te till
lätes i den sekten, ej heller något slag av 
rökning. I-Ian gav rikligen till deras tempel 
och verksamhet av olika slag, men fick ej 
frid i sin själ. Genom pastor Paulus Li 
och andra av bröderna kom han till ),än
nedom om Jesusläran, och snart fick han 
erfara den frid, som världen ej kan giva. 
Efter dopet bad han, och det var ej som 
en vanlig bön med en viss form, utan det 
var ett »hjärtats samtal med Gucbl, som 
katekesen uttrycker det. Atminstone för
nams det så av oss, som Yoro med. Med 
en glädje, som man ej lwnde undga att 
förnimma, sade han i bönen sitt tack till 
Herren, »som gjort honom glad utan 
måtta». Det är svårt att 1lttryel,a det på 
svenska, men det var just ett u ttryck för 
en glädje utan gränser! Flera av oss, som 
varit med om många stormöten i Kina, 
erinrade oss den gamla sanningen att för
följeIsetider äro nådetider, välsignelseti
der. Gud vare tael, att vi fingo vara med 
om det stormötet, innan vi lämnade Tung
kwan på order av svenska ministern. Just 
under forst a stormötesdagen kom tele
grammet som uppmanade oss att avresa. 

Genom de underrättelser vi fått om 
ställningen i Tungkwan förstå vi, att de 
kristna ha det svårt där. De behöva för. . 
bön allesammans, särskilt dem som, så nyss 
kommit med. Frestelser och förföljelser, 
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lekamlig nöd genom militärens utpress
ningar, bristen på samlingslokal, då mili
tären tagit kapellet för sina syften (propa
gandamöten), s[lväl som svårigheten att 
samlas för fiendskapens slwll, - allt ma
nar till förbön, »Tänken på dem - - -». 
Hebr. 13:3. 

Ingeborg Ackze/l. 

Ett till de kristna i Shens i utsänt frå
geformulär. 
Fr;lgor rörande imperalismens IwlLurell<1 

angrepp genom varje slag av religiös pro
paganda (missionsstationer, skolor, sjuk
hus etc.) 

1) Namn och titeL 
2) FörestflIldare, nationalitet och antal. 
3) Ankomsttid och kort historik (ha kon

l1iklel' med befolkningen och ämbetsmän 
ägt rum?) 

4) Huru många familjer ha »erövratS)l? 
Aro dessa med vid patriotiska rörelser? 

5) Hur är platsbefo\lmingen stämd gent
emot dem? 

G) Vill;.a propagandametoder användas?' 
7) Ha de ställts inför rätta eller dömts 

enligt kinesisk lag? 
8) Hur mycken fast egendom äga de, och 

hur ha de lwmmit i besittning av den? 
9) Ha de innehaft och gömt undan 

krigsmateriaI och andra förbjudna i'öre
mål? 

Oyanstående frågor sändes ut till mis
sionsstationer och predikoplatser i Shensi, 
för att de kinesiska ledarna skulle svara 
på dem. Som synes gäller det de utländ
ska missionärerna och deras ställning. 
Förut ha årligen sänts ut frågor till varje' 
missionsstation angående lokaler oth an
talet anhängare o, dyL Men formuleringen 
av dessa frågor, som komma i våras, är 
ju som ett slag i ansiktet på missionärs
karen, ly det är rent av som om missionä
rerna skulle göra sig skyldiga till brott 
mot Kina och dess lagar. Våra kinesiska 
ledare kände det oekså som ett skymfligt 
anfall mot missionärerna, Uppenbart är 
syftet att på allt sätt göra ställningen
omöjlig för u tländska missionärer, Det 
behö\'s endast att en kines, som aven el
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ler annan anledning [,Ht agg till InISS lOna
rer, anmäler missionärer för ett uppdiktat 
fel, så kan det bli anledning till stora svå
righeter. Detta land har nog alltid haft 
många so m lidit fängelsestraff och dö prl 
grund ay orättYisa anklagelser, men det 
stod nyligen i en tidning, att sil m~ll1ga 

oskyldiga som f. n. försm~ilda i fängelser
na endast på grund av att de haft någon 
fiende, som anklagat dem [ör n:tgot upp
diktat brott, det har Kina aldrig förr haft. 
Dä rför lider alla av detta olidliga fÖl'hul
lande, och gå i s täntlig fru];:t<lll att bli an
klag;lcle. Hillills ha missionärer sluppit 
dömas a v ldnesi sk domstol , men den rä t
tigheten Yill de nu ta bort. Och under ti
den tillta de orättvisa domarna i antal! 

Som beYis på det grä nslösa ha t, som »de 
röda» visa mot utlänningarna, synes mig 
det tydligaste yara. att missionärer, som 
mördades 1900, ej fålt ligga i ro i sina gra
yar, utan att gravarna ha öppnats, nenen 
kastats omkring, gravmonumenten för
s törts . Och della i ett land , som av ~dder 

givit dyrkan ut döda såsom åt Gud. 
:'Ilånga C. L i\T.-missionärers (martyrers) 
gravar liksom grundläggarens, IIudson 
Taylors, h a varit utsatta för s~ldana vålds
drld . 

Det är som hela skaran vore besatt av 
onda andar, ty människor kunde klIappast 
Mra sig så H tycker man. 

JJDen kamp vi hava att utkä mpa ~ir en 
l,amp mot ondskans andemakter.» 

Pei tahiho den 12 juni 1927. 
l. A. 

Ännu en hälsning frän platsen för mis
sionärernas sommarvistelse. 
ULdrag ur ett privat brev friln missionär 

Rob. Bergling, da terat den '-1 juli 1927. 
»Herren äl skar främlingar», citerades 

1riln en av Psalmerna för en kort tid se
(lan, och det riktigt värmde mitt hjärta. 
Vid tanken pa missionärerna i Kina , kan 
det ju också för Er l,ännas gott att bli 
erinrade därom. »Herren bevaranJ ... be
ter det i en annan översättning och de tta 
'ha m ånga ay Y>tra mis~ionärer f,'t t t erfara 
under det gångna året och ej minst Eder 
ringe broder och hans familj. 

Det är nu söndag afton, och vi ha haft 
en verkligt skön dag i dag. Den började, 
förutom pri\'atstudium, med en skön bibel
klass i den s. k. JJ Conference IIall», uPP
lörd av ?l-lr. I3Jackstone och hans vänner 
för fördjupande av missionärernas andli
ga liv, då de komma hit om so mrarna. 
Arligen h ålles här en m[lnads konferens 
i nämnda syfte. Kl. ;) e. m. höll sedan dl' 
Goforth ett ovanligt inspirerande föredrag 
0111 nödvändigheten av att bli fylld med 
Guds Ande för alt kunna vara en sann 
missionär. Omedelbart därpå firades Her'
rens na ttvard, ledd av Herbert Taylor 
~i ldste so n till fludson Taylor. I natt
vardsgången deltogo omkring 200 perso
ner. Folk har uttryckt sin stora glädje 
över dessa t\'a sammanslngna gudstjän· 
s ter. Siidana ha ej ht\Jlils förr i elen s. ko 
Assembly Ilall, där alla regelbundna an" 
daktsstunder hiilIa s. 

flera av vilra missionärer ha Httt upp
gifter här. Henrik Tjäder, som bor lill1gt 
bort i östra delen av samhället, har blivit 
observerad som en friluflspredjkant, enär 
han började med frilultsmöten i den delen 
av samhället, inn an sådana mölen ännu 
'hunnit organiseras a v den kommitte so m 
plägar ordna med sildan verksamhet. Sa 
Hck han kallelse att ingå i denna kom
mitte och bli medansvarig för friluftsmö
tena i den delen a v samhället. Yår Mar
tin har på grund av upprop ställt sin 
tjänst till den kommittes förfogande, som 
är ansvarig för liknande möten i denna 
del av samhället. Dessutom har han 
tjänstgjort som organist i J\ssembly Hall 
vid alla engelska gudstjänster och böne
möten. Malte Ringberg, som bor pa 
»Confcrence Hall» blev idag invald i den 
kommitte, som fick i uppdrag att ordna 
med ledare för bibelJJasserna där om 
söndagsmorgnarna, och dessutom hoppas 
flera av oss dels Iå fortsä tta dels begynna 
att deltaga med i friluItsmötena, när vår 
konferens är över. Den skall nämligen 
börja i överm.orgon. 

Peitaiho är ingen stad eller större kö
ping, ej heller hamn, utan 'helt enkelt en 
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av diplomater, affärsmän och mlSSlonarer 
utsedd för sommanistebe li.implig badort, 
Hyddor, hus, villor och »bungalos» ha an
lagts tills havsviken på en sträc.ka ay 16 
- 18 km. blivit fullbyggd med sådana. P,1 
denna sträcka har detta utländska sam
hälle omslutit ej mindre än fem rätt så 
betydande kinesiska byar, som göra sitt 
bästa för att bli rika pa utlänningarnas be
kostnad . 

Hedan före boxarupproret för 27 ~lr Sl'
dan hade hilr uppförts vilJor, som drl la
ues i ruiner och vilka ruiner ej få röras, 
ut a n mi\ste stå till ,'lminnelse för både U
neser och utlänningar . F, n. finnas här 
över tu se lJ boningar varierande i utseen
de och omfå ng fran de cnklas te missio
närshyddor till stora jJalatslika villor. De 
finaste ibland dcm tillhöra alla l,inesiska 
penningfurstar såsom bankdirel,törer, ge
neraler, guvernörer. T. o. m. Chang 1'50
lin och hans son den unge generalen, 
Chang IIsioh-liang, ha hiir var sitt pala ts 
för somrarna. Och i år bor iivcn Yuan Shi
kais äldre son här i en generals villa mitt 
inne i missionärssamhället. 

Svårigheter för de kristna på S. M. K:s 
fält. 

Missionär O. "arfen m eddelar i ett pri
vat brev daterat den 1 0],1. bl. a. [öljan
dc, som manar till allvarlig [örbön för 
dc infödda l<ristna p" ",trt [ätt. 

i\tt det nll skulle bli Peking i stället för 
Juicheng det var en missräl,ning för oss 
som ej var liten, det ma jag säga. 

Gerda och jag hädo få resa nu med det
samma, men vi tingo det ej. Nu torde det 
dröja Jänge, innan vi kunna resa. De sista 
dagarna har en försämring inträtt i läget. 
Det har nämligen utbrutit krig i norr mel
lan Shansigu vernörcn och Chang 1'so-lin, 
vilka börjat strida mellan Kalgan och 1'a
tungfu, Delta bådar ej gott för oss, nej, 
tvärt om. \'i frukta att det härigenom blir 
slut med friden i Shansi. 

De se nas te breven från dem hemma i 
Juicheng - jag riek Hera nu i ycckan 
äro ej glädjande. Läraren Pei skriver: 
»Jag har varit tilll'ing-lu för predikan och 
])okförsäljning. Där var stor marknad. 
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Det bley svårigheter för mig i det a tt de 
vilk förbjuda mig alt predika oeh sälja 
evangdisalens böcker, d. v. s. bibcldelaL 
Om jag ej upphörde därmed skulle de taga 
till starkare medel. Som Ho Shi-rhing ej 
var med, utan jag Yar ensam, fann j8g det 

Felo r.. Gunnarc1o. 
,11 issionä r uch fru Curfen på resa i .Juichl'ng

dis/rik/el. 

svårt och gick till Mei-li , där jag stannade 
n ~lgra dagar. Går Yäl över till Ling-pao 
senare. 

l Ilonan är det svårt överallt. De sm~l 

församlingarna har man försökt att göra 
cm intet med detsamma. Lärarna Li och 
Chi ha lämnat Ling-pao och gått hl'm . 
äldste Ho och Ho Tsi-fang äro där och ,e 
efter s tationen . I Sh anchow bo ständigt 
soldater, och befälet har lånat en del saker 
från missionsstalionen. 

IIär hemma i Juicheng råder frid oeh vi 
ha 15 elever i gosskolan. Läraren heter Y 
oeh är från Shensi. Vi vänta er hem snart, 
dröj ej.» Ja, S~l skriver han. I ett annat 
brev sl,river en annan evangelist: »De ha 
varit här och velat inta s tationen. Ofta 
ropa de på gatorna : Utrota den kristna 
församlingen.» - Tänk, att det kommit 
därhän i det lilla Juic:heng! Det är mer 
än man vä nta t. Dock beror det ju mycket 
på, att (let ligger vid gränsen till Honan. 

Lite varstans i städerna utmed noden ha 
de bildat för eningar i anslutning till syd
partiet. Della gör, att de nu äro emo't 
kristendomen och de kristna församlingar
na. De ha till och med varit till stationen 
i Juicheng för att tag8 den i besittning. 

http:str�c.ka
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Vi hoppas dock att det när de rusat över, 
sl,all bli lugnare igen. De våra skriva: »Vi 
ha belt Herren avvända att de taga mis
sionsstationen, och Herren har hört och 
hjälpt oss.» - Det är så ömt om dem på 
flera av våra stationer, ty de äro stän
digt utsatta för svårigheter från soldater
nas och andra fienders sida. En del av 
de unga, som nu ej ha någon skola att 
komma å ter till i Yuncheng, ha visst ta
gi t värvning. Detta är en frestelse för dem. 

Ack ja, huru länge vi nu skola fä vänta 
här, veta vi ej. Vi behöva talarnod. Det 
blir dyrt för missionen, att vi nödgas uppe
h~illa oss vid kusten så länge. Vi bedja 
dagligen Herren att i nåd se till oss och 
giva oss vad som behövs. 

l söndags yoro Gerda och jag till (ret ki
nesi ska mötet här på stationen. Den ki
nesiske pastorn ledde mötet. Hans text 
var: »Saliga äro de saktmodiga, ty de sl,ola 
ärva jordeJ1) . Kyrkan var nästan full av 
folk. De omhing 500 manliga studenterna 
ha frihet att vara med eller ej. På lördags 
eftermiddagens möte yoro över 400 med. 
På söndagsförrniddagen yar det mest 
kvinnliga sludenler närvarande. 

Sorgliga underrättelser. 
Missionär l1ug'o Linder skriver i ett brev 

daterat den 22 sept. 1927: 
»Sådan Han är, sådana äro ock Yi i 

denna världen.» 1 Joh. 4: 17. 
Jag har i dag a tt meddela den sorgliga 

underrättelsen att, enligt ing{mgna brev 
från pastor Li i Tungkwan,då Tungchowfll 
den 26 aug. intogs av general Liu Fu
mings trupper och en mängd människor, 
både civila och avväpnade soldater, döda
des, även den på slationen tjänstgörande 
evangelisten lao jämte en portvakt och 
förre nangelisten Sung Chieh-ch'en fingo 
sätta till livet. 

Detaljerna vid eyangelist laos död äro 
Jöljande: Dagen efter stadens intagande 
inträngde några tiolal soldater på statio
nen, fordrade penningar ay lao, och då 
de ej blcvo tillfredsställda, överföll o de ho
nom med svärd och höggo av huvudet. 
Och ej nog dii'rmed: l sitt rClseri höggo de 
ä,;en av den döda kroppen vid midjan. 

Omstäncligheterna vid de andras död har 
ej meddelats. 

:Ylissionsstationen gjordes, sedan den to
talt utplundrats, tiJl kasern, varvid dörrar 
och fönsterkarmar samt möbler fin go tjä
na till bränsle. 

Biträdande evangelisten Uang hade för 
en månad sedan lyckats komma ut ur sta
den och till sitt hem, men ej sedan kun
nat åter inkomma i staden. Härigenom 
blev hans liv räddat. Två till tre tusen 
militärer (däribland general Ma) samt 700 
-1,000 civila blevo dödade. 

Angående tillsUmdet för övrigt i Tung
chowfu ha inga som helst underrä ltelser 
kunnat erhållas. Man vet blott att inga 
kristna eller andra privatpersoner lämnas 
tillträde till missionsstationen. 

Försäljning 
anordnas av syföreningarna för Svenska 
Missionen i Kina tisdagen den 22 nov. i 
K. F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3. 

Gåvor, även in natura, mottagas ta.ck
samt under nedanstående adresser och på 
S. 	 M. K:s exp., Drottninggatan 55. 

Doktorinnan klaria Berg, Hantverkare
gatan 28. 

Fröken Emma Beskow, Kammakarcg. 6, 
4 tr., Ö. g. 

Fröknarna M. och N. eaual/i, öster
malmsga tan 23, 4 tr. 

Fru Bell Fries, Soltäppan, Saltsjö-Stor
ängen. 

Fru Hanna Hallström, Bragevägen 8. 
Fru E/in Holmgren , Fjellstedtska sko

lan, Uppsala, 
Fru Mina Johansson, Linnegatan 26,3 tL 
Fröken Tekla LillJequist, Malmskillnads

gatan 31, 1 tr. 
Fru Olga Magnusson, Duvbo, Sundby

berg. 
Fru Beda Redell, Upplandsgatan 28. 
Fröken Louise Schön, Lutzengat. 5, 3 tr. 
Fröken Thyra Sandstedt, östermalmsga

tan 	63. 
Övers linna n Louisa Tollie, Saltsjö-Stor

ängen. 
Fru f{nrin Wennerström, Lidingön. 
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Missionsråd för norra Afrika och västra 
Asien. 
Ett miss ioIl'lräd bar bildats för de biblis ka 

liinderna. i norm Alrika och v,istra Asien 
och dokter RoblOTt l'. W 'ilder', und er ett lle~" 

tal år ledare lör S tlldentern<ls frivilligh ets· 
rörel"c för yttre mi,'innen , bar för en ti,l uv 
3 ilr åta.git s ig uPl'gitten :"om JlIi,.;i " u~råclets 

verkstiillande sek rcterare. 
Mi, sion rådets arbet,fiilt utgöres av ptt om· 

nl.lie inom vilket ej mindre Un 8:\.llull,000 

miinniskor bo. Av lip.-.-a äro ö6,OOU,OOO mu · 
.hammedaner. On::kriug 1.600 proL"iraut.iska 
mi5sionärer hava sin verk,,,o1 mhet lörlagd in
·o m ornrå,let och mi , .-i\JTI-iråliet kommer ., 'iker· 
ligen att nu och, hliva av s tor betydel se i 

<;,C'h lör utförande av uppgifter i sambaud 
med mi" iionskonlereusen i Jcrusa.lern, som 
planeras att a nordnas VIIren 1927. 

"Ett mjukt svar stillar vrede.> 
I Tabriz, Per.-ien, var fö r uågon tiu sp· 

odau ett bönemö( 0 anordn>l t viu vilk~t inled· 
ningsvi s förekom .-amtal över fr ägan: "Vad 
skolen I göra med Kris tus ?" - Sedan mö
tets ledare inlett mötet, började en av de 
ledande personema på platsen, synb,nligen 
mycket uppbragt , ett '1nförande, som fram· 
!'ördes under mycket ivrigt gestikule·rande. 

Alla mötesdeltagarna sutto emellertid stilla. 
·Qch då den uppbragte tal a ren tystnade, frå· 
gade mötets ledare honom lugnt och .•tilla, 
om han "agt vad han hade på hjärta t "amt 
tillade .-ed:.Ln med en allv:1l'lig och kiirleksfull 
blick pu oro..;ti[taren: :-' '\:.Lväl , x'ad skall Ni 
göra med Kristus ?» 

Den förut. >:t uppbragte och häftigc tala ren 
syntes svarsl ös cch satte ,ig lugnt n ed. Hans 
meningsfriinder , som voro med eller fingo hö
ra lliil'om, blevo också gripna av det ta kär· 
leksfulla bemötande varmed en motståndare, 
som inträngt i de kristnas kyrka, mottogs. 
ocb man visade sedan mera sympati för de 
kristna och deras tro. 

Insänd litteratur. 

Upp('~'lIelsen av Pastot' Hsis dröm. En be· 
rättelse om underba r bön hörelse. A l ' 

Mildred Cable. Bcmy nuig-'ld över". av 
R-s. Förord av mi" 'ionär Curl S pira 
och iuletining av teol. d Oj' Calnpbell 
Morgan. Rekvirera fr å n mis ~ i o u,ir Carl 
Spira, l'iitl e,..m iis. 233 s idor . Pris biiltad 
kr. 2: 50. 

Dl' f111 0, bok, som lir skriven av Kina Iu· 
landsmi ., .,ionens missioniir Mildred Cable, bur 
i England av l,isckretsen motta"i l s med s tOl' 
t aeksal1lhpl och mycket p r!;: ,i n URnde. Dett:l 
har ej beller skett utan sl, iil , ty inllebållet 
utgöres av berättel cr och hilder fräl1 l1Ii5· 
sionsnrbl'l.' t. målade pil ett nuturli gt och lh·· 
fullt slitt, vilka g iv a ett kraftig t intryck av 
mi ssioniirernas liv och av lörh å llaudena, där 
de utföra sitt verk. över siittningeu lir SYll' 
nerli ge n vä l gjord och boken rekommendera ' 
varmt. 111. L. 

Anna Roos. In memoriam. 
Tic1skrilteu Hemåts septel1lbernUillmer blev 

en minnesskrift över K. F. U. K: s Centra l· 
förenings i Stockholm avlidna ordföraucle. Ge· 
Dom den kunna. vi följa lröken Roos på hen· 
n e,; väg ~ "nom l i \'et ocb få ett intryc-k av 
hennes rilm liv oCb Yiilsignelsebriugancle 
tjän,t. Denna minucsskrilt är rikt illustre· 
rau och utg iveu i fint tryck. Den kan rek· 
vireras från "H en1åts" Exp., K. F. U. K., 
Bruunsgo,tan 3, S toddlOlrn och priset ä r 
60 öre. M. L. 

Föl' varje dag. Bet.raktel se över Brödraför· 
samlillgeus Dagens Löseu för 1928_ över · 
slittning från ty . ka upplagan RV fröken 
Sigue Schubert. Utgives genom H. Halls 
Förlag', Jönköping. Pris 2 kronor. 

Vii.gga lmanackau "För varje dag. med sill;), 
korta dagliga hetraktelser över bibelorden i 
»Dagens Lösen » har utkommit i sin tredje 
å rgång. Varje betraktelse lir tryckt på ett 
blad, och bladen äro sammanbäftade till ett 
block, som är mst vid ett rygg tycke. Bia· 
den äro perforerade oC.h kunna alltså liitt av
rivas dag lör dag. Utstyrseln är tilltala.nde. 
och vägga lmanac' kan rekommenderas varmt. 

M. L. 
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under oktober 1927. 

AHmän!Hl lnisslonSIII{'dcl. 1410. Koll. i Relhrl. )[,d,"ii, vir! ,1:0 lO:!: :>1 
lHl. Koll. i Karbk ro:l<l vid e1:o 23: ~~ 

] :;:~I! . ;,1 P rtr. :) : I ) . till R. Andersson;';, 1412. Koll. i Knrlskrolla K. }' . TT. K. 
1I lidl'l'h. ~\lO : vi d d:o 2.'): ;12 

J\.ol1. i \\'iill~:I' I ~b~·. g'Ill J. R. S. ]11 : 1-113. ~f. H., ](l'i ...;1 iDlIsl:ld. tacl.::offer 10: 
»']" i 011 d ('») 10: HU. 'rost.:! rps syl'i;I'(\n i 1I~' GO: 
~ll;t' {L: r:'>'d~ ml'u: . ~å'\"n fnln pn \·~ill. HL; . »l(inesel'f'l;JS Y~innt'r » . YörnillllO .JOO: 

till .Jlldith Hllltqvisls 1I1Hkrh. 2:20: - - H1G. }(oll. vid 1I1t .4'u O I JlS IIlUlc l C;l'I'!Jo l/lO 2~: 1() 
S S. 1(111: - 141;. Gn.>ho l.·ng'dorn~f'vrtll i ll g- . r C:-;I 'iJidl':.l!.; 
» LallfIJl:l!l». »j (1Ckut'lPl" fiir inb~irg.~d lill N. E ng-bii ck 

,.., 1\(~Il'd ,~ :J ~: - 1H~. Koll. vid ll1i"ionsal' lnll i n,',IOl'p2/1O 
X. S .. SkcJlert cå, lil! E. Sju,(röllls lH9. Hesc bid!'a!',' till N. E ngbii ck. g'1ll K. 

