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Jultankar I9 2 7· 


Ful/komm en var tiden, 
Fullbordat Guds löfte. 
O. människa flör! 

Dig budskapet giiller , 

Som bådas av änglar, 

Nu U/J/J och stum il/. 


Bland mäl/llislwsWldel 

ibland himmele/ls 
kör! 

Guds Son logit ma/ldom. 
Så älskade GUd: 
Sin Son hall oss sände. 
För hal/om alt vinlla 
En rcnad, utkorad och älskande lm{{l. 

Säg, är det ej under 

Att himlarnas Herre 

Till jorden steg ned? 

Han kom till sitt eget 

Föraktad och okänd; 

Sist döden /Jd korset för SYl/dare led. 


Ack, llUr du ej faltat 
Ditt f7ill71711'Isfw värde, 
Du. männisl,'ubanz? ' 
Hör änglarnas jubel 
Och herdarnas glii,dje, 
Då m ii n s h a n förlossas ur al'gn.llldens 

gam! 

Säg, vill du e; bliva 

El/. änglamas like ? 

Vad vill du väl då? 

Kan stijrre dig hända; 

Vad vill du viii välja? 

Hur skall du till sist inför domaren stå? 


Nu himlen är ö/J/mad, 
Ty fallet är botat. 
Vi större ej sport. 
Högt må vi I1U sjunga 
Båd' gamla och ullga: 
Pris himlarnas 

Så följ nu den skara, 
Som högtid vill lira 
På iinglamas vis! 
Följ raden av fromma: 
Hör Sil7leon, Hanna 
Och mäl/Ilen " de visa)), som sjunga Guds 

pris! 

Här ser jag en skara, 

Som gått genom tiden, 


Ett tecken den bär: 

De trängt gellOnt /Jorten, 

Gdtt vägell den sm ala, 

Nu sjunga Guds lov iblalld /limmelel/s hilr. 


Till Betlehems krubba 
I dag vi dig bjudu 
I herdarna s I('d. 

De glada sig fröjda, 
Guds under beprisa; 
D e vilja - v i vilja och dig !tava med. 

Ett min/le för livet 
Är Betlehemsfiirden; 
Vad är det dell ger? 
Lät herdarna svara, 
Och du skall få höra: 
"Än BetlehemsulUlret , f ö r h l a r a I vi 

ser. " 

O, evighetsminIle, 
"Ej vill jag dig glömma; 
Jag längtar dig se 
Som barnet i I,rubban, 
Som himlarnas konung. 
Jag här och i evighet vill dig tillbe. 

Ilonung! Han 
fl a v e r el e t g j o r t. 

Sv. psalmen 55: 4. 
E. H-r. 
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D E T N Y A Å R E T. 


, Så har .iag hitliIls gjort, och Jag 
skall också framgent hålla eder uppe ." 

Es. 46: 4. 

Att få skåda upp till Herren och 

inför han ansikte få gå igenom erfa

r~l1heterna i det förgångna, få se hur 
dessa ailtigenom bära vittnesbörd om 

hans trofasta nåd och kärlek och på 
samma gång få på nytt mottaga hans 
nådelöften att vila vid i det komman
de, det är Guds folks nyårsprivile

gium. 
För oss i vår missionsgärning ger 

detta årsskifte ett tillfälle att i dubbel 
mening resa en hjälposten. 

Se vi på våra erfarenheter i Kina 

cc~ på det läge, som nu råder där, sy
nes c.et kanske för mången näppeligen 
giva anledning till att resa hjälposte
nar. Våra missionärer äro ju till största 
delen tvingade att vara borta från sitt 

arbetsfält, våra stationer äro delvis 
utplundrade och skadade, våra kristna 
trossyskon äLO förföljda och underkas
tade lidanden av många slag, motstånd 
och fiendskap möter från hedningarna, 
krigslarm på alla håll, sådant ha våra 
missionärer fått vara med om. 

Och även här hemma har läget tett 
sig mycket mörkt. Gång på gång ha 
vi fått se, hur väl vår fiende förstått, 
att använda sig av oron i Kina för att 
söka nedslå missionsvännernas mod 

genom att ingjuta den tanken hos dem, 
att missionens tid i Kina nu vore än
dad, och att understöd därför ej vidare 
behövdes. En allvarlig minskning ha

de också under andra och tredje kvar
talen inträtt i missionens inkomster 
på samma gång som de svåra tiderna 
därute ställde stora krav på missions

kassan. Med bävan skådade Vl mot 

framtiden. Det har blivit mycket känn

bar kamp och nöd. Vi ha under detta 

känt behov av våra vänners förböner 

och vi ha med tacksamhet begagnat 
oss av våra vänners kända beredvillig

het att med oss kämpa i bön att Guds 
verk ej måtte lida någon skada. 

Till Herrens ära och till Eder upp
muntran vilja vi nu bära vittnesbörd 

om hur Herren hjälpt. 

, I Kina synas motgångarna ha fått 

tjäna till evangeiii framgång snarare 
än motsatsen. Sålunda hava de in
födda kt-istna på ett kraftigare sätt än 
förut ingått i uppgifterna såväl vad 
vården om församlingarna som vad 
verksamheten utåt angår. Och Gud 
har krönt deras bemödanden med fram
gång till deras och vår uppmuntran. 

Vidare ha de infödda kristna i sin en
samhet fått tillfälle att bättre värde
sätta missionärernas och missionsvän
nerna insats i arbetet. Det har för 
dem varit en nödens och smärtornas 

tid. men på samma gång har det varit 
en mognadens tid som gjort dem mera 
skickliga för uppgifter, som vänta. 

Och missionens fiender hava under 
missionärernas bortovaro haft tillfälle 
att pröva halten av de kristnas tro på 
ett sätt som tydligen ingivit dem akt
ning och förtroende för kristendomen 
samt kommit deras förföljelsenit att 
betydligt avsvalna. Vi tänka med 
glädje på den välvilja och det förtro

ende, som visades våra återvändande 
missionärer av såväl ämbetsmän som 
menige. Därmed hava nya dörrar öpp
nats för evangelium. 
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Ytterligare ett bevis på hur Herren 

vänder det onda till godo ha vi fått 
däri, att de av våra missionärer, som 

ännu ej fått tillstånd att återvända till 
fältet utan nödgats stanna i Peking, där 
fått vara till synbar välsignelse. Myc
ket uppmuntrande har det varit att 
höra med vilken glädje de kristna i 
huvudstaden mottagit deras vittnes
börd och ej mindre uppmuntrande har 
det varit att höra, att de där fått vara 
med om märkliga väckelser särskilt 
bland den studerande ungdomen. Vi 
ha på så sätt under väntanstiden fått 
ännu en ' missionsuppgift oss anför
trodd av missionens Herre, och vi vilja 
få även den innesluten våra vänners 
böner. 

Här hemma vilja vi även med tack
samhet och glädje dröja vid den un
derbara hjälp, som vi vid årets slut 

fått mottaga av vår Gud i fråga om 
medel. Då vi mot slutet av oktober 
gjorde ett överslag av våra behov och 
motsvarande tillgångar, funno vI, att 
femtio tusen kronor skulle krävas för 
att vi skulle kunna avsluta året med 
de nödvändigaste utgifterna täckta. 
Ej utan bävan frågade vi oss: Varifrån 
skall så mycket medel komma? Tider
na tryckta, många nedslående medde

landen från fältet, inga reservfonder 
att falla tillbaka på, lånevägen uteslu
ten. Huru underbar är då ej Herrens 
hjälp. Då vi dagarna före jul åter över

räknade våra tillgångar funno vi till 
vår stora glädje, att den stora summan 

i det allra närmaste h3de kommit in. 

Undret var skett. Herren hade hört 

bön på sitt eget underbart nådefuJla 

sätt. Vi få avsluta året under tack

sägdse. 

Vilken uppmuntran är ej detta för 
kommande dagar. Vilken styrka för 
tron. Herren lever, vi skola ock få leva 

och vi skola få fortsätta i vår missions

gärning. Må vi blott genom de erfa
renheter, vi ständigt få göra av Her
rens trofasthet lära oss att helt för
trösta på honom. Han sviker aldrig. 
Hans namn vare ärat. 

På samma gång vi bedja att få till
önska Eder alla, som med oss kämpen 
för evangeiii verk i Kina, en ny välsig
nelse med det år, som nu ingått, vilja 
vi av hjärtat tacka Eder för dyrbar ge
menskap under det flydda. 

Vi komma med varje år, som går, 
allt närmare det stora målet, vår läng
tans mål, slutmålet i Guds rike, då ri
ket skall vara Herrens och hans smor
des. Give Gud att vi då må få fira 
nyår i det riket »med outsäglig och 
härlig glädje. » 

E r i k F o l k e. 

Fredda Hammar. 

l\nnanclag jul korn hembudet till fröken 
Hamnwr. Det kom ej oväntat. Hon h ar 
Iiinge legat och väntat pa sin himmelske 
Brudgums kallelse hem. Och nu har mö
tet melhln dem skett. mötet, som ej skall 
följas av l1agon skilsm iissa. 

Med fr öken IIa mmar h a r en missionens 
Limpe av mindre vanligt slag lämnat de 
stridandes led h iiJ"fl ere. Del var med hjär
lat i bra nd för missionens sak hon tidigl 
p;} gO-talet invigde silt liv iit Herrens 
tpns t för hedninga rn<l. Men hon var ej 
nöjd med att s b ensa m. TIan inade för 
a lt få sina svenska sys trar med iverkel 
och för detta ända mill bildade hon för
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eningen Kvinnliga Missionsarbetare (K. M. 
A.). Denna förening i Sverige fick så små
ningom se systerföreningar växa fram 
även i övriga Skandinaviska länder och i 
Tyskland. 

lnLresset hos fröken l-lammar växte och 
vidgades. Det sträcUe sig Lill Kina, Nord
afrika, Indien, Armenien m. fl. länder. 
Vårt lands fjällbcfolkning blev ej heller 
glömd. Och Herren stödde henne i hen
nes kärleks tjänst genom a tt välsigna den 
och fylla de behov av medel och arbetare, 
som uppsLodo. 

För S. M. K. har fröken rredda lIam
mar alltid haft eLt varmt hjärta. Här 
hemma verl,ade hon för bildandet av 
barns.vföreningar, kallade Daggryningar, 
hos vil kas mpdlemmar hon aldrig Lrött
nade att ingjuta kärlek till IOnas flickor 
och kvinnor. Genom Daggryningarnas 
verks:lmheL h:ll' under en läng följd av 
år S. M. K. kunnat uppeh:dla sex flick
skolor och en k vinnoskola, varjämte en 
av v[lra kvinnliga missionärer genom dem 
fåLt sitt underhåll. Den hjälp, fröhn Ham
mar därmed givit S. M. K., är oViirderlig, 
oeh vi st~1 i mycket sLor Lacb:lmhetsskuld 
till henne. 

Tomrummet efter fröken IIammar kom
mer aLt kännas stort i vida kretsar både 
hemma och ute, och de som tacka Gud 
rör henne äro många. Välsignat vare hen
nes minne! 

E. F. 

Steningevänner ! 

Det är all Lid med glädje och med ljusa 
förhoppningar, vi tänka p~\ våra Steninge
vänner. Vi känna, att vi i dem fått hälsa 
en avdelning av den unga skara, som fyl
kar sig omkring sin konung, varom psal
men 110 siar. Det är en skara klädd i 
prästerlig oeh konungslig skrud, strålande 
skön oeh beredd att följa sin konung till 
ärorika segrar och till himmelsk tjänst. 
Det är en skara full av morgonens kraft, 

lik en uppfriskande dagg för törstande 
själar på vår jord. 

Det var s[\ våra Steningevänner första 
g~ll1gen trädde oss till mötes och kommo 
oss att fatta nytt mod och gå framåt i 
vår heliga l,allelses värv. Vi vilja vid 
detta årsskifte tacka Eder för välsignelse
rik gemenskap under ännu ett år i Mästa
rens tjänst med Kinas frälsning som mål. 
Vi tillönska Eder dubbel frukt i denna 
gärning. Först att genom Eder en ny 
missionskärlek må hindas h~ir hemma i 
många. ungas hjärtan och att genom Eder 
många av Kinas folk m~1 vinna evigt 
liv. 

Det som nu sker i Kina är ett röjnings
arbete rör Herren. Nöd och lidande i det 
y tLre göra sitt verk. Det är Guds yxa, 
som är i verksamhet, det är Guds plog, 
som plöjer djupt. 

I den inre världen i människornas hjär
tan har ocJ,så nilgot skett. Där ha de stora 
djupen rörts upp, där ha frågor av stor 
räckvidd uppstiltt, där har längtan, mäk
tig och stark, börjat göra sig gällande, 
längtan efter frihet och ljus, där ha möj
lighl'ler skapats för oss, som ha livets 
bröd aLt bj uda hungrande själar. Det löf
tesrika häri är att det till största delen 
är Kinas ungdom, som nu är stadd i sö
kande efter sanningen. 

M[I dessa företeelser i Kina utgöra en 
mäkLig kallande röst till Eder, unga Ste
ningevänner, till Eder, som älska att få 
se Iramtidssyner och som äro fyllda av 
längtan att få framtidsuppgifter. 

Låt Kinas i det inre och i det yttre så 
sönderslitna ungdom framstå för Eder, låt 
deras behov få röra hjärLat, låt deras nöd 
[å tränga till djupet av Eder själ. Låt 
tanke, känsla och vilja spännas till hattig 
målmedveten handling. Låt vad på eder 
ankommer själens och andens beIrielse
stund för Kinas unga män och kvinnor 
komma snart. 

Må under det nya året Herren »förmera 
edert utsäde oeh föröka eder rä tHärdig
hets frukten. 

E. Folke. 
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'~~~2ciPED1TION' 

Ett gott nytt år, 

av Gud rikligen välsignat, tillönskas 
'hjärtligt alla S. L:s läsare! 

Bönemötena, 
som varit inställda under jul och ny

årshelgen, taga, v. Gud, åter sin början i 
Betesc1akyrkan vid Floragatan tisdagen 
den 10 jan. kl. 7 e. m. 

Låtom oss, alla som det kunna, troget 
mötas till förbön under denna för Kina 
så skickelsedigra tid. Låtom oss ej glömma 
ta ga del i kampen, då man därute som 
bäst behöver vårt stöd! 

S. M. K:s bönekrelsar. 
Med synnerlig tacksamhet till Gud tän

ka vi på, all icke blott i Stockholm utan 
runt om i vårt land bönekretsar samlas 
till gemensam bön för S. 1'1'1. K. och cless . 
arbe te. Många av dessa äro av oss kända, 
anclra icke. De små vita nålarna P~l V[lr 
karta pfl expo rikta ofta vår blick och 
tank e till dessa kretsar, som Gud förenat. 
med oss i bön. ]'vIe.n icke mindre dyrbar 
är vet skapen om de m!'lnga ensamma, men 
med Herren förtrogna själar, somliga lutt
rade i smäll ugnens eld, vilka med oss 
käm pa i bön. Må Herren, då vi nu gå in 
i det nya året, över oss alla rikligen ut
gjuta n å ds och böns ande. Då skola vi i 
sanning fä ett gott nytt år i Jesu namn. 

Till våra prenumerantsamiare. 
Härmed vilja vi rikta en innerlig väd

jan till våra värderade medhjälpare, vilka 
samla prenumeranter, att söka göra della 
i så god tid som möjligt. Upplagan kan 
då lätta re beräknas. 

I samband härmed ber red. att fä på
peka, att det står prenumerantsamiare 
fritt a Il rekvirera tidningen antingen ge
nom närmas te postkontor eller direkt 
från exped itionen. Se för övrigt prenume
rationsnnmäll1n. 

Vi mottaga med största taeksamhet all 
den hjälp, som gives oss [ör att få tid
ningen spridd. 

"Den fattiges vän." 
"Så vare då Herren en borg för den föl" 

tryckte en ,borg- i nödens tider och må de som 

kUnna ditt namn förtrösta på dig." 
Ps. 9: 10, 11. 

I en by un ge fär sex kilometer från sta
den bor en familj, som vi kalla »Upprätll). 
Tre av familjen äro församlingsmedlem
ma r , och den yngste sonen , som går här 
i sko la , vill också höra Gud till. 

»Upprält» ahörd e en gång en precli
kan. Han förs tod helt litet av det hela, 

Folo: Vis" Gustafsson. 
Ell par av Kinas många falligcl. 

men ett ord fastnade i hans minne, näm
ligen: )>.Jesus älskar de fa ttiga ». - »Ingell 
kan vara fattigare ä n jag», tänkte malt
miLar'en, »S~l sä kert ä lskar Jes us mig.» 

D1'l han kom hem till dc sina, berättade 
han vad han hörl. Aldste so ne n höll med 
fadern och kom till tron även han, men 
modern, en rätts kaffens arbetsam kvinna, 
kunde inte tro och ville inte ge med sig. 