IIltderh., gm S. N. 10: - B .. 13t'ok i lid 
nco. A . L. . d:o. fill d:o g m d:o ~O: - 1~20. 1(0 Il '. vid lHb.;;ion~arton ii f(. F. P. 
1:]1'1. ,.'!'ill S. SI:s minn e f r 1\ " e n tRel, sam ]( Linldipillg-. g-rn A. E l~: 

,·'ill. Sk,"ldt~å » 100: - 1421. l\V Föltorps llll'g', vid X. E:~ hf:s i)k 
13G3. E. J .. Boden, t ill .J. A"pberg, lIlI· 4/ LO 10: 

derh,\1l 100: - 1422. F n \ IL ); Sol~ li In (sf(>rsiilj fl iTlg'ell » 
13fi•. )) Alllli(\ ;;· lO: - Stiick i) i /lO 10 : 
131iG. (' h. 11., Vii,,];; :10 : 1423. Forsh'!lllS Cng". · förcll., rcscuiJmg' 
1~u7. Koll. i Ho'll1cbo' 1/10 jO: . till X. 1:. al lO 10 : 
1368. »Tnllf ~-\ . }) lO: - l·J2-I. Koll. viu missionsafton å K. }'. U. 
1~fi9. »"L"r Gtul..., rika förråd » lO: - K:s lokal. Växjö . vid mission"r 
D7n. ]{. L., Stc llillg-e ~.~. I): - och fru Sv('n~soJls btsök 2.J: 
U7Z. E. 11 .. Kntr i ll e hollll :YI: - 142.,. Sparh. ' ll1,~" eI fdi n A. O., gm ":0 21: O~ 
1~73. p, bö n e m öte t i 13e losdakyrkan ./10 .J: 80 l-t~li. )>11. Ps. 81: 11" :·10: 
1~7• . ») Allltl. Illissio llslnedel» R:- 1427. E. If. 10: 
137;'. ;) Elt IOVHlId o hjiirlu . I'QIll be L'or ]Jå HiS. H. B. ;;: 

GLlds ha nnh~irt i~'hol » 10: - 14"~). H. S., Upp.· nh\ 2."): 
n76. » p~. :Ja: lR. tackoffer )} 41): - 1430. E. L .. O v al1I1IP'C1 10 : 
]377. ,/fnckorrcr a,,- E. och S , 1:10 V 111 H II 1·131. B. J. E. H .. St hlm, till missioniirer· 

lOl'Jb~ , g"lll .r. S .. Knt'J..d'rollu nns resor fr' Il kll:-;l en 11l0: 
137R. H. E - n, s l'nrb. ' lll cde l »HerrclIs LIcl » :lO: 
la7!). Gflv ol' från Sn åres lau v id miS~lb[lii[' }) Tiond e» 10: 

och fru SveussoJl.-; hcsök 24: .I] ~) Ta(;l.;:orrcr » :1:
1380 . }Coll. vid rnissioniir Svens~ons före A. L., L . re. or.h S. L .. Näsb,', ,,1 

dl"a~ i Pur,rd I:l: j8 st. [ör blollllllor p å fru \lirena 
I3Rl. " I s tä llet fi';r blonllllor till fru Vi· HlIuius g-nl\' ) 8: 

r ena Rudins bår. in samL. vid hen 14:18. O. Ö .. gm r. A., X' orrköping 2:;: 
nos bp~ravnjng~ g'1ll G. J-I. R ., 1439. KollcktCl' i Torsds vie! miss ioniir 
Holsb)'hl'unn 382: - ()ch f1'lI Svpnssons besök 43 : 

»)DclI ~ista hillsning'cll från fröken 1440. »Dele n lIlerl eder t iiI tic heligas 
Thel;!" LiJl(lström, Hvetlanda. gm llölaorft)' 200: 
E. J. ;;00: - 1441 . r. A., ::-,f Or r1,ijpi nA' i;;: 

1383. ~L L .. »en blolUma p å fru Vircna 1·144. F. P., B.iörklin)!; l' 20: 
R Ildi ns bå r}) r): - 144:;. A . S.. Sthlll1 10: 

HM. S. L. !';thllll :1~0: - 1446. »'P.s. 14G: ;l>;. 1(;: 
1387. H. S., S lldm JI): - lH7. " Onii,"nd. i st . för hl01l11l10r till fr ö' 
1388. H. P., d:o :'11:  ken SiI;rid Slor,,](0n fr, luts bar ' JO: 
1:)89 . E. R .. KneippuaelpTl ;lf,: -- 1448. ).[ission.<viillnOI' i Hnssle , lilI Hild lir 
13~0. offe rI.; llV e l' t. fr. v~in ner i Köping', r\.lldcrson~ lIndprh. 7:3: 70 

g'lll A ..J. .iO: - 1449. Kol L i Hass ie Hi /lO 8: 21 
1391. ),J..og- ell ScgcrfaJlHII '" '011 krnJl~ på 1..J. ...)2. .Jö nköping-s KI·js/1. Yu.:.,d.-ri.;l'cning 1;;/: 51 

H err J. Kristo f\'rso lls . Sanda, ]4:\3. K ol l. i Husk""!'ll;! l'; /lU 1~2: 6·1 
gl'l::l\' » lO: - 140.1. » Stenin~l~ v[i Il ner :~ Ii: 57 

B9~. O. A., Srjllt s byg-il 2:): - 1·1 ~):). »! st. (iir hlortl11l(1I ' v id 1'1'11 VirCIHL 
1:193. A. W., Slhl Jll 4:1: - Rndins har: . , .~' ''' G. R. R. 10: 
1394. A. H .• Sl:ellsjiin, till .T. HrtltQ"isls Ofl'erkll':I'l't' fl'. G. L. 12:

11 nderh. 10: - )} ! st. fijl' lJlolllm(n~ vid HildlHS bån) 
1 :~g7. -T. B., St hllll 1 ,(11'0: - av H. B. ."1 : 
}:l9H. S. S. , d:o '1: - »Ett lit0l .,Irå till Glids slOl'a verk" 8: 
1:3'la. .L. ~L F., till F"iua Prnz oeh ;\[n ria » HcrrclJ~ tionde)}, :'IL Jl.. Värna 18: 

X~- lill s J1llderh. !Joa: - S J., öreh!'o :jOO: 
1~OO. »)I ~l'. !'i>l' hlollllllor P:'1 frll Virena. " Ett t a~k till Gllih 10: -

RlIdil l ~ ban', ,!l'ltl G, H. R. 10: - " En liten lJ!olllll1a till S. Sl:s minlle. 
1401. }{nH. i Yshlll v id lnissionär uch fru av tneksum L8p[llands vi.~I1)} 10: 

SVf'I J.";50ns hl 'sök iol: i,J WiG. E. fl .. Ghg 100: 
111:1. E. k E. L .. tithlm .'0: .- 14;;7. G G. 'l'nmu" .i: -
HU:;. R. R., d :0 . på i1rsdugcn ;J.V en 1468. ](innkl'p/ ,.... 011 i. Unll'a :'ll:

äl ~k~d innkes 11p.1I1g-:· n.g' '', 1471. Ehr. 10: :\:, :;no: 
li04. K. F. 'u. M: s n"'lI e r,l" Liistril,t, till 147:? i\Ji"i"n.,,,ffe r i Mariesta,l 16,10 ~ i: 01 

~l. R i llg'uel'J:'!'s lI11dCl'h. i,jO: - HiJ. »Tvn miss ionsvulIller i Filillst~ld » J 
Koll. i Kriqjansh,ils K. F. F K, gill H. B. ;).'): 

g'lll "\. G. JO: _. J.J74. F. P.. gill S\·. AlliansmissiollclJ. 
lolWi. K ull. i Hi·ilsing-bol'g vid Hli :5s ioniir .J~)I!ld'Jli 1Ij..!· lo: 

och fnl Svenssons besök 122: "2 H7j. S. F .. :-;[hlll' 1,000: 
1407. Koll. i Högan;; , vid el:o ij: :.-) HiG. I. H., Dllvuo. till fl'll Virclla Rll· 
1408. Koll. i E'mnllll e lsk yrka n , Malmö. dins ltlilllle .1 : 

vid eI:o 1,1: !Hl lolii. Holsby Illfg: 12.-): -, 
140!1. Koll. i rngdOlllsförh .. ~I :~drnö, vid d: o :,0: - - H7~. :.'If. H. , 1.'lIleå JU: 
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] -ISt), K. G., Sthlm l;,~S. 	 1.-): 2,-,K o ll. ~rissiol1s kYl'kan , )fotnla
H81. )J. J., gill I,. H., X onk öpi ng" lj49 . " V. "Y ,'): .)0 
1482. Hester}) I1de n tI k tion:;medel l'r[1 n ];,;10. » Y å llg'it 10: ~:,

) 'I" lmö, gm J. S. ~08: ]:):,l. (J . E .. Vå,,:,:a .-,: 
H83. ) Till nlinll e av en ~Iskad hem- ] j.,):l. JUi lll<-t lJå en in(eekll, i Os tcl's lIllll 600: 

g t't ngcn den t.J o kt. 19:::.6 » :\0: _ 
1·184. S iit ra L'ngd.-fö rcn:s skö rd cf{',t 2~/l0 12 : K r. 13,879: S2 
1 ·1 ~:,. K ol l. i K.ie , u\ ~3 !l n 11: 7:' 

1,lbf;. KolIeHIlledel fr. Yinkiil , .~'IU :\. A. 1(;: - S. M. K:s Pensioosfond. 

1~87. » L'r Vil.;:loria:-) sl )u rbö ssCl ». (jcll 

va lla 	 ~: Ol 1:,1.,1. " ,ral. :1: :!-, Kr. .jO: 
1 4 ~8 . »er 1\[iil'tns sparbössa», d:o :! : :~:) 
1~ S9. Koll. P lI Ohnet, Öste rsund l~: 14 
1-190. )1. X., L öder ujI 1:,:  Särskilda ändamål. 
H~l. M. K d:o l:, : 
l~n. Mnlmh,iCks J-'1\th. n.rg-, ;}rsbidra" 2.): - A . G .. \{allnö. rör "\·O ll.~·. HsiDO 
1493. >;· Blanka pengar oe ll el t.örillg'H L" i Hoi-kao och Wei TiclI·ct"HI 230: 

_H c rreJl~ .) CSll 'viil.s ig:J1ad c Ui.llllll), X. E., :-lalmö. till H. oeh H. T jilder. 
av O. oe h H. K ., LUIHl 7: ,:',0 ::Itt all\'. för lJli~sioll('n e fter g-otlL 1.'):- 

14fJ4. »1 Krö lI . ~:10» 	 200: - 13GZ. E. L., SI hlm, för pastor I"i Pao-
l-t ~I:,. »TackoHer » 16: ~l} Jo' :. llllderh . 
14%. »E n sparbössa » 1.,9: - 1:3G:;. P. E. W .. Djursholm, för e\'D Jlge lis
H!J8. »M. och .1. ;\l.. tnckoffcl'» 100: - t l ~1! Stlllg- I1;oji-lien 30: 
1499. rlriksd a l,; JlIrg' 100: - 13,1. T. I·'. B. G., t ill M. Wngberg, alt 
!.'rIIO. }o;J'enässjöns IIlfg 	 ~,-,:  " Il\'. ert. egot gOUL, g lU ,A. ~A..,.
13U1. ;} Gullllar» :,0: - Dj \I1';; holms-Ö"by :300 :
1302. Koll. på K. }<'. t-. )L. J, inköpi ng , 138:;. nar~l sy röre nillgc lL i Asah:n, för 

vid !J. Li::lndin~ he sök" 3~ : 09 " Dyrbar Lil jas" underh. 20:
l;,O:l. D:n Atvidaberg-. \'id d :o 4 : 02 1:18G. H. N., Siivs jij, ti ll en gosses uuderll.
l:,fH. D:u Fi "6jJOUg- v id d:o Il: :14 i Rarnll. i S in nn 100 : 
l.jOj. n:o Aby vid d:o ]:J: ~ö 1393. Flickornas syCörcnin!l'. Boda, till
l:,OG. ]):0 ~(Jrrköpillg vid d: o ;j;~ 7:1 .r. HtlllQ\' ist att Ull\', ('11 11. ö\'Cl' 
1:,07 . 1(011. på Sm', l an d;'.; Tnhcl'g', v id 11: 0 8: Oj clls komlllp.!s e ;;0 :
lj08. Jönköpin:,:s KristI. tllg-I.-förenillg', J:\%. ,J. A. V. P .. )fi;nsf erås. Ii,r hiuel 

r use bidr,,:,: till D . Landiu !.:,'illuas lI11 uc l'b, i Puehow 2,):
l.iO~. K oll. i Viixjö vid D. L8\\dills besök 1432. ~L S., ti II M . R i II g·be rg-. föl' arb. i
1;'10. )):0 i Viirllnmo, v jd d:o :-1 i ~ llch ilt 
1.i11. D: o p å K. F . e. M. oc·.h Ki It;dn-ct. H l:l . :". (; .. Sfhlrn, till M. Hillgberg- att 

''''f' II~ Borås. vid D. Landin:, besö k 7;~1: - (111\', ert, g'ottL ~O: 
Jj:o på u:0, Göteborg, vhl L1: 0 42: n 1~4 2. 1. A .. )iorrköping-, till i\ofaria Pet
) Libu IlOU », Gbg, l'esebidrag (jlI D. t ersSOIl, till 1.1:0 2:1: 

IJ811din ' l:): - ":-latild,,,,, till d: o, gill H. 1.. 
Koll. jlå K. F. U . AL. Hiilöing-oor;::, :i.1~anis 10: 

vid b. Li\lluinö b esök ~ 43: 6U 14:.0. ~r. H., Björnö, till d :o 10: 
K. F. U. M ., Lund, r esebidra g, (iii l~:,l. E. O., lill d :o gm d:o j: 

D. Lu"din 	 ~ I): -  14"0. S. ..1.. Orebro, rör eV~lng-. Shen 
D:o. Arviki:l, (\; u till d:() :'1) :- Iu-t(1 ng 2;;0 : 
Koll. på K. F. l'. M., K a rlst a u, vid 14Gl. n:o rör en sk olg'osses undcl'h , 100: . 

D. l.~~ 'I(.IjJl~ tll'l':\ök 1,:H l ,Hit. n:o lö r >:"atukapcllet i H '"lchong 100: . 
1318. K. F. 1.; . ,\I. , Kristineh lllllll , r"s"hi l·Jti:J. Hnl"llsyl"öl'e n. »Sohdiml c u », Vi:::;uy,

drag- till D . Landin 18 : J1 till "rb. blnnd LI c nng-a i R in a 2;):· 
Koll . i BdJls!u, vid D. Landins be- 1470. O. A. ,J., Norrköpiug, till i\L Hing

!-;()k 2:" 4~ lJ('l'~ n 1 L [lU , ' , e rt. got tf. 30 : - 
1:>20. D:o i Kllr"l a v id d:o :37: 78 14',8. D. :-L, Sthlm. till miuJl c av u. 23/10
1:;21. D:o i Kill'l s J.:o~a vid d:o 16: 44 1921. (iII kvinuoverks. i Kin'l 10: 
}')22. D:o i H"II~berg- v id L1:0 1379 1497. G. E. Solburga, till .Judith Hul t · 
1j1.:t K. F . U . ~r., Orobro, re~"biLlrag till (]vi st utt anv. (I n , g-our, 10: 

D. L'"ldill 	 ;,0: - lj~9. Spnrb.'IiIedd från V~llller i TAlebo 
1;)2~. D :o . " iiste r å s, <.\:0 lill ,1:0 12: - för evang:. Yuen Ynio-slteugs uu
]:)~.~). » HCJTCn~ tionde » Hi: 03 d el·h., g'lll "IL F . 32: 
l.-,~(i. }} l·~ . H. ») :'0 - Da/,:!'grYlliugell i K. }.I. ..~. t till dc 
l:1::!7. B. S., Sthl", .,on: _. s jll Jlickskolorna m od dyrtidstiIl,
15:!8. C. C.. Björköb" lU: li..ig-g 2.... j O: 
1:,30. X. S .. >;keIJ L!fle., (iII E. Sj i' stl'Ö IU H n:o för liirarckraCf.er i lIo\l~nfu 

under·ll.. g' 1I1 S. K. 10 2110:-. Hoyang- 100 :-, Ishih 100: - ,
I:r31. .t\... L., d :0, till d:o gm d:n lO )Iienehih 100 :-, Pucheng 100 :-, 
1532. S. B., d :0 , till d :0, gm d:u 10 Hancheng 100:-, Pl/chow ,j: - j7j:
]:,:::1. Koll. i Visby . 	 10 .jO ----- 

101534 . ,J. V., EkHby Kr. ~,802: 8~ 
J 5 ~J,i. K oll. i KiilJlln.~c j
1;,:1:;. i Va ll s tOlllL 27 20 Allmänna missionsmedel 13,879: 82 
J:;37. i Helllsc 22 S. M. K:s Pensionsfond 50: 
J:,:38. i C rlHling-bo ;2.; 20 Särsl,lIda ändamål 4,802: 
1:,39. i HabJingbo l:, 
1:,40. i KIiJlteharnn 12 SIImma linder okt. mån'ld 1927 Kr. 18,731: 8~ 
1341. i SU lld a 1.-) 
1:,42. i H ejde :!3 
1543. i i\föns te l' å s 12 
13H. 	

.'Hed varml lack lill varje givare!
i nlo rn~ t~rm~:Ha 9 

l ;)~;, . i TimlHf'nlnbben ~:1 ;,/1 ~) H el're ll Ul' god ett. \'Ul'n j nöd e Ils tid. ael l 
J:,4 6. » i Ve llt! ;',1 G0 hall l å t er si~ \·ånla 0111 denl ~ OLll fÖl'trusta pa
1:)-17. S. T .. :-la spe löslt 1;, hononl. » ::'\<lhlllll l: 7. 
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"" FRAMTID S UTS (KTERHans Stjärna Ostern 
24:de årgången. 


InnebålIer: 


Barnet i krubban. 111. 

Vid krnbban. 
Av L. S. 

Eder är född en Frälsare. 
Av missionRdirektor E. lTolke. 

Vägmärken. 
Av missionä r Allgust Berg. 

Förstlingsfrukt. 
Av mi ss ionär Axel Ha,hne. 

Sk:ltter i himmelen. 
Av fr öke n Ester Berg. 

Tältl'erksawhet. 
Av missionär Nils Svensson. 

Min bästa fi sknot. 
A v ro issionä.r Rob. Bergl ing. 

Erfarenheter från hnsbesök. 
AV fru Olga. S ve nsso n. 

Banl en fticka. 
Av fröken Lisa Gustafsso n. 

Hemliy i Kina. 
Av missionär Angust Berg. 

"HinHuelsk kallelse .• 
Av fru Olga. S v~n sson. 

Ljus öyer griften. 
Av missionä.r Malte R ingberg. 

Kalendern , som är rikt ill ustrerad, inneb:H ler 
även upplysningar om S. M. K. samt karta 

över missionsfältet i Kina. och kan rekvi reras 

från Sv. Missione ns i K ina förlag. 
Pris hMt. 1: 75, ka rt. 2: 25, klo tb. 3: 26. 

ö ex. 26 % rabatt . Ej fraktfritt. 

Studier Uppenbarelseboken 

av 

Nath. Högman 
bar utkommit i en 4;de uppla.Qa. 

Ioneb{t1 ler förn tom bi bels tud iema författarens 
fotog rafi, en I<ort lev nadsteckn in )! samt förord 
av rektor Joh . Rinman, missionsdirektor E . 
Folke ocb författa re n. 

Pris pe r ex. kr. 1: 50. 25 % rabatt, då 
minst 5 ex. köpas från 

SY. nlissionens i Kina Födag', 
Drottningt:(atan Lo, S tockbolm C. 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 1927 i s in 32 :dra årgång. 

O:gan för Svenska Missionen i Ki nR, 
ansvarig utgivare: Eri.k Folke. Redigerad 
und er medverkan av Ma,rt'in [find",n m. i l. 
Utkommer med 20 nummer om ilret, samt 
innehåller uppbyggeJseartikJar , bibel stu
dier , brev fr. Kina, samt miss ionsnoti ser 
från när ocb fjärran. 

T idni ngen kostar : belt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr .1: 75, bal var kr. 1: 25, 1 kvar
tal kr. O: 90 1 månad kr. O: 65. 

Sänd t ill 'u tland et kostar tidningen k r . 
2: 75 pr år. 

PrenumerantsamIare, som verkställa 
prenumeration å. närmaste postkontor , er
hålla, mot insändande hll expo av postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 5-tal ex. men 
då intet friexempl ar. . 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från 
exp ., erhålles vilrt 6: te ex. gratis . 

Provexemplar erhållas gratis fr ån ex 
peditionen. Redaktionen. 

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

Expedition : Drottninggatan 55. Telegl'amadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 44 59. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
Tillväxand e och förminskande. - Steningevänncrl - E. Aug. Aspberg. - Från Red. 
och Exp. - Mö te for skolungdomen i Peking. - Tack:;,igelse och Böneamnen. 
Från missionärerna. - Försäljning_ - Från 'När och Fjärran. - Insänd Littera tur. 