Så småningom blev dock även hon vil
lig att lyssna till vad de läste ur trakta
ter och böcker, so m cle skaffat sig. Sonen 
var ej alldeles okunnig, uta n kunde leta 
sig till innehållet åtminstone i huvudsak 
av det mesta han läs te. Nu ä r mor »UPP
rätt» ej långt efter so nen i alt läsa. Även 
i Gamla Testamentet klarar hon sig. Son
hustrun är doek en bitter fiende, vilket 
visar att nyfödelse ä r ovanefter. »De som 
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mottogo honom gav han makt att bliva 
Guds barn.» 

Utmed Gula floden inne ibland bergen 
ligger en by. Där bor en man, som råkat 
i strid med en granne. Det blir rältegång, 
vägpenningar m. m. m~ste anskaffas. Då 
saken upptogs inför rätta siig det ut, som 
om det skulle gå illa för Shang. Ilan träf
fade då en kristen som sade: »Ar du i be
kymmer så bara bed till Gud. Jesus är 
syndares vän.l> - Shang lydde, vann rätte
göngen och trodde på Guds närvaro och 
hjälp. Någon ivrigare kristen än han kan 
man sällan möta. Han har ocksil fått de 
sina med sig, så att alla i famiLjen till
bedja Gud i anda och sanning. De ha 
varje söndag predikan i hemmet, och han 
delt:1ger llly<:ket s,bom frivillig arbetare. 
I'Jter nyard i [lr sålde han Öh'r fem tu
sen evangeliel' och en dt"l traktater i hem
trakten, o(:h han har fatt flera med sig 
P;:l himlavägen. 

»Faderlösas Fader och änkors försva
rare.» Vilken av de nämnda har inte känt 
sig tröstad då h:1n eller hon verkligen 
kunnat tro, a lt Gud i sin heliga boning har 
omsorg om dessa två hjälplösa slag av 
människor. Inte länge srd:1n gick en av 
dessa förstnämnda över gränsen, lycklig i 
tron på Jesus, hennes livs räddare och 
tröst. Det var rörande att se den unga 
bruden så lycklig och nöjd inför döden. 
Hon ville inte ha alla sina bästa kläder 
på sig, som eljest är så vanligt. En ski
nande vit klädnad, rättfärdighetens kläd
nad, som Jesus ger åt en i blodet tvagen 
5jäl, den ville hon klädas uti. 

* 
»Troiast är Herren». I Kina är en änka 

handelsvara försåvitt hon ingen son äger. 
Jag känner flera sådana, vars lott inte är 
avundsvärd. En minderårig son kan f . ö. 
i många fall ej rädda modern från att bli 
såld eller bortrövad, emedan det i många 
fall är en existensfråga. Lyckliga de kvin
nor som äro född a i ett kristet landl Give 
Gud att var och en av dessa förstode och 

ville erkänna och älska den Herre, som 
friköpt dem, samt på något sätl visa del
tagande med sina medsystrar j Kina. 

Maria Pellersson. 

I Peking. 
En liten inblick i våra missionärers Ii v 

i Peking få vi genom följande utdrag ur 
ett privat brev från fröken Maria Ny/in: 

»Dil vi nu tagits från det vanliga arbetet 
på fältet, ha vi l(änt, att förbönen.5 äm
bete f. n. varit det viktigaste. Vi ha därför 
både onsdag och lördag möte tillsammans, 
och de andra fyra dagarna samlas vi till 
bön 10- 11 f. m. S, är det middagsbön 
hos metodisterna. Vi deltaga ock i deras 
bönemöte tisdag kväll, veckomötet. 

Gud har, som svar på vår bön om alt 
f , vara till välsignelse även· i P eking, givit 
s. m rtnga uppdrag. Bröderna predika på 
söndagarna här och där samt i gatukapel
len i veckan. Henrik Tjäder är t. o. m. 
ute på 14 dagars missionsresa ptl landet 
tillsammans med kineser. MOlTis Bergling 
har flera lektioner i veckan, och jag ger 
sånglektioner fem dagar i en kvinnoskola, 
där jag ock fått ha morgonbön, och dit vi 
i morgon eftermiddag inbjudits på deras 
veckomöte, denna gång missionsstund. 

Andra ha \'arit på klasser för kvinnor å 
annat håll, å sj ukhus och ålderdomshem 
m. m. I afton ha vi varit i ett gatukapell 
tillhörande American Board. Vi tacka Gud 
[ör varje litet uppdrag han ger. Bed att 
välsignelse må följa! 

Från det inre Kina. 
Missionär C. F. Blom skriver i ett brev dale

rat i YUIlcheng, Slwnsi, den 5 november bl. a. 
följande: 

Dessa dagar har jag varje dag haft 
långa samtal med flera av våra infödda 
kristna och medarbetare. Det förefaller 
mig, som om åtminstone en del vore mera 
öppna än någonsin, önska tränga in till 
verkligheten mera, och äro redo att ge 
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ultryck för sina k ii nslor och laga emot 
den hj älp, som ka n grs, mera än nf,gon
sin rör r . P å samma gang ii r de t no g ock
sa sa nt, alt den po litiska agital ionen har 
dragit elt slags »slöja », som de kalla det, 
mella n mänga troende och oss, såväl som 
mellan oss och m~lI1ga utomst~,en d e . Så
dant hj iilpes nog m era genom pe rsonligt 
umgänge än genom någo t offen tlig t uppe 
trä dande. Därför har jag ocksC, kiint, att 
jusL nu min viktigaste uppgiJt ligger på 
det omddet, och iir glad a tt var je dag 
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a tt ej på något sä lt lr änga sig p~, dem, 
utan lata dem fil Lillfälle aLt a npassa sig 
efter dc nya förh;jllandena och v[\I' s liill
ning till dem. Nöden är allLfort s tor diir 
och blir väl s törre a llteftersom vin lern 
blir kallare och bris t p å ma t, kläder och 
bränsle gör sig mera påmint. Maria Pe t
tersson har just skrivit hit, att allt var 
gott och viii hos h en ne, men a ll framLiden 
såg sv[,r ut. Det värsta iir, a tt ingen J,an 
göra någo t för alt. verkligC' n avh jälpa 
bris ten , ly om n~,gra nödhjälpsedgärder i 

Pol o: E. O. Reillhl)ff. 
l hungersnöds/ider. Bark skalas 

ha besökande. Efterhand kanske de t kan 
bli lämplig t alt sö ka upp dem i hemmen, 
men än så länge vill jag ej a Lt någon skall 
kä nna de t, som om jag ville tränga mig 
på, och därför väntar jag hemma hos oss 

Som Ni nog r edan h ör t genom Verner 
vVeste rs brev, som h an skrev här i bör
jan av veckan, kom h an hit frå n sitt be
sök på s ta tionerna söder om flon en men 
på det hela tage t ganska goda inLryck av 
förhållandena bland de troende där. Emel
lertid kände han också, a tt det var bäst 

av träden [ör alt blanc/as i mjölet. 

annal än rent personligt hiinseende skulle 
vidtagas, sil. betydd e det bloLt, a tt det 
bleve mera pengar eller för nödenheter 
för krigs iinda mål, under det a tt folk e t 
fin ge lika lite t. 

Jag har jus t haft besök av före stånda ren 
i nobert Berglings industriskola, och han 
beskriver s tällninge n där som mycket 
ömklig. Nu är s taden ånyo belägrad, 
denna gå ng av befälhavarens f. d. kam
rater, vilka övergingo till na tionalismen 
under beHigringen av Tungchowfu. Sty
resmannen i Hoyang och Chenghsien ville 
sedan ansluta sig till segraren, men mot
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togs ej. Nu angripes han häf Ligt och tros 
ej kunna hålla sig lä nge, men befolkningen 
b[lde inom och utom städerna komma alt 
Hl lida av b,'da partiernas utpressning, ty 
de ha ingendera någon sold, uta n leva på 
folket och söka skaHa sig rikedomar på 
deras bekostnad. 

Det ~i r SV[lrt att få hit pengar, och talas 
till och med om 20 till 30 % provision. • 
För et t par smärre summor har jag be
talat 6 %, men jag har ej vågat göra 
några större transak tioner. - Sedan vi 
r ingo breve t en av de förs ta dagarna efter 
vår ankoms t h it, ha vi ingenting hört hem
ifr,:n, och fdin våra syskon i norr har ej 
e lt ord nå tt oss, seda n vi lä mnade dem. 
I går kom elt svenskt brev adressera t till 
Ma lte Ringberg, och det hade kommit över 
Shanghai, S[l aLt nu h ar jag börjat diri
gera vår utgående post den vägen, i hopp 
a tt breven omsider skola nå. fram till sina 
adressor ter, i stället för a tt läggas på bög 
någonstädes. Nu hoppas vi, a tt vår egen 
post också snart skall hitta fram samma 
väg, så a lt vi ej behöva vara som i en 
belägrad s tad längr e. 

Vi ha sä nt ett par flickor frå n Salatsi 
barnhem, som voro i seminarie t. men nu 
ej hade tillfäJle alt erhålla undervisning 
där, LilJ Kvinnliga Bibelin s titutet i Hung
tun g. Vare sig de sedan komma t illbaka 
hit för a lt avsluta sin utbildning eller ej, 
blir nog den undervisningen till nytta för 
deras egen andliga utveckling och for 
deras fl'amtida arbete. Hela frågan om 
seminarierna måste nog ta gas under över
väga nde eft er hand, och jag skulle tro, 
tillsammans med kineserna. 

Söndag afton den 6 nov. 
Vi ha båda besökt fängelset i eftermid

dag, E thel med bibelkvinnan Yang i säll
skap och jag med diakonerna Shih och 
Ni som församlingens representan ter vid 
nattvardsgånge n där. En av fångar na var 
så rörande tacksam, och jag h oppas, det 
"il' e tt verJdig t n uden s verk utför t i ho
nom. En av de andra deltagarna i bibel
klassen anhöll om alt få bli döpt, när jag 
var i begrepp a tt lä mna dem efter under

visningen. Nog skall det väl bli någon be
h~d lning . 

Med varma hälsninga r lill Eder alla. 

Tillgivne 
Carl Fr. Blom. 

Kampen om själar i Peishui och Pu
chengs distrikt. 

(Brev från en au täl/predikanterna därstädes) 

Vi började vårt a rbete den 15 juli med 
tio dagars bibelstudium och res te därpå 
till Peishui och uppslogo predikotältet 
därstädes. 

Men ac!" bolsjevistiska parLiledare, som 
längl'e söder ut av myndigheterna förhind
rats a tt agitera. hade flytt till denna av
Higsna plats för att där utföra sill verk. 

Fört'givande sig arbeta för undervi sning.... 
ens höjande fin go de insteg i sLadens sko
lor. Så bildade de en politisk skola, vari 
de under mer ä n en månads tid ins true
rade s tadens förnämsta män jämte skol
folket, inför vi lka de också meddelade. a tt 
ämbetsmannen yar ett med dem. D~irige

nom lyckades de bli höga herrar. 
Då de höl'de, a tl predikotältet skull e 

komma, hölJo de sammanLräde och be
stämde, a tt verksamheten skulle n ostört 
begynna. 

Sedan kommo de och gingo gellom ga
torna skriande: »Ned med kristendomen, 
ned med de d.umma utländska hundarn a 
och slavarna!)) Så affischerades stad en i 
samma stil, ja det hela blev ett skfIdespel 
mycket lik na nde det, som utspelades i 
Pucheng vid jultiden i fj ol. 

Det blev för oss en svår och dyster tid. 
På tIppmaning av församlingsledarna aH 
i s tället verka i landsbygden beslölo vi 
upphöra i staden och gingo därefter om 
kring, två och två, söka nde a lt uppmuntra 
de troende och predikande för hedning
arna. Men ack, då de läskunniga häruppe 
äro så få, ha vi inte kunnat sälja bibel
delar för mer än omkri ng tolv lusen cash 
(omkring 12 kr.). 

Så höll o v i på till den 19 sept. D å v i 
hörde, att de flesta bolsjevisterna lä mnat 
platsen, uppslogo vi, efter bön till Herren, 
il ler predikotältet i staden Pei-shui fram
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för ett stort tempel. Men plötsligt uppstod 
åter en s torm, framdriven av de trenne 
skolorna i staden, som med lärare och 
elever uppgår till mer än 200 personer. 
Just som vi höllo på predika, kommo de 
rusande och sk r änade, så att trllmhin

Täl/predikanter pil S. M. K :s fäll. 

norna ville brista: ))N ed med kris tendo
men och de utländska sIa varna!» Det var 
fl ter en svår stund : uta nför och in uti täl
let fullt med skolungdom, som under 
skrä n och otidigheter söl,te uppegga fol
ket till våldså tgärder emot oss; de fingo 
också en del soldater till sin hjälp. 

Herren gav oss dock nåd till s tillhet i 
a nden och till att i tålamod uthärda allt. 
Med bög röst hällo vi på med att tala om 
Guds kärl ek i Kristus och om den nya 
födelsen. 

Då de kände sig icke k unna besegra oss, 
ropade ledarna il t skolynglingarna att de 
skulle lösgöra tä lts treeken. Då hela det 
stora tältet började vackla, och vi voro 
för få för a tt kunn a vakta överallt, blevo 
vi nästan r ådlösa . På e. m. kommo de 

igen och försökte å ter atl uppegga folket 
emot oss. Sent på kvällen ville de göra 
åverkan p å tältet, medan några började 
ivrigt disputera med predikanten därinne. 
Men vi, predikanter turade om i vakthåll
ning utanför, va rför deras uppsåt ej kun
de utföras. På a ndra dagen var det lika
dant. Då de inte kunde skrämma oss, 
skulle de börja överfalla oss med hugg 
och slag och förstöra tältet. 

" Då uppmanade vänner oss att upphör a 
med verksamheten. Ryktet om vad som 
försiggick hade nu spritt sig till landet, 
och så kommo diakonen Pei jämte andra 
bröder och uppma nade oss att nedtaga 
tälte t, så att den dyrbara duken inte skulle 
förs töras. 

Vi hade dag och nall legat i bön till 
Gud, a lt han m ft tte vlinda denna nöd till 
välsignelse och lå ta oss bli till Guds na mns 
förhärligande, och han hade ocJ,så givit 
oss en s tor glädje i våra hj ärtan vid tan
keII på att han givit sitt liv för oss och 
bere tt åt oss en evig salighet i sin him
mel. l\lt auses värd a a tt nu en liten tid 
lida smälek för hans skull, det ä r ju blolt 
en stor n~td . 

Dess utom är agitationen emot kristen
domen framdriven huvudsak11 ge n av skol
un gdo men ; vad handelsmän och det van
liga folket, i synnerhet jordbrukande ldas 
sen, beträffar, så, fas tän de inte kalla sig 
vänner till församlingen, så högakta de 
henne dock i sina hjärtan mera ä n förut. 

Myndigheterna i provinshuvudstade n ha 
ock flera gånger utfärdat proldamationer 
om att församlingen och missionen skola 
besl'yddas. Tillstånde t i Pucheng är nu 
t. o. m. något bältre än det var förut och 
militären är sådan den var förut. 

Vi hoppas varmt, att pas torn med hela 
sin familj skall med snaraste komm a till
ba ka för a tt vårda Guds hj ord, på det att 
hj orden inte måtte andligen kallna och 
förskingras. 

Då vi för ag itationen i Pei-shui inte 
kund e predil,a där, ha vi gäll söderut 
med tältet. Tacksamma för Eder förbön 
och med fridens hälsning t il! hel a famil
jen, tecknar vördnadsfullt 

Tung Ch eng Fang . 
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Från föreståndarens på fältet arbets
rum. 
Detsamma är nll förlagt till Peking. Vem 

kunde väl förutse det? V~Il-t hopp att alle
sammans i oktober kunna få återvända till 
Sbansi gäckades, som bekant torde vara, 
på grund av det nya inbördeskriget, den
na gilng mellan »mönsterguvernören» och 
Chang Tso-lin. 

\' i beklaga a lla, a lt den präk tige Yen 
I-Isi-shan, skulle låla sig dragas in i den
na konflikt. Man vill påstå, att han var 
tvingad därtill och ej rådde över siluatio
nen. Somliga av hans generaler lära vara 
i sympati med söderns parti. Det innebär 
emellertid alt provinsen Shansi, som un
der alla dessa ~r varit skonad från krig 
och följderna av krig, nu måste vidldin
nas följdema därav. Marskalk Feng Yu
hsiang och Yen samarbeta nu . 

Bland missionvns vänner' råder helt visst 
en lindi-an angående den s,l mycl~et om
talade marskalk feng. Kanske följande 
manliga och opartiskl'l omdöme om ho
nom aven av hans bästa vänner och 
tr'ognaste försY::lrare, samt aven som mer 
än n[lgon annan utlänning l<änner ho
nom, d :1'. Jonathan Gororth, kan tjäna till 
att bibringa en n[lgot så när rätt uppfatt
ning. D :1- Goforlh skriver som följer: »Då 
marskalk Feng förliden höst (1926) åter
vände ' från Ryssland, hade jag ett två 
timmars långt samtal med honom. Jag 
fiek då det intrycket av honom, att han 
var en man, som förlorat sin första kär
lek. Det är ej möjligt, alt en person på 
samma gång kunde bibehålla den första 
käl-leken och lägga i dagen ett sådant 
främlingshat, som han gjorde. 