- Redovisning. 
~~~~~~~~~~~~~~~.N~~~~~~~~~~~~~.N~~~~~~~-" 

Stock holm. Svenska Tryckeriaktiebolaget . 1927. 
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"" "= ~ jf~ 11T ~'5ION~1.IDNINGEN' 

~ *ll 
~ '~:/' .. SIN~ 'UIND' if "=,

:'n 
p~~ '~:Il=;- .ORGANTÖRjYEr;J.KA.~SlONE:rH'KINA.' la ~'41' 

II~ ~ II l\' K tt- n l)· ~ n 
i= j»"""",,~=LEO'n..:r-z..t::J1L 
l '

,lNSVARlG UTGIVARE: E. FOLKE. 

Kom, J esus, kom! 

Vi vänta dig, O Jesus Kristi 

Vi vänta stunder och tider 

mörker och törst , synd och brist, 

många sorger och strider. 

Och natten blir oss så lång, så lång, 


Vi mäta visarens tysta gång. 


När skall du komma, Herre, 


Att förlossa oss ifrån allt tvång? 


Vårt hem är ju ett järnhårt klot, 

Som rullar utan ett ankar. 

Här finns ej ett stöd för tröttad fot, 

Ej fäste för våra tankar. 

Och dock behöver vår ande ro, 

Hans längtan står till ett evigt bo, 

När skall du komma, Herre? 

När skall du kröna de dinas tro? 

(Ur Sanningsvittnet). 

Så många bland oss de bygga sig 

Av jordens lera ett näste, 

De tröttna så snart att vänta dig, 

De mura ett annat fäste . 

De äro mätta av korn och must, 


Man gör sig gudar av dagens lust. 


När skall du komma, Herre? 


När höjs ur vågen vårt hemlands kust? 


Du kommer ändå, o världens ljus, 


När midnattstimmen är gången! 


Du kommer så visst som jordens grus 


Ej binder vår ande fången. 


Du kommer med makt i himlens sky, 


För dig skall synden och döden fly. 


J a, kom! J a kom, o Jesus! 


Kom med ditt rike! Gör jorden ny. 


Zakarias Topelius 

http:ORGANT�RjYEr;J.KA
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DET NÄRVARANDE L Ä G E T. 


H o pp och fru]nDn " ä xJa alllj~lmt för 
K in a mi ss ionens Yä nner oth med bäY<Jn 
fra ga r man sig: \ ',-Ill , l"dl framlid e n hiir a 

sitt sl,ö te? 
i\[ed Shans ig llYern ör e ns bc lriid a ndc a\' 

higss lrfllell gays Yissc rlig cn e lt h,lrt s lag 
flt Y;lra fö rh o ppningar, m e n ~ir ej m ör);j'c t 
o [l a , ,,a1'101st s lra x [ö re gry nin gE' n och h a 
\' i e j h ilr i della a lh ,l rliga läge ihen n[lg r a 
ljusglimlar ? All m is, ionilr och fru Hahne 
l,unn a t s La nna h ar 1> ;\ s in s la li o n hela 
tid t n och a lt \',h'a lyra sysl,on, mi ss io niir 
och Iru 13 10 nI , mi ss io ll ii r \'trner \\'cs ler 
oc h fröken i\l a ri a Pe llersso n , f,'lil lill s l{1l\cl 
a ll ,Hrf\' ~ind a lill Shansi oeh e nlig l se n as le 
lIlIderriiLle lser lyckligt fr a mk o mmit till 
Yuneh e ng, il r d r ll a ej e lt <Io r l iimne för 
lad silgelse ? 

Det fa lnull1 a ll Shans i nu alh" lr lig L h a 
las barle 11';111 1I 0 rr och söde r gii.l' doe k alt 
\' i a lltjämt Jll ,h Le kCimpa fö r de m i fö r bö n. 

\ ' ilke n hu gs \' 8 lelse ska ll dd emellertid 
ej lJerrda ";'Il" a in föd da kri s ln 8 a tt [d er fi\ 
ii ga sina id sl,ade Ii\ ra r e hos si g, al t ;Iler h a 
hllt n;"{go n a lt ,Illfört ro sin n öd :H, n ;"lgolI 
"om är y illig a Lt del ~1 den , oc h a LL l a hj ~i IIl 
oe ll vä g ledni ng i dc brydsa mm a lä ge n, de 
sfl o [[a befinna s i .~ nli. Yi h a oc:ks,\ till Y,t r 
s lora g liidje erfar il , a ll de infödda his ln a 
P ~l vilr t HlIt ej fa llil rörfres lelsc n a tt g r ip
Ila <I\' ll a tio nali .> lisl, y r ,l \'iinda \['1' 01 mis
sion ii r c r r yggen. S[ld nn tr oh e t, so m dessa 
l, risln a h ela liden l ro l ~ a llt lryck visa t, iiI' 
vä rd all u ppm un trnn v i k unna giva. Oc h 
Yi bedja H erren oa\L Ili ge n ,1 LL de' i Sill 
s v,t r a s tällnin g e j m[lit e fr, de l ini rycke t. 
alt deras \' ä nner i S HTi ge, vilka dc se npp 
till so m fä de r i Kri s t"" . nu sla ppna i sit l 
intr rsse för dem och för mission E' n hla nd 
K inas st o r <1 h ec1nasl,a r or. 

De n lan l,en ka n jll l ii lL in s tä ll a s ig. a ll 
(Iå Y,1r a mi ss io n il re I' 1tncler sommaren nöd
ga ts lä mna fä ll e t och e lt fl erl<1 1 iinuII e j 
kn nn a t ;"1tCf\'iincl a I i II s ina Sl;l li oller, mis
s io ne ns be hov skulle yara mindre ä n förr. 
S" ,il' em etler tid e j förh ,odLlndcl. \'crks<lw
hden ]l ,'I lä lte L il r nilmiigell i gå ng i n ~i s l a n 

h el ;l s in 11l s lr iickning lin d('\' lednin g ;l I' 
I';"lra beprö I'a c!e l,in esis l; ;1 m edhj ii lpare , som 

s lä ndig L s l ~, i ko niakt llJ ed sina Ill iss ion il
r e!'. Dörlill l,o nllner nu \' idare, a tt dc mi s
s io närer, so m ej iinnu [li e rvii nl lill s in ,l 
sl8 li o ne r, under sin Yi sLe lsc i PcI,ing dii r 
lJcd riya missi o nsyerl,sa mh e t. D Cl de ul 
Hindska missio nä r er, so m h a ft ~i Jl \'e rl, 
samh e t i hUYllds Lade n , till slor de l .tter
välll li ll s in a heml a nd . ä r s;l dan ve rksa m
he l av sy nn e r l igen s lor vikt, ly ~lnnll ~ij' 

P ekin g Ki nas hjårl.a. 
\ ' i finna o<s s[J!unda Il ödsal,a dc all kå m

pa p;t L V;'I front e r, och detta kräver ej min
drc u/ an snarure s /örre rcslll ·ser . Och. dess 
viirr e h a va under [l r e t hiltill s mi ss ionens 
ink o ms le r be tydligt unde r s tigit de fö re gå 
e nd e i\re ns. Till al lL de tla kommer ocl, d r l 
Iörh i'dlanc1et at l genom dc s lilndiga s lri 
de rn a med de m Cl tföljand e ulpress nin g't l' 
oc h plundringar h.11' allLin g fördy rats oer 
hörl. Det ä r und e r si,c1a na Iö rh ~dlanden 

Id a rt a tt " [lra sysko n därule ofta s kola 
finn a sig förs,lLLa i s to r t tr,\ngJ1l ~d oe h be
I ry ck Yi \' ill e c1 ii dör för dem ulbedja oss 
Y,t ru vä nners fö rbön, a t l de m~,lI e kunn a 
lllh ii rd a och ITl<Hle Ut de n g lädjen att st, 
m ycke t som m ö jli g L os lörda a v bekymmer , 
0(' 11 <h'l il ven ula n eko nomiska såda n a , kUIl 
na fullf ö lj a s in ka lJ e1s(', al t arbe te t p ~, H er
rens hus ej m rl lida a vbräck, att Satn n ej 
må vinn a si na syften u la n seger m ~t h e m
fö r as , II' H err e ns Smorde liJl hans n a mn s 
fö rh ill'ii ganc1 e . 

lJ . lJilln('/,. r;. Folke. 

De t nilrva ra ncJe lä get, s. 242. 

!\Ii ss ion e ns eko nomi s];;! beho\'. 

DC' hemlw m na miss io n iire l'lla , s. 2..1::1. 

De sex mi ss io närerna i SIW lls ipro vinsc n. 

}l iss ionskal e ndC I'Il fran s S[j ~i r Jla i ö s lern. 

)lissionä r e rna i Pek in g . 

"' li ss i o n ~ lidningen Sinims L a nd . 
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Hemkomna missionärer. 

S ö nd ,lge n deJl 13 d e nn es ,In lii nd c 1r i,il,

Ilame 1':bba BUrCn och Esler Bery saml 
mi ss io nä r .Juh. ,I spbery lIled h,'!lc n fr {JIl 
FilJl<1ncl till Stockh o lm. Tro ls d e iiii d iga 
och kall a m orgons ilInden " a l' en s ia r sJ,a
r a " ä nner n e r e " id biH ells lill ilggs plats 
fö r a tt häl sa r esen ii r ern a välkomna h e m. 

Hesa n h a de varil god och dc Irr r esC
nä r ern a "oro [r is l' <1 . \'i all b cra ll ~l de m il t 
mi ss io nsvä nn ern <1 s h ågkoms l j fö rbön , a ll 
dc und er vi s lelsen i h e ml a nd e t m ,'\ bliva 
ri k t vä ls ig nade och Iii l s lo r vii lsi g \lclse. 

Missionär Blom och hans ressällskap 
framme i Yiincheng. 

l\Iiss io nä r och fru Blom, llli ssionä r \ '. 
\Ves ler samt frök en i\la ria Pe ll e r sson , 
om vilka Yi fö rut m e ddel a t, <1 !.t d e a\Tesl 
rrå n ku s ten till " å rt a r hets Uilt i S han si. 
1ra mk ommo den 8 okt. till vår hU\'Lld s ta 
lioll luncheng, Shet oc h run no allt där 
va ra lugn t och fredli g t. 

Oln dera s iiv enlyrli ga resa m edd el a s <11
s kjlli g l i brevet frå n m issioll ä r Blom, i n 
fört i d e ll a numm er a v " å r lidni ng. De lla 
lllallar lill la d siige lse rör a tt " ara lIli s 
s io niire r tro ls a lb hi nder p å r esa n 
I,unnat ];onllna fnl m . D et man a r ock lill 
a lharlig b ön om a ll d e sex i Shansi m :! 
bli va b e" amde i frid, oc h om a lt d cl ma 
bliva dem m ö jlig t all fr ~\ll l'llsl en HI ti ll 
s ig vad de b eh ö \'a . Se ä I' e n " a d s om s);ri 
\'t'S häro l1J i ilr' likeln under rubriken : Del 
nä r va ra n de läget. 

"Hans Stjärna i Östern" 

fö reli gger IIU färdi g a tt ul s iinclas i Sill 2-l: c 
å r gå ng och r e kvi sition er motta gas lack
S<1 mt un der a dr ess : S v. :- liss io n ens i Kin a 
ex p., Dro ttnin ggal a n 55. S tocl,holm . Ut 
rörli ga r e m edd (' land c o m i nn eh tdl oc'h 
p ri s a te rfinn es P ~\ si s t ~ sid a n av dagens 
nummer a l' Sinims L~ nd . 

Missionsförsäl.ining för S. M . K. 

Syför enin ga rn a fö r S. M. K. i Slo c k
h o lm ,~ no rdna lisd (J qcn dell '12 dennes P:I 
K. F . F 1\.. fö r s~i1jnillg lö r mi s "ionc n. \' i 
<]noda lJa d enn a för siUjlli llg a l lJ1 i~ s io ns

\'iinneJ'n as k ä rleks full a h tlgk o lllSl och fö r
b ö n. 

Sleningevänner! 

K a nske n flgon Sle nin gc \'ii n 1 ,~1Il f,i hj ä lp 
~\' fö ljande ]' ~\ d , hämlad e ur »D en h e li ga 
"ish e lcm) a \. F l' ncl on. 

» \<' ö rsök ,111 a ldrig f<11b i m odl i'" h e t oc h 
oro ! När Ni 11 <1 1'<1 öye rfl ö (\ P ~I in re i\· r r. 
r iikn a (l<! fö l' inl c t E dra god a ve rk , I' ilb, 
Sfl a lt siiga, av si g s jiiha fram s pr in ga III' 

kiill a ll. Nflr I (hi r em o l förnimm en tor k,l, 
m ö rl, c r , Lllli gdol11 och niis ta n inr e \' ~l!l

m :l kt, rö rbl i \'cn (U \lIHI l T Glids h<l ncl i e ll 
1!l lsta nd a v na k en lr o; e rl, tinn e n Fd crl 
('Linde ; " iin<le n E der lill de n a ll sm ä kti ga 
!;iir]cJ; cll oeh mi ss lr ös lell aldr ig o m hallS 
h jä lp. 

C; ~'11 ,dll id i Guds ll a mn fr ,llll :"\l, o m «e l 
iill sy n es E de r, SO lll o m Ni r j sl,ull e ha v:1 
va r k cn !;ra[t e llcr mod :dt säll a (l en c n<l 
(o lcn fr a mför den andr a. S,t m yd et b~itt
re, n ~i r det Jlliin sldig a m o det s \·ikcr. O\'e r
L'd c n he lcn ilt Glid sk il ll ic ke bes vika Fdcr 
i l ~ dcr vanma kt. Pa ulu s öl, ri \'(: r: Xiir j oq 
ii ,. svoy så iiI' iay slark (2 K or. 12: 10). Oc1 \ 
niir h a n hed er 011\ a ll hli va bd r i,ld 1r ,1 11 
s in s va g het. s vara r Gud h o nolJl, a tl (;u(/s 
krall {Ill/k omnar sig i sva gh ele n (2 Ko r. 
12: 9) .» 

L fll o m uss försö k a a lt m ed b ön driv :1 
m o dlö sh l'l och oro P ,', fl yl;lell , h ilde n;\r 
de t gä ll e r oss s jii l va och dr mi ss ion! T ag 
de l la so m e lI s ii r skilt h ö nciilllllC prl " ~Ir 

bö n eda g dell 29 denn es l 

Inställt bönemöte. 
:'lIed a n le dnin g <l Y för sä ljninge n fö r S. 

\ L K. Iisd a g en d Cll 22 d ennes in s li,ill rs 
':I rl scdy a nli g a li sd ags!J ö ncm ö le j J3 e lt 'sd a
k y rkan denna d a g. \' i häl sa i s li'dle l d ra 
" ä nne r \'iil ko mn :l lill Iö rs ä ljllin gen , d ~i r 

andal;t ss tunder h <llla s k l. 12 111. och 7 
l' . 111 . 
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Återresan till fältet i Shansi. 

Kära V[inner! 

gl\rda ge lls bre\', SOll1 lade!> P:l posl<:n 
i dag, kunde jag blolt flyktigt vidröra rör
hällandena pfl griinsen och v,~lr resa i dc 
trakterna. Därför skall jag nu glI tillb~b 
n{lgot i berättelsen. 

Vi h ad e hyrt lastvagnar i Chengtinglu 
och Clkte själva pä dem för att söb h:llla 
kostnaderna nere nflgot. Körkarlen \'isste 
ju nilgot om risken , varför priset iindå blev 
högt, men vi viss te ej om annat än att 
vallnet s tig it i floden, S~\ att färja mClste 
anlitas i stället för att gfl över vid vad
stället. 

Yi foro först omkring 10 bn. i Ma I\d
schuarmens omrflde, passerade en ' del löp
gravar och masldn.Q'(·v:irsgropar, men be
valmingen var ej stark eller strä ng, utan 
vi fing" 1". o. m, utan undersöl,ning g :1 

över p å färjan. Innan dess hade Yi emel
lertid t räftat p{l en del vagrl<lr och rr
sa ndc , som vänt om, em edan dr r~ltt vehl. 
att foll, visserligen slii pples in av Shallsi 
bevolmingen, men alt ingen kom lit igen , 
vilket ju vor allvarligt för körkarlarna. 
Vi beslöto oss dock för att fortsätta, och 
jag lovade göra mitt bäs la för v" I'a skju ts
bönder, och ~ rl kommo vi in ptl det neu
traln omrfldd, ungefä r 'I, sv. mil. 

N:',gTa l!1 ~i n arbetade p tl fälten med körs
lor o. d., men det v8nliga ~l(örd ea rhetet 

var ej i gå ng, och P;l bomullsfiilten sa tl 
bomullen P~l bll s\(;,lr na eller l ~lg p it marken. 
Snart sågo vi vid en kors\"Iig en vakthydc1a 
av sorghumstjälkar liknande en stor siic1es 
sl<yl, och där satt en soldat p [l huk med 
geväret färdigt och hajonetten p:i sk ruv3cl, 
Han heJdade oss pli 10 meters a\'~Und och 
ville utan vidare siinc1a oss tillbaka i en 
lighet med sina order. men slutligen lyc
kades jag öycrtab honom att siinda sin 
l< a mrat med mig in till hans befälhavare 
i en närhelä ge n by, 

När vi kommit igenom löpgravar och 
andra förska nsningar till underlöjtn8ntens 
kvarter, fanns denne ej inne, och jag fick 

sitta hos en del soldater, som ej voro på 
\al,t, och vän ta P2l hans ,Herkoms t. Bucl
sldcknin g hit och dit i byn h a de illgen ver
bn, och till slul had jag at t få hli förd till 
niinn<lste överordnad, ty vare sig vi måste 
\':'ind8 om eller fin go nesa vidare, m[lste 
det bli avgjort, så a 1I. det hanns Ine(] före 
kväll e n. 

Sfl förde s jag del till en ::tnnan by, där en 
prerniiirlöjlnant bodde. IIonom fick jag 
genast triifIa Od1 pel min framstiillning 
lo\"a(le h,ln, att Yi shllJe fä resa igenom 
hans beY81,ningskedja och att vagnarna 
sedan sl'lIlle slii ppas ut, 0111 dc förde med 
sig mitt l'ort. En halv tin!Ine senare stodo 
Yi emellertid vid den andra hevakningen , 
och där hade vi det ännu sVclrare att slip
pa fram, 1111'11 det gid, till slut, och så 
kOllllno vi fram till hotellet, (lär vi sk ul
le bo. 

Intet t:'lg h a de gflll elen dagen, och ingen 
visste nagot om fra mtiden, IlIen anledn ing
en till s trängheten angavs vara Fen gs 
Ir ams\öl i nordvästr8 H on an och far8n :tV 

att flyende l\Iandschusoldater sIwlIe tränga 
sig in och 01red8 folk. 

.Tag g jorde mig i ordning so, fort som 
möjligt och gick till generalsexpeditionen, 
där j' lg hem öltes med mycken artighet. Dc 
kunde clock ej ge tillstånd att resa, utan 
det 111:1';\e cY'hitllas P;l trns,;r l1S kommando
expedition g"!Iom el! majo r Ch:1o. Niir jag 
1,0111 elit, \'is .- te att härj8 m ed ingen om ' 
honom, och p å min Iramställning av ären
de t fick jag till sv:, r, at t ärcndl'l m[lste 
hiinvis,ls till "[ranspurtaYClelning<'ns 1,0111
nWlldant, en adjllta nt Chao , igeneralem 
fr"ln'aro, och en u\lc!crof[icer följde mig 
till h,lns expe(lition, Där fanns han ej, ty 
han ha(lc föring, sin expeclition till sta 
tiollsomddct. och dä r lyck ades jag slut
ligen Jinna honom, men han l\lll1cle ej 
hanclliigga saken officiell t och vi!gade ej 
göra det pri\'at, m en tog lIlig med, och vi 
gingo till s lationsi nspektorn för att råd
göra med honom. DerIlie var oförmög('n 
att ~bPP8 till någon tflgplats på ett mili
ti.irli \ ~! dc cnda >;0111 gingo, utan rekvisi
lion, men clfl han och :ldjutantcn hörde 
om rekommendationeli fr [m utrikesdepar
tementet, kommo de överens om att en 
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rcJ;.\'isiLion P;t grund a\' denna kunde ut
r ii'['d~ls av platsens poJise h eI, en ge neraJ, 
so m a l' gUH:rnören tilb :ILls där p il grund 
;\\' platsens \'ila. AIlLs:) h a de j~l g iinnu en 
aLt häls a P,l , men nu hade deL \'erkan ; 
h a n bad mig \'änLa en hahLii1llll e, uIIC] er 
det han Hit uLsl,ri\'a den begiirda rekvisi
Lion en, uch linder Lidcn ul'.clcrh öll han si g 
IlI ed mig P ~l det \'iinligaste. 

IIan \'ar ); o lIIlllendant i TaLlIng, niil' 
l-'cng's arme behig:'ade dcn s La den , och 
I,ä nde lIera a \' IIel gdsdörlJundeLs a rbeLa
re. J ,'g ticl, rcl,\'i s iLi(l[\ en oeh Log den di
rcl, L LiIl tra nsportadju lanlen, so m genast 
g ick i förfaLLning OIlI alL anskaffa nödigL 
utrymme för oss och bagaget'. lI a n kom 
s jiilv med för alt se, hur mycket \'i hade, 
och 10\"H.le seda n siincla n[Ig r;} soldaler att 
biira sake rna \'iJ ID-liden , ty n :lgo Il g,l Jlg 
efler ln idnatt s.l, ulle L~ ge L g,". 

Dd giillde DU att ä ta och packa ner, \'ad 
\'i plockat fram i t anke a tt \'is lelsen kan
ske sk ullt· bli Elllg, och sedan följde vi med 
Lill det bnga I:lge t med 'tomma öppna 
\'ugllal', so m doc!, h ade clt par finl, o r p" 
slutet. IIäHLcll av en s~ldan s tälld es till 
"[Irt förtogande jiimte ett par liv\aklsmän, 
\'ilkl skulle lill Taiyuan ä nd,l. Besten av 
\';!gllcn lIpptOgS a\' e LI [eml·iolal rekryLer 
och s juka soldaler. Allt g ic!, utmärkt, och 
,i place rad e bagage t, S:l alt vi kunde lii gga 
lit siillgUädcr p rl det och L'l en viilbehöy
h g \'ila . 

Resan till Yiit sz log oss 1-1 lilllm:lr, och 
\'i In ö lle ett allla l full as tade lllilitiirL:t.!-( un
der \'iigell. B,lde l\Iaria P e tlersson och 
ELhel sy nas docJ, ha blivit förkylda och 
ndsLe nu skydda sig mot de \'anliga följ
dern a . - Yi lyckades få rlcl,shaws s lrax 
cl'ler fr a mkoms ten och h a i tbC( rest ,35 bn. 
Nu sova de andra och jag ocks[l i det 
Jliirmaste. 

ChaIlglanchen, h a l\'\'ägs mellan Ping 
yao och Chiehhsiu den 1 okt. 1927. 

Det bl e\' eIl hiifti!-( sLorm i na Lt m ed nå
got r eg n, s,1 alt de l S<'lg ut, so m om \'i e j 
skulJ e kunn a resa i dag. Förclenskull stC'gu 
vi upp litet S"'I\:lre än ämnat, sä rskilt för 
a tt låL8 Elhel fft litet vila efte r ell myck et 

oroli g n a tt p ,'l grund a\' m:l .l!lÖ r]'ylning. 
EmellcrLid !;LInd(' \'i bege oss ås tad 1;J. 
'/27 och h a sed a n fiirdats 7 s\'. mil, slund
tal s i s lark mOlvind . 

Det har \'ar it \, :tr för s ta l, a lla dag, och 
\'i voro ej beredd a P:l tC'illp c.ralurombyLet 
utan Jrö so dukti g t dc första timmarna. Yi 
vil ade rniddD g i Pingy ao, men hade ej lid 
all besöka s La tionen d~ir, .IiI' som vi e j kun 
de gö ra deL i T ail,u eller Chihsien. I eft e r
middags möllc vi l1:igra europ eer, liksom 
\'i åk a nde i r ichsh aw , mcn vi kunde blott 
hälsa ulan aLl fr ;I!-('1 efter eller llIeddcla 
några nyh e ter. r Ylilsz Lr~ilfadc vi nu gra 
Il1clllemmar av norsl,a pin gs tvän nernas 
mission , m e n dc \'i ss le mindre än \'i. Jag 
upp sökle s av n ttgra un ga s Ludenter' pCl väg 
lill deL Leo logiska seminarie t i Tenghsien, 
vilka kii nde paslor 1\ao och a nelra av de 
\'åra. De \'ille \'d::t nyhelerna utif rå n och 
uLsikterna till fr'ed sbrott, men innan de 
gingo, log den äldsle av dem tillfället i 
akt alt uttrycka som sin åsikt, all det vi/.:
ligas ie lic/rar/ande församlingsv ården voJ'. 
all församling orna ringo sja lvslyrclse. Det 
vi sa r ju tanl( e l'ikLningel\ ii\' en i Sklnsi och 
bland de lo ja la. 

Sönda gen den 2 okt. Lingshibhsien. 
Yi \' ~gad e ej taga söndags \'il a n i d ~g. 

Iastän \'i skulle ha varit tacksamma <III 
fil \'ara s tilla . Dels bruka r de t ofl,) tji 
r egn den h~1r tid e n, och vi kunde lätt hind
r as av sådant 11'['11 att hinna [ram till Yun
cheng i tiel Iör deras stormöte, och det Lill
fälld alt träffa fö r sa mlin gen vJga vi ej 
rishra lätteligen , dels iiro Mde Ethel och 
!\Iaria krassliga, och behö va I,omma fram 
stl fort so m möjligt för att f[l tillfälle att 
sköta sig. S ~l länge de orha "i tia i bir 
rorna f~l vi därför lov a tt forhii tla resa n 
d8g fö r dag. De t har varit hiirligt \' iider 
och resan g[lr normalt. 

Yi h a sett lruppsiindningar g:i norrut, 
vil];cL väl tyder på, aLt s Lällningen d~ir a n
ses mera l,ritisk än n er e h os oss, stlvid a ej 
Irupper fr ~lJl and ra h~dl dr~g;ls dit ~'t. Jag 
h ar söl, t Ir;;ga \lt ue I'c',: ll1d c söuerifl'iin, 
men har ej först [tlt a tt n;t go t är ptl färde 
i v[lra bygder. IIär är teater och stor 
m a rl,n ad och jag hade n iis tan väntat folk

http:10\"H.le
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sl,odning. lII en ingell synes siirsl,ilt Jiisla 
sig \"id oss. Vi 'Inses tydligen b öra till eTc 
Ilormala företeelserna. En gamlnal m a n, 
som jag kom i sa mlal med, för)darade , alt 
han ej gick alt se på leater. emedan han 
också \"ar en krislen. Det v<tr en frimodig 
bekännelse, som det gjorde mig gott att 
höra. Vi iingo besök av ett par polismän , 
so m gransk\de pass och logo reda på re
sans m~d . Detsamma hände några gånger 
på järnYfigsresn n OCks ~l, och man rÖrSl ~lr, 

alt det är ganska Slränga order att h ,l l1a 
elt öga lY,) ulHinningar. På samma g:lng 
känns det tryggt, ly mall Jörstår, alt det 
är välYilja, som ligger bakom, och ej mot
satsen. 

* 
Hwochow den 3 okt. 1927. 

Endast ell anteckning om lycklig och 
fridfull fl'sa under dagens lopp. I morgon 
hoppas vi stanna över nalten i Hungtung 
och lräffa mr och mrs Graham Anderson. 
Kanske delta bre\" kan sänclas llärifrån. 

Carl F. Blom. 
Från Jshih. 

En Il/s/resa. ",lin hustru och jag ringo 
i början a\" sommaren en extra lu s tresa, 
för vilken yj ha att tacka de ovanliga för
h ållanden, som nu ruda här. Resan \"ar 
ex/ra, ly elen var ut anför \" å rt program, 
Yilket blott upptog den sech:anliga re"an 
till 'Vanchiian tillsammans med V~ID med
hjälpare. En IlIs/resa blev den ock, ty med 
undantag aven dag bland bergen, d~l vi 
hleyo nästan vimmelkantiga ay den gas
sande solen, så va r det en mycket hehaglig 
färd. 

Den tillkom p <1 följande sätt. Yi ringo 
ett telegram fr~lll Augu s t Berg i Tientsin, 
som löd: »Minislern röd e r Er forlfarand e 
,Ilt undvika isolering gcnom alt stanna i 
det in fl' av Kina. överväldigande lrupp
rörelser förf'lagas.» Detta telegram hade 
för,,!;åtts av :llskilliga bre\' Mde frlm !öre
st~lIldaren och flera a\" kamra terna, alla 
uttryckande oro för V fil' säkerhet och ma
n;lnde oss alt lämna fi'dtet , medan vägcn 
än nu \"ore öppen. 

D~l nu v~lrarbelel var und a nstökal och 
Yi s lode inför den hela liden, giillclt' det 
ju egentligen blott att rinn a en plats, där 

man l,unde »gömma sig rör hellalJ), och 
den plats, cLir ],a mra[erna skulle tillbringa 
sin semester kunde ju duga iiyen för oss 
tidigl i hösl sl,ulle vi konlJna tillbaka igcll , 
S~I resonerade vi för oss sjiilYa och med 
kineserna. Så avreste \"i då den 31 maj i 
~[altc Hingbergs sållskap fr~1I1 Yiinchcng. 
Y <.t rt närmaste m~ l var järnvägssstalioncn 
Yu-Isi, där vi s];Ulle f[\ lag lill Tienlsin. 

j·:fter 8 dagars r esa träffade vi en mis 
sionär , som försäkrade oss, alt järnvägen 
var Slängd för allmänheten. Han h ade 
färska nyheter från s talionen, bloll mili
lärt:lg ginge nu. Yi trodde så säkerl hans 
ord , att vi min hus tru och jag - \"än
de om. Hin gberg, vars n~i rvaro s aso m 
~Iissionens sekreterare särskilt behövde'j~ 

,id den ,lundande konferensen, beslöl 
,iinta n[lgra dagar däruppe för den hän
tlelsc ballan öppnades igen. Delta skedd e 
yi~st redan andra dagen, men cHI voro vi 
red;;n ett slycke på hemv~ig. Däröver YO
ro ,i förreslen glada och ha ,arit det allt

sedan. 
),EII lil/vliql hem i ödernarlo) Den 1S 

juni 'oro \"i i Ishih igen. Nu borde vi 
göra oss i ordning för , [n' semester i 
W a nc:hiian. Skördebrf\ clsl,an var dock icke 
~inllU rikligt över och därför Sy;ut alt fi'l 
,kjuls. Dessutom m rls te det repareras i 
Jlicl:sl;olan; försl elen 12 juli voro vi re s

Wrdiga. 
Det blcv fem hiirliga \"eckor rör oss, här

liga i flere avscenden. Den sl,öna sval
bn oeh den upplivande bergsluften stärl,
Ic has ligt våra av värme på slä tten redan 
Mlrt nedsatla I,rafter. På y~lr lilla bakgård 
hade vi lika härligt som förr; det i skug
gor och dagrar ständigt v~ixlandC' berget 
framfÖT oss och himmelen över oss, med 
synbarligen mycket mera stjärnor än nå
gOIl an nanslans i Kina! Här är oss him
melell OckS~l lIärmare iill annorstiides 
huru ofta ha ,i ej h ä r förnummit den öp

pen ö\'er oss! 
\forgonstunclerna med medhj;i1parnc 

och vilr troende kock inför Guds ord ,oro 
icl,e dc minst härlig:], ,i ('tIoro alla i siir
"l,ild gracl ordets lllA.kt öYer vflra hjärtan. 
Sköna söndagsgudsljä nster hade vi ii ven . 
ic:l,e mins t ('n regnsöndag, d rl Yi icke kundc 
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SOIll v a nli g l s illa ulc P ,"t gill'd en ul ~ lI1 

m ,lsl c lrilllga ihup oss i \ ,Ir lllals al _ .. 
sä n g kal1JllIare. Yi Jäs le H(·hr. 11 , 1.'11 l~ir 

dig pre dik a n, SOIll vi sökt e läsa in i hj iir
lal. 1)el1 sönda gl' n skul le I'i ,Innars 1' ,lril 