Ryssland föreföll vara hans ideal. Han 
försäkrade, att han icke var bolsjevil<, 
men hans l<onversation var full av de 
principer, som bolsjevikerna kämpa rör. 
De hade lyckalS a tt missleda honom till 
den grad, att han uppriktigt trodde, att 
Ryssland var den förnämsta av de krist
na na tionerna på jorden. 

'1 vilken stad finnes väl så många kyr
kor som i Moskva', sade han. Under påsk
högtiden är det brukligt a lt i Moskva an
ordna anti-kristliga processioner. Det å r 
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marskalk Feng var där, voro de emeller
tid inställda. De visste, att det skulle vålla 
anstöt hos en så uppriktig kristen. Detta 
år var marskalk Feng ej i Moskva under 
påsken, och därför kunde man tryggt för
nya de kristendomsfientliga oppositions
demonstra lionerna. 

Marskalk Feng förklarar, att han är en 
lika uppriktig kristen som förut. Jag är 
av den uppfattningen, att han äl' blind 
i fråga om sin verkliga ställning inför 
Gud. Jag har ej det mins ta tvivel om alt 
marskalk feng och många av hans gene
raler verldigt blivit födda på nytt, men 
tror, att de bedrövat Guds Ande den stund 
de upphörde att först söka Guds rike. Jag 
har all anledning alt tro, att hans för
n~imste general, Chang Chih-chiang, allt
fort är en uppriktig Jesu lärjunge. Genom 
alt ej helt stå upp för sanningen, ha emel
lertid Feng och hans män förlorat mycket 
av sitt forna inflytande och förorsakat 
kristendomen s tor skada. Vi tro, att Gud 
skall återföra dem till sig, men kanske han 
ej kan använda dem så, som han förut 
gjort. General Chang upphör ej alt upp
mana sin förman att vara stark och modig 
och ånyo giva Herren den första platsen 
i sin arme.» 

Angående siluationen i Kina, säger d:r 
Goforth så hoppfullt följande ord, som vi 
göra väl uti att lägga på hjärtat: »Under 
Iörhållanden, som voro mycket mörkare 
än de närvarande i Kina, blev Judson så 
fattad av 'den himmelska synen ', att han 
kunde utropa: 'Kristendomens framtids
utsikter i Birma äro lika strålande som 
Guds löften!' - 'Se, där komma de fjär- • 
ran ifrän, ja, somliga från norr och andra 
fr ån väster, somliga ock från sineernas 
land.' - S11 länge som vi fasthålla vid 
tron, alt detta löfte gäller nordanländerna 
och kontinenterna i väster, så väl som 
Afrikas söner och döttrar, maste vi ock 
vänta, att Kinas myllrande miljoner skola 
bidraga med en väldig skara. Den store 
Herden, som gav sitt liv för fåren, har 
ej anseende till riken och folkslag, och 
han up hör ej att söka eIter sina får, tills 
de alla äro uttagna från alla riken och 
länder, Kina inberäknat. Alldenstund 
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Kina är inbegripet i 'S~l iilskade Gud värl
den ', kommer Guds välsignade Son icke att 
svika eller bliva missmodig, Ulls dess hans 
frälsande nad är ännu mera krafligt ut
bas una d bland Kinas ofrälsla miljoner. 
Den levande Guden själv har planterat 
kristendomen i Kina, och alla helvetets 
legioner kunna ej rycka upp den plantan.» 

Här i P eking ha vi nu hunnil a lt kom
ma in uli de nya förh ållanden a ganska 
bra , och vår hjälp i a rbete t är eftersökt 
av de olika mi~s i o nssäl1skapen. Litet var 
ha vi v:lra uppgiftel' och kä nna oss glada 
över att kunn ;:, även här, f,i verka Her
rens verk. 

Broder Henrik Tjii der ii lerkom i går 
från en tjugu da ga rs missionsresa inom 
metodisternas distrikt i närhelen av Pe
king. 

Frtm v,lrt eget fitlt når oss underrät
lelser a v olika slag. Vad som gör oss 
smii rla är alt en viJlolärare varit yerk
sam och s lällt lill stor oreda inom några 
3 V v;lra församlin ga r i Sh ansi. Se Apg. 
20:29, :~O. Gal. 1: 6, 7. 

Om della kanske dock de som äro på 
platsen skriva va rför jag avstär och vill 
endas t mana Lill ivrig förbön. 

Ett varmt lack för det sna rt tillända
lupna ;\ret och val' maste tillönskningar 
om ett golt och vii lsignat nyår! 

Peking elen 10 december 1927. 
August Berg. 

o Bönesvar. 
Fröken Lisa Gustafsson skriver i elt pri

vat brev, datera t Peking den 4 dec .. föl
jande: 

Genom de öVl'iga syskonen h ar du sä
kert hört om, vilken rik tid vi fått upp
leva hiir i Peking, o('h om det ocksu blir 
upprepningar av vad du hört förut, så 
m~l s te jag ändå sl<riva litet d ii rom. Våra 
hjärtan äro fulla av det ,vi se Guds Ande 
verka i människosj älar här. 

Under första veckorna i Peking, då vä 
gen till fältet stängdes för oss, var det stor 
missräkning i mångas hjärtan, men Gud 

har i s tor kärlek vänt denna missräkning 
lill vä lsignelse för oss alla. 

DCI vägen till direkt arbe te var stängd, 
blev det en brinnande längta n i allas v[lr a 
hjärtan alt vi genom bön skulle Ia vara 
med i arbetet för våra egna på fälle t och 
för arbetet in om olika missionssä llskap 
h är i Peking såsom aldrig tillförne. Vi 
l,ände, alt vi liksom vilJe sälla in hela vilr 
kran i bön och taga upp förbönens ar
bele. Så börj a de vi samlas li Il daglig för
middagsbön, d[l vi ocks;\ började bedj a 
Gud öppna dörra r till arbele var nu Gud 
fann för gott, och bönesvar bör jade snart 
komma. Flera av syskonen ka jbel es fin hit 
ä n dit, och vi, som ej fingo direk t arbete, 
fingo stå bakom i förbön för dem, att de 
målte j'; , se frukl i s ilt ;1.1- ])c le. Stl låg 
Maria Ny lins at'be te i Melodistrrna s kvin
noskol a oss tungt på hjärtat, besöken p[l 
sjukhusen, Morris BergJi ng och ha ns ar
be te bland eleverna i metodis lernas prec1i
kantIdass, mötena p å ~Ilderclomshemmet, 

rii ga tukapellen m. m. 
Vi få nu r edan det ena bönesva ret efter 

det andra. Särskilt gla da ä ro vi över det 
Andens verk, som begynt i kvinnoskola n, 
där de t förut kä nts S~I andligen dölt och 
lw llt. Av de 6 kinesliirarinnorna dii r VOI'O 

endast 2 förut levande krisln a, men under 
denna veckan ha a lla de el kommit igenom 
till liv i Herren Jesus och villna nu om 
sitt barnaskap hos Gud. Så ha ocks[1 
m i\ nga av eleverna kommit igenom fr [1D 
mörker till ljus . Somliga ha härligt kom
mit igenom och sidIla av s in nyvunna 
frälsningsfröjd. 

Under veckan som kommer vilj a vi kon
centrera vår bön på den manliga skolan. 
En serie möten skola nämligen hållas för 
predika ntklassen där, och vi bedja a tt 
dessa möten må bli Guds väg alt dä r över
bevisa om synd och dom, så a tt livet ock
så m1itte tändas och stärkas hos m änga 
av de blivande predikanterna. Ja, du för
s t~IJ-, alt vi leva i en underbar tid, då våra 
egna hjärtan blivit s tärkta och veder
kvid .la av det Andens ver.k vi fätt se ut
föras i så m ånga människosjälar. Knappt 
någon dag går utan att än den ene än 
d en andre l<ommer hem och förtäljer om 
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nya bönesvar och om huru Gud få tt frälsa 
själar. Gud hjälpe oss alltfort al t vara 
trogna i förbönens ämbete för dc nyfrälsta 
och för de olika uppgifter "j nu tyckas 
f:l mer och mer. Om öppna dörrar till ar
bete behöva vi nu ej mer bedja, men kan
ske nu än mer a tt vi måtte så förbliva i 
Jesu gemenskap al t vä lsignelsen måtte 
flyta ut genom oss. 

"Säg dem, aU Jesus dem äls
kar också." 

Fannyerosby, den blinda författarin
na n, vilkens så nger äro kända ö'er hela 
den 'l,ristna världen, var i Amerik a närva
rande vid elt större möte, då hon bad att 
W säga några ord. Det var en fråga, hon 
ville framställa : Fanns det bland de för
samlade n~lgon liten gosse, som ieke hade 
sin 11101' i livet, och ville han i så fall kom

rna upp på plaltforme n och Hlta henne 
lägga s ina h änder på hans hu vud? 

En lil en moderlös gosse kom snart HPP 
på platt forme n, oeh honom omfamnade, 
kysste oeh välsign ade den blinda. Hela 
församlingen Linde sig h ärav djupt gri
pen. Hemkommen fr~ln mölet skrev hon 
den kända så ngen: »Rädda de döcnc1e» 
som slutar med orden: »Säg dem, alt Je 
sus dem ~il ska r ocl,så !» 

Evangeli sten Sankey sjöng m å nga il )' 
därefter nämnda sång vid ett möte i S: t 
Lo uis och berä ttade därefter den rörande 
händelsen om Fanny erosby och den lille 
moderlöse gosse n. När han slutat, reste sig 
en man bland åhörarna och sade: )) Jag är 
den gosse, som Fanny erosby välsig nade. 
I-rennes kärl eksfulla handling gjorde S~{ 

djupt intryck på mig, alt jag aldrig kunde 
glömma de n, och jag fick ingen ro, förrän 
jag, ung som jag var, hade lämnat mig åt 
Herren Jesus.)). 

(Ur Sa nningsvitt net.) 

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

l7H. B;jll rbäcks ln i s~ ioll Srörsamli llg 2;) : 
174:-, . K H., Ursvik"lI , gm A. B. , SkelleCteå 30: 

Allmänna missiollsmedel. 
1726. Skä lderviken, syföre ning ;;0 : 

1746. N . S ., t ill E. njöst rö LU S undern., ;;m
1727. A. D-n. Sala j O: 

d:o lO : 
1728. L. O. , SthlIn l, " en sparbi;ssa tömd 1749. A. N ., K iOlstad 15: 

d. 28 nov ." 45 :  17:;0. Alnö Lu tl! . ,Jung-fruWren., beh :'i lln . 
1729. G. J., .Jk p,!;r :32 : 22 fl'. en sammankomst "id Hauna 
1731. Tofte r yd s Jl) [g 200:  'Vangs be.'ök 44: 
1732. B rstorps nll'g l.~) :  17:;1. Säby Arbe t.s förcnillll' G.; : 
1'/:13. M iss ionsruede l fr. Mora, g-rn :M. S. 21: 90 1752. K J., Boden, till J. Asp1)ergs underh. 100: 
17:14. G. G ., Uppsala 17:  1753. A. R., ~{a lmö j O: 
17:);1. »T es tmnen tsmedel fr. okänd » 2,000:  17:'4. Koll. i Ma ri eb)T, vid H a nna ,Vaugs
173G. Ko ll -medel, insarul unoer l . E ng  22 : 04besökbäcks resa inom Ö. H. K. U- d 1755. D:o i Bra llå s . ~Ie ll elpad , vid d:o 12: 96 

:;- 27 nov . 1~27 : Boda 11: 7;', Mör tc  1756. Eli g'l'und fc ro mn fran en )! HUllllal Jnisr y r! J3: -, Björkö 15: 72, Nagl arp sion svän i Skön sbel'g, vid d:o 5: 
l R: OR. N li_by 28 : 36, Hjii l tal')?d 7: 2:,. 17:,/. A . , S kön sberg. v id e1:n lO : 
:bckenja 0:;'0 . HveLla nda -11 :;'0, H ol s- c,:1758. S. och s kolbarn, d :o, vid d:o1)" 1:" GO, Rösa 8: 3:', Bäcksb cdu 1759. Skönsbcr g s missionssyWl'cniog vid
H:-, So lberg 13:23, Lämnhn lt 4: - , d:o 20 : 
:1\'ye 22: 39, Od shult 5 : 30, Slät tåkra 17GO. :i\Iiss ion svänller i H ii.ggenas , g rn H. 'V . 2.'): 
~O : -. Ovlanrl ehu lt 24: 11, Linclo l7li1. Tacko Ci'er fl'. Onä lDnd 20: berg :i: 79. Rus nii s 31: 88 , )[anlre 1762. K. F . U. K:s Ccntrall'ö rening g m K . 
lund 17: 79, ]." iftl c knll 9: 4j, U I1'ik s hl . A . t ill M. 13jörk lunds n nderh . 50: rla l 2G : - 387: 

l7G3. Kull. i G l'ytgoöl. gm C. A. C., Ljus1,3,. » l(ina\·~in » . till luissionär Bloms fa llsha m ma l' 26 : 
underb å ll 200: 

17~S. R ösa Jl) [go 10: - 1764. D:o i Finspiing, K. F. U . M., ' gm
U . s. JO17:):1. ;» 'l'acl(off ' 0 ' , p;m ~I. .J'J D;jörköbY 10:

1740. »A nnic» 10:  1760. G. W .. A dclÖv. reseb idrag: o 
17H. »T vå miss ion _v:l llner », ti ll S. :M. K: s 1766. Kol l. i Olml:'lad , g-m O. L _. Hrö t. j emark 9 


Hl'bete i Kina, g-m L. R, Filipstad 19' - 1767. D:o i \Tirona, gm W . R . l j 

1742. »K S. Rödj onii,-, III : - 1768. 
 n :o i Skilli llga l'yd, g m A. P. 67 67 

l 7·j3 . 1(. E., G:a ('pp, ala 20:- 1769. 'f abors lnfg 



14 S I N I M S L A N D, 	 5 januari 1928 

liiO. Koll. i Hagshult gm G. A., Klevshult 43: :)3 1844. Inkomna med e l vid försäljn. i Krist
1771. D:o i l"ry ele , gm C. O. 9: - dal a 192G. ~m K. O. 494 : 10 
17n. D:o i Rahult, gill u:o Iii: - 1845. i\Iiss iolJ sotfer i Bråbo 14 /11 1:1: 87 
177:3. D:o i HörJ e, gm N. H. 13 : 05 18~6. D:o i Kl'oxhnlt 15/11 S: Iii 
1714. D:o i Galtås 1', . - 1847. D:o i Fag-erhnl t 16 /.11 Ii : 92 
17h D :o i Nederby. g'm J. S. 12: - 1848. D:o i l\Ialghultokog 18/11 4: 70 
n 7G. Kineserna s Vänner. Värnamo, rese· 1849. Biurag- t ill missionurel'Jlus reso r 20: 

bidrag' ~5: - 1850. Missionsoff el' i Oskllr~ hamll 1~ /1l 2~: 23 
liT,. Koll. ( Bor, g m A . J . Ii: 50 18j1. D:o i l\1önste l'äs 20 f U 27 : 17 
1778. U . H., Brötjellwr!' J: - 1852. D:o i L:ill ngbyhollll 2.j/11 10: ot) 
li7~. G. S ., Stockaryu 5: - 1853. D:o i W ass LllOlösa :!G /ll 10:
li80. K oll. i S iivs jö, gm H. N. 1j: - 1854. D:o i Södcl' il.k ra 27/11 ~8: 15 
1781. A. J., SI,eue j ~ - 1855. D:o i Gök a lulJd 2 / ll :t6: Gli 
l78~. MIg i Nässjö 10 : - och k oll. i Nässjö l ori. D:oiTl'ekantcn 29/11 2i:2:J 

10: - 20: - l "57. n:o i ~! ossc bo 30/11 11: O., 
1783. Koll. i 13odal'ors. gm ,T. K. H8: - J ~ :J 8. D:o i L,illng-oy 8/1~ 7: SI) 
178~. D: o iDetel, N ä " jö, :::m S. G. 1:J: - IS:,!!. D:o i Lj un g by 9/12 lt: 20 
liR;;. S . G ., Nässjö 100: - 181;0 . » U ndsiitl Hill ::: t ill dc heli:::n » JOO : 
17~G. F. H., Dn vbo , tio lIde 12: - 18l.i1. ) ~[ å Jldags~yf(jl'en ingen » , gm E. A. . ;jO : 
1i87. Tentlllllok r ctöen av Kri stl. Uugd.· 181,2. H)'u, s )'fö r e n ilJ !': JO: 

fÖl' ell illg' '/;"): - 186::' IlI ga r ps Ungdom s fö r eni ng, till J lI
1788. Hörle i\H ::: ~;;: - dith HnlLqvi st. ulld e rh. l .j: 
liRa. Koll. vid ungdome ns b ö nestu nd i 18G4. Gå vo medel frå n a "lidn e X. P ..J.. g-lll

Grp.Un , gm A. K. l i: :,0 S . A . A .. R ög-a n ii , :)30:
li90. H cb l·. 9: i~, ti ll R. A)lde rsons undel' ll. 200: - ]8G;;. A. A .. ;.!:Ill .J. F .. )(rHlJl i'o rs ~: :,1) 
179~. »Ulnnka p enga r och ettöring a r i H e r- 18(;6. J. N ., g- lll d:o ~: :>0 

rens .Jesu v älsig nad e namn av O. 1867. B. S .. ;.!:UL <1:0 	 :, : 
ue ll H. K .. Lun u :j: 60 I SGR. T. G.. .'!' lll el: o l: ;'0 

l i!I:). E. S. U., K " t ri ncho l nI 1:,: - 18/1. »F ]' [l ll sy Cör c lllllgon för Jlcdnillg'ar 
1i!11. Va ll s .iu kyr k l. s ykrc tö (jO: och La p pa r» . ~ lH J[, ~'-\.. , K~·id:..;k r ull a ~ ;,: 
liVj. Hänllaryds III fg ., 0: - 1872. A <l e lö fs syför on ing hO: 
17~r.. L. E. P .. öucs ltög 100: - 187:-3. ».E n IIljss i ou5v~in » . g m G. }r., Hii k ~O : 
li9i. 	 G re bo Kri ,tl. Ull g(l. -förcn in g , till N. IRl-L »Ollii m rHl ». gm d:o l/):

Eu:::biick s ullclcrh. 200: - .lS7f,. F. M .. Stiil l ber g- ~O :-
1798 . F öreninge n »Enig'll eb>, 'l'ranås ;;0: - l S7u. " Barbro, S\'(l!l och Björn », gUl V. H . 
li99. ö stra oc h Vii s tl'u .A .. rbe för e ll ing - Hidill g-e hro ~'-I: .-

a r na. Jkp!': Ii l877. »T ilL .J. lr: 8 ln innc », gm d:o :1.-,: 
1:'I Jl I. Inkomst vid miss ion sn llklion i f r e ISiR. K nr islo )'l's 1ll f g' J (l Jl: 

U. 30 /11 1~2i, gm K. L . 10U: - lR70. ( ' ..J. O .. E kcnii ssj iill :JI1: 
1801. E. S .. gill l;. A .. Hö:::anii , JO : .- 1880. >, H e r)'c ll ' del» ~O : 
1 80~ . »OTl ii l1l11d ») . gm d:o :):  1881. K oll. i A sI<on·d . g-m .T. .J . l !): 2:, 
1803. G. X .. Mal lJlö J.i: - 188~. n:o i Bodn , !':lll U. ,)., Stensji ill :" 
1804 . " Honens d e l,> .i O: - 188:J. A. K .. !';tons jiin . r es peng-Hr I;: - 
1803. T ill S . M. K. , g- Ill O. L. , Drul jcm" ,.k 300 : - 1884. Koll. i :\ ag- Ia rp, gom L. Il. ~~: :,1)
180ti, ») Ph. i 'rröne» 100: - 1880. B j ör kö H I fg- :JO : - . 
]80i . Flick[ö reniJ1 ~cn i V e tl a ll d a, au ktiollS- 188fi. K W .. B.iörköby- :" -

IiIed e l 1 8 ~ : - , s pa r lJ .· Ill cd cl 48 :- ~31) : - 1887. ::IL C., el:o 1.;: 
1808. Xa g- ln r ps Jll [g (i:J: J.888. E . . J.. d :0. ,)cn blorrtlll l:1 l: rsda~(~ n )H.I.
I SIJ!!. i\ !iilJ1I ~'e kc mCo: ].~l: - P H P[>[I S g" l' U\" » .-) : 
I~ I.l. Ranll'å ng c Kvinnoförcui ll g' :.0 :  J889. L ..J .. <1 :0, ([ :0 10 : 
1812. H. H., S Lhl m JO: - mJO . A ..J.. d:o. <1:0 5
18.13. ::IL R, Viix jii ~O : - 1891. E. ,L. d:o . c\: o 5: 
18H . " T acko He r p å tvåil rs< lngen ,I. 20 /11» :,0 : - JSa2. A. K , Ek e llässjii n , "" b. Il H. S. 0. 23: 12 
1815. Stcng'öl oeh Spj u tsbygds s" rö ren. , 180:1. » () n ~Ll1ll l d » c,O: _ 

»sy mötest ioöl' il lg-a L' » 5: 3S 18!IJ. l'lriksd a ls m r!': :10: 
]SJ(i. Olliillllld , g" Jl E. L., Ova llm y ra l: - 1897. n :0, r ese bidrag JO: 
1817. P. H. 10: - 189S. Gilvomede l. gm X. G. Etc ll181ll 1:>0: 
nns. ),OnUmnd » 189D. 'r ill S. i\I. K .. » ['ör sjuhlo lll SOlll g-:Ht 
1820. B c r:::,uj' ll > och '[' u \'<'1'1 8 Kina](['ets , Lill ö"er » 

Esll' iLl S.i(j ~t l'öm~ 1I l1 de rb. i l: - l !JOO. );;\..llk a l1 ~ sk~.in· » , g nl P. A., Eksj(j 
1821.. Koll. i Fahlmark [' /12 19: - Jao1. K N .. Göte borg
1822. Koll. v i,1 Kinamiitet i Skell eft eå 1902. Fn\ n Cll för'-ii!.ining- Snarcstad, g-m

G/12 lGi: Kl R.. L. :;0: . 
18"~ a. Koll. i Yt trc\' ik 7 /12 ~S: ,jj 1~0?. N. O., H usk v arll<l 1."): - 
182?' b. Tt rscc r ;;ä tt nill g fl" Il Skelle fteå 100: - 1 !10 ~. n., d :0. g m d:o lO: 
182·1. »)L. n., Nara . i Je~u kä rl e l\») 30: - 1:IU.). K. F. U. K ., K riöt ians tad, till I da 
182j . Sparb. .. lll cclcl från Nor a , »Tackoffer. Södcrbcr!,:s ulldc l'h. 

:::)C. ,jn.t!" kOJllmel' ~nal.·t ») jO: - 1907. Koll. v id udvenlsmötet i Skellef! c". 
182G. O. ,l. , Ol'l'viken i: 9j gIn C. G. 100: 
1827. E. K. , .o: m S. Jo.. Ysta d :,0: - J908 . Hl'ggestol'ps syföro nin::: 90: - 
].s ·2~. »l.;r )rHrias sparbössa», g' lll U:O 190~J . Kina-bönckretsen i Norrköp ing ~~: 07 
1"~9 . N . A . P., V ,irnam o 1010. :l-f. L .. gnl R. A. , .I"lisby 
1~30. ,>Fnln en hcmgä ngeu missiollsvän 1911. »1. W. » j: 

:;n1 .A ..T. , }(öping .jOO: - 1()J 2. E. oc h }of. Ph. T. l~: .jO 
1831. B. O., Hamburg, »tackotl'er åt Rer- 101:1. H. K . S a nda 10: 

J't'll » 50Jl : - 191-1 . Svensk a Allia nsmi " ionen ..Jkpg-, till 
l R::::!. »Tiond c. cnl. J-Icl'.rens bUlL> :111:- A ug. och August" B ergs undcrh . ~ ,OOO: -
U~;);'L ) Ul' Guds l'il,fl. j"()l"l' Iid » 10 : 191:; . D:o till H ug-o Linuen; underh . 1,500: 
lR:1·1. B jörke miss ion. rörsam ling n: ;, -; 191G. >, Gl.Inll a r » 40: 
1 8~.j. : ~[lk:t missiol1sl"iirs:Hlllirl)::: 1·1: - 10J7. nP . .:o.. 10:1: J, 2)) :~3: 
18ÖG. 1. A .. Norrköping . 100: - ] 918. D. S., '[riidet ~: 90 
1~'i7. A. E. 100: - ]919. K B.-L. , Jkpg l: ,0 
17:l~ . G. T .. U ll'icuh allln. rese l.)lLlrag 10: - 1920. OniilrJl.ld fr. }fedlc, 2-'m .A.. B ., Ske l
18ö~. G. D .. Ka r lsbol'g, d o ~O: - lortea lo: 
lS~ O. R. K., Bunl,eryd, d:o 1921. Offe rknvert fl'. A. L., gm el:o 10: 
1843. »Tacko[rel') 100: - ]9~2~. T<1ckoHer fr. R. B., ~rn d:o 10:

http:OniilrJl.ld
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1922 b. J. S. F li sby 	 10 : - 1993. Koll. fr. Hörsta friförsamling. jnl
1923, O. R. K . . - d , till deras missionä uagen 1927. t ill Axel Huhues underh. 18 ID 

rers und erh. Till C, oeh E. Blom 199~. Dankeryds friförs"mling 50 
fr, Skede 50: -, Ulriksdal 30:-. 199:; . Barkeryds Al·bctsföreniug 100 
Hjiil tllryds mrg 40: - . Liimnhnlts 1996. A. O., N'orderön JO 
mig- 25: - , Ekerda mig 00 : - S. J., 1997. A. R., Sthlm, sparbössemedel 2 31 
Sthlm. 10: - . 'fi ll Lind ens uuderh. 1998, Koll. i Hassie. jnluM:eu 
fr. Näsby 50: -. Ulriksdal till J. 1999. H, J .. Gbg 5 ;;S 
Hultq vlstS ulldel' h . 30: - . En blom- 2000. C, W. C. , L'eksberg 10 
ma IJå Telda Lindströms grav 7: - 202: - 2001- A. E .. i st. rör blolllmor på fröken 

J024, ös~by h et, av Risiulro mrg 50: - Frouthl Hammars bur 10: 
1925. T. S " Strän g niis 1002. RUnt" pil »Gastar och Anna Svens
1926. Del av makarna Alexallllerssolls, sons Donutions[ond) 6: 17 

;\la lmö . teslamente, gm A . E. L., ~003, A. Z.. Hälsingborg, till Li~a GustafH
1\1a Imö :i.38:" - "O nS nnde l'll. 50 : 

1927. ~) l~ru D. Thy~e...ens Jllinne» 100 : - ::OOJ, C. A., Visby jj : 
1918, M. L'., Bornholm 4: G5 
192U, C. L., Djurs holms-ö,ul' 50: - Kl' . 31,.;00: Sj 
1930, E. \V .• Häl illg-borg 33: 
1931. E. L ,. Köllenbamll. <I. 21 /12. till un· S. M. K:s Pension sfond. 

uel'h. av JLlissiullärerna på fältet 2,000 :- l,9L Mal. 3 : :1 :;0 : _ . 
19n2, K. S .. Huskvarna, hlIIvarsbidrag 40\1: - 19.)3. » Onlimlld n j.OOO: 
19a3, G, K., Bjöl'köby l:" 
19:)4. " En litc n julgåva av oll iimlllh 10:- Kr , j.OjO : 
19:35 , " Söodng:lioöt·iogar från Ida och 

Anna " , til l i\1i nni e Nie holsons Särskilda ändamiil. 
undurh, l ~: ~u 17-l7. "Frå n mit t lilla po tatisland. ti lL 

193r., Hög al'ps mfg 20 : - eVCl ng'oliedelars utd elan de i }{inH.») , 
1937. Koll ekter viu föl·cdtag l--'eder Lulel! , g lll ?IL J .. B jiirkiib,· S: 

g-m J. A,. Boden 3,: 10 1748. ;\1. O.. \f a lmö . t ill f ru Hillua T.i iid c l'. 
1038. Genom Ov ik ens Kri stI. L:ng-c l.-för- a tl an\'. ert. j'-'OltL :,0: 

0 11 i Il g'. fe. en n ådc8sys tCl' ::0: .. 1810, L. K, . Klin te m a la. till Ma ria Pet· 
19:39, E , L" Stil lm 21/12 ;;0: - te rsso n, t i Il d :o 2j: 
1f14(1. B. B" Slhl m, tionde JOO : - 1810, :Flll lösa mfg. t ill O, Cnr!en. alt nr,,·. 
1U Il, ,, '['nekotfel' » 700 : .- c ft . !!,oltf. 2:" 
1~42 , Kollekt fr. elt Kinamätc i Vi shr, 18H. L .• ::-I orrköpin g. till 111. Pe ttcrsso n 

g-n l G. 1'1. ~ : 3:; Ii I! d:o ~O: 
1013. G.. L , Visby 86 : S7 D :o. t ill fru Dag-n y B erglin g- , fö r d:o 10: 
l!l l·l. H. L" Viogå kel'. t ill Anu,,- .Tanzow; SUlII10 	K l' isll. Ungtl. ~fi) l' ell i n A' jO : 

n ndcrh . 	 10:  S. T., Dro tt ning hol m. för bibelkv . 
19~j . A, och L. .. d:o, tilL d:o 15:  \\'allg' 	'l'iao- -i, Puc ho w jO: 
J!)·16, l, TJ,. ,I :0, l ill d:o 	 .j: ~ »Ma ria och .To~ l » . Edd ~ l'yd , till 
19;)2. » Onälllu d » :>.000: - Bal' uh. i SinHlI ;;: 
10jG. Tabor~ IIlrg :;0: - 18%. BnrltC'll i Hi.i rnö san ds TI a rllh m , 
19j7. Borås ·Sjömarkens K iuakr ets 75: - grind pell~al' somm aron Hl2 7. t ill d:o 20: 
10j8 , F r;1n d :0. in salll l. vid Anna Er iks- J906, Ed,bYlls ky r k l. syl<rc ls . ti ll ,1:0, j ul -

SO ll S besök ;' 3 : - gåva ro: 
1!1 j 9. » Fl'~' n en I{inn vän» 30 : - 1047, J~ , s. E., Vin g-åkcr . för e'·fln::;:. 'fs iao 
1%0 , ,, 1\, H - Ills s pa rbössa, S t hlm " 1:>: - y ,llin g- 100: 
1%1, »Elins sparböss'l» , gm A. L ,. H e mse ;j: 2 .) 1048. Spurb. -mcdcl frå n söndag's~ko lhal' n cn 
1%2, A . H., NOl'l'köpilli: i 'löl' lel')' d . ti ll J . Uultqvi s lR, a t t 
19U;J, K. G .. S thlm anv, eft. g ot t !". , g-m A, .r. 10:
1 96~, Stiicl,ö mIg', t ill N. Eog bäe ks lI nderh. o,j: - 19·ID. Brstorp, U" g d.-föl' cning'. för cn 
19GG. Fl·,. n J, B" S th lm. »i stället fiir evn ng e li, ts 11 ml el'h , 100: 

bloOlmor på fru :llar ie Sjös tröros 19jO, K. S" Huskv a rna. li ll All!!'. B org' 
bå r d. 23 /12» 2.):- "erso ~cligcn att a ll". eH. goollr. 30 : - 

1%7, L, och O. F., Wit tsjii 10: - 10j1, } 'örs Ida saker av Agncs Forshcrg- f' 
1%8. H . och O. S., Lämuhult '10: - kvada loll ~kajl , att tillfa lla I,hih 
1!J(;a , E. S, , d:o ~: - k y rko bygge . 42: 
I~,O , H , S,. IL:o :1: - A, G., Ma lmö. för eva ng. Hsiao H si 
1971. " Ur lille H!lI'rys sparbössa » l: - ],ao Mit \Vei Tiell·che ll 250 : 
1072. L. S .• Liimnhult I D: - YJ.l;ding-afijrc llingc ll .l.Jibunon. Gb~. 
10,3 . Från n' g r a vänner p å mi ssioushem· till IUiJ. bland ung-e JIliiu i lloynng- 100:

met, »i st , för krans på fru ;\131'ie TJ • 1\[, F., t iII ilrHt kos l ll. för k " innl. 
SjöströOls bår» ~O: - selll , i Vuncbeng 1928, eller rör 

197:3. " E , K ,» 	 10: - annat mission sändlunUl :"000 : 
1976, U ll'iksdals UngllOl11sJ:Ören., s parb,-- 197·J. »En onäm nll v~in, en liten jnlg va 

mcue!. t ill BIolIls nude rh, :)j: -, lill Jlnl'nll. i Sinan » 10: 
till M. Li ndens undel'h, 3,j: - ,O: - 19/7, O. W., i\laJmö. rör c"aug:. Wang- Chii · 

1979. 	 ){, R .. MarianneilInd. " i st. för jul ping i Juicheng: 100: 
blomma på frko Theida LindströJU~ 1978. F. R .. Duvbo. till 0, Carl~u att Dnv. 

10: - cul. öv erensh: . 	 20: 
1980. :K~WV ); Rössjö skoJa, lIIedelpad 4/12 3: 94 
1981. »TilUigg » ' l: - K. G,11:1 : 
1982. Koll, j B ensjö, Bräcke 10: 23 

31,570: 851~S3, D:o i Sö~jö. Briicke 8: 50 Allmänna missiollsmedel 
198,1. D:o i Bergsvikcn~ Jnissionshus 23 : - S. M. K:s Pensionsfond 5,050 : 
1985. Resebidrag i Vigge 5:  Särskilda ändamål 	 6,115: 
1986. KolL i Hackås kapoll 7: 40 
19S7. R esehidn. g i Fill t a l: 7;} 
1988. D:o i On·viken ~: - Summa uuder dec. måuad 1927 Kr. 42,785: 85 
1989. Frän llli :;:s ioo arton j Orl'viken :;0: 
1990. H. A .. J,"Ksbcrg-. gm E. L, Mariestad 7: OG Med varmt tack till varje givare!
1!19L Karl-Erik och Sten, ti ll Carleus nn

derh .. gm d:o 50 : - »J.,.,ovn. Hen'en min ~.iäl och förgät i ~k c ynd 
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P r e n u ID e r a t i o n s a D m ä l a D. 