p ,"t lll ,'lnadslllöle i l' e ichu a llg . Som del )JU 

var rin go vi bJ Olt besöka elt Ill,lnads möl(' 

i dislril,tel, i stii ll e l h ,1 de vi rit s[ol"mölc 

P:l platsen. 
~l cn nu iiI' alll de lla härlign gå nget. 

Aga ren har inlös t garden, och v i iiro ul ,l n 
Los lad P~l denn a syala pl<\IS. Yi kunde in
lel gö ra fö r a ll behCtll a den - k an ske Jler
rell har n:lgo n a nn a ll boslad [lt oss, e ll e)" 

kans ke har han andra plan e r Iö r oss. j:ör 
dc troendes g udsljiins le r g,lr det dock hill 
alt e rh ~tlJa lämplig lohl. 

Skolorna. För alL vara hemm a i tid rö, 
skolornas öppn ande, de n 23 au g ., lä mnade 
Yi \Van chClan de n 18. U lan hinder 1rflll 
myndigheterna ha yi fi'dt JJörja bade goss 
och J'Ji(;\,skolan, ehuru vi ju id,e kunna 
va ra säkra P:l all L't avslula le rmin e n. He
geringens beslul i vä ra~ yar ju aLt ing;1 
l~igre skol or I tl för e sl ~is , eller sk ö las ay 
ullånningar. h\ nll se i vilken m~lll de lla 
besluL yerl, s tälles, Gosskolall sk ö tes jll 

nll 'hell <1Y kineserna sjiilyCl, mell stIlang I 
h a r fli ckskolan ~ll1 nu ej lwmm il. l(anskc 
vi en dag fil uppleva all skol a n s liin ges" 
Del förnimm es dock ingen fi enilighet h ill' 
fr å n d e lokala myn<li ghl'lernas s id a. Dl' 
studera nde oroa oss icke hel!el', o m det 
ock bland dem höjl ~ rop a v : )) Ned me(~ 

kri s lendomen!)) - i vilket fall ju skolverk 
s;lmhc ten rörst och främst skulle hindras. 

Folkel välvilligl - höl' giirno Of·del. Yi 
finn a ingen skillnad på rörr och nu med 
avseende ptl cyangelisering. Yi l1li'il as ;1Y 

s<l rnma vä nlighet so m förr och lika g~irna 

Iyssu a r man lill predikan , i synnerhet Olll 

den kommer till h e mmet eller byn. 1o[ell 
y,'il' tällycl'ksamhet försöka vi möl a d en
Il a beredvillighet, oc'o bröderna i l ~ill e t L't 
ock i h ög grad erfa ra folkel s Yiilvilj a ba 
dc mot sig sjiilya och hudskap e l. S ii rskil! 
erIc r dage ns a rlJC'l e s<.lmb s folket i Iiiitel. 
Timme efter timIIle silta tie och lY SS Il ,1, nitr 
predikanlerna efter :>, il , ~ limmar letl at s ig 
trö tla Yilja <1hörarnr iindfl icke ga. J elen 
hy d ~ir l ~iltel 1111 iir IIpps!;lget, ,-edan (' II 

m iiIl a d lillbaka, ha dc troende i byn ~iy e n 

g jort allt vad de kunnaL 1ör den heJiga 
sa kel1 . S ~lmma Yiilvilja möler min hus tr u 
I' id hcnnes bes ö k i byar nC1 , SOlll ho n nll 
,1I rr bö rj a t. 1\lla lyss na med glädje lill 
budskapet o(;h riill Jlwnga önska lära sig 
bedj a till Jes us, hiir och d iir finner man 
beredda sj ii tar, SOIll gena st taga emo l 
fr iilsningen. P;l m~i nga st iillen finn s äve n 
(j uc1 sord et i evan geliicleJar, Y'ilka spritls j 

dis lriklct :lr efter <tr. 

"äcke/se! Niir den yäckelsc, Yi bida. 
iintligcn kommer, Ch'l skola de dammhöljdC1 
cY';]ngelierna plocka s Jram och nytt lju s 
falla P:l d eras förul dunkla budska p, Clil 
ska ll den döves öra uppEtIas och hFirlal 
0ppnas för budskapet P:l ett nyll siill. SJ, e 
allls fl l l sili h den 30 Sl' Pt. 1(J27, 

ilxe l Hahn e. 

Insänd JiUeratur. 
När och l~.iäl'rall 1927. Jul[i{lning utp:i

,'r ll ,C" };:vinnlig a )lis.; ions -.\rbeb1 rt' . 
Bl'un ru.'-'g :t tnn :~, StockholIIl. Plris 1 kr. 

l)p nn"'1. jul tidning , S Ont i ll nphi\.lI c r bidrag '1.\' 

. \ -']PI', _'\!llla I~ (}o .', "i ls Dahllwrg, Juti,~ S ,'P

de Ii n:; , So f ia F I'eE> t"'o0d, Eli" a b l'th Sn.ndst,röm, 
Si g',rid I.ind e. r , \\-, pncl pl" \\ 'igert, lngeborg Wi
Linder , \V. L. ,Ja"k, Anni e 'Vhi slcr. L ot(,'n 

Blommnt och _\ln ,,1. .J o h an~ . o n , bjuder li l'er, 

i in pa e tt. Ill}'l:kel gott inneh å ll (){·.h >ir syn

r,E' I' ligE'1l rikt illll" t re rad , I'adiir den rekom
llIPJlO i> r:1.'. på d pt ,'a rm n.~ te. M. L. 

Julstjärnan. n: n. ).,rg . Jul tid ning fiir 
ung ce h ~"'llImnl. U tg iven av Ax el E. l' e

t p [.';0n. Jut,.; t j ' irllil.n-s För lag, h:un .~ ,'g-a,ta n 

:1 8, (;lit('borg . Pr i ' kr . 1: 10. 

l)enna jultidning har måuga \'~inner , som .,,~i

kl'rt mNI ,(or g lliAlj e ska ffa s ig (\('n 22 :;l ,;rg. 

])en för f-j älur dec k ,ive n nya I' linner, ty den 

bju der p il. gott inneh<'tll o(·h ll t ,.;t yr,.;el n ii I' ~Y"' 

n prligen tre,"lig. J31 ,tnd de mrdvcr ka ndp f in

nas fler:1. ,· lilk :ind ,1. förfa tta re '" so m t. px . 

Hrtt,I', Vikb,r Myre n. Rnn'l , El iHtheth Hjelm . 

(!,· i, t. E. Mcl;tllrln, -"!f r. SrnNlhrrg lll . fl. 

.\[tL ..JuL.tjUl'lIan få ~< irl( la ....:. inrl. »),c... tr;'.hJ'») in i 

lllU ngn. h E'-nl ! I s{t fil 1I k Oln mer de n .'- iik C'rt 

o(·[;: .' å att lJidrap:n till na jlllpl1 blir pn god 
,,,,, ,: l:1d JIII. M, L . 
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.. 
FRAMTIDSUTSIKTERHans Stjärna Ostern 

24:de årgången. 

Inuc-ktller: 


Bantet i lirnbbaJl. III. 

Vid krubban. 
Av L. S. 

}~der är född ert .Frälsare. 
Av mi ss ion silirekto r E. Folke . 

"ägmärken. 
Av m iss ioniir A ngust Berg'. 

.FÖr·stlingsfrLl kt. 
Av mi ss ionä r Axel Hahn e. 

Skatter i himmelen. 
A v fröken Estet· Ber!';. 

Tältl'erks:lluhet. 
Av miss ionär Nils Sven ss on. 

~nu bäst:l fisknot. 
Av missionär Rob Bergling. 

Erfarenheter från bnsbesök. 
Av fru Olga S "eusson . 

Ral":l en lliekn. 
Av fröken Li~a Gustafsson. 

Hemliv i Killa. 
Av l:nissio o;:i,r A ugust Berg. 

;,Himmelsl, Imllelse., 
A" fru Olga Sv>::o,,,on. 

Ljus örer griften. 
Av missio när Malte I<ingberg. ' 

Kalendern, so m är rikt illlls trerad, inneb:"dler 
även upplysninga r Olll 8. "L K. sa mt ka rta 
öv e r missionsfä ltet i Kina och kan rekvireras 
fr:ln Sv. ~[i ssi onf'n s i Kina förlng. 

Pri s b äft. 1: '1.5, kart. 2: 25, kl oth . 3: 25. 
5 ex. 25 % rabatt. Ej fr ak tfritt. 

Studier Uppenbarelseboken 

av 

Nath. Högman 
h~r utkommit i en 4:de 1lpplaga . 

lnneb:"ler förn tom hi belstnd ierna föda tl nt'en5 
fotogr~(i, en kort levnnd stecko ing- samt förord 
av rektor Job. Rinman, missionsdirektor E . 
Fol ke och författaren. 

Pri s p er ex. kl'. 1: öO. 25 % r:J.batt, d!1 
min s t 5 ex. köpas från 

Sr. ;Jlissionens i Kina. Förlag', 
DrOltningg:1tan 55, Stockbolm C. 

Missionstidningen 

S I N l M S L A N D. 

utkommer 1927 j sin 32 :dr:.! årgång. 

Organ för Svensk:l Mi,,,ionen i Kina, 
ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 
under medverkan av Ma1·t·in Lind,'n m. il. 
Utkommer med 20 nummer om aret, samt 
innehåller uppbyggelseart iklar, bibelstu· 
d ier , brev fr. Kin a, samt rni ssionsnotiser 
från nä r och fjärr an . 

Tidningen kostar: belt ar kr. 2 : 25, 3 
kvartal kr.l: 75, ha lvår kr. 1.: 25, 1 kvar
tal kr. O: 90, 1 må nad kl'. O: 65. 

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

Prenumerantsa mi are, som verkstäl la 
prenumeration å närma ste post koolo r, er· 
bålla, mot ins,ind ande till expo av pos tens 
kvittenser , kr. 2: 25 för varje 5·tal ex. men 
då intet friexemplar. 

När ii ex. eller därutö ve r rekvireras från 
exp., erb?t1le s vart 6:te ex. gra tis. 

Provexempla r erhåll as gratis från ex· 
peditionen. R edaktionen. 

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

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
Kom, Jesus, kom. - ])el närvarande läget. T<leksägelsc- och BÖncäm nen. 

Frå n Red. och Exp. - Fr~In missionärerna. Insänd lilteratur. - ;\lcddelandcn. 


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

Stockholm, Svenska TryckeriaktieboJaget. 1927. 
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II ~I JL :11 f'3 J 

ANSV J'\RIG UTGIV ARE: E. FOLKE. 

"S E D I N K O N U N G K O M M E R T I L L D I G." 
:Matt. 

Ett budskap buret av den djupaste 
kärlek möter oss här. Det var ej du 
och jag, som togo det första steget 
för att komma till Herren. Det var 
hans kärleksträngtan, som drev honom 
åstad. Denna kärleksträngtan drev 
honom att lämna sin konungsliga här
lighet i himmelen; den gjorde, att han 
ej ryggade tillbaka för allt mörker, all 
synd och allt vämjeligt och styggeligt 
i denna vår onda värld utan kom hit 
ned, kom ända fram till dig och mig, 
och där ljöd hans röst så mild och ljuv
lig: "Du skall få bliva vid liv, du som 
ligger där i ditt blod», Hes. 16: 6. 

Det var denna brinnande kärlek hos 
honom, som gjorde, att han tog på sig 
vår synd och skuld. Han kom ej en
dast för att säga ett tröstens ord till 
förtvivlade själar utan han lyfte av oss 
bördan, den tunga syndabördan, han 
lade den på sina egna skuldror och han 

21. 

bar bort den, bar bort den så tung den 
var, bar bort den så långt, att den ald
rig kommer åter. 

Det var denna brinnande kärlek, 
som gjorde, att han trädde fram i 
gapet inför Herren till försvar för oss. 
(Hes. 22: 36.) Ingen annan skulle ha 
kunnat träda fram inför Guds helig
hets förtärande eld och där bringa för
soning för en fallen värld. Då blev 
han .Guds Lamm, som bar världens 
synd, han blev synd för oss. 

Det var denna kärlek, som gjorde, 
att han blev vår räddare ur avgrunds
furstens makt och tyranni. Utan tve
kan gick han emot vår fiende, tog upp 
den stora kampen, nederlade honom 
som hade oss i sitt våld, vann en full
komlig seger för oss, en full befrielse 
för alla Satans trälar. 

Men denna väg förde honom ned i 
nöd, i mörker och ångest upp på för
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bannelsens träd och in i gudsövergi
venhetens vånda. Det var en smärt
fylld väg, en det djupaste lidandets väg. 

. Vilken annan skulle ha velat gå den 

vägen för oss, för oss som ännu voro 

fiender till honom. 

* 
* 

Så kommer han nu till dig och mig. 

Han kommer till varje enskild själ, så 
som om ingen annan funnes i hela 

världen. Han kommer till dig. Och 
han vill med detta säga dig: Se, hur 
jag älskat och älskar dig med en evig 

kärlek, älskar dig med en allt utgivan
de kärlek, älskar dig så som ingen an
nan, älskar dig ända in i döden. 

Advent kommer även i år till oss 
på nytt med ett budskap om vår Fräl
sares outgrundliga, rika kärlek. Fröj
da dig därför storligen, du dotter Sion, 
höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, 
din konung kommer till dig. 

Din konung! Vilken ära att det är 
själva konungen, som kommer till dig. 
Vilken trygghet, att han ej lämnat 
detta uppdrag åt någon ringare utan 
utfört det själv. I allt är det kärlek, 
outsäglig kärlek. 

Så tag då emot honom, din konung, 

så som hans kärlek förtjänar. Hylla 
honom som din konung. Sök skydd 
under hans vingar, följ honom och 
tjäna honom och din adventstid skall 
bliva för dig en ny tid, då allt blir 

nytt. Den skall ock bli en påminnelse 
om det stora advent, då vi skola få 
möta vår förhärligade konung i skyn. 

Se, jag kommer snart, ljuder nu 
hans budskap till oss, och vi svara: 
Amen, kom Herre Jesus! 

E r i k F o l k e. 

Lisa Blom 50 år. 

Lisa Blom. 

T~rökcn Lisa Blom, som den 21 dennes 
fyll e r 50 är, har genom sin långvariga 
och tl"ogna tjäns t p:i miss ionsexpediliollen 
\'llnni t elt s lort rum i a llas hjärtan, som 
S l ~llt o( h s t ~l ?\Iiss ionen nära. 

Dag ut och dag in , i\r' ut och år in ha\' 
fröken Blom tjänat med sin !, raft och sina 
gåvor. Det har vari t en anSII"änganuc 
tjänst. Alt dagligen inlaga sin plats vid 
skrivbordet kan hill kännas enformigt och 
därför i HilJgden bE [rö ttande. Fröken 
Blom ~ller har kommit 'varje dag med ny 
fri skhet till sitt arbete. 

En sarlan uppgift som frökell Bloms kan 
skölas sa oli ka . Den kan fattas som en 
pliktup pfyllelse och man kan stanna d i.i!"
vid. Fröken Blom har dock aldrig känt 
sig tillfredsställd med att taga saken s{J . 
För henne har' de t blivit en kärlekens 
tj ä nst. IIur har hon ej kämpat med oss i 
bön och lidit med oss, dit inkomsterna till 
missioll skassan varit olillräckliga. I-IUl' 
har hon ej fröjdats m ed oss, då HerreJl 
kommit till v5r hjälp. 

Oullrötllig har fröken Blom varit all 
med brev erkänna och ta cka för inkomn,\ 
ga vor, srnå e!lel' stora. Alla ha för hen
lies hjarta vari t dyrbara, ty hon har varit 
med j kampen för dem. En sådan sa m
kansla, el) sådan samverkan är dyrbar, Vi 
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t,ICka v<lr Gud för den gåva, han givit mis
SiOIlCIl i frliken Blom, oeh vi vilja för hen 
ne utbedja knft till ännu många års tjäns t 
i missionen s dyrbara gärning. E. F. 

Försäljningen i Stockholm för 
S. M. K. 

Syförenin ga rnas för Svenska Missionen 
i Kina försäljning h ilr i Stockholm, o, vad 
del bedits oc h a rbeta ts för den! Oro för 
1I1 ':<l llgc lI hade också förnummits, sådant 
':änna ju alla till, som arbetat fö r en för
siiljlling. Men om oro fanns i hjärtana, S:l 
fann s där dock åndå me ra hopp. Och del
ta hopp kom ej på ska m. Nej , Gucl gjorde 
s lora uncler c1eu dagen. 

Det samlades en slor mängd Yiinner, som 
glada och köpvilliga kommo för a tt ge
nom offer och inköp göra sin insats. 

hl. 12, när allClaktss tllnc1 en skulle börja, 
var sa len fullsatt. Missionsdir l'!;:tor Folke 
började med alt bedja till Gud, och Y j Lin
de, !luru s lillheten, den stillhet, som blir 
inför Gud s ansikte, siinkte sig ned övcr 
oss. En siir skilt s tor gläcljf' var det alt 
v[lra sys trar fröknarna LiJba 13m'cn och 
Es ter Berg, som h em kommit fr il n hina 
några daga r förut, voro med och även b€:
riillade n ;igo t om de erfa renheter, som 
v ~l ra miss ion ;irer' i Kina f .) göra i denna 
tid. 

Efler and ak lsstundcll ble\' det »den sto
ra försäljnin gen», ,\lla so m Ij ä nade vid 
ho r den ha sa .~ t, alt de ej kunna minn as 
n~lgo t år, som det gått så lä lt att sälja, 
och som det syn ts en s ~ dan köpgliidje som 
denna gång. 

Allas våra hj bir ta n inslämde också m ed 
juhlande tacksamhet i de ord, missions
s('krelera re ~lnden l;iste och talade över 
p:i kväll en, Herrens ord lill Abraham: 
».".r då U:l g0t 'så underbart, a tt Herren icke 
sk ulle förm tl det?» Abraham fick erfara 
sa nningen där av, och vi ringo göra det
samma, nu liksom så mfll1ga g,i nger förr. 

När sammanräkningen av de olika kas
sorna började, var det en rikligt spän
nande s tund, innan resultatet blev känt 

L A N D. 

och sedan - när vi fingo höra a tt brutto
summan var 5,20'f: 04, således över 1,000 
kr. mer ä n vid föregå ende <Jrs försäljnin g, 
- d il blev det ett jubel. 

IIerren vår Gud hade ~lter givit oss en 
underbar bönh örelse och visa t oss, a t t 
han i brlek och förb armand e tänkte P ':1 
var Missions s lora beho'! just nu. 

Gemensamt tackade vi också Gud för 
vad han givit och för alla delll som i så 
stor kärlek offrat lid, kraft och medel för 
denna försäljning. 

»Lova Ilerren min sjii l och förgät icke 
vad galt han har gjorl.» 

Lisa BlolTl. 

Säg det med missionsgåvor! 

På u[1pmanin g f rån en av vå ra missions · 
vänner och med ben 'igcn tillåte lse fr å n förf . 
införa vi J1 cUansti'tendc, glad" och ta.cksamm:l 
för det nit och för d en varma miss ionskä. rl ck , 

som däri hlger sig uttrydc R ed. 

Vår a missionsviinner - vi,ra kära - vi 
sjiilva gå bor t. F rå n våra led vandra)' 
jiimt och slii ndigt en skara genom dö
dens flod för att finna plals bland de fräl
sta i det ljusa landel bortom flouen. Vi 
samlas en slund vid en öp pen grav och 
se ell stycke av töcken höljd Slig, tiUs hop
p ets Iyl; la lyftes över mörk grav och dunk
le t cliiromkring skingra s för ljuset från 
andra sid a n, 

Vael "ille vi icke i den s tunden giva och 
säga at den so m gillt hem ! Några blom
m or, mycke t blommor ibland , skulle giva 
ultryck för vad man känner. 

Men det ka n ej nekas, att de myckna 
blommorna på Mren kunna dölja de f:l 
uncler livet. 

Och griper icke den känsla n oss ibland, 
a lt hlommornas mii ngd öka blott vemodet 
- ju fler blommor desto mer som viss 
nar ner och predikar om fägringens för
gänglighet. 

Jag är icke emot a lt våra miss ion svä n
ners , v:,ra käras minne hedras, när de 
lykta t vandringen här nere. Nej , deras 
minne skall hedras och bevaras. Men det 
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skall ske på ett sant h istligt sätt. Och 
det skall hed ras men icke med oHer å t 
döden utan med offer åt livet. Vid en 
kristens bår skall döden ej hava någon 
tribut, men livet har rätt a tt få den. 

Att se kristnas gravas fylla s med viss
nande blomster medan tusendens liv ropa 
efter trös t emot döden, oförgängligt hopp 
inför graven men icke få det, är smär t
samt. 

Det bäddas så mycket i jorden, som på 
jorden kunde göras till någon insats för 
himmelen. 

En varm och verksam missionsvän kal
lades för en lid sedan hem till Gud. På 
dödsbädden uttryckte hon den önskan, 
a lt j stället för blommor på hennes bår, 
vännerna måt te ihågkomma Stiftelsensmis
sion med en gåva. »Blommorna» på hen
nes bår blev nära 300 kr. insatta för Guds 
,rike till själars fr ä lsn ing. Kan minnet av 
en missionsvä n bättre och värdigare hed
r as? Näppeligen! Det var hennes så långt 
vi nu kunna bedöma sista insats för Guds 
rike här. Men en insats, som på evighe
tens morgon skall slå ut i oförgänglig 
blomm a - någon frälst själ - som aldrig 
vissnar i jordens mull. 

Alt säga det bästa ma n vill vid en mis
sionsväns grift synes mig på ett värdigt 
och skönt sä tt kunna ske m ed missions
gåvor. l dem få vi lägga in n~,go t av den 
hemgångnes bäs ta önskan och hjärtebön 
i livet - vi få liksom räcka den bortgång
ne en hand för fullfölj a ndet av h ans upp
gift här. 

Vidare fä vi vid graven visa syn för 
sägen av tron på att den bortgångne icke 
är dö d utan lever, icke vissnat ner som ett 
blomster utan gå tt från förgängelsen till 
oförgängligheten. Ni skulle förvisso giva 
den hemgångne den ära och ta cka h onom 

. på sådant sä tt som ha n helst önskade, om 
ban kund e viska det till oss. 

Det vo re en sa lig, helig »hämnd» för vad 
döden tagit ifrå n oss. Varje krislens död 
bleve i dubbel mening en seger för Gud 
förnu mmen både i himmelen och på jor
den. 

Säg det därför m ed missionsg~, vor! 
Alfred Fllrb erg . 
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Det politiska läget i Kina. 
Några strödda meddelanden. 

Det politiska läget i hina sy nes aUtjämt 
vara lika oklart, och vi vaga därfö r ej 
göra nögot försök till kl argöra nde u tlägg
ning. Nagra små meddelanden, huvudsak
ligas t hämtade Ul" tidningar utgivna p å 
engelska språket i Kina, torde dock vara 
av intresse och kunn a mana till förbön, 
varför vi h~ir införa nedanstående korta 
sammandrag. 

Söndring bland nationalisterna. 

N a tionalisterna (1\ uomin tan g) uppdela
des s trax efter Sun Yat-sens död i en hö
ger- och en vänsterfa la ng. De samarbeta
de också med kommunisterna, tills de t på 
grund av kommunisternas övergrepp blev 
nödvä ndigt för nationalisterna att upp
höra med delta sa marbete. l nationalis t
partiet har allts:l lä nge funnits sins emel
ian mycket olika grupper, och söndringen 
dem emella n har all t mer och mer för
lamat detta pa rti. 

De sis ta nyheterna tala i detta samman
hang om en ny na tionalis tregering i Kan
ton, vilkens ledare säges vara en person 
utan s törre förm ågor såsom politisk leda
re, m en med stark å trå efter att intaga en 
framstående plats i samhället. 

NationaJist parlict har alltså nu rdmin
s tone tre olika »reger ingar» i Nanking, 
Hankow och Kanton och synes näppe
ligen kunna Yi sa prov p ,i nå gon större 
kraft. Kanske dock detta partis bästa 
idc'er sa småningom [myo kunna bliva bä
rande och komma till sin rä lt under nya 
ledare eller ny organisation. 

Mukd entruppernas s/rider. 

. Med tanke på Mukdentruppernas (el. v. s. 
Chang Tso-lins armeer) strider tr ~ieJer stri
derna mot Shansi i förgrunden, fas tä n de 
ej ännu blivit synnerligen omfattande. 

Yid Shansi's norra gräns sy nas i',<Cukden
trupperna hava intagit Tatung och Tsoyiin 
samt trängt fra m utmed järnvägen mot 
Suiyuiln. Somliga a nse dock, a tt Shansi
trupperna avsiktligt dragit sig tillbaka för 
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att locka lVIuk dentru pperna långt bort från 
der as operati onsbas. 

Utmed shansiprovinscns ös tra g r ii ns, 
alltså utm ed Peking-Hankow jiirnväge n, 
hava lVIu kdentruPPl"r na besa tt Shichia 
chua ng, m en ej ä nnu lYcka ls fördriva 
shansitrupperna från Hw ailu . 

Som to talin tryc k av un der rä ttelserna 
om s triderna m ellan Mukde n och Shansi 
har n"lgon yUra t, a tt l\1ul,dentrupperna 
[yrkats avvä rj a de n första överhänga nde 
fa r an, m en a tt deras säkerhet ej däri ge 
nom blivit be trygga d. 

De h e tas te stride rn a p il sista tiden sy nas 
h a va ut kämpats i Honan m ellan Chang 
T~o-lin och F eng Yi.i-hsian g. Här vid har 
m eddelats, a lt Chang Tso-lins tr upper ta 
git l\.aifengfu och V01'0 på marseh mot den 
viktiga jiirnvägsk nuten Ch engchow. Sena
re underrättelser förm äla dock, a U Fengs 
trupper å tertagit Kaifeng och drivi t Chang 
Tso-lins t r upper tillbab än da till Ku ei teh. 

Hu vudintrycke t därutifI"i\n sy nes vara , 
att trötthet och mak tlösh et allt mer och 
mer griper omlo 'ing sig. Ingen av de s tri 
dande arm eerna sy nes rör tillfället vara 
i s tånd a tt utför a några s tor dåd. Och 
dock vill ingen gi va vika , uta n alla för 
söka på ett eller anna t sätt beldi mpa var
anclra . Nä r skol a bättre tider stunda för 
detta uta rmade Iolk? M. L. 

Det god a resulta tet av försälj ning('n, s. 251, 


Det politisk a läge t i Kina, s. 252. 


För resorna i hemla ndet, s. 253. 


F ör Sinims La nd, s. 253. 

För mission ii rernas arbe te i Peking, s. 234. 


För väckelsen bla nd de engelska solda

terna i Pekin g, s. 25G. 
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lUissionsresor. 
Flera ay S. M. K: s missionärer h a va un

der sis ta hdt'n varit eller äro ä nnu u te på 
missionsr rsur. Miss ionär D. Landin h ar 
nu hemkommit från sin förut i denna ti d 
nin g omnä mnda resa till Norrland. H an 
h ar under denna r esa mötts av mycken 
uppmuntran. Vid mötena i Östersund och 
P~l Frösön medver ka de även fröken Han
na TVang. Fröken Wang h ar även besökt 
Sundsva ll och andra platser i trakten dä r 
omkring. Mission ~ir spa ret Nil s och Olga 
Svensson äro på missionsresa i Kalmar 
län. Missionär Nath. Engbäck och kancli
da t G. A.. öst erberg äro på resa i Jönkö
pings län. Missionär Marlin Bergling har 
just avslu ta t en längre r esa till Sld\.ne och 
andra pla tser. Frök en A.nna Eriksson är 
OCk S[1 på resa och missionens sekreter ar e 
,lIarlin Linden besöker f. n. Skellefte å. 

F ör all den kärl ek som Missionens vän
ner visa des sa våra r eprese ntanter bedja 
Yi a tt f~l uttala e tt va rmt tack. Må vi ock 
så ihågkomma dessa missionsresor i för
bön. 

Hans Stjärna i Östern 

bedj a vi alt än en gång få paminn a vår a 

vänner om. Annu återstå r ganska mycket 

av uppl agan. 


Sinims Land 

s~i nd er ~Iny o ut en prenum er a tionsanmä 

lan. Vi äro sf, tacl,sa mma till vllra vän

ner, som ar efter år gå in i k ä rl eksgär

ningen a tt sprid a Sinims Land, och när vi 

nu anmäla den för nästa a r , göra vi det 

under bön till Gud, att vår a vänner allt

fort vilja h jälpa oss. 


Visa tidningen för edra yänner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma! 
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Hälsning från Pucheng och Peking. 
Kära missionsuänner! 

Härom dagen kunde jag vid bordet om
lala, alt jag nyss varit i Pllcheng och med
förde Hirska hälsning:t:· därifr[lJl. 

Saken var niimiigell dc n, att jag i en 
avliigsen del av dl'n slora staden P eking 
lyckats llppspilr,) Puchengs handelskam
mares lokal. Det var höge ligen in tr essant 
aU dål' se sig omgiven av idel Pucheng
bor, höra Pucheng-diaJekten och f tt un
derättelser om vänner och beka nta. 

På grund ay kin esiska prf'ssens op ~ lil

lighet var det värdefullt all fa exakta upp
lysninga r ang:l ende ett och annat, som 
hänt i Puchcnglrakten sedan V:I1' avresa i 
apriL 

Så fick jag vela, a tt kommunismens 
framfart och studenLagiLationen alldeles 
upphört i Shrllsi. Det blev en viindning, 
då GencI'alen F eng börj ade La aysttllld 