Missionstidningen 


SINIMS LAND 


anmäler härmed si n 3:3:e å rg ang. 


Missionstidningen Sinims La nd, orga n 
för Svenska Missionen i Kina, utkommer 
vill Gud även under år 1928 enligt samma 
plan so m und er föregåe nde år. Ansvarig 
utgivare är mi ssionsdirektor Erik Folke, 
varjämte missionsseheterar en Martin Lin
den m . fl. medverka vid tidningens redi
ge ring. 

Sinims Land utkommer under åre ts lopp 
med 20 nummer samt innehåller uppbyg
gelseartiklar, bibels tudier, brev fr än Kin a , 
meddela nden från 'hemarbete t, uppsa tser 
särskilt aysedda för barn och ungdom samt 
missionsnotise r från när och fjärran. Från 
olika håll h ar red. haft glädjen mottaga 
vittnesbörd om att vår t id ning HI tt vara 
till uppmuntran och välsignelse. Vi bedja 
att härmed få uttala ett va rmt tack här
för såväl som för a llt det kärleksfulla in
tresse för Sinims La nd , v ilket p [l olika 
sä tt ta gi t sig uttryck. Särskilt beder red. 
att till prenumerantsamiarna få uttal a ett 
yördsamt och hjärtligt tack för deras ut
hålliga och osjälviska arbete för tidningens 
spridning. 

Då nu . å rssk iftet nä rmar sig , "ille red. 
dessutom till envar av tidningens vänner 
rikta en innerlig vädjan om hjälp med 
anskaffa ndet a v nya prenumeranter. Tid
ningen behöver så väl det ökade eko no
miska stöd , som varje ny prenumer a nt till
för den. Men dessutom ka n och bör en ännu 

högre sy npunkt a nläggas plI a rb etet med 
a LL saml a prenumera nLer. Denna kan ut 
tryckas så: ju fler ny a prenumeranter, 
desto fler vä nner till mi ssionen och före
bedjare för densamma. Och ju fler före
bedjare desto större segra r i h ela det a r
beLe, för vilket Sinims Land vill vara ett 
organ. Må då tidningens vännet sj älva 
med ny frimodighet gripa sig a n med a r
betet för att samla prenumera nter och må 
de bedja Herren mana fr am och giva Si
n ims Land många nya verksamma vänner. 

Slutligen bedja Yi ocl<så Hl anbefalla Si
nims Lands r edal,tion å t vännernas h åg
komst i förbön. Red. känner djupt be
hovet av Guds nådefull a bistånd oc h väl
signelse, och denna gives, det veta vi , så 
so m syar på bön. 

Tidn ingen kosta r: h elt å r kr. 2: 25, 3 
!<vartal kr. 1: 75, h alvår kr. 1: 25. 1 kv arta l 
kr. O: 90. Sä nd till utlandet kosta r tid
ninge n kr. 2: 75. 

Prenum er antsamiare, som verl,s tälIa pre
numera tion å närm aste postkontor , er
h åll a mot insändande till expo av postens 
kvittenser. kr. 2: 25 för varje G-tal ex., men 
då int et friexemplar. 

När 5 ex. ell er därutöver rekvireras fr an 
ex p., erhålles va rt G: te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis irån expe
ditionen . 

Redaklionen. 

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

Expedition: Drottninggatan 55. Telegl'amad ress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
II I. - Jullankar 1(:)27. - Det nya ~l rct. - fred cia Hammar. - Stcningevanncr. 

fr:il1 Hec!. oc h E xp . - - »Den lattiges v~ill.» - Fdn missionär erna. -- »Säg dem, a lt 

Jesus dem älskar Oc!, SlU> - Redo\". - PrenuITierationsanI1l iilan. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v ~~~ 

S to ekholrn , S"pllska Tr yc1:c rl a kLicbolaget, 19~5. 
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ANSV AR1 G UTGl v ARE: E. FOLKE. 

ETT LÖSENORD FÖR DET N Y A Å R E T. 

Jl'l itt folk skall bliva mättat 

a v mitt goda, säger 11l:ITcl1. 

Jer. 3 I: 14· 
Profeten Jeremia, som levde i en 

tid, då Israel var förtrampat av sina 

fiender, förkunnar, att det komme:' en 
tid, då Gud vill återföra sitt folk ur 
den babyloniska fångenskapen. Och 
om denna tid säger han: ,)De skola 

komma och j u b l a på Sions höjd och 

strömma dit, där Herrens goda är. 

Deras själ skall vara lik en vattenrik 

trädgård. " J ag skall", säger Herren, 
" förvandla deras sorg i fröjd, trösta 

dem och glädja dem efter deras be

drövelse . .. och mitt folk skall bliva 
mättat av mitt goda. » 

Samma löfte ger Herren de sina 

ännu i dag. Det står klippfast och 

orubbligt. Medan Jerusalem ligger i 

ruiner, folket befinner sig i fången

skap, all t ser hopplöst u t, säger pro
feten, att den tid snart skall komma, 
då man skall jubla på Sions berg. 

Kan också d u vid början av det 

nya året j u b l a, eller hur har du det? 
De flesta människor kunna blott 

sucka, knota och klaga. Tillhör du 
dessas skara? Du känner måhända till 

berättelsen om kanariefågeln? " Det 

var den vackraste kanariefågeln, jag 

någonsin sett», yttrade en besökande. 
»Ja », svarade ägaren, "den är vacker, 
men den sjunger icke mer. Den var 

förr en den allra bästa sångare. Jag 

hängde dagligen hans bur vid fönst

l-et, och där hörde han dagen igenom 
sparvarna. Till sist upphörde han att 

sjunga och piper nu bara som en 
sparv. » 

D u lever i en värld, som icke kan 
jubla. Väl kan den roa sig, men ald

rig av hjärtat glädja sig. Och så kan
ske du under det du varit tillsammans 

med världens barn, liksom glömt att 

jubla, lagt bort att ur djupet av ditt 
hjärta sjunga: »Lova Herren, min 
själ! » 

Förstår du, vad Gud vill säga dig i 
början av det nya året? Under de sista 
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veckorna har du hört så mycket 

om gåvor och kanske också själv 

fått taga emot en myckenhet gåvor. 

Men h a, d u o c k s å f å t t n å g o t 

'" v G u d? Han säger: »M itt folk skall 
bliva mättat av mitt goda » eller, så

som orden också kunna återgivas: 

" Mitt folk skall i överflöd erhålla av 

mina gåvor.» Mitt folk, vill Herren 

säga, skall mättas med mitt goda, icke 

blott när det gäller timliga gåvor utan 

även andliga. 

Varje sak har två sidor. Så har 
också varje människa två sidor. S. D. 

Gordon berättar från sin barndom 
följande: ,,1 vår trädgård låg direkt 
på marken en planka, avsedd att gå 
på. En vårdag, när solen sken som 
vackrast och jag och mina bröder voro 

ute och lekte, togo vi oss för att lyfta 

på plankan, som var mycket tung, 
och härvid fingo vi se, att under den 

kröpo allehanda g .r:a, svarta, slemmiga 

masklika djur, vilkas anhick uppfyll
de oss med fasa. Mycket fort släppte 

vi plankan och spru:1.go därifrån. Men 

snart drevos vi av vår nyfikenhet att 
upprepa leken. » 

Så har också varje människa två SI 

dor. Översidan är att förlikna vid 

söndagsrocken. Men hur ser det väl 
ut på undersidan? 0, säger 

Herren i sitt ord, att du vore antingen 
kall eller varm! 

Hur ser det ut på undersidan eller 
ditt inre? Det är en allvarlig fråga, 

som du bör göra dig själv vid årets 

början. Hos oss i Tyskland brukar 
husbondefolket alltid på nyårsdagen 

göra upp med sina tjänare, om de 
skola stanna eller icke eller också an
taga nya tjänare. Så träder också din 

himmelske Herre och Konung i dag 

inför dig och frågar: » Vill du också 

detta år vara m i n t j ä n a r e? » Eller 

om du ej förut varit i Hans tjänst: 

"Vin du bliva min tjänare och tjäna 
mig, varhelst jag ställer dig - det 

må vara i fabriken, i verkstaden, i kö

ket, eller var det vara må? » Du står 

inför eU avgörande, du har att säga 

ja eller nej. Har du gjort klart för 

dig , "ad du viii svara? 

Ofta vet du icke, vilken väg du skall 

g å . Svårigheter omgiva dig på alla 

sidor. lillen din Gud säger, att han 

vill leda dig på en väg, på vilken du 

ick e skall gå vilse, om du också hör 
tiil de fåkunniga. Märker du, att du 
är så vanmäktig, svag och hjälplös 

och försagd, att du Icke kan reda dig 

själv, och har du ingen människa, som 

kan hjälpa dig, glöm ej, att vid din 

sida står H a n, som lovat att giva de 

trötta, de maktlösa kraft från höjden, 

så att du åter kan börja jubla. 0, vår 
Guds godhet! Den är icke som män

r.iskors godhet. Ett franskt ordspråk 

säger: »När du ger någon ett glas 

rnjölk, skumma då inte först av gräd
den!» Med människors godhet för

håller det sig ofta så, att när de skola 

visa någon vänlighet skumma de först 
av grädden. 

»Så skulle jag aldrig göra!), kanske 

du med förtrytelse utropar. Nå, nå, vi 

vilja se. Dagligen gör man den erfaren

heten, att människor förminska värdet 

av sina gåvor, sina välgärningar, sin 

hjälp, genom att taga undan det bästa 

-- med ett ord, de skumma av grädden. 

Där bor t. ex. en gammal faster. 
Genom allehanda lidanden och bräck

ligheter har hon blivit fängslad vid 
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sitt rum och blir nu - oklanderligt 
kan man säga - betjänad av sin brors
dotter. Rummet hålles alltid i bästa 
ordning, hennes kläder likaså, och ma

ten är alltid väl lagad. På morgonen 
kommer brorsdottern in för att hjälpa 
sin faster, städar och bär så in den 
efterlängtade frukosten. Vilken veder

kvickelse kunde icke denna stund 

vara för den ensamma fastern! Men ty
värr har den unga vårdai"innan den 

fula vanan att först skumma grädden 
av mjölken. )) Ack", heter det, ), i dag 

har jag så mycket att göra för egen 
del, att jag vet inte, hur jag skall 
hinna med allt. » Och så skötes den 
gamla om på ett jäktande, ovilligt sätt. 
Eller ock heter det: ,, 0, så bra du har 
det, faster, som helt lugnt kan ligga 

kvar i sängen! Jag skulle också behö
va ligga, men något sådant får jag 
inte tillåta mig. » Eller: "Nej, vilken 
god aptit faster alltid har! Magen är 
åtminstone inte sjuk. Jag skulle ock
så behöva äta mer, men har ju aldrig 
matro )" o. s. v. Vanligen svarar den 
gamla med stilla tårar på sådana icke 
alis i ond avsikt uttalade ord. Men 
någon vederkvickelse äro brorsdot
terns tjänster sannerligen icke. S e, 
grädden är avskummad på mjöiken! 

Eller, när du har att förlåta en män
niska, på vad sätt födåter du henne? 
Du säger kanske, att du förlåter hen
ne, men låter henne på samma g ång 

förstå, att du håller henne för både det 

ena och det andra. Du förlåter, men 

_. har först skummat grädden av 

mjölken. De flesta mänskliga välgär
ningar äro intet annat ä.n avskummad 
mjölk. Det bästa fattas! 

Men på. detta sätt har,dlar icke Gud. 

L\ ~ D. Jn 

Han ger alltid det bästa. »Din sjäL, 

säger Han, »skall vara lik en vattenr.ik 

trädgård. Mitt folk skall bliva mättat 
av mitt goda. » Av idel kärlek och 

barmhärtighet har Han dragit oss till 

sitt hjärta och kastat våra synder i ha
vets djup. » Han blev fattig för vår 
skull på det att vi genom Hans fat

tigdom skulle bliva rika.» 0, att du 

en gång lärde dig förstå Guds god
het! Vi hava så vant oss att bakom 

nästan all mänsklig godhet sätta ett 

frt~ getecken, att vi ofta göra så även 

i fråga om Guds godhet! Men sådant 
bedrövar och smärtar Gud . 0, pröva 

en gåi1g din Guds godhet! Han tuktar 
oss stundom, men det är till vår fost
ran och blott ett uttryck av Hans 

kärlek. Tvivla icke på din Gud utan 
förtrösta på Honom i allt! 

Gud säger just på denr.a nyårshelg 
till dig: »Kom till mig! V i 11 d u 

i c k e v a r a m i n? Blir du min, då 

blir du också mättad av min godhet. » 
-- Ja, du skall bli överväldigad av 
Guds godhet och kan icke annat än 
u tbrista: " Min själ förgät icke, vad 

gott Han har gjort, Han som födåter 
dig alla dina missgärningar och helar 

alla dina brister. » Han viII giva dig 
kraft från höjden. Om du också under 
detta nya år skall möta många svårig

heter, din Gud står vid din sida. Och 
även om du har att gå genom dödens 
dal, skola Hans käpp och stav trösta 
dig. Du skall bliva överväldigad av 

Guds hus rika h åvor och finna, att 

vad intet öga sett och intet öra hört, 
och vad i ingen människas hjärta är 
uppstiget, det har Gud berett åt dem 
som älska honom. 

E r n s t L o h m a n n. 

http:vattenr.ik
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Trettondagens möte l Stock
holm. 

A'.e r ha \Il Hdt samlas en Trl'lt o nd ed ng 
Jul lill en högt idss tund rör ,l it L\ ('lt bud 
s kap fr ;"111 Gud, gemensa mt framhi gga dc 
m [tll ga och s lo ra biille~iJl\nen n och [r,lm
bära oHergflYor. 

En s[ldan hÖg tldss lulld ii r ocks:\ ett min
nL'ss tund. Tankarna ga lillbak a till ;'tr, 
som gilll, och lill dc milnga, som d:l I"o r o 
med prl den elagens mött', men vilk a nu 
saknas. Det ~ir cn s[(Jr skar a a v dessa, 
som nu ~iro hemma hus Gud. Vi millna s 
dem med tacksalllh et och t,l eka Gud för 
deras ins:ll s i vflrt gemensamma a rbele. 

\l.i ssiolleIlS o rdföra nde, önrstc H. lJ i ll
IICJ', började mölet med <l It liisa orden ur 
Ps. 13G: 1: »Tacl;en Herreil , ly h an ä r god , 
ly hans n~td varar eYinn(Tligc n.») .\ven 
Eiste han i Mall:. G: 6 om dell enskilda bö
ll Cll och i \Iall. 1 ~: 19, 20 onl elen gemell
samma bönen samt fr alllhöll Yikt e n och 
välsignelst'n av b~tdaelera. 

Däreft er fra mlade öH'r s le D. SYl'll sb t 
\li ssionsr~ldel s upprop till bön iivcnsoll1 
Y<ld Sve nska !llissionen i h.in a särsldlt nu 
had e a lt lacka Gud för OCll bedja o m, va r 
efler han ledde i bön. 

Yi h ade den gl ädj e n alt den dagen ha 
miss ionär Joh. Aspberg med oss. Inn81l 
han börja de alt tala, h äls<!r!C övers te Dill
IllT honol11 va rmt välkoll1men h em. Nlis
~io n är Aspberg kom i november h em fnlll 
Kin a . Det yar mån,r; :l ting, vi nu fi.n go 
höra, 5 0111 s tli mcle vlll'a hj ä rta n till 1 ~IC" 

och lov, Guds ord skall icke rtterkomma 
Eträngl. (:\nteckningar fr ~tn missionä r 
.\ spLergs predil,an kOIT\lner alt införas i 
nii s ta nummer av Sinims L a nd .) 

\Iis sio nsclirek tor E. Folke , som avslula
de mölel, fr amhöll h ur usom vi a lldel es 
särskilt böra tacka Gud rör den uppmunt
r a n h a n gi ver oss genom våra sysko n, 
som komma hem fr i1l1 missionsfältet, fr[m 
s trid e n di.irllte. De få S:l ofta hjälpa oss 
alt vända blicken uppå t till H er r en och 
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se, a ll ha n är den, som skall lösa de slo ra 
fr <lgorn a för oss, ja, lrerren h~lr r eda n 
hegynt alt lösa dc slor a fra gorna för oss. 

Vi ha sell, h uru fiend en säller in h ela 
s in kraft ]'Ja ~llt göra om inlC't Gud s verk 
i KilW, och "'.t h a n har villi ga ljäna r e p:t 
alla 11 :'\ 11. !lien vi märka, huru hans fästell 
IJörj a t vackla och svikta. ilLl Gud hjioilpa 
oss alt i lyclnad fö r h onom sälla in all vii i 
kr ,l [t, S~\ a lt hans sak m{t g,\ l r am[lt. Och 
det finn es lecken, vilka tyd a pil a lt fi e n
de n nu börjat draga sig lill ba ka . . \posleln 
s~\ g('r, a ll för dem, som älsl,a (;ud, sam
verk a r allt till det bäs la. 

* 
Till s is t k om S~l offers lullclen. De t ii I' 

gripa nde Dlt f[l ya ra med om d ~l g'lvor 
frambä r as för mi ssionen. Det är hclig <1 
s lunder. Vi kunn a aldrig no g lacka Gud 
[ör dem och för de medel, som sa över
lä lllllas till hel ig tj iins l. I å r hlev det en 
s lor summa, k r. 1,223: 97, förut oll\ en 
Svcllska Sta tens premieohligalion. 
)S ~l tac ka vi dig nu, vCtr Gud, och loya 

dilt h iirliga namn.») Lisa Blom. 

Steningevänner ! 

. Sis ta tisdagen varje må nad) är ju 
enligt fö regå ende meddelanden i Sinim s 
Land ,Steningevännernas ' särskilda höne
dag. Nu är sista ti sdagen av innevarande 
månad snart inne, och vi v ilja därför pa
l\linna härom. Må oSleningevännerna e> den 
dagen bliva ihågkomna i missionsvänner
Ilas förb ö ller, och må de själva den da gell 
få nåd till alt samlas inför nåden s tron' 

En vädjanl 

Ett mindre antal av årets missionska
lend el' Ha ns Stj ä rna i Ös tern rinnes ännu 
kvar. Då kalendern icke blott är en jul
kalender ut an en missionsbok med inne
hilll, s om ständigt beh åller s itt värde, våga 
,'i gö ra en " örd sam hänv ä ndelse till våra 
vänner om en liten handräckning med 
spridandet a v d e n~ återståenc1e upplagan . 
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Sinims Land. 

P å sista sida ll ay dagcns HUml11er ay 
Sinims Land {\l crJil1lll'~ lH'C nll!lll:ra lions
anmälan för dClIn a Yar m issioll s lidning, 
(I ch vi ville härmed J[,sta LlPPJ11i.irk ~: lInh e 

Lell därvid. 
Samtidigt vill e vi OCks~1 1l11ab dt varmt 

tack till v:\ ra vänn cr, som ~,r cller elr gel 
iu i birlpksgärni ng cn a lt sprida Sinims 
LlIIcI, Vi Lacka ~i vcn Glid för elem och 
bedja Gud g iva dcm nii d och kralt till 
1l1hållighet och oss melllga nya s{,dan3 
v ~inner, 

Frän Shansi. 

Det ä r över tre veckor, sedan ja g s ist 
skrev till Er, men jag har unde:' tiden 
skrivit en gång till Överste DilJner, så a tt 
.iag bar älldå gett liv s lecken från mi g, 
Under tiden ha vi Fått y tterligare bevis 
för al t del! »väc kel sc " SOI11 gått fram i 
traklen österut, iir min s t sagt mycket 
blandad med oandliga elemenl, kanske rent 
av onda sådana. för att ej säga onda ande
maktcr, De llest a av de lu'istna, som 
först rycktes med, ha nu tag it avstånd 
därifrån på grund av de köttsliga förete, 
elserna och deL hädi ska sätt, va rpå leda
ren ville företräda Gud och läl s ig kallas 
Gud oc h mottog \'ö rdnadsbevis såsolll 
Gud, Em ellertid har de t he la framkallat 
en viss oro och osäkerhet i s innena, som 
nog beh öv er längre tid att SIiIla sig, i 
synnerhe t med anledning av läran 01\1 

hållande a v den judi ska sabbalen såso m 
nödvä ndig för frälsning, 

Efl e rhand kanske det gå r all klargöra 
ä ven detta, men d e t är j u svårt att rå dessa 
obeläsla ,uänniskor alt läsa skril'ten med 
eftertanke, ,Med lösryckt a bibelsläIlen 
kan mall bevi sa vad som häl s t, och de ha 
nu fått rör s ig at! det var Constall
tinus och p ~,v en, som förändrade heli ga 
tider och lagar, och att vi nu rörattkun
na bli frälsta måste gå tillbaka till att 
hålla hel a lagen , inklus iv c sabbatsburlet, 

och !'iru denna dag p ~, juda rn es »sjullde 
dagen i veckan '), Vi hoppas ä nnu, alt 
äve n dell lokale ledaren av rörelsen skall 
k o mma till si lla si nnen efterhand , och ha 
därfö r ej vidtagit andra mått och s teg än 
alt Ulldervisa de lroende om vad Bibeln 
lä r angående såväl Den Heli ge Andes gå
vor och frukt, som angående en krislen s 
Frihel från lagen och lrons rälta sabbaIs
vila, 

Min hustru ocb jag hlevo ombedda alt 
r esa till Pucl10w och deltaga i d eras ilöst
mö te. Vi r este med dubbel gläd,ie, eme
dan det skedde på den infödda försam
lingens begäral!. I dessa tid c r få r man e,i 
vän ta a lt all tid vara vä I kommen eller att 
ens budskap skall tagas emot väl villi g t, 
ty den politiska agitalionen har åstadkom, 
mit så mycket iiren bland de kri s tna i 
ge noms nilt, att det ligger en vis s undran 
i bakgrunden, hUl'llvida vi ej ha a ndra än 
de andliga motiven a lt a rbe ta för, ocll 
della gör ens eget oel} förkunnel sens m ol
t aga nde gansl(a osäkert. 

Det gladde oss alt vid I'ramkomsten För
Ililllllla cn sådan hj är tli g hel i m otta ga n
de t och förs tå, att ens utl ä ndska nationa
lite t ej sk ulle stå i v iigen fö l' den und er
vislling man kunde ha att meddela, På 
programmet \'01'0 huvud sak li ge n Pas tor 
Kao och j<lg talat-e, och våra ämnen, båda 
en serie av föredrag, komple lt e l'ade var
andra på ett mycket lyckli gt sätt, Ha n 
talade om Nya Födelsen, jag om Tron och 
Livet, Det bölls fem mölen vardera al' 
de två egentliga mötesdagarna, samt 
e lt välkomstmöte på fredagen och ett 
avskcdsmöte på månda ge n, så aLL de l 
Val' nog så påkostaude Fö r dcn so m sökte 
på all val' följa med, l"ö r aLt belysa 
ocb , bes Lyrka min undervisning lä t jng 
CII lärare läsa upp omkring tjugo bi
belställen i vart föredra g, och d e t Val' 
glädjande ,alt se huru noga många röl jcle 
lUed i sina Biblar, Det hjä lpte ju också 
till a lt hålla dem vaklla och uppmä rk
samma, samt alt ytterligare fäs ta dct sagda 

minnet, 
En alll.lan glädjande Före teelse va r de 

tv å skolorna, som satis i gå ng och tillse Lts 
a l' Cl'angelistell på p la lsen , Såso m I' a ran
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de en av våra f. d. elever i ~ell1inariet, 
är han nalurliglds intresserad i skolar
bele, och när läraren, också en a \' våra 
unga, på grund av klenhet varit oförmö
geli atl ljäns tgöra, så har han tjänstgjort 
långa tider i dennes ställe. Gossarna voro 
snälla oclt vä lu ppfostrade, och försam
lingen, som själv är ansvarig för skolan, 
är beJ:Lten med läraren, och blolt önskar, 
alt han vore slarkare lill Sill bälsa. 

Flickskolan sköles av fru Hsie , som är 
en av våra seminarienlbildade lärarinnor. 
Hon arbelar så fliligt och flicl<orna äro 
lacksaml maleriel, men d.et är skada, alt 
dc skola vara så få, när rör arbetets skull 
och lokalernas ulrymme de lika gärna 
kunde vara lvå eller tre gånger så många 
Emellerlid är det nog bra, att även den ar
betsgrenen uppehålles, ly det blir lältare, 
när en gång den allmiinna opiniollen slär 
om, än alt börJa på nytt. Dessuiom äro väl 
även de få värda all fostras och ledas på 
vägen till Ii ve l. 

De krislna [rålL sladen och den omgivallde 
landsbygden lillika med skolbarnen ut
gjorde flerlalei av mötesbesökaflla, ty 
[rån krelsarna längre bort hade ej så 
många kunnat infinna sig. Ej heller var 
d et många nya forskare, och inga dop 
förrättades . DeLl intensiva utländskfient
liga och antikristliga propagandan under 
våren 0,1!. sommaren bar nog satt spår 
efter sig hos många, även där ej allt lroll
des, ly det är ej lält för de jämförelsE'\'is 
obelästa all skilja mellan sanning och 
lögn i delta ,upplysningsarbete, eller kon
trollera silltledningarna och tillämpning
ens riklighet. Många skrämdes också av 
förutsägel serna om krig med ntlandet och 
ett nytt HJOO med förföljelse LllOt de krist
na, och det lar tid, innan sådana intryck 
gå bort. Emellertid I<ändes det gott och 
varmt och kärleksbandet knöts allt l"asta
re, på samma gång som man dl får hop
pas alt de något befästes i sin tro och 
stimulerades till mera verksamhet för 
Herren. 

Elt särskilt sammanskoll gjordes för 
tältverksamhelen, ty det tält, som Puchow 
och Ishih församlingar gemensamt använ
da, skall erter nyårel börja sin verksall1

hel i Pucho\\' område. Del har fåll tjäna 
till mycken välsignelse LInder det gångna 
året inom Ishi distrikt. Ett par hLlndra 
intresserade ha låtit anteckna sig som 
forskare, och även om Lllan ej nIgar hop
pas alt alla dessa äro uppriktiga eller all 
utsädet l,iir frukt med ens hos alla som 
tagit förkunnelsen på allvar, så tyder del 
ändå på en viss andlig mottaglighel, och 
även efter sållningen skall det väl bli niL
got kvar. Nu hålla dc på alt övedägga 
om lämpliga lällpredikanler rör Puchow. 
Så mycket hänger på all ))Jan [[LI' dc riiUa 
personerna dit, som ej blolt kunna tala 
till skarorna, utall även samtala med dc 
enskilda frågarne och för övrigt i UUl

gängelsen rekommendera sin förkunnplse. 
Nalt\'arclsgudstjänsten på söndagskväl

len var synnerligen gripande. Pasl o r Eao 
predikade och förde oss alla il1 på helig 
marie Han har ell så stilla och yinnall
de sält att tala, och man känner att vact 
han säger är genomlevat. Han har und el' 
della år fålt erfara något av KriSli lidan
den för församlingen, och så själv vunnit 
mera djup i sitl andliga liv. Efterål sa
des allmänt farväl, ly e.i så få måste bege 
sig åstad lidigt ulan all invänta det offiei· 
ella avskedsmölel. Man får viii hoppas 
att alla fått nya impulser oclL. några kOlll
mit Il~irrnare sin Frälsare och all del skall 
bli I"rukl av det i hemlivet och bekiin
nelsen. 

Ycmer Wester och jag hälsade under 
måndagen på Distriktsmandarinen, som 
iir ('n vänlig och välvillig man, för att 
samtala om nägot sält atl få lIpp pengar 
från kusten utan alt behöva betala den 
höga provision, som lIU kräves. Han 
kunde nog skaffa pängar, melL provisionen 
syntes vara ofrånkomlig, vilket ju inte är 
mycket att säga om, ty folk vill ju rört.iä
na, när förljänst finnes alL få. 

På tisdagen reste Verner och jag lillika 
med äldste Hsie ut lill den bistation där 
äldsle Tsao bor, ernedan han av sjukdom 
hilldrats alt Llärvara vid mötet, oc·ll vi 
ville rådgöra med honom. Det var' kärt 
all lrän'a denIle gamle trogne, sansade 
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Herrens tjänare ännu en gång. Herren hal' 
gjort mycket med honom, sedan den tid 
då han var med mig på resor och vi 
hjäl ptes åt a lt frigöra hOllOm från opie
begärel, snart treUio år sedan. Hans 
gamla hustru likaså. Man förnam i hen
nes frimodiga och på samma gång kär
leksfulla umgänge, att hon under årens 
lopp levat sig i in gemenskapen med sina 
medsyskon i tron, \'are sig kineser eller 
utlänningar, så alt förtroendet ej lätt kun
d e rubbas. De had e sina två döltrar hem
Illa, fastän båda äro gifta. Den yngres 
!lian är i Shensi för alt utbildas till röre
lilsal'e för lantbrukets höjande, eller nå
got anna t samhällsförhältrande ämne. Den 
iilclre är gift !lied pasta!' Li Paa-lo och 
torde btiva honom en god hjälp i arbetet 
när omständigheterna en gång bliva såda
na alt de lUlllIla rå ell hem tillsammans. 
Hennes man hade vi träffat i staden, och 
han gjorde på os~ alla ett synnerligen 
gott inlryck. Han har ju gått igenolll 
mycket och därav lärt !lIycket. Man för
stod att han hade ett riktigt herdasinne, 
och de anordningar S01ll vidtagits i för
samlingarna avsåga det andtiga livets 
vård. Jag hoppas att ban får forll'ara och 
utvecklas I.ill fromma för Herrens \·erk. 

På ålerresan besökte vi vål' gamle vän 
pastor ChilJg. Han känner sig manad alt 
resa ut i byarna för att se till de troende 
så mycket som möjligt, ty han känner 
a lt tiden för hans uppbrott är nära. Her
ren give oss flera varma och nitiska salIll 
sunda ledare i församlingarna, så att de 
kunna uppbyggas i tron. Den unge evan
gelisten i Chiecbo\\', hade ej kommit till
baka från Honan, dit han rest för att 
hjälpa till med höstens möten. Jag bal' 
sedan hört alt han och Chi Pao-lo kom
mit åter, och att de haft del gott, faslän 
de troende ej kunde samlas i Lingpao 
sIad, utan istället hade möte i Cbi'te·cho\\·. 
Sedan besökte de hemmen för att hjälpa 
och trösta de troende, som där lidit så 
mycket a," rövare och krig. Chi har ju 
s.iälv förlorat allt och står und rande in
rör framtiden och frågat· vad hans upp
glft skall bli. 

L A N D. 

Sedan jag började skI'iva, bar pastor 
Kao här i Yuncheng konunit hem från 
Hsiabsien, gansl<a glad ål arbetet i trak
ten där. Dock fattas det ännu sa mycket, 
och stundom l,änner hall sig alldeles mod
[äld och hopplös inför uppgiftens storlek 
och svårighet samt sin oförmåga atl 
motsvara dem. Han och de andra unga 
medarbetarne behöva alldeles särskilt 
missionsvännel'nas [örbiiner, ty de äro ut
satta för ett annat slags faror och [resteI
sel' än cle äldre arbetarna. 

Del hal' nyss kommit hre\' från August 
Berg, vilket kommit hit på den fön'ånan
de korta tiden av 12 dagar. Det gör all 
vi känna oss närmare världen igen. Kan
ske ryktena om någoll sorts överenskom
melse mellan de strid ande åga någon 
grund. Det vore .iu gott för del arIlla 1'01
kel" Frän Axel Hahne bal' det ocl<så nu 
kommit brev. ,\nna äl' klen och jag kan 
sympatisera, ly min hustru är alltfort icke 
stark. Man känner mera eJlsamheten un
der ~ädana omständigheler. 

Här har hittills varit ovanligt varml och 
vackert dder, mcn i liirdags bör.iade 
rägnet, som sedan övergick till snö, och det 
är allijiimt mulet. Detta är nog bra både 
för gröda;! och för folkets hälsa, ly det val' 
så dammigt [örut, och det för ju alltid 
med sig en massa smittoämnen. Vägarna 
bli dåliga ett tag, men det går väl snart 
över, när det blir ordentlig frost. Nu är 
det alltfort blid\'äder, så att fuklen kan 
suga sig ner i marken. 

En bokspridare, som anställts av Malle 
Ringberg, hal' besökt mig och hade flera 
uppmuntrande erfarenheter att hel'ätta. 

En äidre lärare ans;lg kristendomen 
som vidskepelse och gick till en av de 
våra nere i Honan för all disputera. Han 
stannade och hörde evangelium, samt kom 
igen ett par gånger ulan att ha blivit över
tygad, men slutligen såg han, att det ej 
var vidskepelse utan Guds kraft till fräls
ning, oeh trodde på Jesus samt ställde i 
ordning en möteslokal dit evangelisten 
inbjqds att undervisa bonom oeh hans 
husfolk och grannar. Där är nu en liten 
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församling. - På eH annat slälle var en 
ivrig buddaist, som samtalat med evan
gelisten i fråga, men e.i ville övergiva 
sina andaklsövningar. En dag då han salt 
i inålvänd andakl enligl sin läras sed, 
kom det en röst lill honom: " Läs Joban
nes Evangelium, 3: :~. Han vissle ej alls 
vad det betydde, men Jlär han sedan kom 
lill eftertanke, mindes han alt eyangelis 
ten tall om Evangelium, och gick därför 
I iII honom för att fråga. Denne slog upp 
.lob. 3: 3, och läs le ,Om en människa icke 
bliver född P~I nytt, så I,an hOIl icke få 
se Guds rike ',. Della ö\' ertygade mannen 
att \'ägen till fräl s ning är genom Jesus, ej 
genom andaklsövningar. 