från detta parti och n ärma sig de t mo
derata nationella partiet; jordbrukare
och arbetarcföreningsväsendet i kommu
nisLisk a nda lär också ha alldeles upphörl . 

Och vad poliliken beLr~iffar, s[t Ilar genc
ral reng nöjt sig med aLt intaga Tung
chowru, ulan aLt i de övriga städerna, 
staden Pucheng inbegripen, vilka nomi
nellt lyda under hans Yiilde, söka a lt me
ra konsoli.dera s in makts tä llniug. Det hela 
har saledes i s tort återgå Lt till dct gamla 
t ills t:1ll d ('[. 

Detta förklarar o c:JCS~t breven fr~1ll V ~tra 
evangcli s te l' , som meddela, nLt verksam
heten fortg ~lr normalt. I Peishui ha r en 
särsk ild Herrens nåd vilat över Liiltverk
saml1f'kn. Kolportören h ar som för ut kun
na t ga omkri ng p [, landsbygden och har 
iiven tjänat de troende . Borta i Weina n 
ha de små predikogrupperna, som troge t 
fortsatt med sina möt~n, kunnat samla in 
en god spannmålskollekt till verksamheten 
(gossl,olan), och i Huachow, har det blivit 
tyst med den hätska ag iLationen mot lan · 
dets förtryckare (utlänningarna). Där har 
dock agita Lionen Iörorsakat, a LL besök i 

Y~lrt kapell numera av mången anses som 
landsförräderi. Evangelis ten klaga r över, 
att nu knappas t några hedningar våga 
komma till mötena oeh ber oss myc:J,et 
bedja Lill Henen i denna sak Här giiller 
de t nu för oss aLt, s.Jsom fordom genom 
predikan och umgänge leya ned mots tån
det. I sladen Puehcng kunna bibclkvin
norna göl'a husbesök som i vilras. De 
skulle nu ut lill landet för aLt undervisa 
kvinnor, som vara anmälda Lill dop. 
Tvenne tältpreclikoexpediLioner äro 
yerksamhet med illa evangelis ler i de 
tvenne di slrikten. 

Dit man Jar s,id a na underriittelser JJlir 
det dubbelt pilkosLanJe alt nödgas leva pil 
denn a sidan om barri iiren som IIU , genom 
l,rigd, är upprest mellan vårt fält och 
pro"insen Chiii, diir Yi f. t. bo. 

Tillfä llen aLt tjäna finnas dock även här. 
.rlera ay o~s h a haft kallelser att leda mö
Len P ~l olika pla Lser. Förra söndage n hade 
jag elen sLon) glädjen dLt f å tala Guds ord 
i e Lt liLet kap ell i en förmögpn ämbetsmans 
hus, d ii r en god skara unga och gamla 
tjjnstemiill frall ä mbeLsycrl« ('. 1l vara s.1.m 
lade jämte Jl ~l g ra lärarinnor och a nnat 
s. le. hälll'e, d. Y. s. bildat folie Må nga 
a v dem \'01'0 gamla kris tna . Trötta på den 
formella oeh liYlösa kris tendomen sa mlas 
de i denna bönesill , nUdrJes som »läsa r e» 
brllkade samlas i husen hemma i Sverige 
Lill uppby ggelse och ibJ,ll1d till na Ltvards· 
gang sjunga nde enkla s[tn ger, som mycket 
påminna om de ga mla, ki.ira s:lnger, so m 
Yi sjöngo under v,~r missions tidigare ske
de. Sil hemmas tadda iiro de i Guds onl , 
a lt jag nu ffll1n det himpligt Lala om Iler· 
!"('n Krislu s sasom uppfyllclSl"n a v vad so m 
~:i ges om offren i :3 :dje Mosebok rör min 
c.!:;cn de l yar hela detta möte en obeskri v
lig uppmuntran för min tro och en lär
dom, som jag hoppas skall komma till 
godo i miLt arbete i Shensi. Denne ldne· 
siskc ämbetsman, jämte hustru och dot· 
ler, leya helt uppgivna åt Gud och söka 
att vinn a själar åt Herren IZristus. 

*

http:�mbeLsycrl�('.1l
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En av Gud rikt benådad kYinnlig mis
s ionär från Norska LuLllerska Missionen 
iLaohokou, Hupeh, har denna Lid varit 
rikligen anvä nd av Gud Lill aLt hj älpa in 
sökande sjiilar i ljuset. Trenne Unesiska 
~jukskötersl;.or hade s tcimt möLe med hen
ne vid ova nncimnda LiJl[ällc. lIon fick oek
~a röre v~lrt möte bliva eLt m edel att vinn a 
den ella; dc Lv a andra överlämnade sig åt 
(~ud eHer möLet. T örhända har Ilerren 
~ina visa avsikter med aLt kvarh ':dla så 
m flllga mission ~irer i Peking, vares t evan
gelii sådd under så många år varit i 
jorden. 

\'ad vill nu allt delta sii ga oss s:lsom 
missionslolk? 

JJSUirken slappa händer och vederkvie
lien sviklancle knän! Siigen till dc klenn.10
diga: 'Varen fa s ta, frukten icke! Si, eder 
Glid kommer, h ä mnd kommer, Guds ve
dc rgällning. Ilan kommer sp lv för att 
Ilj iilpa eder!'») 

.Ja, Guds domar ga över Kina; men dc 
gå ut för att bereda v~il signclse för deLta 
tolk. Herren vill allt mera d ugliggöra dig 
uch mig Lill aLL vara hans v~ilsignelses kii
r il. r-Ll vi vara trogna . 

Eder i s triden och lidandet 
L. II lIgo Linder . 

Från Pel{ing. 

Ptdrag Il l" ett priva t brev lr il n fröken 
M. Nicholson. 

Sedan Yi konllno till Peking ha Yl sam
bh till »[rivillig t» bönemöLe varjc L nI. 
mella n kl. 10 uch 11, d~i Yi Iwft glädjen 
h a en fröken i\L:ill sSOll Iran Norska Luther
ska Missionen hos oss. lIon har lått ,ara 
oss till mycken Y ~ilsi gnchL' och uppmunt
ran gcnom att ]leka pa uet p ersonliga 
själavinnandet S:lsunl vår nutida uppgift 
i Kina. Gud har faLt meddela oss my cken 
välsignelse genom denna sin tjälwrinna. 
och vi tacka Gud för denna tid i Pek ing . 

I tisdags ky~ill hade Pekings Missioniir's
säll skap sil t m ånadsmöte, och älIwet fUl' 
];',,:·illens samtal var: »Vad är målet för 
'art missionsarbete i detta land?» ,\mnct 

val' annonserat eLt par yeekor förut, S~I 
att dc olika mlSSIOllel'nas miSSIOnareI' 
skulle ha Lid aLt sa mmanLräda och förb e
redelsevis sa m tala i denna vikliga sak. 
MöLet blev intressant, och cItersom jag 
knappast Lror aLt någo n annan av dc våra 
gjorde anteckninga r h;irom sänder jag nu 
detta meddelande. 

Den f örenad e l\.yrkan i Kanad a var re
presenterad genom d:r Heeds, som an
ga v deras m it l vara aLt r~l till sL~lI1d mtr 
och mer samarbeLc med den kinesiska 
kyrka n Mde i fr ilga o m ren t evangeliskt 
a rbete och i frilg a om skolarbete. Vidare 
sökte de alt föra fram dcn kinesiska kyr
kan till a tt bli s jälvunderhållande. 

För Sv. Missionen i Kina talade missio
n ~ir A. Berg. llan angav saso m vårt mål 
alt fosLra fram en helig och sjiilvunder
lt~,ilal1de l, risten lörsamling i Kina, i vil
ken rum finnes för den leva nde Kristu s. 

HeprcsentanteIl fÖl' American Board 
MissioI! framhöll religiös fostran i vilken 
IIerren .Jes us framh~tll es s~lsom värt exem
pel vara deras arbetsprogram. Dp skulle 
också slr iiva föl' att stärka viinskapliga 
rörbilldeber mellan olika ra ser och folk. 

Londons Missionssällska p åmnaf!c be
driva energiskt evangelisa tion sarbete, en~ir 
socialt arbete aldl'ig kan er sii lta pred ikan
deL av eV8ngclium, som iiI" en Guds l,raft 
Lill Jr iilsnin g. Vikten av kvinn oarbete, hus
andakt, bönemöten och sönclagsskolarbeLe 
betona des. 

MeLhodist Episkopal Missionen ville ar
be ta för aLt få fr8m en verklig t lcv8ndc 
kris ten församling i I\.in a under infödd 
ledning och sj ä lvundeThMlande. 

.\merikanska P resbyterian ska Missio
nens mål var en s jiilvstvrande, sj~ilvun

derhiillande och sjiilvutbredande kri s ten 
kyrka i hinn, i vilken missionårerna skul
le inget såsom medlemmar och s tCI saSOJll 
l'adgi \,;)re. 

Frälsningsarmen ville söka hj ä lpa d L' 
fa lliga oeh nödlidande, de sjuka och ut
k as tade samt leda dem fram till Jesus 
Kris tu s, som cnsam ~ir i sLånd att till
fred%liilla människohjärtats djupas le be
llov. 

http:klenn.10
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Detta var i all korthet varåt de olika 
mission,orna syfta. I e. m. skola vi samlas 
hos BC'rglings och Morris I3ergling skall 
hiUla ett föredrag om en moske, som vi j 

morgon e. m. hoppas få besöka. 

Verksamhet bland engelska soldater i 
i Peking. 
Mission~ir Monis Bergling meddelar föl

jande i eLt privatbl'ev dalerat i Peking 
den 2G s<,ptember 1927: 

MflsLe bel'ätla om eLt möte med mr Her
bert Taylor och hans son .J. Hudson Tay
lor (alltsEt sonson till C. L M:s grundläg
gare). Denne unge Taylor är också mis
sionär - det enda barnbarnet till förste 
Taylor, som är missionär. Han har i som
mar verkat och varit till stor välsignelse 
bland de engelska trupper, som varit ftJr
lagda ej långt från Peitaiho. 

lIan var en junidag på utflykt till denna 
pla ts och tvingades av regn till baracker
na. Han kom aLt tala vid två engelska 
soldater, som redan den första kvällen 
böjde sina knän och gåvo sina hjärtan åt 
Gnd. Snart blev han ombedd alt komma 
och h~tlla möten. Slutligen öppnades en 
stor sal för honom och några andra mis
sionärer. Men en dag funno de, att salen 
var iordningställd för en biografföreställ
ning. Han sökte då finna officeren, som 
lovat honom salen, men fann aLt det skett 
eLt ombyte av officerare. Den nye l,om
mendanten uppsöktes, men ville ha nog
grann uppgift på avsikten med mötena, 
vilken denominaLion T. tillhörde o. s. v. 
T. svarade, att han ej alls kommit för att 
göra propaganda för någon särskild tros
hel,ännelse, att han själv var en »fri me
todist>l, men aLt han endas t ville vinna 
själar för Krislus och ej för metodistsam
rundet. I<.ommcndören tillät mötena att 
hållas och sände följande order till en 
underofficer: )lHerr Hudson Taylor vill 
hålla metodistiska möten. I-Hill salen i 
ordning, närhelst han önskar det ...i) 

lVIötcna voro till en början ej mycket be
sökta. Men skaran ökades kväll efter kväll. 
Efler varje möte uppmanade unge T. sol
daterna att avgöra sig inför Kristus. Det 
kunde komma ända till fem-sex varje 

kväll. Vid eLt allmänt vittnesbördsmöte, 
dagen innan jag sammanträffade med ho
nom, hade tolv nyomvända män vittnat 
inför sina kamrater om frälsningen 
Kristus. 

En dag skulle nttgra soldater p[1 en ut
flykt och ville ha unge T. med. De an
sågo, att han arbetat så hårt bland dem, 
att han måste ta sig litet rekreation. T. 
svarade, a tt han ej kunde gå. Han hade 
ofta besök under dagens lopp av s<'tdana, 
som önskade samtala med honom i ~I[ld

liga ting. Han svarade: llHur kan jag stå 
till svars inför Gud, om någon vill tala 
med mig om sin själ och jag är ute och 
roar mig?» Soldaterna förstodo dock bätt-. 
re än T. själv, att han behövde litet 001

v~i.xling efter ett anstriingande själavårds
arbete. De kommo därför med en hink 
ya tten och skulle hälla över honom och 
sängen, om han ej lovade alt gå med. Han 
lovade och undgick att få en dusch. 

En av de väckta yar katolik. Där i läg
ret skilde man mycket strängt på pro te
stan ter och ka toliker . .Ja, de bOlde olika 
regementen. En protestant tåldes ej i ett 
katolskt regemente och en btolik fick ej 
tillträde i. ett protestantiskt regemente. De 
höllo skilda möten och separera sig pi'! 
allt sätt. Den unge katoliken, som förirrat 
sig till protestan ten träffades av Guds 
Ande och hinde sig olycklig. Han kom lill 
unge T. och klagade sin nöd. Om han 
överginge från katolicismen skulle han o 

röna svCtr förföljelse. Vad var att göra? 
T. svarade, att han själv måsle avgöra 
det. Huvudsaken var, alt man står räLt 
inför Gud i sitt hjärta och följer Guds 
ords bud. Men ansåge han, att han ej 
kunde sHI kvar och ej vara lycklig, borde 
han inför Gud avgöra, vilket steg han bor
de taga. Så stod saken, näl' vi hörde om 
den. Att elen unge mannen blev föremål 
för mycken bön frrln vår sida, säger sig 
sjålvl.* 

Annu en episod måste nämnas. En dag 
voro några av soldaterna på signalerings
övningar med starka ficklampor helio
graf. De signalerande voro på ett avstånd 
av 4- 5 sv. mil från varandra. I lägret på

" Hör nu att han bcslutat lämna katolicismcn. 
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g ingo möten, som voro myc/;:c·t välsigna
uc. En av dem som åhörde mölena blev 
sa gripen d ii rav a tt han ville ta la om elet 
för en kamrat P~l den andra platsen. Han 
skrev sa mman e tt »telegram» av ungefär 
lö ljande lydelse: 

Jack, Chinwang tao! 
Välsignaue möten pågå. Tre kamraler 

avgjorde sig i gflr för Kristus. Bed för oss. 
Jim . 

Detta »telegram» öve rs ~in des av icke tro
ende soldater, mollogs och fort skaff<J des 
till ad ressa ten . Denna blev så r örd alt h an 
siinde ett svar: 

.lim, Shanghaikuan! 
Tack för meddela nd e om mÖlena. Vi 

bedja för Er . Jack. 

.\r det ej glädjande att se, hur Gud k al 
lar ä ven »utlänningal'» mitt ibland hed
ningar ? 

Felande bröder. 

Israels barn blevo en gfmg hårt strafl'ade 
för Akans synd. Jos. 7: 1. Men då det 
onda var avlägsnat friln dem, upphörd e 
Herrens bri nnande vrede. Herren prövar 
kanske även oss , fastä n vi ibl a nd ej taga 
oss tid att utrannsa ka, vad orsaken är 
och skilja oss från det onda. 

l vår industrisJwla utbröt feber under 
sista å ret ; den ene efter den andre blev 
angripen . Vi ropade till Gud, men allt 
flera blevo sjuka. En ung hoppfull yngling 
dog. Flera voro allvarligt sjuka, och alla 
voro de i indus triskolan. Det ya r "sy nd 
i lägret •. Fas tän däl' inte var gö mt n ~lgot 

s ilvel', guld eller nllgon babylonisk mantel 
(Jos. 7: 21), så fanns där ä nd å någo t som 
var gö mt, nå go t som för Gnds rannsakan
de öga var en ved erstygglighet. Det korn 
fram - nöd, sorg och oro· följde - det 
kom bort, och plågorna upphörde gen om 
Guds stora barmhärtighet. 

Eft er elt lllöte pi\ en lIts tation 1 mil 
härifrå n gingo tre frå n industriskolan och 
en av v~lra a ndra infödda kristna tillsam-
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mans däril'rån . De passe rad e ett tempel , 
tal ade om avgudarna, och som dc stodo 
d~ir, fingo de den iden , alt dc skulle gli 
in och gö ra avgud a rna "hjärtlösa D. Av
gudarnas .hjärta " bes tå r av små saker, 
som äro inmllrade i dem, t. ex. m ässings
s peglar, en liten lampa, ga mla kash, ja 
t. o. m . s ilverpenningar. En av dem s tod 
vakt, medan de andra gjorde h ål i ay
gudarnas rygg och tog en mässingsspegel 
och lampan. Det yar icke nog med, att 
de öuelade, vad SOllt icke hörde dem till , 
uta n dc behöllo sakerna och gömde dem 
i sina J~dor . 

En tid gick. Så kommo boxa rna, som 
iiro 3ygud·adyrkare och hava invi gt sin a 
liv till att tjäna avgudarna, till templet 
och /ingo se hålen i av gudarnas ry gg: 
.Vem har gjort d enna nedri ga h a ndling'l 
Det m~l s te vara de troende. Någ ra andra 
våga det icke." Undersök nin g gjol·des. En 
av dc troendt' greps, hän gdes upp i hän
derna i templet och fick slita s pö. Den 
ledande för de kristna där eftersöktes, ty 
hans unge son hade varit med. flera 
bröder dä ril'rån komma hit för alt hämta 
Chang (ledaren), som hade flytt till s taden. 

* 

lI-1in Ill a n var horta, och \'~lr so n i\Ia rtin 
sa lt hela eftermiddagen och s amtalade 
med dem om vad som var alt göra . 0, 
vad vi ropade till Gud om hjälp i denna 
sak. Först nekade de och försökte slingra 
sig och förvänade på s~l sä tt sa ken fö r 
sig. tI'Ien näs ta dag hade hela sanningen 
lwmmit fram. Då gick mandarinen lTled 
tillbaka till byn , fö ljd ay lvå snälla evan
gelister, med a n vi .hiir hemma ropade till 
Gud om förbarmande. De lwrnmo fram 
till sin bestiimrnelseo rt "id m örkrets in
brott, och strax kom mo hoxarna och häm
tade d em till tem plet. 

Boxa rnas ledare var först mycket human 
emot evangeli sterna och sa tt s tilla och 
tal ade med dem om det skedda. Hund ra
tals boxare stodo packad e och utan
för templet med Spjllt, prydd a m ed röda 
tofsar. Plötsligt va r det, som om en ond 
ande h ade hesatt dem alla . Dc hoppade, 
skreko, J'äJdade med s ina blanka sviird . 
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All a sku Ile b ä 111 nas rör vad deras gudar 
lidit. 

Under detta tumult greps Chang, häng
des upp i händerna och blev slagen, så 
att blod flöt , men erhöll clock intet fal'
ligt sår. 

Wtra evangelister Ongo se det, och hind
rade dem från att fortsätta sägande: ,Se 
blod flyter, det är nog'. - Han löstes. 
På golvet hade då tV~t av de troende fallit 
på knä framför gudarna, vita av r~tclsla. 

Vår evangelist får se dem, slår till dem 
med sin s tav, som han hade i handen, 
och befaller dem att stiga upp, s ägande 
> Hår gäller det att stå och icke svikta •. 
De reste sig också, men voro nästan be
dövade. 

En av eva ngelisterna sade till boxarna: 
• Nu ä l" det sent. Vi behöva vila, ty i mor
gon ~Ir det söndag, och då hålla vi möte ' . 
Ile Ongo nå gl\. Nästa dag höllo de s itt 
möte. Boxarna hölJo sig utanför och voro 
stilla tills mötet var över. Senan började 
~Inyo övcrläggningcn. Först begärde box
arna, att templet skulle repareras, teater 
spelas för glIdarna och en stor summa 
pengar utbetalas. Resultatet blev slut
ligen, att de l\ristna skulle ersätta de bort
komna sa kerna oeh utbetala 30 dollar = 
GO I,ronor. Vi tackade Gud, för alt d et 
ej slutade värre ån så. 

Vi h oppas, alt de troende tagit lärdom 
av detta och bliva försiktiga. De hava 
kommit friin mÖI"kret och behöva myeken 
förbön och hjälp för att kunna s tå fasta 
i de olil,a frestelserna, så att Gud icke 
vanäras utan i stället förhärli gas även 
genom de s vaga. 

, Om än vilra missgårningar viltna emot 
oss, så hjälp dock, Herre, för ditt namllS 
s kul\.. Jer. 14: 7. 

Dagny Bergling. 

Bedjen för missioniirerna! 

Efter ett hundratio år. 
I Missio nstidningen Sinims Land för den 

1 aug. 191G var ett meddelande infört un
der rubriken: »Efter hundra ån>. I della 
på visades, huru missionsarbetet utvecklats 
under den tidsper iod, som angavs genom 
rubriken. Vi ha blivit uppmanade alt åter 
införa detta meddelande och gå h~l rmecl 

denna önskan till mötes i det att vi först 
införa mecldelanrlf't s[ldant det infördes 
Hl16 och sedan göra ett tillägg enligt den 
sista nu tillgängliga missionsstatistikclI , 
d. Y. s. för ~Ir 1925. S,\ omfattar då med 
delanclet missions<lrbclcls utveckling UII 
der e llhllndratio <tf. 

))E!'ler hundra år . 

För hundl'a ~Ir sedan var nästan varje 
land i Asien och Afrika stängt för evan
gelium. Näs tan inga missionärer funnos . 
Nu finnas hednavärlclcn c:a 25,000 
e\':lllgf'liska missionärer. 

Du fanns JJibeln översatt endast till 65 
olika spr{!1;: eller dialekter, nu till över 500. 

Då inflölo i missionsg;.ivor endast nugra 
lusen kronor om året. Nu givas årligen av 
evangeliska kristna till den utländska mis
sionen över 100 millioner kronor. 

Då funnos inga infödda medhjälpare. Nu 
finnas över 112,000 inföJda pastorer, evan
gelis ter, bibelkYinnor, lärare, bibelspridare 
(J. 	 s. v. 

Da fanns icke en enda k\'innlig missio
när. Nu finns det över G,OOO. 

Di'! funnos endast några ta missionssko
lor. Nu finnas på missionsfälten över 
35,000 protestantiska läroverk, lägre och 
högre, med nära 2,000,000 lärjungar . . 

Då fanns icke ute på missionsfältet en 
end8 tryckpräss. Nu finnas lGO missions
lryckerier och utgivas ute på missionsfä l
len 400 kristliga tidningar eller tidskrifter. 

Då var det med undantag av Brödraför
samlingen ingen evangdisk denomination 
S0 111 sådan, som bedrev hednamission. Nu 
finns intet erkänt evangeliskt samfund, som 
icke har sitt missionshilt. 

Då fanns icke ett enda missionssjukhus, 
icke ' elt enda barnhem eller någon som 
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lJels t barmMrtighetsinråt tnillg. Nu ha de 
(J lika missionssälJskapen 700 s jukhus och 
jiver 500 barnhem och asyler ;) y olika 
,lag. 
D ~I ringo ba nbrytarna, Judson, Carey och 

i\lorrison, arbeta fdw sj u till tio år, innan 
de fingo se den förs ta omvända. Nu läg
gas varje ar ute i hednalänclerna öycr 
120,000 infödd a till de kristna försam
lin garna .» 

Erler hundralio år. 

S~I var det efter hund ra ;'11' . Tio fIl' se
nare, allls~1 eHer hundl'atio ar , har s tali 
s liken följande siffl'or a lt meddela : 29,138 

eva ngeliska miss ionärer ; 151,531 infödda 
pastorer, eva ngeli sler, bibelkvinnor, lä rare, 
bibelspridare o. s. v. ; 17,7'J4 kvinnliga mis 
sionärer, därav 8,G19 gifta; 50,079 pro
testantiska läroyerk, liigre och högre, med 
2,440,HS lärjunga r; 35S sjukhus och liS8 
barnhem och asyler. 

M. L. 

Ty liks Il m /,p.ynd () rh 	 snön. 

ful/er ifrån himmelen 

och icke Vlinde r l il/baka di! igen , 

törriin del ha!' val/nat jorden 

och gjort den !rll/,:{salJt Ilch bärandc, 

sel atl dcn giver säd /iII alt så 

oc h b!'öd till ull iila, 

sel skall de t och vara m ed ordet 

som utgår lir min mun; 

del skall icke uända lil/lJo];a lill 

mig råfängl, 

utan all hava verkat vad .lag ui ll 

och ulfö,.t del ua!'/ ill jag hade 

sli nt ut del. 

Jes. ;)3: 10, 11. 

Missionärernas adresser. 

e/OA. KokE, sq.,Austrinn
A h A t Bng. oc ug us a . erg, \ J . P k ' C'< ' 
H h ,r . L' d J ,egatloll, e 'l?1g fiL 

ugo oc l ane ID er, Cb iDa via. ::i ihe'ria . 

Henrik o. HilmaTjäder,\ 

Allna Jau zon, 

Fri d a Prytz, 

Rob o. Dag uy Berglin,!!, 

Oscar o· Gerda Carlen , 

,Maria Ny lin, 


i\Ieth od i st i\l iss i on CliID' 
Malte oco Ida Ringberg, 
Ingeborg- Ack zell, 
Estrid Sjö"tröOl, 
.Judith HUltqvi,t, 

ponnd 
Chi, 
beria . 

N:r 6, Peking 
Cbin a via Si· 

MOri is o. CarolaBergling 
Minnie Nichojson, 
IJi~ a, Gl1s'afsson, 
Berta ~ Jod berg, 
Ida Söderberg, 

Ca rl och Ethe l Blom, \ Swedi sh Mi,s ion , Yun 
Maria !'etters~on, { chel1g Sha. China Yia 
G. V. \ Ves t er, J 	 S,bena 

\ l h A H h \S\\'edi s h Mi ss ion, Ishih 
r xe oc nna a ne'l Sha.ChinaviaS,beria. 

\23 Li""on s t r. , Paw
J T l 01. osef o. '. o janne ssou, f 	 tucket. R r. U. s. A. 

I hemlandet: 

F redrika, Hallin, I 

Th o. Sekine Sandberg, 

Anna Eriksson, i\liss ionsbemmet 

Emma. Al1rlel',son, 
 I ' 

lvIana Björklund, Duvbo, S undbyberg. 


1:\i ls och Olga Svensson, 

Ma rtin Bergling, 


E bba Buren, adr. kam rel' F . J\Torn ber!!, Od cn" 
gatan 67, Stockholm. 

Ossian o. Edith Bein hoJ:f , Ovanåker. 

Ri ch. o. Hildul' Anderson, Vinlros a. 
Jud it Högman , Drömstigen 28, Äppelvikeu. 

Maria Hultkrantz, Björnö, Helj e hol. 

David o. Karin Landi u, adr. Otlerda b l, Djurs
holms Da nderyd. 

E ste r Berg, Hantverkal'ega tan 28, S tock holm. 

C. 	 J. Bergliuist, S. M. K:s exp. , Drottninggatan 
öö, Stockholm. 

Nath. o. Etsa Engbäck, Inga rud, HassJeröl'. 

E lua Lenell , Ovanmyra 

Hanna 'Vang, Bergvik, Östers und. 
Eln a.Gunnardo, Södra K. F. U. K.,StockbolmSö. 
.Johannes Aspberg, Boden. 
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Litteratur. 

Tt'ettiofem ar i Kina. .A\' Aug. Ber;~· . Sven
ska Alliansmi:;,ionl' l\s Bokförlag, Jönkö
I'ing. 34tl sid. Pris häftad kr. 5: 75; in
bunden kr. 6: 75. 

Det "l' ett s, In)'cket större nöje för o 
D.tt anmäla denna bok, -om vi d"l'i finna en 
framst ld lning av var egen Mission s gärning i 
Kina. Livfullt och medryckande är hlir skil
drat mi ss ionärens liv icke minst intressant 

därigenom att bok~n omfattar en tidrymd, 
som hör till den viktigaste i Kinamissionens 
historia. Man f{ir hä.r värdefulla inblickar 

livets mångskiftande gestaltninga r iblano 
Kinas urgam la folk i en tid, då gammalt och 

ny t t brytas s ' som aldrig förr, i en tid, då 
Kinlls folksjäl håller på att f· ett nytt livs
innehåll. Den tidsbild författaren ur egen er
farenbet hä r ger il.r därför med än vanligt 
omvii.x.lande och rik. Ocb författaren s kända 
förm äga att göra sin fram ställning levande 
och intressant göl' att boken såviil till form 
som innehäll blir god och värdefull och ej bör 
saknas i någon Kinavän5 bok samling. 

E. F. 

}'edsatl: pris pel Vii.rldsmiss·ionens _Hlas och 
S Ia.tistik. 

Som bekant utgrws för ett par år sedan ge
nom rnterntltionella Missionsrådet en ny fuH
ständig mi • ionsatlas över hela världen jämte 
en allmun statistik över världsmissionen. Det
ta s tora. arbete kostade då pd 2/2. Nu med
delar Internationell a Missionsrådet, att pri
set blivit ned satt , 8 ft att al'betet kan erhå llas 
för Sh. 10 Pence 6 vid direkt rekvisition från 
förlaget. TiJI priset kommer därjämte post
porto. 

Som detta arbete ,ir det enda i sitt slag 
och Ic ll ny v>irldsmissionsstatistik med säker
het icke kommer att uppgöra på flera år, har 
det under en lång tid framåt in fulla auk

toritet. Det är att hoppas, att m,mga för sa
ken intresserade skola passa på tillfäII t och 
förskaffa. sig denna enastående uppslag bok för 
allt som rör den kristna mi ss ionen i vii.rlden. 

Bekvis itio ner kllnna insändas till Bdinburgh 
Rouse Press, Edinburgh Rouse , ~, Eaton 
Gate, London S. W. 1. 

Hans Stjärna i Östern. 
24 :de årg. 

Om vår missionskalender har 5,r bl. a. 

följande uttalanden gjorts: 

"Man har linder aren blivit van att mäta 

ged igna, vurmande ord i denna kalender. Man 
blir ej heller miss6 k nad i detta avseende i 
ar. Enbart Erik Folkes uppsats: Eder är 
född en Frälsare, ur ('Il pärla. Goda bidra.g 
ha dessutom lämnats av mi -.,ionärerna Berg, 

Hahne, Svensson, Bcrglill .". Ringberg sflmt av 
fru Olga Svens on och iröknarna Ester Berg 
och Lisa Gustafsson m. il. Upplysande, stär
kande, inspirerande och vtirma.nde skall denna 
kalender uven i år få tjäna missionens väl

signade Herre.» 
(Fritz P - n i Bilaga till Sanningsvittnet.) 

"Mitten s rike, sönderslitet av ett permanent 
inbördeskrig, utsuget av rÖ\'are och sold a ter, 
så likt mannen, som "fallit i rövarhänder », 
har ock il funnit sin barmhärtige samarit. 
A\' en bland vårt lands kristna finnas många 
som nitälska föl' Kina. 

r pro\'insern a Shansi, Shensi och Honan 
med ett invå nareantal lika stort som hela vlirt 
lands arbeta ett 60-tal svenska missionärer , 
tillhörande Svc'Tl-ska Missionen i J(·;na.. Flera 
av dessa ha i för eliggande kalender gripit till 
pennan. Var lu gn för, att de ha nägot att be
rätta. Val' lug n för att var och cn av df'IIL 
kunde ha stoff till en hel bok, om det gällde. 
Men nu in sl<r,lnka de sig i allmänhet till en
stfllm interiörer och I i~sbilder. Miss ionär Aug. 
Berg, mi %ionens ledare ute på fältet, försöker 
sig i en uppsat s på att skildra n ägot - .'om 
inte finn s : Hemliv i Kina. Men ban kommer 
i~ndå inte till korta , han beskriver både ro
ande och intressant det kines iska. »hem m et» , 
d. ,. s. huset och \·" d dä r försiggä r. Barnen , 
enkannerligen de smil fl ickebarnen , ha fillt 
sin förespråkare i Lisa Gustaisson, fru Olga 
Svensson bidrager med tvenne skildringar, frö

ken Ester Berg berättar om en godhjurtad, 
stilla kineskvinna och henn es siltt att »samla 
skatter himlen", medan lllission".r('rna 

Habne och Ringberg skildra niL."ra av sina 
minnen från verksamheten. Olika siiJt att 
miss ionera skildrlls av missionärerna Rob. 
Bergling (opieasylerna) och Nils Sven 'son 
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(tiiltrr;issionen) ; de ba ett par synne rligen in- at t den gel' en god bild av mi",ionsverksam

tressan ta uppsatser. bete n pit S. M. K: s fält, en bild som än mer 

skildrar vidare under rLlbriken »Vägmärken» förtydligas gel10m de munga god a illustratio

Kinas utvec.kJing undcr de senaste femton nerna. » 

a ren. Där kan dcn, som inte föl jt med tid (E. O. i Sv . i\:IorgonbladeL) 

ningurna, få en ganska god ö\'crbliek aven Kalendern kan änn u rekvireras från Sv. 

del förb å lIanden i detta gigantiska rike. Som Miss ionens i Kina Förlag, Drottningg. 55, 


ett gemen sam t omdöme om kalendern kan "" Stockholm . Pris h ärt . kr. 1:75; kart. 2: 25; 


gas, att den iir redigerad med omsorg oc h och k lotb. 3: 25. 


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

Alllnänna missionsmedeJ. 1612. »Tackoffer ll11 l» 200: 
1613. H. och I. .J., Gbg 2;;: 

1537. H. G, Göt e borg 10: - 1"14. P. P., gm N. P. P., ,funk" Ljungby 20: 
l ;);I ~t ö l m', 1 ;,,15 m i'g' 7j: - 1616. Bidrag fr ån re. V. r. F .. lJste rsund , 
] .-.;) ~J . öl lIJ st",ls Norra A rbctsförcn. 7j: - till Jni ssionärernas bn fnl'(',;o r, gn1 
1.'lliO. ;.;En JIprreus vä n » 10 : - M S. 20: 
l :,I;J. : Tion de . 100: - 1617. E. B, Ost.e r s und, till Hanna Wangs 
1.-,62_ K F . U. K: s Ccn tm!fÖrcn. , gom K. u nderhå ll 50: 

M. A ., lilJ~1. Bjöl'klunds uu e!e rh . 50 :- 1618. S. och M . S, e!:o, t ill d :o 200: 
1563. O A . A., I-:ssvik 6: 30 1619. Av Skörd efest'medel pil Frösön, till 
1',G4. :: Annie » 10: - d:o. g m J . R . 100: 
l:,G:,. d's. 3: 9», till R. A ndersons underh. 200:- 1620. »FrAn e n Kinavän i V~inersborg » 100: 
1~G7. : l;; A » 10: - 1621 . S . J .. Eksjö 100: 
I:\GS. » l'r Guds rika förräd" 10: - ](; :1'2. E. S., S t h lm ;;0: 
15(,9 Rri.1Jllr()r~ mf~: 2'5: - - 1G~3. • . R .. t/:o 20: 
1570. • Onämnd » W: - ](;2~ . »15 1" Guds rika förråd » 20: 
1573. »1 " l. för blom mor tiU Sigl'. Storeken- I 61G. S. ,\ A. , Hög an li s 10 : 66 

foldt» 10 :- 1629. »H 'rrens tiond e » 18: 
1::;74. Luth mC!:?,', Ystad , jnflutna auktioDsm. 1u30. K a ll . v id Natb. Engbäcks besök i 

till S. M . K. 60 : - ·,v ii rO::l, g m 1\f. T..1 . 7:
F,73. »Herrf-n::; d e l » 40:- 1631. »E tt tackol'l'er till Gud på GO- å rs · 
137G. " Till 1;;; . .M. K., fråu 00 Steninge dagen d. 31/10 1927. a ,· Anna " GO: 

v it o }) 10:- 1G32. Ko ll. fr . Kinakretsen i ::;k(,lItcftea, 
1:,77. 1:: .T, Boden, till ,J. Aspbergs u nclerb. 100: - gm S. N. 130: 
1578. :,TI'C KinaviinncI', e n li teu blomma 1633. J och A . B .. Skell e rleå 10: 

på A. Aspberg:3 gro v » 20: - 1634. Ko ll. vid Hanua Wangs f ö redrag 
lS79 . Solbcrga och Wijs fl rbe t s l'öreniog 23: - Bölc. gill A. J. :,: 57 
1',81. L H. Sthlm 21: 06 ]fi:l.i. D:o vie! d:o i Flatnar, gm d: o Il : 07 
1.:,82. E . K:8 sparbössa, gUl J _ S. , Kar ls 11i:16. D:o '. id d:o i Vå le glIl d :o 7: 88 

).:\'ona 5: 2,") ]6:j'. A. J., Bodsiö l: 
St Aby Östra sy fören. 1ÖO: - J(;~g . Föreningen K. K., Vä ncrsbol'g 200 : 
Spal'b med e l fr å n KinavUnner i U l- 16;)9. F a lköp ings syfören ing 100: 

rj cchum" , gm A. L. 76 : 70 1640. F _ G . D. Lundsbrnno , »e tt tack
l"c,,:l. »Sv ensk kvinna » 30: - offer t ill Gud " 2;;: 
1 "~u. J. och K B.; 'l'ran ås 100: - 1GH. Fd n off'e rs t und i Sandens mission .' 
1587. "Frå n ett miss ionsäppelträd " , gm hus. Kristdaln 13/11, till "linui,' 

K B., Tran, s 10 : - Nichol sons uudörh., gm A. G_ N. Gl: OG 
15S8. Syfören . »Lj usgli m t en», Duvbo, t ill 1G~2 . L . R., S thlm ;)0: 

Mari a P ott erssons uncl c rh 50: - 164 3. A S. d:o 2.:;: 
1589. Ur s pa rböss'ln på Strömsbol'gs Vilo- 1644_ H . W .. d:o 10 : 

ho m 3';: 27 1r.4;). I II, eI:o ~O: 
1~)!)6. F R . Dnvbo, tionde 12: - lG46 . G K.. Björkö by 20: 
1;,97. ) 'rionde» 20: - 16<17. V å n ln ii s m fg 50 : 
l:~!IR )O h:: bind » 10: - 16-18. Från a v lidoa frök en Maria Ander
1;·)!)9. »)E n Jesu vUo » ;'0: - so n, !{ fll'l skronH, g'Jll l\... 600: 
1[;00 "B E D." 1.i: - 1 6~9. .J P. , Ovanm~' ra. spal'b.-mcde l l ;; : 30 
11'0 t. H. J, i\I Ola la V crkstacl 10: - 1650 . Sönrlagssko:ba l'ucn i OVaDm~i'ra, gm 
l GO~ . Onämnd. ~'m :M. L . Ang 11: 50 d:o 6: 03 
](j03 M:l notorp, mrg, från skörue- och 1G:,3. E Il. Gbg, »Till nlissionärcrna ) (JO : 

ro iSSlO Ilsbög-tid 40: - 16;;4. " Mcd t ack t i II Gud för 55 ar» 5:): 
1GO~ . fl och O., Norrköping 25 : - Hi.')j . ,, 10 ,r d en 2/10 " '2{):
lmo. P. 2:1: 1 .. 10: - 11i'\6. E. K, Siivsjö 10: 
1607. Koll. på K. F. U. M ., Hä'sing-borp;. } (jj7 . .J. J .. Hädinge 10: 

viu lIli ss i ontir l\fartin TIerglillg'::) ]GjR. Kirn s tads fÖl'sawlings kyrkl. sy
föredra g 7/11 3J: 9G fill' Cll i ng 100: 

l608. O. H lnnm' vik, » tac] .. , a rnhetsg: äru lli fl9. ,A. J. Al i II g-s 1t ..;. svurh.-Ilt c d e l ,,9: 37 
p il ['Oårse!agen » 16G7. S !)a rb -med el fl' å n Ekeni;s syfiir 

J(:m: Darn syf;il'cningeu Slä tteva lla an i ng- 37: 1'2 
jtjlO E n. S t h lm Kin akre tse n. Gbg, till Berta Flod 
1ljll . Overbct. å fl. S. O. 30 bel' g's u ud e l'h. 160: 
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lfiG9. 
lIj70. 
1671. 

lG'l. 

HackvaUR syförening 
,~ Tionde » 
Koll. vid Martin B erg-ling's fiil'e

drag- på. K. F. l ' . M., Norrkii[lillg' 
20/11 

H e,cbidrag till J.l. B e rg-iing 5/10 och 

100 : 
GO: 

32: 31 

)jGti . 
lG2j. 

S. M. 1(:s Pensionsrond. 

2 ".\[o s. :tj:;; 50: -
Gl: :ll S yJ'"il"cIIingc!l N:r :! 

Kr. 111 ::n 

l G':'. 

J G'4. 
J"7~. 
H,7G. 
ili/7. 
16'S. 

lGXO. 
lG. l. 
11;8l. 

IG03. 
U· ~. 
l GS;;. 
lG8G . 

1687. 
)1,88. 

IliS~. 

lmo. 

Hm. 

1 G9~. 
lon. 

J(' !l~. 
160;;. 

1606. 

H,n7. 
1(,98. 

1700. 

1,01. 

170~. 

1703. 

liO!. 

l'OG. 

1707. 

1711. 
1712. 
lil3. 
lill. 
l ni. 
1716. 

1717. 

li18. 
1719. 

1721. 
1722. 

10/10 av J~. W., K!lrbtad . .': -
KoJI. vid ~r. Bel'gl!ngs f01'0(\nlg I 

Karls ta d 10/10 
D:o \'id r1:0 i Skövd e 12/10 
D:o vid d:o i Ekfmiiss jön 17/l0 
n:o vid d:o i Ve tlalllla l~/lll 
E A. Vetlnndn. l' csub illl' ag
Ko'l. 'vid i\r. JJcl'gli[\g~ .rörCdl'iJg i 

G: an 
27: jO 
10: 
~t1: 4:, 
l: GO 

Mörter)'d ~O / IO l:" 
Resebidrag ti ll d:o av K . F. l'. ~I.. 

Malmö 2;:;:
D:o till d:o fl \ ' Y s tads K. F. F ;\T.
1" och J\. 1",. LUlld s l\l'onn 
R esebidra I'-' fl'. K. l~. L . ;\f., Ln!lds

krona , till "r. Re1'l:l ing 
D:o fr. d:o , LlI IILI , till d:o 
D:o fl'. (\:0. Hälsin.Q'bol',Q'. lill d:o 
D:o rr. ,f ii n J,ö pi nI{, till d: o 
]~o'l i Eksji, lni s~ ioushllS , vill :Al. 

j:

1;
l:" 
l:.: -
.,0 : 

Berglin;:-" röl'cdl'al'-' ~O: 10 
D:o i Hols b? mi ss ionshu s \'id d :0 , 11: 92 
D:o i Sl y restads Ini ss ion s l1u", \'id 

(\:0 lG: S I 
S y fi irc ningnr nas föl' S. }If. K . för _ 

" iljnin l'-' i Sthlm 22rn 4,~0.J: 81 
F n n ('Il rlrh el srörenillg' i !{al'lshan1tl, 

li Jl E ' lrid Sjös tl'öm s und e rh. 7l: ;;0 
Koll \'id CH försaDllingsaftoll i Bo· 

de n, ;~ nl .1 v. A . . 3l: :1 0 
E T•. , Köpenhamn. ö verbe t. 1\ böcke r 8 : 87 
D n.Q'g-r y nil1.Q'en i K. M. A .. ttll Es tor 

B c rg' rör IIlrHst n. - hiul'a:; och exlra 
nIg'. Hnd e r he lll r esa ll 300: 

E. ]<' • Kim s tao l;;: !J , 
E och S A .. R agm'o, t ill Axel 

H al l Il es un dGrh, g-JL1 F . S . R um la 20:
D:o till Ve rn er \Ves Lcrs lInLlrl'h. , g m 

(1:0 10:
»1 .Jesu namn) ~O: 
K in ag' rnppcn i G bg-s K. F. U. K., till 

Li sa Gu la l'ssons llndrrh. 1,000: -
'V;lUnel' i }\[o i a tu, RllHrh .- JJl cdel, g ill 
HF 10:10 

Koll. v id D L a nn ins mö tc n å K. F. 
!I . ).1 . i S u nds va ll. g"" T h N . 2:]: : I~ 

D: o 111. m. vid tl:o i R ii rllös nno. 
g ill E . N . G1: ~li 

Koll l' f, K F. n. M. och Kinnm'itc 
i Os t cl'~uod vid D. J ICl IIUli'lS LJc :"'\uk. 
):( m i\( S :il: 8U 

Koll. pa K. F. U . M. i TIrii('kc vi ,l 
d'o "11 l I l'. l~::l[;

Ro'P : ~l i r1 K. F. F. j\f :R och l(ina
möte i 'Lu lua vid D. Lall fli ns besJk , 
g'1I1 S. J 31i : 

Koll. pil K. F. r. )(., Ki,·lI n". virl 
u:0. C' Jll E. J\. 1:): ~~; 

Koll vid Kinn miil c i Ovnn <1 kcr, viLl 
D. L '1JlLlills besiik, gm E. O. B. 

S f, iirs la ds N. mr;:
N y e .JI1[g. li l' s oidrflg' 
Silntuna s yrörcnin~ 

1~: 2~ 
IDO: -
:,0: -

r,ll: 
Gåvor och spnrb -m edel. gnj H . B. :tj: 
Skelle fl c :1 lnl1dsföl' ;;,"nlings 1111':; 2:);;:
»TiJl 1Ilin vi-in ~ minne d. 19 nov. », 

g- m A. B, Sk ell ef ioa ,,0 :
» 1)0' av kull. vid senn s tc Kina

1lliitcb> , gm d:o 1:): -
A J" ofl'e rl'"" c rt, .Q' lll d:o 10: -
»Tacko He r fl' un tve nne gamln lllis

sionsväon er» 
K. G. Sthlm 
M och J S. Säte r 

,,00: -
20: -
!!O: 

1j'1. 

lj O. 

1.',90. 

1.jn. 

1,j93, 

Li9·1. 

l:i!l .i . 
I GU(j . 

1/j1:,. 
lG2'. 

lG:l8. 

16;;1. 

l Gj ~. 

lGGO. 

lGG1. 

lGG~ . 
l Gli3 . 

l liG:;. 

Hi6G, 
lG9!). 

1,0 . 

1,09 . 

1<1O. 
l':2l1. 

l i23. 

Särskilda ändamål, 

)f. H., tackoffel', till Bm·uh. i Sillan .,; 
" Onämnc"' . i st. för b lommor på

lilla. Est.ers gTi:lV » , »Hcr.rofl är min 
h ero I" lLlig skall inlot 1ultas», till 
d:o g-m :\r. R., Björuii :;: -

S . S, Sthlm, ti!1 M. Iling'verg för 
lärare i i\-[ienchih 1:)7:"0 

O. A., SP.i uls byg'll. till nya tcsta 
lllenten J!å. ki ncsi,ka . JiJ:

l'. E . W., Djllrsholm. rör c,· aug. l 
'l'ungc how j'u . ;JO: -

!:j v Cörcu. " Solg-lilll teH ». Dn\'loo, [,I l 
barnh. i S in'lll 1 ,000 : -

)l. H., Rjörnii, t ill . [aria Pcltersson, 
at t n n v . cfter g-oUr. 20: 

S yföl' cning en s spa rbössa , Lju ng·b,. . 
till L A ck ze ll , ntt a ll\·. föl' bUl'Il ' 
oc h kvinnoarb. 11 : 

F n l. l1 »Kinal'örsi.i'jning c n » i Ljung-
by d. ~ /ll till d:o 100:-

E. S., Ljun g by, till r. ~\ ekzcll "fiir 
I;: v innoarb !ja : 

n:o till AlI.Q'lls ta Bc!'.Q' rör c1:o ~O: 
Oniillll.ld. l ill lIlul'ia P ette rsson , aLt 

a uv. e 1'1'. ):(o tti'. l,,, -
n :\L. Spin ts byg-d. föl' :i\li enehih 10: 
H ed bc rp;s l iil s syfö re ni n ;:-. (; VA', fö r 

Il u dcrh il lll fiil' liinH'c oeh cvang (}
Ii . l er , J\li 0nehih ~ Oll : . 

B . .r. , Ma rics tml, » Ciidcb euaA's blom · 
1110 1' » ti'l Carl en ntt ,,,[\' . ett .Q'o t l f. ::a: 

S y fii re fl . ;\f:r l fii !' llllll cl'h. av bibel · 
I, vinno r i RonDof" L',II 81i : _.-

S ~' fÖ ro n. i Siitl ra . "p'ub.- rueo c l. 
bn rnh . i Sin an 

»L iba nOll R lni ~s io nskl' c ts » . Gbg-, fiir 
cva nn' . Li Sung--uo i. l[oyn ll~ 200: -
Sö ndn~ssko lall i. XOl"l':l Rk i iT·~ t a'l. 

s pnl'bii ssemedc l. till ,\x01 Hahn n 
rör ]{U tl P; lI gens u tb ildll i llg' , gUl O. 
A.. S" o 50: 

O'n;;lI1n~;·."lthl ba J'nh. i Sin n n 
B cta ninl'örsamlin ge ll s Ung uo Jlls Cöreu. , 

}fllS" '">II 'I'" till HII g-o Li nder, a l t 

.l: -

a n v . e rt. og-cl g-our. l:" 
»!\[ati 'das s is ta ~dt. v n » . till lHlTub. i 

Sinn n, g-Ill H. L, AI :::-a nls . J O: 
»S"'I Jl a S iiIl, i st. för kra ll S ]lä ::Ila

t ild " s ):(ro\· ». till d:o I'-'lll 0:0 f): -
H. r. d:o ti ll d:o .Q'n l d:o JO:-
V 0,l'" oc h Hiol'Lsbe r /!a syfii r enin g , 

ti ll Mnria Ny lin, alt n nv. cf t. g-oLt f. ~O:
l. A . )r. föl' d e ra s Ire c vallgcl is tc rs 

lInd crh. 300: -
DI'rr i.ildrc syföreningoll i N. Sk ii l' 

s Lnrl , t ill evollg " Gy llen Lj iir l1as» 
llllde rh. l ;;~ : -

n :o lill en skoLc:''''''''''; llu ,\crh . . ~O :
G i\.. Gr" nnn lIiI de ],un.Q'l·allde l 

Kill a :,:
)L. ol·h .J. S., Sii ter, till H. Ring· 

bcr /! , at t <l ll". 0[t. gottc. 20: -

Kl'. 2.8"~: :'0 

Allmänna missionsmedel 
S. M. K:s Peusiousfond 
SärsidIda ändamål 

'13,266: 90 
111: 31 

2,854: 50 

Summa under nov. milnad 1927 Kr. 16,232: 71 

172<1. 
172:,. 

)ly res jö ö s tra Iltl'~ 
Kin cse l'nas Viilln er. Jkpl;, 

sionäl'ernas ullucl'h. 
till nlis

2;;: -

4;'0: -

Kr. 13.266: 00 

Med varmt lack Ull varje givare' 
»Stor<J i·j ro dc 11 nd er fl n 11 :11' g'jort , H"ITe, 1n i Il 

Gud. och do laukDI' du h"l' tnIlkt fur 0$.;. » 
P s . 40: G. 
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"" FRAMTIDSUTSIKTERHans Stjärna Ostern 
24:de årgången. 


Innehåll er : 


Barnet i ),rllb ll:lu. Il!. 

Yid krubban. 
Av L. S. 

F.licr är född cn :Fräls:lre. 
Av missionsdirektor E. Folke. 

Vägmärken. 
Av ruissionHr August Berrr, 

}'örst.lingsfrukt. 
Av ruissiooör Axel Hahne. 

S){atter i hinllnc)cu. 
A v fröken Ester Berg. 

Tältl·erks:\mhet. 
Av missionär ~ils Svensson. 

Min bästa fiskllot. 
Av llIi,sioniir Hob Bergliog , 

Erfarenheter fråu llllsbesök. 
A v frn Olg" Svensson. 

Bam en nicka. 
Av froken Lisa Gustafsson. 

Hemlil' i KiLlll. 
Av rnissioniir Angnst nerg. 

, Himmelsl, lillllelse., 

Av [nl Ol"a Sv'!nssoo. 

Ljus örer griften. 
Av mis , iooci.r :'lIaIte Wngberg. 

Kalendern, som är rikt illllstrerail, inneh'IJler 

äveo upplysning"" om S. M. K. samt karta 

ÖVl'r mi~si()ns(altet i Kina och kan rekvireras 

fnin Sv . Missioneos i Kina förlag. 

Pris hilft. 1: 76, kart. 2: 25, klotb. :3: 25. 

f> ex· 75 % rabat t. Ej fr~ktfr·itt. 

Studier i Uppenbarelseboken 

av 

Nath. Högman 
bar Iltkomruit i en 4:de upplaqa. 

Inneh:iller föwtom bibelstudierua författarens 
fotografi, eu kort levuadsteckning samt förord 
av rektor ,Joh. Rinman, missionsdirektor E. 
Folke ocb författaren. 

Pris per ex . kr. l: 50. 25 % rabatt, då 
minst {) ex. köpas fråu 

SY. Missionens i Kina Förlag, 
Drottninggatan ÖD, Stockholm C. 

Gamla för~undets Sista Proletbuds~ap 
Ett hibelstlloillm 

a v ~Nflth. Högman. 

Om o enoa broschyr skri\"t'~ i »Bilaga til1 
San II i n!.!;s~'i ttnet i' : 

,Det't'a posthnr"a ar1\de av nen hemförlovade 
missionssekreteraren Narh. Hbgman utgör ert 
bibelstndilllU "no~I"ikt, "iiiformar och klarränkt 
över 'Garnb Förbllno~ts si_ta .,rofethuc1skap». 
- Först behandlas p"oreten såsol\) Gu os Ränn,,· 
buri, sedan flen historiska bakg-rnno~n, så Del 
anrUiga. förfallet, Den stora anklageJ""n, Den 
renande elrien o. B. v. 

Dett" hi belstnnlnrn öv~r pl'ofeten ~blaki är 
synuerLigen värdpfullt, oc'h vi ~iro förvit>snde 
0111, att !'Iltath. H(.i~nl:lDS ml\.nga v:inner med 
glädje skola t~g:-l del av ,1.> tt.<1 hihe lstLLc1ium. 
Helt visst skall nrt så Hrk3, till viilsig-nt·lse, 
och v,\r avlidne brorl e l' skall tala ~inDll, I;lst,io 
han är död. Vi rekOTOmenoera br'os"]lI'ren l"L 
det varmaste. Atrg'. B." 

4 7 sidor. Pris kr. O: 50. 

nek\'ircrll~ frtlll 

Sv. Missionens i Kina Förlag, 

Orottning!!J.t"n 5;;, Stockholm C. 


F Ö R S Ä L J N I N G. 

"DAGGRYNINGEN" 

i Kungsholmen 


anordnar försäljning till förmån för missionen i Kina onsdagen -den 7 decem

ber kl. 10 r. 1Il.-9 c. m. i S:t Görans kyrksal. 


K I. 4 berättar frö}(cn Ester 13erg. 

Daga Mallon. Karin Westerberg . 
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Missions tid ningen 

SINIMS LAND 

anmäler härmed sin 33:e årgång. 

Missionstidningen Sinims Land, organ högre synpunkt anläggas på arbetet med 
för Svenska Missionen i Kina, utkommer att samla prenumeranter. Denna kan ut
vill Gud även under år 1928 enligt samma tryckas så: ju fler nya prenumeranter, 
plan som under föregående år. Ansvarig desto fler vänner till missionen och före
utgivare är missionsdirektor Erik Folke, bedjare för densamma. Och ju fler före
var.iämte missionssekreteraren l\-Iartin Lin bedjare desto större segrar i hela det ar
den m. fl. medverka vid tidningens redi bete, för vilket Sinims Land vill vara ett 
gering. organ. l\lå då tidningens vänner själva 

Sinims Land utkommer und er årets lopp med ny frimodighet gripa sig an med ar-
med 20 nummer samt innehåller uppbyg . betet för att samla prenumeranter och må 
gelsra rtiklar, bibelstudier, brev från Kina , de bedja Herren mana fram och giva Si
meddelanden fr~{l1 hemarbetet, uppsa tser nims Land mödnga nya verksamma vänner. 
särskilt avsedda för barn och ungdom samt Slutligen bedja vi ocks~i f~ anbefalla Si
missionsnoliser från när och fjärran. Från nims Lands redaktion ~it vännernas håg
olika håll har red. halt glädjen mottaga komst i förbön. Red. känner djupt be
vittnesbörd om att vår tidning fått vara hovet av Guds nådefulla bistånd och väl
till uppmuntran och välsignelse. Vi bedja signelse, och denna gives, det veta vi, så
att härmed få uttala ett varmt tack här som S\'ar på bön. 
för såväl som för allt det kärleksfulla in Tidningen kostar: helt år h. 2: 25, 3 
tresse för Sinims Land, vilken på olika kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25 1 kvartal 
sätt tagit sig uttryck. Särskilt beder red. kr. O: 90. Sänd till utlandet kostar tid
att till prenumerantsamIarna f å uttala ett ningen kr. 2: 75. 
yördsamt och hjärtligt tack för deras. ut Prenumerantsamlare,som verkställa pre
hålliga och osjälviska arbete för tidningens numeration å närmaste postkontor, er
spridning. hålla mot insändande till expo av postens 

Då nu årsskiftet närmar sig, ville red . kvittenser kr. 2: 25 för varje 5-tal ex., men 
dessutom till envar av tidningens vänner då intet friexemplar. 
rikta en innerlig vädjan om hjälp med När 5 ex. eller därutöver rekvireras från 
anskaffandet av nya prenumeranter. Tid exp., erhålles vart 6: te ex. gra tis. 
ningen behöver så väl det ökade ekono Provexemplar erhållas gratis från expe
miska stöd. som varje ny prenumerant till ditionen. 
för den. }..ren dessutom l,an och bör en ännu Redaktionen. 

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

Expedition: Drottninggatan 55. Telegl'amadress: "Sinim", Stockholm. 

Teleron : 44 59. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
»Se din konung kommer till dig.» - Lisa Blom. - Försäljningen i Stockholm för 
S. M. K - Säg det med missions.Q;ävor!- Det politiska läget i Kina. - Tacksägelse
och böneämnen. - Från Red. och Ex p. - Fri"tn missionärerna. - Efter etthundralio 
!If. - Missionärernas adn'ssrr. - Litteratur. - Redovisning. - Prenumerationsanmälan. 

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

Stockholm. Svenska Trycl<eriaktiebolaget, 1927. 
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AN'SV A mo UTGIV ARE: E. FOLKE. 

G I V G U D Ä R A N. 

Och sIra" vart med ängeln en 
mängd av d en himmclsl,a härska· 
ran , vilken lovad e Gud och sade : 
Ära vare Gud i h öjden och frid pil 
jorden, till människorna ett go tt 
behag. Luk. 2: 1-14. 

Att Gud skall äras, det är hela till
varons mål. Så måste det också vara, 
så sant Gud är Gud. Att han icke får 
den ära, som tillkommer honom, det 
gör, att hela tillvaron kommer ur 
järnnvikten. Harmonien är borta. 
Himmelen sörjer. Fridens änglar skyla 

sina ansikten. 
I århundrade efter århundrade hade 

människosläktet vandrat i fiendskap 
mot Gud. Herren såg, att människor
nas ondska var stor på jorden och att 
deras hjärtans alla uppsåt och tankar 
beständigt voro allenast onda. Då 

ångrade Gud, att han hade gjort män

niskorna på jorden, och han blev be
drövad i sitt hjärta . I Mos. 6: 5-6. 

Endast ett försvinnande litet fåtal ha
de tillbett Gud och ärat honom såsom 

Gud. Släktled efter släktled vandrade 
i ett gudlöst dödens tåg, glömde Gud 
och dyrkade det skapade framför ska
paren, honom som är . högtlovad i 
evighet. Så förvandlades världen mer 
och mer till skådeplatsen för nöd och 
mörker och natt av ångest. 

När människorna hava upphört att 
giva Gud äran, så kunna de icke hel
ler ge varandra den ära och rätt, som 
var och en är skyldig den andre. Li
vet blir i stället en själviskhetens 
kamp för att nå till en plats i so
len. Den som lyckas, blir högmodig 
och obarmhärtig. De andra fyllas av 
avund och hat. Tillvaron blir mer och 
mer en allas kamp emot alla. Världen 

blir tummelplatsen för laster, lustar 
och lidelser i demonisk utveckling, i 

satanisk fräckhet. 
Sådan var ställningen i det romer

ska världsriket, då »tidens fullbordan» 
var inne. Tillståndet skildras i all sin 
förfärliga realism av Paulus i brevet 
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till Romarne, det första kapitlets 
senare del. Folken hade prövat si

na naturliga krafter och hjälpmedel 
till det yttersta och misslyckats. 

Man stod inför det fullständiga 
sammanbrottet. Släktets fullkomli

ga ruin var blott en tidsfråga, för
såvitt där icke fanns något medel, som 

kunde hindra den stigande ondskan 

I en värld, där lustar strida, 


Födde brott och spridde ve, 

Kristus kom, och vid Hans sida 


Kärlek gick och helgelse. 


Helgelse blev hjärtats yrke, 

Kärlek slöt begärens strid, 


Så fick jorden dygd och frid . 


Vänligt över jorden glänser, 


,Se, där komma de fjärran ifrån, ja, somliga från norr och andra från väsler 
somliga ock från sineernas land. .rublen, i himlar, och frö.ida dig, du jord, och 
och bristen ut i jubel, i berg; ly Herren tröstar sitt folk och rörbarmar sig över 
sina betryckta, » Jes. 49: 12, 13. 

och den framstormande gudsförnekel Strålen av ett himmelskt hopp; 
sen med förakt för Gud och allt heligt. Stilla inom tidens gränser 
Utan tvivel genljödo avgrundens bo, Evighetens sol går opp. 
ningar av segerjublet över, att onds

kans makter lyckats i sin strävan att Den första julnatten genombröts av 
få människosläktet i uppror mot sin strålarna från evighetens värld. Den 
skapare. nye konungens inträde i världen sker 

Men då skedde den underbara till- vid tonerna från änglasången. Hul"U 
dragelsen i Betlehem i kejsar Augus- måste icke avgrundens krafter, så 
tus dagar. vissa som de voro om seger över män



20 december 1927 S I N I M S 

niskosläktet, ha gripits av missräk
ning och bävan i den stunden! Den 
»starkare» gör sitt inträde på valplat
sen. Efter Guds eviga råd och förut
seende var denne segerfurste fullkom
lig Gud och fullkomlig människa i en 
person. Gud träder genom honom in 
i organisk förbindelse med släktet och 
övertager därmed hela ansvaret för 
dess räddning. »Då nu barnen hade 
blivit delaktiga av kött och blod, blev 