I söndags morse var jag ombedd all 
leda elt bibelstudium i en bulik som skö
les aven krislen. \'i hade en timmes 
stl'ldium, och fas län ju ej alla äro troel1
de, så förstår man all dc rölja med av 
intresse, oeh Ordel sl(all väl håra frukl i 
sin lid. I tisdags ledde jag aftonbönelI i 
,sjiilvhjälpsföreningcJI> där en grupp tro
ende och grannar samlas var aftoll. De 
bruka läsa bihe1n och samlala Olll det 
lästa, så all jag följde samma plan, men 
dc flesla hade inte mycke l alt säga, när 
jag var med. I den ovannämnda bu Liken 
bruka dc läsa }\ristens Resa på kvällarna 
tillsammans och finna det lältare alt l'iir
slå, samt mera medryckande än atl läsa 
Bibeln. Jag har tänkt ge dem ell ski op
1ikonförevisning med bilder ur l\rislen,; 
Hesa någon gimg. Alll vad lllan kan göra 
för all komma niira rolk är nog bra i 
dessa tider. Del är undcrligl hur dc 
gamla misstankarna kunna uppstå igen, 
om man ej hindrar dem genom alt hålla 
förlroendet "id makt. 

Carl Blom. 

Till missionsvännerna! 
Jer. 23::i. 

En av Edra arbetare tacl,ar för nll kär
lek i ord och handling som r visal under 
del flydda året ål henne och arbetet. Vi 
så nu under tårar den iiclla säd på Her
rens bud och ban skall giva växten . För 
mig är det en slor glädje alt åter vara i 
Barnhemmet och gärna fördrager jag lilel 
obehag som mött mig. Något vidare svårl 
har d et icke varit, men luflen är som 
mällad av allt onloch endast Gud för
mår be\'ara oss och de troende i denna 
freslelsestund: - Allting börjar dock all 
bli normalt igen, och \'i hoppas alt alll 
skall samverka till det bästa. 

Kommen ihlig 	oss i bÖll. 
Eder Maria l'e llCI'SSoll . 
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" S edan jag fi ck höra om eder 
tro i H erren Je su.> och om eder 
kärlek till d e heliga, har dä rför 
jag a min si ila icke upphöri all 
Ia.cka Gud för eder , när jag län
k er pa eder i mina böner . Och 
min bön är all var Herr es, Jesu 
Kris/i, Gud. härlighetens Facler, 
må giva eder en vi sdomens och 
uppenbarels ens an de till kunska p 
om sig, och all han m a upplysa 
edra hjärtan s ögon , så all I för
slan hW'udan l del hopp är , var
Ull h a.n har kallat ed er, hw'u 
rik t pd här lighel hans arv är 
bland cle h eliga. » EL 1: 15-18. 

Efesierna, som fingo mottaga denna 
hälsning från Paulus, vara kristna 
människor. Han kunde tacka Gud för 
deras tro på Herren och kärlek till var
andra. Men han kände ock, att han be
hövde bedja för dem, isynnerhet om 
att de måtte bättre förstå det hopp, 
till vilket de voro kallade. Det är hop
pet om det härliga arvet däruppe, som 
kan draga sinnen och tankar till det 

* An teckningar !'rån ett föredrag av missio
när Jo11. Aspberg. h ållet vid S. M. K. missions
h ög tid i Betesd akyrkan den 6 jan . 1928. 
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ANSVARlG UTGI VARE: E. FOLKE. 

DET KRISTNA HOPPET UNDER PRÖVNINGSTIDER.'\<) 
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himmelska och föröka tron och kärle
ken. Det är det kristna hoppet, som 
gör det möjligt för den troende att 
leva i världen, men do ck icke vara av 
världen. 

Hoppet är allmänmänskligt och fin
nes i varje människa. Det är villkoret 
för livet. Där hoppet är absolut borta, 
där segrar snart döden. Det är dock en 
stor skillnad mellan det allmänmänsk
liga hoppet och det kristna hoppet. 
Det sistnämnda har nämligen en fast 
och orubblig grund att vila på, men 
så är det icke med världens hopp. Hur 
ofta se vi ej detta gå om intet. I ung
domens vår t. ex. är man full av hopp, 
som sedan under livets strid så ofta 

grusas, ja, går över till förtvivlan. 
Varför det ? Jo, man förväxlar hop
pets grund med hoppets visshet. Om 
hoppet " skall förverkligas, så beror 
detta ej på hur ivrigt jag hoppas, utan 
på "hoppets grund. 

Gula Floden i Kina flyter fram ge
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nom mäktiga lager av s. k. lössjord. 

Denna jord uppslammas lätt, och flo
dens vatten är därför gult och grum

ligt. Strömmen är strid och flodens 
botten lös, och det är därför förenat 

med fara att gå över floden. Visser
ligen har färjan både ankare och en 
stark ankarkätting, men vad hjälper 
det, om ej ankaret finner fast botten. 
Så ock med många människors hopp. 
Hoppet är starkt, men det har ingen 
grund, och så följer man med ström
men utför. Det kristna hoppet där
emot har en fast grund, och de män
niskor, som ha detta hopp, skola ald
rig komma på skam. Den viktiga frå
gan för oss var och en blir därför 
denna: Äger jag detta verkliga hopp? 
Om vi äga det, då behöva vi dock så
som efesierna mera av visdomens och 
uppenbarelsens Ande för att förstå, 
hurudant detta hopp är, vartill Gud 
har kallat oss. 

Hoppets beskaffenhet är också i Ki
na den stora skillnaden mellan den 
kristne och hedningen. Liksom 
andra hednaiänder så råder också där 
fruktan för döden, rädsla för onda an
dar och mycken vidskepelse. Deras 
gudsdyrkan är icke driven av kärlek 
och sökande efter sanningen utan av 
fruktan för avgudarna och hoppet att 
kunna blidka dem . Men genom tron 
på Jesus Kristus få de ett nytt och 
fast hopp. De få erfara, att han har 
övervunnit fienden och all hans makt; 
att han skingrar det tjocka mörkret 
och gör det ljust för dem. 

Då jag en juldag predikade i Kina, 
fick jag se en man nere vid dörren. 
Hela hans ansikte lyste, och jag 
tänkte: det där m åtte vara en lycklig 

kristen. Då jag sedan gick ned för att 
hälsa på honom, fick jag veta, att 
detta var hans första besök i en guds
tjänstlokal, men vad han här hörde 

och såg gjorde honom glad. Han är 
nu en av Lingpaoförsamlingens gla
daste kristna. 

Tillsammans med de andra troende 
i Lingpao har denne man fått gå i nö

dens och lidandets skola. Inbördeskri
get och rövarskarornas framfart har 
gjort många utblottade på jordiska 
ägodelar, och ofta fört dem i över

hängande livsfara, men detta har blott 
drivit dem närmare Gud, och det krist
na hoppet har blivit så mycket dyr
barare för dem. Förlusten av det jor
diska goda har öppnat deras ögon för 
de himmelska skatterna, och de ha 
få tt nåd att glädjas åt dem såsom ald
rig under medgångens dagar. Ja, det 
kristna hoppet ber dem inte endast 
igenom jordevandring ens nöd och 
trångmål utan håller även i döden och 
gör det ljust in i det allra sista. 

Men det kristna hoppet är också av 
största betydelse för oss såsom mis
sion. Den oro och villervalla, som nu 
råder i Kina, gör, att m ången ser på 
läget, även vad missionsarbetet be
träffar, såsom h opplöst, och så kunde 
vi med rätta se saken, om vi blott 
hade mänskliga krafter att räkna med. 
Men läget är ej hopplöst. Tvärtom 
böra vi se framåt med förtröstan och 
frimodighet. Det är visserligen Guds 
domar, som nu gå över landet och 
folket. » Vind ha de sått och storm få 
de skörda », men i dessa domar ligger 
kärlek. Genom nöden klappar Gud på 
hjärtats portar, och många vakna upp 
genom vc:d som händer och sker. Då 
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jag talat med soldaterna t. ex. har jag 

mer än en gång fått höra, huru något 
ord om Gud, som de såsom barn hört, 

kommit tillbaka till dem, och fört 

dem till Herren. Kinas missionshisto

ria lär oss också, att efter svåra kris

tider, sådana som landet nu genom

går, har alltid missionen gjort de stör

sta framsteg. Så tro vi, att också nu 
Guds verk, trots allt, skall vinna 
seger. 

Genom vad som nu händer därute, 

bringas också församlingen mer och 

mer till mognad, och detta är ju må
let med vårt missionsarbete. Förhål
landena ha tvingat den kinesiska för
samlingen att träda in i arbetet på ett 
annat sätt än förut och att gripa sig 
an med sådana uppgifter, som den förr 
väntade, att missionärerna skulle ut
föra. De kristna få lära sig att stå en
samma med Gud och genomkämpa 
sina svårigheter. Mången har kanske 
fruktat för utgången. Fruktat att 
detta skulle bliva missionens död och 
församlingens förfall, men dessa far
hågor hava ej besannats. Från nästan 
alla våra stationer komma underrät
telser om de kristnas st2ndaktighet 
och arbetets fortgående. De troende 
vänta ivrigt, att miss ionärerna snart 
skola kunna komma tillbaka och hjäl
pa dem. 

De ekonomiska frågorna bli kanske 

de svåraste att lösa. Genom inbördes
kriget och rövarehoparnas härjningar 

ha folket blivityttedigt utarmat och 
fattigt. Dock, ju mer det går upp för 

dem, vad de äga av himmelska skat
ter, desto lättare skola de kunna över

komma yttre fattigdom och betryck. 

Men är denna tid en prövningens 

tid för församlingen därute, så är det 
så även för missionen och missionä

rerna. Av Kinas 8,000 protestantiska 
missionärer finnas nu endast omkring 

500 kvar i det inre av landet. Halten 

av det arbete, som utförts, kommer 

nu att prövas. Det som har evange
lisk halt i sig, kommer att bestå, un
der det att mycket av annan art re

dan bortsopats. Vilja vi vara verkliga 
missionärer, så behöva vi bliva mera 

skickliggjorda att stå där såsom helt 
utgivna för Gud och församlingarna. 

Även nu håller Gud på att ur de ki
nesiska kristnas egna led utkalla sina 
redskap och vittnen. Bland den stu-· 
derande ungdomen i Kina påträffar 

man visserligen icke nu så m ånga 
kristna. Det är så många rörelser och 

strömningar, som göra, att de unga i 
stor utsträckning taga avstånd från 
kristendomen, men Gud har dock sina 
kämpar även bland dem . I ett univer
sitet utanför Peking funnos 30 krist, 
na studerande, och det var en glädje 
att höra, huru somliga av dessa önska
de missionera bland sina egna lands
män. Även med avseende på Kinas 
ungdom ha vi rätt att vara hoppfulla 
och icke missmodiga. 

Må också vi såsom missionerande 
församling bedja Pauli bön, att Gud 
mer och mer måtte öppna även våra 
ögon, så att vi förstå det hopp, var
tili Gud har kallat oss. Då skola vi 
kunna hålla ut i vårt arbete för ho-o 

nom och för missionen. Blir det krist

na hoppet dyrbart och Idart för oss; 

då kunna vi bedja och offra för Guds 
verk, s å att dct g å r framåt. Då skola.

vi själva bliva rika och kunna göra·. 
andra rika och lyckliga. 
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En barmhärtig samarit i Kina. 
En förmögen kines i Mandschuriet vid 

namn Tung blev för nagra år sedan cn 
natt överfallen av rövare. De bundo ho
nom, tltplundrade hans hem och satte se
dan eld på huset. Tung var en ödmjuk 
kristen. Stilla och saktmodig böjde han 
sig under denna s\'~\ra prövning och gjor
de ingen anmälan hos myndigheterna. 

Två år sedan var han på besök i en när 
liggande stad och träffade därvid inne pil 
ett värdshus en sjuk man, i vilken han 
genast igenkände rövarbandets anförare. 
Igenkännandet var tydligen ömsesidigt, ly 
rövaren dolde förfärad silt ansikte i hän
derna. 

»Du behöver inte göra så där», sade 
Tung vänligt, »jag är inte din fiende.» 

Detta oaktat började rövaren bönfalla 
honom om att skona hans liv. När Tung 
nu vänligt uppmanade honom alt omtala 
sina öden, berä ttacle han: »Förliden vin
ter drevos jag och mina män av rege
ringens trupper ut i en av j\{andschuriets 
öknar. Där strövade vi omkring, och un
der de bi Hert kalla nä tterna förfrös jag 
mina fötter. Jag har nu i två m[lI1ader le
gat på detta värdshus och 'har en stor räk
ning att betala. Jag har inga andra klä
der än dessa paltor och inga som helst 
medel - bara önskar att få dö.» 

Tung tog fram sin penningpung, gav 
mannen en större summa och sade: »Be
tala nu din räkning! Jag l,ommer igen i 
morgon och för dig då till sjukhuset, så 
få vi se, vad de där kunna göra för dig.» 

Rövaren trodde emellertid, att detta var 
en fälla, va ri Tung ville fånga honom för 
att kunna överlämna honom åt rättvisan, 
samt tillbragte en sömnlös natt, spekule
rande på vad han skulle taga sig till. Om 
han bara kunde springa sin väg! Men nej, 
11ans fötter voro tyvärr alltför dåliga att 
tillåta n:Jgot sådant. Han måste stanna, 
där han var. 

Nästa dag infann sig Tung enligt sitt 
löfte, hade vagn med sig och övertalade 
rövaren att LHa sig föras till sjukhuset. 
Detta hölls av luistna, och Tungs hopp 

LAND. il febrnari 1928 

yar, att röyaren, som diir skulle komma 
inom hörhåll för evangelium, skulle bli 
vunnen för Kristus. 

Men den kärlek, han bevisat sin fiende, 
hade redan smält dennes Mlrda hjärta. 
När rövaren låg i sin snygga, rena bädd 
på sjllkhuset och skulle taga avsked av 
Tung, brast han i gråt och sade: »Aldrig 
har jag sett en fiende behancllas P~l detta 
sält i Kina. En sildan m~lnniskokärlek fin
ner man blott hos dem som bekänna sig 
till Jesus-religionen. Och nu vill också jag 
bli en Jesu efterföljare.» 

Efter n~gra månader kunde han lämna 
sjukhuset, botad till biide l,ropp och själ. 
Tung betalade alla u tgilterna. Och den 
forne rövaren är nu en Guds tjänare i 
i'vfandschuriet. Han hade blivit riiddad ge
nom den barmhärtighet en Jesu lärjunge 
bevisat s in fiende . 

(Ur Sanningsvittnet.) 

Herren är konung. 
Herren är konung! O, böj dig milt hjärla 
djupl ull sloflel och prisa din Gud! 
Ljuvliga visshel i glädje och smärla: 
lV/örker och ljus följa Konungens bud. 

Människohjärlan som bäckar han leder, 
guldet och silvrel har han i sin hand, 
dukade bord han de sina bereder 
mill uti öknarnas brännhela sand. 

Herren är konung! Föt!wnnen hans ära 
vindar och väUor, som bära hans bud! 
Friköpla sjölar må pris honom bära 
lillbedja Herren i helighels skrud. 

J. 1- 17. 

Våra missionärer i Peking och deras ar
bete, s. 29 f. 

Missionärsparet Hahne och deras arbete, 
s. 32 f. 

\'erksamheten i Puchow Sha., s. 34 f. 
Arbl'let i Yuncheng och våra vännel' där, 

s. 37. 
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Jul i Peking 1927. 

Huru va rmt ·had e vi ej hopp ats Hl fira 
julen på vå ra s ta tion er bla nd de kära ki
neser vi så många gå nger fått fira h ög
tid med, men - det ho ppet flyktad e, och 
Srl bl ev de t att bereda sig lira jul i P e
kin g. Här var de t också mycket, som tyd
de P~l jul, vacker julskyltning i så m å ngil. 
butikcr··och jul
träd av olika 
s la g, ~ive n rikti
ga gran a r ut a n
för varje blom
s terhandeL 

Mån ga villi ga 
hånder p rydde 
även vå ra hem, 
och ehuru ej 
d e eftcr Ei ngta
de jullådorna 
fr å n 1926 hun
nit lä ngre ä n 
till Tientsin , 
saknades ic ke 
ä kta syen ska 
juldekoratio

ner, ty en a v 
de nyss lJem
komna systrar
na, })som v -t, var vi 
till oss för va rje rum. 

* 

)JSe jag bädar Eder s/or glädje. )) 

bo», sä llde s ~lda nt 

~lycket tidig t j ulaft onsmorgon hörde 
ja " 3vlä crse n s[lng fdn huset bredvid, och 
s nart ljöd den kraftigt även hos oss : 
»HeJl dig j ul aft oJl), et c. Sedan trion 
s jungit i de tre hemmen här på områ 
det (vi h a oek en norsk familj h är), bjöds 
k affe m ed julljus på brickan, och vi k ä n · 
de <.l tt de t var jul igen ! 