ock han på ett liknande sätt delaktig 
därav, för att han genom sin död 
skulle göra dens makt om intet, som 
hade döden i sitt våld, .det är djävulen, 
och göra alla dem fria, som av fruktan 
för döden hela livet igenom hade va
rit hemfallna åt träldom. » Ebr. 2: 14 

-IS· 

Han fullgjorde, vad vi borde, 
Och blev vår rättfärdighet. 
Han avvände vårt elände 
För båd tid och evighet. 

Var det då underligt, att änglarna 
sjöngo till Guds ära i Betlehems äng
der? J ag kan svårligen tänka mig ett 
under sådant som julundret utan den
na »inramning » av änglahärar och 
änglasång. 

* * * 
Den sången är insjungen i hjärtana 

på varje nytt släkte av Guds folk på 
jorden. Vi lärde den sången i det 
ögonblick, då nöd och nåd mötte var
andra i våra av synden sönderkrossa
de hjärtan. Ingen kan lära den sången 
_. - _. utom de, som äro köpta från 

jorden. Upp. 14: 3. Guds Helige Ande 
nedlade då den tonen i vårt väsens 
djupaste inre. Där smälte den sam
man med vår pånyttfödda, frigjorda 
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inre människa till en våg av salig 
fröjd, där grundtonen är denna: »Ära 
vare Gud i höjden och frid på jorden. » 

Nog är änglasången både renare och 
klarare, men ingen sång är d j u p a r e 
än den, som kommer från en benådad 
syndares hjärta. Endast en sådan kan 
sjunga : »Min själ prisar storligen Her
ren, och min ande fröjdar sig i G u d 
m i n F r ä l s a r e. - - - Ty den 
mäktige har gjort stora t i n g m e d 
m i g. Änglarna besjöngo JU ock 
vad Gud berett åt oss genom barnet i 
krubban. 

Det är sant, att instrumentet ofta är 
skröpligt, men tonen själv är äkta och 
himmelsk. Och tonen blir klarare, och 
renare, allteftersom Gud får rena in
strumentet genom sin fostran , så att 
allt större plats beredes för nådens 
makt. Därunder blir ock hjärtebönen 
mer och mer denna: 

Jesus lös och stäm min tunga, 
Att ock jag må kunna sjunga, 
I förklaring Lammets sång. 
Giv min själ den vita dräkten, 
Då den stora morgonväkten, 
Bryter fram i glans en gång. 

Giv Gud äran! Herrens ära har bli
vit en insats i frälsningsverket och 
har förknippats med vår frälsning. 
Och vi giva Gud äran, då vi i vår 
hjälplöshet och i vårt förtappade till

stånd taga vår tillflykt till Guds nåd 
i Kristus Jesus. Ju mera helt vi upp
levt och erkänt vår förtvivlade ställ

ning, desto mera blir äran hans, som 
har köpt oss åt Gud med sitt blod. 
Och en dag skola vår röster blandas 
med den oräkneliga skarans, som till
sammans med alla änglarna tillbådo 
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Gud och sade: »Amen. Lovet och pri
set och visheten och tacksägelsen och 
äran och makten och starkheten till
höra vår Gud i evigheternas evighet. 

Amen. » 
Johan Hagner. 

Till våra Steningevänner. 
Undvara - tillvarataga. 

Ar 1897 gjorde S. 1\-1. K :s dåvarande 
missio nssek reterare, pastor Josef Holm
gren, oeh nndertecknad ·tillsammans en 
resa i Södra Sverige. I stort se tt kände 
kanske pastor Holmgren sin uppgift vara 
a lt sammanhrdla oeh stärka bandet mel
la.n de älrlre missionsvä nnerna . De yngre 
blevo liksuln m er lagda pä mig, att jag 
måtte ga dem till möt( :s i dera5 behov av 
bflde någon mission skännedom och be
stämda m ål för det nyvaknande intresset. 

Våra första uppehåll gjordes i ö stergö t
la nd. Nu 30 år därefter synes det tämli
gen klart, att även om vi kände vår upp
gift viktig och stor, fingo vi dock i fl era 
fall mottaga mer upp muntra n och hjälp 
än vi kunde giva. Här behöver blott näm
nas alt vi bl. a. besök te kyrkoherdarne 
Lindbloms oeh Hammarstens församlingar 
och voro gäster i dessa Herrens tjänares 
hem. Oförgätliga dagar. 

Och så fortsattes färden från plats till 
plats i Småland och Västergötland under 
en tre veckor's tid. Det var en förunderlig 
ursprunglighe t och friskh e t som mötte oss 
hos missions vännerna oeh en a ngelägen
het att höra all t som kunde berä ttas och 
läsa allt vad vi medförde av trycksaker. 
Det fanns icke då så många missionssä ll
skap. Det mes ta som kunde förtäljas var 
därför nytt för det stora flertalet. 

Pas tor Holmgren, som i allmänhet i 
början av sina föredrag talade långsamt 
och såg ut som hade han med h ela si n 
inre männisl,a leva t i en annan värld än 

. den som omedelbart omgav honom, blev 
efter hand, under det h an ta lade, allt mera 
livlig och varm så att man innan han slu
tade till och med hade sV~lrt a tt hinna följa 

honom i hans hänryckta skildringar fr~tn 

missions världen. I ett av dessa typiska 
föredr ag berättade han, att han två år förut 
i London kommit i beröring med en sam
m a nslutning av missionsvänner, som tagit 
1ill motto, något som ock s tod på deras 
spa rbössor: »Del kan jag undvara.» De 
h a de gjort det till en helig vana att så 
snart de slodo i begrepp att göra en utgift 
som icke var absolut nödvändig de sade 
till sig själva: »Det kan jag undvara» och 
lade motsvarande belopp i sparbössan. 

Huru m[lOga mi?sionärer, som genom 
dessa medel underhöJlos, har jag nu glömt. 
~Ien det minns jag, att vi alla som hörde 
(lärom häpnade, att så s tora summor kun
de h opbringas P~l ett S[l , som man trodd e, 
enkel t sä tt. Ja,det var enkelt och dock 
långt ifrån lä ttvindigt. Det fingo m~tnga 

av oss erfanl, när Yi i v~lr m [{ n skulle göra 
det efter. 

Iden var emeller tid sa god, .a tt vi m f,s 
te göra något för dess förverkligande äve n 
i \' ~lra nordiska lä nder. Först beställdes 
några hundra sparbössor med text. De 
kallades oekså hos oss : })De t k.w jag und
vara». Uncler vid den tiden tä ta missions
resor i övriga nordiska länder yppade sig 
tillfällen att göra ictCn känd och tillä mpad 
såsom i Norge, Danmark och Finland. 

Aret därpå gjorde vi. min hus tru och 
jag, vår s tudieresa till Kina och bJevo 
borta ungefär två är. Vi kunde alltså icke 
arbeta för en konsekvent utveekling av 
Det-kan-j ag -undvara-ideen, såsom vi hade 
önskat, särskilt bland de unga. Men ehuru 
ingen s tatistik blev tillgä nglig var det å t
sk illigt som tydde på, a tt i både Sveri ge, 
Norge och Danmark ej obetydliga mis
sionsgåvor inflöto. »Det kan jag undvara» 
stod de t i redovisningen i fl era missions
tidningar. 

l Finland upptogs tanken med varmas te 
sympa tier och resolut handlingskraft av 
n;,gra därvarande vänner, främst översten 
och överstinnan av Forselles. De ringo till 
st~nd en sammanslutning av alla som 
mottogo en sådan sparböss<'l. Under där
prl följande m<::r ä n 20 f, r insändes till oss 
en rapport på under ftre t genom sparbös
sorna för Kinamissio nen inkomna medel. 
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Och ehuru vänkret sen var liten, uppgick 
summ,)n i regel till omkring 1,000 mark, 
ibland [ttskilligt mer ä n S~l. 

Nu blott en fraga: Skulle icke tanken 
vara värd att realiseras även av S. U. ILs 
Sleninge-uänner - kanske <lV många fler 
än de vilka bevistat Stcningemötena? Att 
Yi sjäha komma att bli överraskade av 
det synliga resultatet, det är visst. Och 
har det hela troget genomlärts av kärlek 
till Herren och hans verk i Kina, så kom
ma dc andliga resultaten cn gilTlg pä den 
andra sidan att övcrraska oss ~innu mer. 

För övrigt, n;ir vi tänka närmare på 
saken; är det häpnadsv~ickande huru stora 
ekonomiska värden som även förspillas 
blott genom v[tr tanklöshet. Det uppgavs 
nyligen i en amerikansk missionstidning 
vilka summor som representeras ~trligen 
t. ex. av blott den senap som liimnas kvar 
på tallrikarna efter slutade m ;lltider. Hur 
mycket i den vägen förspilles ej! 

Det heter att .Jesus, efter bespisandet av 
de fem tusen männen, bel"allde, att över
blivna stycken skulle tillvaratagas »all inlet 
må förfaras». Det är i alla avseenden nyt
tigt öva sig med att tillvarataga även 
sådant, som synes vara av ringa värde, 
och att avstå fri\n utgifter, som icke äro 
nödvändiga. ?lIen det blir därjämte till 
oberäknelig välsignelse om det tillv·ara
tagna och sparade användes med elt be
stämt missionerande mål i sikle, ty när 
allt kommer omkring är det pä bevekelse
grunden det beror; det är kärleken till 
Herren och hans sak som har en så för
underlig makt att förmera utsädet och 
förök a frukterna . 

Särskilda sparbössor med namnet: Det 
kan jag undvara, äro ju icke nödvändiga, 
men däremot skulle det troligen bli många 
av oss till en hälsosam p~lminnelse om vi, 
på de sparbössor vi redan ha, skrevo med 
tydlig skrift: Del kan jag undvara. Vilket 
intresse skulle ej knyta sig till varje in
sänt bidrag om, när det insändes, uppgift 
lämnas, att medlen komma från sådan 
sparbössa. Och vilket än större intresse 
skulle det ej medföra, om vi kunde få ut 
flera sådana sparbössor bland dem som 
ännu inga ha. Joh. Rinman. 

Peking. 
Från Gatulivet. 

En svensk, som va ndrar elen slora Ha- . 
tamengatan fram, frapperas ständigt ay 
egendomliga scener. I1-Ian förv~tnas över 
de europeiska husen och affärerna om
växlande med kinesisl(u smutsiga bodar 
och stojiga marknadsplatser. Där driyer en 
herde fram sin fårhjord, som nästan blir 

Polo: Motri S B ergli!lrJ. 

,Lejon av enris'. (foto 1.) 

överkörd aven modern spårvagn. En bil 
kommer susande tätt följd av andra, lyx
bilar och bussar. Plölsligt skymmes utsik
ten av ett dammoln, stort som en sand
storm, ty en svart svinhjord drives förbi, 
rörande upp det tusenåriga vägdammet i 
högan sJ(y. 

Gatorna äro kantade med rickshaw
män, som vilja draga en i sina lä tta två
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Varje fredag vandrar den 
rättrogne muhammedanen 
till en av Pekings 30 mos
keer, tvättar sig och tillbe
der Allah. Och taoisterna 
ha ingen ände på högtids 
dagar. 

Buddism, modern lama
ism, konfucianism, taoism 
och muhammedanism, se 
där de religioner, som möta 
oss i Peking. 

Råka vi vara ute på en 
»lyckodag» är gat~n full 
av glada bröllopsproces
sioner och larmande sor
getåg. Just nu kommer ell 
begravningsfölje. Men vi 

Foto: Jlorris Berolillg. se bloll de främsta i pro
, ](vinnor av papper, som skola tjäna den döde i en cessionen, ty den är flera 

annan värld. > (foto 2.) kilometer lång. Trasiga 
hjulingar. De äro envisa vill jag lova. pojkar och män äro lejda medhjälpare. 
~[an har svårt att bli dem kvitt. Tittar Granna rockar hänga över trasorna. De 
man pa dem det allra minsta, bums äro 
de färdiga att draga en - och förtjäna en 
slant. Jag tänker ofta pä hur Jesus skulle 
ha gjort. Han »varkunnade sig» ju ofta 
över folket. Jag föresL äller mig, aLt han 
såg prl dem med kärlekens medlidande 
blick. Men lid kan man knappast göra 
med en rickshawman. Gör man det, br 
man honom genas t över sig och med ho
nom en hel ska ra andra män, som alla 
under skrik och skrän vilja tjäna sig en 
extra shilling. Dock tror jag, att Jesu mäk
liga personlighet så skulle ha imponerat 
på en modern penningkär rick shawman, 
alt han fattat, aLt J esus ville giva honom 
mer än en slant". 

* 
Peking är (le sLändiga fesLernas sLad. 

Den 30 i första månaden firas i lama
Lemplet »Djävulsdansen». Den 8 i fjärde 
månaden celebreras Bucldas födelsedag, 
Man tvät.Lar buddabilderna i templen. l-lar 
man tid och råd, målar man upp dem elt 
slag, Sll de blänka och skina. Den 15 i 
nionde månaden högtidlighålles »alla sjä
lars dag», ' och den äkta konfucianisten Foto: ,1[or,-;s BergUng. 

vördar minnet av h äda ngångna förfäder. .. Enståll(q [ådi'rnetuvla. » (foto 3. ) 
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hära förgyJlda t räs tänge r 
form av svärd, tavlor 

och skyltar. Där fram · 
skymtar lejon av enris (se 
foto 1), parasoller i granna 
färger, två s tora dockor 
(se foto 2), kvinnor som 
skola tjäna den döde i en 
ann an värld - kanske som 

ans hus trur där. (Nä r 
jag skulle knäp pa dIOtta 
fo to, ville bärarna ej tillåta 
mig, förrän ja g gav dem en 
slant. Jag lovade a tt så 
göra, om de bl o tt gingo 

Foto: Mor/"is Berglinil . 

•Se där hans fotografi ," 
(fo to 4.) 

s in väg lugnt fram, l\len 
jag had c ej väl gi vit en paj· 
ke några kopparslant a r till 
fördelning förrän alla kOlll
1110 rusande "Och ville h a 
ill er . Jag måste h as tigt för 
svinna [ör alt ej bli åtalad 
fö r att s tälla till uppträde. 
Vad bryr sig en kines om 
liktåget s helgd ,om han med 
litet b uller och bråk kan 
sl,rärnma en utlänning alt 
giva en extra pen ning.) 

Po lo: .11 0,./";.1 I1 c/"gli llg . 

• En ska ra taoistpräster. ' (foto ö. ) 

Nu biires en s tillli g fäd er ne tavIa förbi, 
prydd med p ap persroso r (foto :3). Den dö
de är J;anske konfu cianis t. Se där hans 
fotografi (fO lo 4) i stort format inramat i 
ett pappers tempel, buret av åtta man. Li
tet se nare tåga en skara taoislpräs tcr 
lörbi. De stanlla nu och då och ta sig en 
s prtlkstund (foto 5). Ar den döde tao is t ') 
Nej, hör blott. En en tonig underli g sång 
ljuder pa avstånd. Det är lamais ter , 12
20-åriga pojkar, !diidda i vitt. Strax' bak
om dem ses kistan buren av 48 män (se 
Ioto G). Den närmast sör jand e gå r fram
för ki stan, han s tanna r för vart a ttonde 
eller ti onde steg och faller p{l l;nä på en 
dy na, som lägges fr a mför honom. ?I.fan 
t,ös tar honom med tco 

F o lo: .lJu",·i. Ucrr,ling. 
'''ifk/ädda /al/lapojkar. Strax bakom d em kIstan> (f" to 6.) 
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Den döde var tydligen en typisk kines, 
som funnit det bäs t a tt stå på god fot 
med alla Kinas tre huvudl ä ror, buddism, 
konfucianism och taoism. Han har skänkt 
en summa till varje grupp. 

En utlänning häpnar över att dessa 
olika tre religionsgrupper ga så fredligt 
s ida vid sida, när de inbördes väl borde 
vara konkurrenter. Men rör kinesen är 
det blott en penningfr:iga. När skall Guds 
eviga sanna ljus få genomtränga dessa 1'0r
mörkade själar? 

Morris Bergling. 

Läget i Kina. 

:\fissionär Joll. ilspberg har godhetsfullt 
tillställt oss e n tidningsartikel, som han 
skri vit för en NorIandstidning. Denna in
nehåller delvis meddelanden, som redan 
förut varit inlörda i Sinims Land, men 
sista delen av uppsatsen torde vara av in
tresse för vur läsekrets, varför vi härne
dan införa den. 

I Central· och Sydkina är läget, i 
likhet med i det övriga Kina, mycket 
tilltrasslat. Nationalisterna i Nanking tyc
kas dock ha repa t sig betydligt på sista 
tiden. De ha helt nyligen fördrivit kom
munisterna från I-I a n 1<0 w, och om Djiang 
Kai-schek håller sitt ord och kommer till 
baka som deras fälth erre och ledare, kun
na de möjligen i framtiden - m ed .J en5? 
och Fengs? hjälp - driva bort Tsehang 
Tso-lin från Pel<ing. Peking är f. ö. målet 
omkring vilk e t striderna i den närmaste 
framtiden komma att röra sig. Och den 
av de större krigsherra rna, som först hin
ner dit, kommer att slå sig ned som 
härskare där - lills han blir bortkörd av 
någon annan. 

Kommunisterna fort~iitta här och var 
med sin »röda terror» enligt det program, 
som man i våras kom över vid raiden 
på rysl<a ambassaden i Peking. De ha 
dock synnerligen små uts ikter att vinna 
fotfäste i Kina. 

Hungersnöd, översvämningar och farso
ter följa i krigets spår och öka det arma, 

värnlösa folkets lida nden. Bönderna ha 
de senaste åren sammanslutit sig till s. k. 
rödaspjuts[öreningar och sökt värja hem 
oeh härd mot de grymma hänsynslösa 
militaristern 8. Vidskepliga och fanatisl,a 
som de äro tro de sig bliva osårbara ge
nom vissa besvärjelser och proced urer, 
och S~t gå de löst på solda terna - oavsett 
vilket parti dessa månde tillhöra - med 
sina stora knivar, spjut och hakebössor. 
Ofta förvildas de dock själva och bli i stor 
ulsträckning antingen röv are - eller sol
dater. 

Framtidsutsikterna? Den som något 
känner till det kinesiska inbördeskrigets 
historia aktar sig för att profetera. Ty 
Kina är i politiskt avseende de oväntade 
och överraskande omslagens förlovade 
land. Undertecknad har under några ~trs 

vis telsc där u te haft tilHälle a tt både pu 
nä ra h~tll och genom tidningspressen följa 
utvecklingen och utgången av många fält 
s lag, s tora som sm a, och jag tror mig 
vaga påst~t utan nagon som helst över
driH, att tre fjiirdedclar av alla slag av
gjorts ej genom öppen strid pa slagfältet 
utan genom svek och förräderi i det kri 
tiska ögonblicket. Annu torde det dröja 
nagra ar innan ordning och skick åter 
råder i Kina, men under och genom de 
nuvarande brytningarna spirar dock det 
rätta nationella självmedvetandet små
ningom fram, och vi få hoppas, att Kina 
i en snar framtid skall stå fram bland na
tionerna som en värdig modern represen 
ta nt för den lw]tur vars bärare det ur
gamla Mittens rike varit. 

Johannes Aspberg. 

. mCl~ti"G1:~:I;)r;- ., I!if!!!/)!f"(fL 'oalBö.r'I:C~ . ' ...,~ 

Våra Steningevänner, s. 268. 

V~tra missionärer i Peking, s. 270, 277. 

Läget i Kina, s. 272. 

Sinims Land, s. 273, 280. 

Tack för uppmuntrande erfarenheter och 


Guds nådefulla omvårdnad, s. 273 f. 
Våra missionärer i Shansi och Honan. 
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Steningevänner! 
En av v~lra Steningevänner har begärt, 

att Vl, förutom rektor Hinmans ar tikl'l P~I 

annat ställe i detta nummer av v~r tid
ning, I1nder ovanstående rubrik skulle in
föra ~iven följande uppmaning: »Låt oss 
hjälpas åt all j'örsöka sprida I-lans Stjär
na i östern!» 

Vi äro ta cksamma för alt härmed ha 
tillfälle alt tillmötesgå denna önskan. An
nu ~tersta rält m~nga exemplar av vår 
kalender, och det vore säkerligen i ful
las te mening en mis sionsgärning att a r
beta för aLt få upplagan slutsåld. Och i 
den gärningen äro vi tacksamma, om 
uven de, som ej haft förmån en vara m ed 
på något Steningemöte, godhets/u/U uitle 
träda in. 

Sinims Land. 
P ä si s ta sidan av dagens nummer av 

Sinims Land alerfinn('s prenumerations
~lflmälan för denna var missions tidning; 
och vi ville härmed Jäs ta uppmärksamhe
Len därvid. 

SamtidigL ville yl OC];S~1 uttal a ett varmt 
Lack till vära vä nner, som' tir eHer år gå 
in i kärleksgärningen alt sprida Sinims 
Land. Vi tacka äVl'n Gud för dem och 
bedja Gud giva dem nåd och l(raft till 
uthållighet och oss många nya sädana 
vänner. 

En stor uppmuntran. 
På »Red och Exp.)) kunna ibland sva

righeter och tr~lngm:H hopa sig, så at t de 
so m där arbeta frestas a tt kasta bort sin 
frimodighet. Vid sådana Lillfällen har 
emellerlid Gud ofta någon särskild upp
muntran i beredskap {[t dem. För n[lgra 
dagar sedan fingo vi en stor uppmuntran 
genom ett brev, avs:~ nt från en av Sveri
ges städer. Vi införa det här, P~l det aLt 
det ma bli lill uppmuntran även för v;?tra 
missionsv ~i nner: 

Till Svenska Missionen i Kina. 
Under sommaren 1927 ha vi barn El X

Barnhem haft den förmänen aLt bo p;?t 
landet. Där fanns i närheten en grind, 
som vi kappades att få öppna :11 de fikan
de. Vi fingo då slantar, vilka vi sparade. 
Nu sända vi vår lilla slant (20: - kr.). Vi 
ville sa giirna få glädja nagot behövande' 
barn i det arma Kina. 

Vörds amt 
Barnen uid X Barnhem 

,gm {tickan 

* * 
* 

Detta var för oss i sanning en slor upp
muntran. De t bl ev riklig julst~imning i 
viira hjärtan, och därför lillägga vi nu: 

En god, fröjd- och fridfull jul tillönskas 
alla Sinims Lands läsare! 

Exempel på Guds nådelulla omvård
nad. 
Frå n Shanchow fora vi med lrlg, som 

ankom till Sinan fram p ä e. m. Vi kom
ma överraskande, men ftterseendets glädje 
mellan barnhemmets folk, stor och liten, 
och fröken i\-Iaria Pettersson var inte 
mindre för det. Det ropades och skrat
tades och gräts om vartannat. Det var ju 
ett halvt å r sedan den sistnämnda resle. 

O, vad ha ej dessa stackars människor 
gäLt igenom under denna tid. Hövarnas 
skräckregemente förra vintern och varen 
är ju tidigare bekant. Kom sa national
armens iniall i provinsen väSlerifrån. De 
~tnfallna trupperna, ursprungligen rövare, 
gjorde hårdnackat motständ just här för 
alt giva sin huvudarme tid alt plundra 
och sedan rymma ut Honanfu, 3)0 sv. mil 
österut. Allt s~l förskansade de sig i denna 
lilla arma stad och gjorde motstånd i ej 
mindre än tio dygn. 

Stadsbefolkningen flydde hals över hu
vud, så alt staden var så gott som folktom. 
Vårt folk kunde ju emellertid inte ge sig 
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lvag med den stora barnskaran, ett sjut
ti{)tal, varav dc flesta äro små, och en hel 
dej, även av de större, äro ]<rymplingar. 
I stället grävde de sig tV~1 källarlika göm
ställen i den stora gflrden, omkring 5X2 
meter i s torlek och 4 m. djupa med lodrä ta 
väggar och en brant sluttande nedg;mg i 
ena ~inden. Plankor lades iiwr hålet och 
halva nedgången, motsvarande en källare 
hemma, och täcktes sedan med jord. Nere 
vid golvet grävde de sedan ut mindre 
grottor i väggarna. 

Häl' i dessa kolmörka »källare» till
bringade omkring fyta hundra människor 
- grannar, bekanta och anhöriga - så 
golt som hela belägrings tiden, ibland hela 
dygn i sträck under den häftiga kanona
den . Man kan tänka sig vilken luft det 
blev därnere med denna massa människor 
hoppackade och utan möjlighet till luft
växling. Ma t var ju naturligtvis inte möj
ligt att ens tän]<a på aLt laga. 

* 
En morgon föreföll det emellertid så 

lugnt och stilla. Inga skott hördes, och 
de stackars förskrämda männislwrna 
kravlade sig ut för aLt få Irisk luft och 
lag.ade sig ett mål mat i all hast. Stor var 
glädjen då de samlades i matsalen och 
stora hallen utanför den i barnhl'mmet 
för att spisa. Då, utan något förebadande 
ljud, korn en projektil från en stOr kanon 
på berget väster om staden susande ge
nom grannens hus in genom tegelväggen 
ovanför fönstret i matsalen, tvärs igenom 
denna, dock för högt för aLt träffa någon, 
genom· mellanväggen u t i hallen nilgon 
meter från golvet, splitlrade trappan, fort
saILe genom hallen och slog h ål i ytter
v;'iggen nere vid golvet men hade nu ej 
kraft att gå ut utan föll tillbaka och blev 
liggande. 

Tegelskärvor, murbruk, damm och sva
velrök fyllde rUITimen och de skräckslag
Ila människorna började skrika och jämra 
sig. Undra pa det. Herr Shao, känd un
der namnet Boken, som under denna tid 
P~l ett utomordentligt sätt tjänat missio
nen, . rusade härvid in och silg då blod 
flyta genom hålet i väggen ut på verandan. 

Så snai·t damm och rök något skingrats 

upptäcktes, att fyra personer, som suttit på 
golvet i skottlinjen i hallen, blivit träffade 
Två barn, som fått sina huvud mer eller 
mindre krossade, så att hjärnsubstansen 
flöt omkring, dogo genast. Två l<vinnor ha
de fått benen bortslagna och dogo efter ett 
par timmars svåra plagor. Underligt nog 
hörde ingen av de dödade till barnhemmet 
eller stationen utan till skaran, som tagit 
sin tillflykt dit. 

* 
Projel<tilen, som slagit halvmeterstora 

hål i de tre väggar den gåLt igenom, bars 
ut pfl gården, ,där den söndertogs och be
fanns innehålla 270 kulor av ett duväggs 
storlek. Det är väl ett oförklarligt Guds 
stora under, att den icke kreverade i huset, 
Ly i så fall hade ju förödelsen blivit fruk
tansvärd såväl i fråga om antalet dödade 
och lemlästade som i fråga om h usels öde
läggande. Sju sådana projektiler föllo se
dan under följande belägringsdagar inom 
hemmets område och oskadliggjordes. 
Hur många som kreverade i luften och 
strödde sitt farliga innehåll på våra går
dar 'vet man ej, men J<ulor ploel<ades ef
teråt kilovis av barnen. Ej mindre än om
kring 160 grova kanonskott träffade inne 
i staden. Gevärselden var fruktansvärd. 
Femtiofyra kulor gingo igenom fön s tren 
in i barnhemmet. Antalet som träffade och 
sLudsade mot tegelväggen utvändigt var 
mycket stort. Taket blev som ett såll av 
kulor ur j luften kreverande granater och 
dessutom sönderslaget av nedfallande te
gel fran sönderskj utna skorstenar, varav 
de rappade innan taken pä övre våningen 
blevo rätt illa ramponerade. Att, trots 
allt detta -och väl ett halvt dussin kanon
kulor genom väggarna, huset inte bara 
stär kvar utan, i anseende till den våld
samma behandlingen, m:lste anses såsom 
lindrigt skadat, är ett Guds sLora uncler. 

* 
Soldatinkvarteringarna på missionssta

tionerna är ett för missionen sorgligt ka
pitel i det unga nationalpartiets historia 
i Kina . I deras instruktion heter det, att 
de uncler inga förhällanden fä göra in
trång i hem eller hos affärsmän; endast 
offentliga eller allmänna lokaler få taga~ 
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i anspråk. Detta är ju något utomor
dentligt gott för den arma befolkningen, 
som slipper dessa trakasserier, men till 
allmänna platser höra, enligt denna upp
fattnin g, miss ionsstationer med skol- och 
sjukhuslokaler samt missionärsbostäder. 
Detl a kan ej tydas som a nn a t än mot
s t~llld m o t kris tendome n och utlänninga r
na sam t en vi ss tillfredss tällelse över a tl 
kunna fö r orsaka de senare obehag. En 
orsak härtill torde ock vara, a lt våra loka
ler ä ro rena och bällre underh tdlna än 
t. ex. ga ml a ruckliga temp el, fulla av 
s muts, och oftas t om ej a lltid äro ju våra 
lokaler försedd a med åtmins tone en del 
inventarier, som ju allt gör vistelse n dräg
ligare. 

r sjiilva barnhemm e t ha vid flera tillfäl
len bott ä nd a til! över ett hundra man, 
packade »som sill ar» p å golvet i några ay 
rummen, förstuga och verandor, allt un
der det att de våra ock bodde där. En 
gång ålades vår t folk a tt ä ven fö r se in
kvarteringarna med mat. Efter· et t par 
dagar före s tällde Shao dock befälet att 
detta ej kund e fortgå i längde n. De in
sågo detta, och vidtogo a ndra anordninga r 
samtidigt med a tt de l ii mnade e tt hundra 
dollar som ersii ttning för vad de redan 
hade fått. Några ga nger under sommaren 
har gården varit alldeles full med h äs tar, 
mul o r och kameler för ar tilleri. Att ingen 
explosion inträffade under kinesernas 
kända vårdslöshet i handhavan de t a v am
munitionsfö rråden m ås te också tillskrivas 
endast Guds beskydd. Samma blir också 
förklaringen, att hemme ts al la innevånare 
l,unde bo diir hela d enn a tid med alla dessa 
skiftande erfarenheter och s tora oro. Vi 
dare att inget döds- eller ens all va rliga re 
sjukdomsfall förekommit i den s tora ska
ran under hela somm ar en. För n[lgon 
m~lI1ad sedan blev dock läraren Sh ao efter 
alla kropps- och själsspä nn ande påfres t
ningar allvarsamt sj uk och var mycket 
nära dödcn. Han är em ellertid nu i det 
närmaste å ters tälld igen, Herren till pris. 

;i'; 

En hel del delalj saker skulle kunna be
r ä ttas, både av upprörand e, ja rent a v 
sl,räck natur men ock uppmuntrande, men 
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det blir för lång t och gagnar intet. Endast 
en sa l~ till och d et ä r hemmets ekonomi. 
Dcnna var en svå r sak att ordna med i 
denna brydsamm a och pröva nd e lid. Ba
ra maten för dagen för dessa nära hundra 
människor, personalen inberäknad, är ju 
inge n liten a ffär. Penga r kunde e j sändas 
dit av miss-ionsledningen, sä r skilt i början 
av den osäkra och oroliga tiden. Förr åden 
börj a de tryta och llungersnöd grinade 
emot dem. 

Då grepo de ledande männen i s taden 
in. Var d e t m å nne dem oveta nd e en Guds 
sklckelse~ De samlade ihop en del pen
ningmedel och sp a nnmål. Affärsmän och 
andra lämnade ut varor på kredit, detla 
delvis hällre än a tt riskera Hl lagre n ut
plundrade. För ej länge seda n läm nade 
borgm~istaren fem hundra dollar, (bötes
meclel för kortspel) till in köp a v spa nn
mål. Han h ar vida r e i hel a s ilt di s trikt 
påbjudit en s törre s pannmålsinsamling 
för hemmet. Så h ar Herren hj älpt nnder
bart igenom nöd en. 

Verner Wesler. 

Från Shansi. 
lI-1issionär C. F. Blom skriver i e lt brev d a

terat Swedish lII iss ion, Yunchcng Sba, Chin a, 
den 20 ok lober 1927 bl. a. fö lj a nde: 

Kära Vänner! 
Vi reste till Chichchow fredag en den 

14 dennes för att P~l inbjndan del taga i 
församlingens stormöte. 

Intet dop förrättades , vilk et ej är att 
undra P~l efter de många orosrykten och 
anbud till ingripande från agitatorer och 
skolföreningar, som p~lg:1tt i sommar, men 
å tskilliga forskare voro med på mölet, oeh 
en del nya intresserade kommo till , så att 
alla voro glada, och de kände, a tt mölet 
var dem till hjälp. Kvinnoskolan p tlgå r 
med fem elever f. n ., och före s tå ndarinnan 
var glad ii t dem och hoppades på frukt 
av arbe te t. Några nya hade anmälts och 
skulle komm a efter hand, men någ ra 
unga fl ickor, som endast önskade lära 
r ä kning och andra sek ulära ämnen, hade 
h on avbö jt. Det är nog Yikligt, at t skolan 
få r behålla s in rent religiösa prägel, båd e 
för a ndan inom skolan, och emedan det 
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ej kan bli Iråga om alt den går in på 
folkskolans område, i vilket fall det kun
de komma att l,rävas registrering i en 
framtid . 
. Under mölets gång kom det ofta fram, 
att det är genom kärlek och ej genom 
fordringar, som vi skola hjälpa de svaga 
framåt och uppresa dem som fallit. Att 
detta hade gjort intryck visade sig vid 
församlingsrådets sammanträde, då det 
blev frUga om en del slappa kristna, som 
enligt beslut vid vårmötet blivit varnade 
och förmanade, men ej visat sådana tec
ken till bättring, som avse l ts. En av le
darna reste sig upp, sedan rapporten av
givits och då det var fråga om åtgärders 
vidtagande, och sade: »Nu har jag mjuk
nat. Jag tänkte ursprungligen, att det var 
bäst att bli av med dem, som ej ville 
bättra sig, men nu kan jag blott anhålla 
att Iå tillfälle till att ytterligare söka vinna 
dem, och· om vid nästa möte, intet resul
ta t vunnits, S~l l<an beslut då fattas .» Det 
gjorde mig gOlt att höra, ly det visar, 
hur han själv foslras mer och mer till 
herdesinne. 

* 
Efter å terkomsten hit har jag hållit pft 

med undersökningar angåe nde möjlighe
ten a lt Tå penningar hitremmitterade från 
kusten. Det har på sista tiden varit stor 
efterfrågan på kont anter, dels emedan upp
köpare varit i gång med lagrandet av den 
rika bomullsskörden, och dels emedan inga 
varor kunnat fraktas upp från kusten, så 
att kapitalet blivit fastlåst här. Därför har 
provisionen på växlar blivit ovanligt hög, 
ända upp till·8 procent för remissa 1'rrtn 
Tientsin. Och nu är den vägen stängd på 
grund av det nya leriget, och vi ha måst 
göra förfrilgningar åt andra h~tll. Om vi 
hade medel i Hankow, skulle vi kunna 
Iå dem hit mot 6 % provision, men tro
ligen är det nu fortfarande svårt att få 
kontanter där, så att detta hjälper oss ej. 
Att få en remissa från Shanghai skulle 
kosla oss ej mindre än 12 % nu, men 
jag har nödga ts sä tta mig i förbi ndelse 
med Kina Inlandsmissionen där för att 
fa veta, Dm vi kunna räkna med några 
medel där att draga på, samt även i brev 

till :'>Jalte Ringberg belt honom söka ord~ 
na så, att Yi få en summa i Shanghai att 
röra ess med, ly de dollar 1,800, som funnas 
här vid yftr ankomst, ha redan starkt ta
gils i anspråk för innevarande kvartals 
utbetalningar. Ur denna synpunkt sell är 
det galt, att inga flera av syskonen kom
ma med oss hit till fält et. 

Jag hade i går besök aven läbre, som 
har privat sjukhus bär i s taden och som 
samarbeta t med missionen i medicinskt 
arbete. Han studerade under el:r King i 
Lancho·w och var djupt berörd av sin 
lärares tragiska slut under re san utför 
Gula noden. Själv erl,ände han, att han 
ej lä ngre levde ett så varmt andligt liv 
som förr, men förstod ej riktigt vad som 
kommit i vägen, eller vad han kunde göra 
för a t t ~t ter vinna sin förs ta kärlek. Vi 
hade elt långt, ingående samlal, och jag 
Iror nog, att Herren håller på med honom 
och vet vad som behöver göras Iör att 
återställa honom, om han ej själv vet det. 
Han har lwmmit in i stora aHärer och 
vidsträdt umgängeskrets, s[t att både tid 
och sinne blivit upptagna av de ting, som 
denna världen tillhöra, och han behöver 
på ett eller annat sält frigöras därifrån. 

. * 

I dag språkade jag en slund med en av 
våra unga lärare, so m f. n. är u tan an
ställning. Enligt hans syn på Törhidlan
dena behöver församlingen såsom s<{dan 
alltjämt missionens hjälp, även beträffan
de organisationen, emedan det finns så få 
verkligen andliga individer, som kunna 
uppbära ansvar och fylla uppgifter. Den
na synpunkt möter man nog eJ så ofta 
annars, utan de fles ta anse missionärens 
användning böra läggas på det mera odelat 
andliga området, under det alt det organi
satoriska arbetet lämpligast bör ligga i dc 
infödda ledarnas händer. 

Den 21 :sta. - Vi ha i dag övervarit dia
konen Shih's mors beg ravning. Hon dog 
för över tre veckor sedan, men begrav
ningen måste uppsl,jutas, emedan det s tar
ka regnet gjorde vägarna ofarbara. Nu 
var det en stor del av församlingens med
lemmar och andra släktingar och um
gängesvänner samlade, så alt middag för 
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lG bord med 8 personer vid varje var an
ordnad. Det var den första begravning, 
jag varit med om bland kinesi ska kristna, 
där utlänningar endast voro med i egen
skap av gäster, utan att ha något med 
ledning eller andakt att göra. Emellertid 
gie!, a.W till P~I det mest ordnade sä tt och 
vår infödde pas tor i Yuncheng skötte sin 
uppgirt som ledare av den religiösa delen 
utmärkt, fastä n han betydligt lörkortade 
det formulär, vi vanlige n följt. Det hela 
tydde på ett innerligt gott förh ~tlLtnde, och 
hal' bidragit lill att öka milt hopp för 
lramtiden. 

E([l'1'ät hade pastorn och jag e tt H1I1gt 
samtal och bön om och för h ans arbete 
samt metoderlla i arbetet. lIan studerar 
flitigt rör att göra sig bättre skickad att 
undervisa och leda a ndra, samt önskar 
mera hj ä lp i sina studier. IIau finner, sä 
ger han, både alt vad han förut lärt ä r så 
myeket djupare än h a n visste, och att det 
ännu är så mycket s törre djup, so m han 
ej alls blickat in i, att han tye!,er s ig 
ingenting veta. Del.la är OCkS~l en anled
ning till gott hopp för framtiden, ty det 
är ett rätt lärjuugasinne. 

Vi ha här på besök vår gamle, käre vän 
fr ~U1 Chiie-ling-cheng i Lingpao dis trikt. 
Hans trogna, självuppoffrande a rbete sy
nes bära rik frul;[ där, och man önskar 
blolt, att de som komma till tron genom 
hans förbön måtte få mera undervisning 
till uppbyggelse i tron. Nit och offervillig
het äga de, och de se dem alltid fldaga
lagda hös honom, så att de vittna och giva 
frivilligt i Herrcns tjänst. 

Med varma hälsningar till alla våra 
vänner. 

I Herren tillgivne 
Carl F. Blom. 

Från de våra i Peking. 
~lissionär Oscar Gar/cn skriver från Peking 


den 8 nO\'. 1927 : 

I gar var jag hos bibelsä llskapet efter 


bibeldelar och har även lyckat s hl en del 

traktater. Har tänkt göra försök med ntt 

s prida Guds ord i den na stad. !\[en mitt 

förs ta försök i gå r var ej alls U[lpmuntran

de Jag lic!;: rj sälja cn enda hok. ?Ilen om 

de få den gLItis, sii linnas ju sflda na, som 
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önsk a taga emot. ;-den det är emot reglerna 
att dela ut utan n~gon som helst betalning. 
Emellertid är det ju alltid en hjälp all 
komma i samtal med folk ute på gatorna 
och i spårvagnarna, om man har böcker 
och trakt a ter att sälja eller dela ut. 

På eftermiddagen var j ag till ett av me
todi s tern as gatukapell och fick där avläg
ga elt vittnesbörd över Luk. 19: 10. De ha 
12 preclikoplatser i Peking, men a nvända, 
lycker jag mig förs!:I, nästan alltid kineser 
att predika vid dessa. K. F. U. ~·L i lega
tionskvarleret har sin sa mlingsplats jus t 
utanför porten till det omrude, där vi bo. 
Den är avsedd endas t för utlänningar. 
Längre upp på s tora gatan har kinesiska 
K. F. U. 1\1. ett mycket stort hus. Jag har 
c10ck ej varit hos dem ännu. 

Två sönd agar har jag varit i c1en kine
siska kris tna kyrkau, so m s tår självstän
dig. Sista söndagen vi voro där, Gerda 
och jag, fingo vi lyssna till en mycket god 
predikan av den kinesiska pastorn över 
texten: »När änglarna kommo till Abra
h a m». Den kyrkan brukar också kallas 
»Den Förenade Kyrkan», ty den hyres av 
utlänningar för utländska möten varje 
söndag eftermiddag kl. h a lv G. På Fräls 
ningsa rm(>n anordnas engelska möten var
je fred ag arton. De ha rätt många office
r are här i Peking och Tienlsi n. 

Vi ha ännu fint väder, blott litet kyligt 
om morgnarna. Vi ha ej behövt tända 
pannan, so m värmer hela huset ännu. När 
vi skola börja därmed har jag lovat bli 
eldare. Henrik Tjäder är eldare i Nr 7. 
Kolen äro dyra men dock ej så dyra, som 
hemma i Juieheng. - Ja, vårt kära Jui
cheng. Därifrån har jag ej haft mer än 
ett brev sedan vi komma hit, och det var 
från läraren Pei. Nu sy nas inga brev 
komma fram ifr:m Sh a ns i. 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma I 
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Trettondagen gemensam bön
dag för missionen. 

Svenska Missionsrådet vill även i år Iii ta 
en maning utgå till alla svenska missions
sä llskap att avskilja Trettondagen, den 6 
januari 1928, till gemensam böndag för 
missionen. 

Vi minnas, vilken vikt vår Frälsare läg
ger vid bönen bakom den stängda kam
maredörren, och hur han lmyter välsig
nelsen »i det uppenbara» till bönen »i det 
fördoldaJl. (Mall. 6: 6.) Men han har ock 
givit oss en minnesvärd undervisning rö
rande den gemensamma bönen och väl sig
nelsen därav: ))Ytterligare säger jag ede r, 
alt om t\"a av eder här på jorden komma 
överens att bedja om nägot, vad det vara 
m~l, sa skall det beskäras dem av min Fa
der, som är i himmelen. Ty var två eller 
lre äro församladl' i mitt namn, där är 
jag milt ibland dl'm.)) Den gemensamma 
bönen har för de bedjande själva en stor 
och enande makt. Det är golt att lägga 
märke till, att Herren Jesus givit oss den 
na undervisning om den gemensamma bö
nen just i samband med undervisningen 
om brödrakärleken. Delta visar oss, vil
k en belydelse den gemensamma bönen har 
alt i lärjungatretsen skapa fram och be
yara det rätta sinnet genlemot bröderna, 
och vilken makt den har att i enig kärlek 
röra samman och halla samman dem, som 
böra vara ett. Visst är, att skall Herrens 
söndrade församIing ännu en gång kunna 
bli ett - i de bedjande kretsarna skola 
föru lsä ttningarna därför skapas fram. 
Blolt pä bönens väg skola betingelserna 
härför varda oss givna. 

Vi förstä ock, att den bästa nyckeln till 
Guds rika skattkammare heter gemensam 
bön. Om blott de angelägenheter, som 
Herrens ande givit den bedjande kretsen 
SaSom böneämnen, bli verkliga hjärtean
gelägenheter, verkliga livsint ressen, så 
skall den gemensamma bönen bli den ka
nal, genom vilken kommer alt förmedlas 
den rikas te välsignelse från all välsignel
ses Gud. Visst är, att när Guds rikes hem
lighe ter en gång fullt uppenbaras, vi då 
med häpnad men ock med jubel skola få 
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skåda in i den underbara verklighet den 
gemensamma bönen dock varit, såväl i 
den enskildes liv som i Guds församlings 
liv på vår jord, ja, i hela den världshisto
riska utvecklingen. 

Hur många gemensamma böneämnen 
ha vi icke! Böra vi icke bedja för det när
varande läget på våra missionsIält, för de 
stora möjligheterna just nu? Kunde de 
blott tillvaratagas skulle mer kunna ske 
på mis sio nsIälten under vart och ett av 
de närmas te åren än under årtionden för
ut. Ty nära nog varje meddelande där
utifrån läljer om segrar och framgängar, 
om )hela folk, som börja att vända sig 
till Gud)). - .Men om möjligheterna äro 
s tora, s1\ är ock motståndet nu mäktigare 
än eljest. Starka rörelser äro i gång att 
hindra evangelii framgång. Man söker re
formera den gamla hedendomen, uppblan
da den med krislna element för alt få den 
mera lilldragande, man söker blåsa nytt 
liv i de gamla formerna, så all de ännu 
må få makt alt h å lla folken bund na. 

Därför m a vi bedja om kraft att kunna 
möta den nya si tuationen på missions
fälten. Vi behöva bedja om den helige 
Andes lltgjutande över varje missionsvän, 
mi ssionär och infödd medarbetare. Ty vi 
orka ej längre leva kraftlöshetens liv. Det 
blir för tungt och resultatet av vårt ar
bete kommer icke a lt motsvara den ned
lagcla mödan. Mer och mer behöva vi lä
ra oss sanningen av Herrens ord i Sak. 
4: 6: dcke genom någon människas styrka 
eller kraft skall det ske, utan genom min 
Ande,)) Det är genom andefyllda person
ligheter Guds rike skall {öras framåt. Ja, 
förstode alla, vad saken gäller, och hur 
mycket som hänger på den gemensamma 
bönen om helig andekraft, sa nnerligen, det 
skulle bli rop bland oss: Herre, giv oss 
mer av din gode, helige Ande. Förlåt oss 
all likgiltighet och gör oss brinnande i 
vår åkallan och lär oss a lt uttaga ditt un
derbara löfte om Andens gåva ! Då skulle 
det ej heller dröja länge, innan den stora 
välsignelsen kom. Då sk ulle personliga 
kratter och medel till mi ss ionsarbe tets be
drivande oek stälJas lill Herrens oeh V ~lr t 
förfogande. Då sk ulle vi P:l ett rält sä lt 
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kunna möta den nya situa tionen på mi s
sionsfälten kr av. Dr, skulle de stora möj
lighetern a förva ndlas till lika s tora verk
Jlg heter och Guds rike komrna med has t. 

Låtom oss därför avskilj a den komman
de Trettondage n till en gemensa m böne
och tacl.(sägelseclag och minn as, att den 
g!"me nsamma bönen är det underbarast e 
medel, som Herren givit oss, att sä lta de 
himmelska kr af terna i rörelse : »vilk en 
sak det vara må, so m de bedja om, skall 
den beskär as dem av mill fader, som är 
i himmelen,) 

Svenska Missionsråd el. 

Svenska Kvinnors Missions
förening 

a nor·dn ar 25-årsrnlite i Upsala den 8- 10 januari 
1928. S, so m ämn en ilir förhandlinga rna an 
giv 8s: ,;Har de n kri s tIu , ky rka n rätt a tt vidare 
mi ssionera? och »Varfö r får den kristna kvr
kan ide und erliiIaa tt driva mi SSion ?> ~ 

Bland talarna mi\ rkas: Ärkebiskop Söderblom, 
professo r K. B. \Ves tm,·,n . pa s torern ~, Paul Sa ll
degren och La r s Nil sso n, fruarna Etin Silen och 
Elisabet Sandström samt fröknarna Jenny PCl
lci"sson oeh Ingeborg \Vikander. 

Cen,tralstyrelsen ombesörjer' inkv arterjngtiJl 
ett pris av 2 ]; 1'. per na ll, då sänglinne eme ller
tid t"l'de medt agas. Gemensamma målt ide r an
ordna s. Anm,ilnin ga r mott agas ju förr dess 
hellre - se nas t den 31 det . 1927 ~v sekrete
raren, frök en Andrea Thom acus, 'Cpsala. 

Ett tack. 
p ~, begära n av Svenska AlJiansmlssio

nens missionär R. E. Blomd ahl, införes 
nedanst~lende lack i V ~tr misslonstidning : 

Till Svens ka Miss ionens i Kin a .\Iissio
närsk ~, r! 

»Nåd och frid förök e sig hos Eder.» 
»Vilken so m give r en end a av dessa smrl 

allelw s t en b~iga re I,allt va tten alt dricka 
för h ans llamn av lärj ung e, sa nn er l ige n 
s~i ge r jag eder: Han skall icke mista s in 
lönl» 

Jag vet inte, hur jag ska ll kunna ut
try cka vårt hj '1rta s djupaste ta ck för all 
den kärl ek, som Irun S. M. K:s i'vlissionärs
];,'t r s s ida kom mig och min trolovadr till 
del, d å vi kommo lill Peking för att vigas 
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av ministern . Vi trodde ej, att det fanns 
n ~lgra svenskar i Peking då och blevo där
för my cke t för v~lTIade , drt vi mötte mis 
sionä rerna Berg, Berglings, Hullqvi s t med 
flera. Vi !ingo sed aJl till och med missio
när Berg och fru Bergling till vittnen vid 
vigseln infö r mini s tern. Vi minnas m ed 
gl~id.ie och tcksamhet, hur fyra av S. M. 
K:s missionärer följd e med till vigsel n 
under det alt d e övriga arbet ade i s itt 
anle tes svett för att iordnings täll a en fest
saJ. E j heller glömma vi, huru vi sedall 
Iingo tåga in i denn a under så ngen: »E n 
tillflyktsort är urtidens Gud.» Salen var 
d~, prydd m ed röd a och gula rosor, lända 
ljus och på bordet s tod den bl :] och g ula 
fl aggan, som ta lade 0111 svenskheten, 
fasl än vi voro I ~ln g t borta i hednaIand . 
Flera höllo tal och tillön skade oss all 
Guds väls ignelse. Gåvor fingo vi ocks,, 
mottaga. Vi vilja llU på eletta sä tt Iram
biira vå rt ur hjärta t gående tack till alla, 
som voro med, och so m på fler a sä tl gåvo 
oss kärl eksfull uppmuntran. 

Li a ng-Ch' cng lIs ien, Chahar, N. Eina . 
Edra i arbetet dela ktiga 

EveiYlle och Rob, Elias Blomdahl. 

Missiollstidningen 

S I N I IH S L A N D. 

utJ.::ommer 1927 i sin 32:dra årgång. 

Organ för Svensim Mission en i Kina, 
ansvurig utgiv are: Erik Folke. Redigernd 
under m edverkan av Martin Linden m. il. 
Utkommer med 20 nummer om året, samt 
innehå ller uppbyggelseartiklar, bibelstu· 
dier, b re v fr. Kina, samt mi ss ionsnoti sH 
från när ocb fjärran . 

Tidningen kostar: belt år kr. 2: 25, 3 
kvartat kr.1: 75 balvå r kr. 1 : 25 1 kv a r
tal kr. O, 90, 1 'må nad kr. O: 65. ' 

Sänd till utlande t kostar tidningen kr. 
2: 75 p r år. 

Prenumeran tsamiare, som verkstäl l:l 
pr enu meration å närmaste postkontor , er· 
bälla, mot insändande till expo av posten. 
kv ittenser, kr. 2,25 för varje 5-tat ex. men 
då in tet friexemplar . 

När ö ex. eller därlltöver rekvireras frå e 
exp., erh å ltes V,lrt 6: te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från ex· 
peditioe ee. Redakhonen. 

http:gl~id.ie
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P r e II u m e r a t i o II s a II m ä l a ll. 

Missionstidningen 


SINIMS LAND 


anmäler härmed sin 33:e årgång. 


Missionslidningen Sinims Land, organ 
för Svenska Missionen i Kina, utkommer 
vill Gud iiven under år 1928 enligt samma 
plan som under röreg~'lende år. Ansvarig 
utgivare är missionsdirektor Erik Folke, 
varjämte missionssekreteraren Martin Lin
den m. fl. medverka vid tidningens redi
gering. 

Sinims Land utkommer under årets lopp 
med 20 nummer samt innehåller uppbyg
gelseartiklar, bibelstudier, brev från Kina, 
meddelanden från 'hemarbetet, uppsatser 
särskilt avsedda för barn och ungdom samt 
missionsnotiser från när och fjärran, Från 
olika hill! har red. haft glädjen mottaga 
vittnesbörd om att vår tidning fått vara 
till uppmuntran och välsignelse. Vi bedja 
att härmed få uttala ett varmt tack här
för såväl som för allt det kärleksfulla in
tresse för Sin im s . Land, vilken på olika 
sätt tagit sig uttryck. Särskilt beder red. 
att till prenumerantsamIarna få uttala ett 
vördsamt och hjärtligt tad; för deras ut
hålliga och osjälviska arbete för tidningens 
spridning. 

Då nu årsskiftet närmar sig, ville red. 
dessutom till envar av tidningens vänner 
rikta en innerlig vädjan om hjälp med 
anskaffandet av nya prenumeranter. Tid
ningen behöver så väl det ökade ekono
miska stöd, som varje ny prenumerant till
för den. Men dessutom kan och bör en ännu 

högre synpunkt anläggas på arbetet med 
att samla prenumeranter. Denna kan ut
trycJ,as så: ju fler nya prenumeranter, 
desto fler vänner till missionen och före
bedjare för densamma. Och ju fler före
bedjare desto större segrar i hela det ar
bele, för viJ];et Sinims Land vill vara ett 
organ. Må då tidningens vänner själva 
med ny frimodighet gripa sig an med ar
betet för att samla prenumeran ter och må 
de bedja Herren mana fram och giva Si
nims Land många nya verksamma vänner. 

Slutligen bedja vi också få anbefalla Si
ni ms Lands redaktion åt vännernas håg
komst i förbön. Red. känner djupt be
hovet av Guds nådefulla bistånd och Yäl
signelse, och denna gives, det veta vi, så
som svar på bön. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvartal 
kr. O: 90. Sänd till utlandet kostar tid
ningen kr. 2: 75. 

Prenumeran tsamlare, som verkställa pre
numeration å närmaste postkontor, er
hålla mot insändande till expo av postens 
kvittenser kr. 2: 25 för varje 6-tal ex., men 
då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från 
exp., erhålles vart G:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis frå n expe
ditionen. 

Redaktionen. 

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