En ofa ntlig t trevlig s tund ber eddes oss 
på e. m ., el vi a lla inbjudits till KungL 
Bes kickningen p å le (eller ka ffe). B ~lde 

baro n LCijonhufvud och Friherri nnan 

gjorde allt för vå r trevnad, och väl
komstt ale t var mycket hj ä rlJig t. Efter 
ka ffe t vid den stålliga granens sk en gick 
det lä tt a tt sjunga någ ra av våra jul
s{\I1ger, varefter v:ir ordf. tackad e, kungs 
s~\I1 g en sjöngs och Baronen utbrag te e tt 
fyrfaldigL leve rör Ko nun ge n och Sverige ! 

Vår <,gen julafton var ljus och gla d. 
Som fa milj en 
var stor och 
a lla gå vo något 
till var och en, 
var det ej få 
paket vår lilla 
tös fi c k lämna 
till taclcs amm<J 
mottaga re. Och 
när hon till 
si st, genom att 
nys ta upp elt 
rött s nöre, fick 
fram en liten 
dock vagn med 
docka, .som 
s näll a tanter 
gjort i ordning. 
dii blev d et ju
bel! - Hur in 
nerlig t vi t ac

kade Herren , som lät oss i frid och ro 
få fira högtid , - .frä mlingar under hans 
beskydd' ! 

Det julminne, som följer oss lä ngst, ä r 
dock ka nhända vår svenska ju{olla i 
Tyska kyrka n, julmorgon kl. h a lv 7. Hur 
s tä mn ingsfu ll t att i dcn mörka morgo
neJl , up plyst aven elektrisk la m pa här, 
en a lInan d iir, Ll g:l lill ottan, liksom hem
ma! Och dä rinn e i dc t lill a ljusa b pel
let, m ed s trålande julg ran och ljus i alla 
fönsler samt en lill stör s ta d el en svensk 
rö rs,. mli ng, - h ur gripallue all få ~ l ~im

m a in i: »Var häl sad, skö n:l mor go rt
s tunw) -- sa mt övriga svvnska psalmer! 
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Var lilJ~ kö l' sjöng ock: »S till ~ natt», och 
»\ j':\ vare Gud». Hur gott det kändes få 
lölja maningen: »L tom oss nu g:\ till 
Bl'tlehem i »~ Säkert yar det mer än en, 
som greps därav, och vtlr bön är, att det 
atminstOlw för 11< gon m;'1 bli wddighet, 
at t »Stjärn an fr [ln 13etlehem, leder ej bort 
men hem!» 

Besten av dagen lirades i stillhet hem
ma, eller ge nom a tt t,'ga del i kinesiska 
och engelska gudstj ä ns ter. Annandagen föll 
så vacker julesnö; den kvällen rin go vi 
sjunga i Tvska sj ukhuse t, oeh näs ta af
ton på ju\[cs t för de gamla samt på }Ie
todistmissionens bö nemö te, överallt vara 
svenska julsånger, vare s ig det gälld e 
tyska, kinesiska ellrr a merikanska åhö
rare! En annan aHon hade vi en liten 
tefest i Kvinnoskolan, då vi sjöngo och 
talade kinesiska. Det har varit så kärt 
fä samlas med olika grupper av kineser 
här i Peki ng, då vi denna jul ej f ~t tt vara 
ibla nd »de våra» . Vi ha dock a nled ning 
1ro, ::tU även de f:\It fir a jul i frid och ro, 
enligt de brev, som l,ommo före j ul. 

p . årets sis ta a rton ringO vi samlas om
kri ng Herrens bord, chi. vi p åmindes om 
vad Jesus varit, ä r och skall bliva, sa mt 
vad han gjort, gö r och skall göra rör sitt 
folk. En s tilla ljuvlig stund inför Guds 
ansikte, med tack för all hans stora n~trl. 

mot oss under det er, som flytt, sä olika 
de föregå end e, men dock vi ltnande om 
a tt hos Herren finn es ingen förvandling, 
ej heller någo n växlingens skugga. Vid 
hans hand vandra vi ock trygga in i det 
nya året, vetande, alt, vad det än skail 
röra med sig, de t und er alla omständig
heter blir - »med Gud». - 1 }Ios. 5: 24. 

Nyårshelge n 1928. 
Maria N!Jlin. 

JuHirande och många tilliäUen att tjäna. 

Då vi nu åter fåtl fira en jul - och det 
så olika mot vårt va nliga julfirallde 
ville jag tala om lit e t hur vi haft det. 
Fö r oss mission ärer ä r det ju så ovanligt 
att få fira .jul "med utlänningar"ty på 
stationerna ä ro vi ju ej S'l många i regel. 
Men häl' är nä s lan hela missionen för-
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samlad i Peking. Naturligtvi s försökte Yi 
a tt göra julfint och även göra lit e t extra 
hak m. m . för jul en. I stället för julgran 
lyckad es vi få köpa en sorts julträd , som 
är mellanling mellan gran och en. 

Julaflonen hade vi . dopp i gryta n. , \'artill 
vårt husb ålI inb.iudit en norsk mission ärs
familj, som bor här, och som aldrig varil 
med om något sådan t. 

- Näs ta morgon skulle vi upp i otta, 
ty vi skulle få samlas till sve nsk jul· 
otta l lyska kyrkan, som välvilligt 
utlå nat s till oss. För somliga av 
oss var det flera år, för somliga många 
år, s edan de sista gånge n voro med om 
svensk julotla. Predikan hölls av mis· 
sionär Berg. 

Juldagens kväll hade vi åler en julfest, 
då de två tjänarne och barngumman bjödos 
in i förmaket, och så var det åtel' sållg, 

Utan julglädje. 
Bi ld fr ' n en fes t i La ma temple t Peking. 
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bön och bibelläsning, men nu på kincsi,;l{a. 
Så [ingo de sina julldappar, deras lil{som 
v~lI-a utdelade av lille Sten Bergling, 2 år 
gammal, som skölle utdelningen så för
tj usande rart, sedan .[arfan läst adressen 
och sagt, vem som skullc 11a paketen. 

På grund av att j ag hart flera möten, 
som jag måste bereda mig på dessa dagar, 
samt att min läsning för läraren började 
igen på tredjedagen, så har jag mycket 
att göra som vanligt. Nog skulle det vara 
skönt alt få ta litet tid just nu till att 
skriva brev till alla kära vänner, som 
tänkt på mig och sänt julhälsningar genom 
kort, brev och tidningar, men på samma 
gång känner jag, att jag kan ej säga nej, 
då jag blir ombedd att tala på möten bär 
i sladen. Vi ha fått höra av kineser, att 
vå r närvaro och bjälp just med avseende 
på evangeli i [ör!{Unnande är mycket vär
derat av kinesiska kristna bär i staden. 
J\'Jissionärerna här äro som regel . slw][olk, 
ocb ha ej tid för predikan. Därför ba vi 
blivit så välkomnade av l,ineserna här. 
Måtte vi få vara till välsignelse! >Red
skap i Mästarens tjänst " det behöva ni 
därbemma bedja för oss om att så skall 
ske mer ocb mer! 

Vi ha så mycket att tacka för ocb så 
många böneämnen . Hu!' innerligt önska 
vi ej alla, att det nya aret skall bli ett år 
rikt på frukt för evigheten. Tänk om vi 
levde det nya årets alia dagar med den 
tanken ständigt levande i va r själ: o:\Jånne 
Han lwmmeri dag? Kanske - - .' - Skulle 
ej livet bli rikare, lyckligare - - och 
skulle det ej bli mindre att ångra vid årets 
slut - - om Han ej kommer inom det 
nya året? 

1. fkkzell. 

Julfester hos de gamla. 

Genom Guds ledning fick jag en tid 
efter vårt kommande till Peking en upp
gift på ett ålderdomshem, som är upp
rattat av några missionärer och andra. 
En kines är föreståndare, och »hemmet" 
är egentligen två hem, ly den ena gården 
bar små rum, där en man och hustru bo 
tillsammans och den andra gården är för 

endast män. Det är endast omkring S 
kvinnor dä r, r esten män. Hela skaran 
består av 60 personer. Rent och snyggt 
b a de, så det är en glädje all se del. Där 
har jag nu hållit möten tv å gånger i vec
kan, och de gamla och jag ha bli vi t goda 
vänner. De äro kristna, ocb liksom över
allt, så är det också där: somliga äro varm
bjärtade ]{ristna, andra mera kallsinniga. 

Före jul bådo de mig all vara med på 
deras julgudsljänst, som de skulle ba jul
aftons e. m. Då jag sade dem, att jag den 
e. m. var bjuden till svenska ministern, 
och därför ej kunde lwmma, så beslöto 
De att ändra dagen till juldagen »bara de 
kunde få mig med •. Och så gick jag dit 
juldagens e. m. Trött efter en tidig sv. 
julotta i tyska Kyrkan och sedan r. m. 

](ineskvinnor på julfest. 

möte, som jag bal't för eH par hundra 
pojkar på en ,inrällning. , där polisen lär 
fattiga pojkar arbeta. Men när jag väl 
kom dit, så blev jag så glad, att jag glöm
de tröttheten. Där hade mina kära gamla 
berett elt >program . , som de läste upp 
fÖrst för alla. Och sedan började mötet 
med gemensam sång, varpå följde ett om
växlande program av sång, bibelläsning, 
bön, .julpredikan » (av mig) och dylikt. 
Det var- riktigt så det framlockade tårar 
hos mig, ty det var som våra egna jul
fester med bibelläsning, bön ocb sång. 

j går e. m. (tredjedag jul) voro våra 
sångare bland S. M. K:s missionärer med 
mig dit igen, och då hade jag anordnat 
julfest för dem. Sång, bön och predikan 
samt tal aven av de våra omväxlande 
med svenska sånger, som de sjöngo rör
de gamla. ,Hosianna . samt "Ära vare 
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Gud» sjöngo de i stämmor, och sedan 
,He\l dig julafton ,;. Det märktes alt de 
gamla salle värde. på det hela. Predikan 
om gamle Simeon i templet, och tillämp
ningen på oss alla, att vi kunna fara hä
dan i frid, sedan Jesus blivit vål' frälsare 
och vår tröst, var ju också en så lämplig 
text för de gamla. 

Innan vi gingo, delade vi ut påsar med 
karameller ocb frukt, som jag gjort i ord
ning åt dem. Det var en sädan glädje 
för oss alla att få göra delta för dem. 

De gamla säga ibland lill mig, att de 
riktigt hungra efter mera mellan var gång 
jag är där. »Vi kunna ej läsa och vi glöm
ma så lält, därför behöva vi höra så ofta ', 
säga de ibland. De äro så tacksamma 
för det enkla evangeliet som kan frälsa 
själar. Ja, Gud vare tack att vi ha elt 
budskap att komma med. Inte bara tom
ma ord och vackra fraser, ulan livets ord. 
Det är vad som behövs bland gamla och 
unga, bland europeer och kineser. 

Ja, så har Gud givit mig den stora gläd
jen att få göra något för d e gamla i Pe
king, och det är jag så tacksam för. Måtte 
det bli rik frukt för evigheten. 

Bed för detta och andra tillfällen till 
tjänst, som vi fått här! 

Peking, den 28 dec. 1927. 
Ingeborg Ackzell. 

1926 års jullådor 

ha först i dessa dagar kommit oss lill
handa. Genom särskilt vid tagna fttgär
der h a r det lyckats oss att HI dem sända 
hit till Peking från Hankow, där de hela 
denlla HLllga lid varit liggande ulan a tt 
kunna befordras den yanliga vägen med 
järIl väg till Yuncheng. 

Somliga av syskonen föredraga a tt lftla 
sina saker ligga kvar i Hankow tills vi
dare, för a tt ej behöva frakta dem ånyo 
över land ner lill sina respektive statio
ner. 

De av oss, som nu moltagit dessa kär
Icksg[1 vor, vilja på della sätt lill alla kän
da och okända vänner framföra vår t var
m a oc:h innerliga tack! Personliga häls
ningclI" och erkännanden komm a så små
ningom. l'\i kunna ej ana vad dessa Edra 

gåvor särskilt denna g[lOg beredde oss 
s tor gh\dje! Om Ni fält vii Illa på ett med
delande från oss, S[I försl å Ni nu orsaken. 
"Varmas Ie lack! Lule 6: 38. 

Peking den 10 januari 1928. 
Missionärerna i Peking-o 

Från ]shih Sha. 
Vill i dag sända en hi\lsning till Eder 

alla, och berä lta litet om huru vi haft del 
här i vår ensamh e t. Sommarvistelsen i 
Ua nehllen blev ej lång i år, ty vi hade 
å tskilliga reparationel· alt göra i flicksko
lan innan "i kunde resa dit upp. Ivlen de 
5 veckor vi hade däruppe voro skö na, och 
vi fingo både andlig och lekal1l1ig veder
kvickelse. Ja, Herren var sd nära och vi 
hade underbara slunder med vår dyre 
Frälsa re i ordet och bönen. 

I slulet a v a ug. reste vi ned lill skolornas 
öppnande. Innerligt tack a vi Gud för den 
stora nåd han bevisa t oss, att vi trots allt 
vad som pågår i landet änd å kunde öppna 
Mde goss- och ilickskola i rä lt tid. Det 

.har varit slridigheler här i s taden mellan 
de ledande och skolungdomen, men det 
har ej alls berört oss. Utan vi hava Lltt 
va ra i fred och kunnat arbeta utan av
brolt. Jag har besök t flera byar i hös t, 
och halt s Iar uppmunlran. 

* 
I en by i Linchin-distriktet, där tälte t var 

uppslaget i hösla s, är dct mycket lovande. 
De som d~1 bIna in lresserade sa mlas n u 
med de övriga lroende i de olika hem
men varje sundag lill gudstjänst. En man 
som döp les för omJu--ing 5 år sedan, och 
som varit sjuklig i m[lnga ,:1 f, säg nu så 
frisk och duklig ut. Han kom särskilt 
för alt »silta med mig», som de säga. Hans 
ansikte strålade av fl·Öjd då han sade: 
l)Gud har bevisat mig stor nåd. frun vet 
ej bara huru illa det har varit med min 
hälsa en lång tid. Det har selt ut som 
hade jag ej l~lngt kvar. Men jag har be
dit, ja, bedit och ropat till Gud att han 
skulle h ela mig, ty Gud har ju i sill ord 
visat oss att han äl· mäklig att göra det 
för den som tror. Så hade jag en dröm. 
Jag tyckte, alt Jesus s tod vid min bädd 
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och ropade på mig. I handen hade han en 
skål vatten och i vattnet lClg något som 
såg ut som en groda. Jag förstorl, alt han 
ville att jag skulle dricka detta. Jag resLe 
mig upp och tänkte. Skall Gud på detta 
vi~ SV~T'il pt, min,,- böner? Jag tog därpå 
ski,lcll ur hUll" hand och drack upp allt
sammans. Genast kände jag, att ny livs
.kraft genomströmmade min hopp. Därpii 
vaknade jag och kände mig då som en ny 
människa, fullkomligt frisk. 0, huru jag 
tackade och lovade Gud. Det är nu flera 
månader sedan det hände, och jag har ej 
varit sjuk en enda dag sedan», sade han. 

Underbara äro Herrens vägar! Denne 
man är ganska hemma i Guds ord, han lä
ser väl, och han tar nu ledningen vid 
mötena. Bara att se p[\ hans strålande an
sikte är en hel predikan. 

* 
Pö hemvägen besökte jag i byn Pei-li

ti'en familjen Chang, som jag förut skrivil 
om. Där p ågår fortfarande ett välsignat 
verk, Gud arbetar på de ungas hjärtan. 
fru Chang sade s~, strålande: »Nu har 
också vår fjärde gosse kommit med. Da 
1v<\ av bröderna reste till Shensi till Sian 
häromdagen, sade han, då han tog farväl: 
'Mamma, bed för mig.' 'Ja, visst vill jag 
det' svarade jag, men tillade: 'Du måste 
också själv bedja,' 'Ja, mamma, det vill jag 
göra, sade han». Där finnas fem SÖner och 
tre sonhustrur och alla vilja de mi följa 
Herren . Kom ihag denna familj i förbön! 

* 
D:1gen däreftet' reste jag ut till byn där 

vi hava tältet uppslaget, för att lämna kvar 
bibelkvinnan där. De hava mycken upp
muntran i tältet. Skaror av folk sitta 
limtals och lyssna liJl budskapet om Jesus. 
Sedan fortsatte jag till våra gamla vänner, 
»Svärfar» och »S"ärmoD>.* Det är sf, roligt 
och s~, uppm untrande att träffa dem. De 
äro Mda s,', glada i Gud och så lrosfrisl;a. 
»SvärfaI'» hack sedan tälte t blev uppsla
get i grannbyn legat där några näller' hos 
en bekant, för att ru van, med om kvälls

* Kallas så emedan deras kinesiska namn 
har denna betydelse. 

mötena, men »Svärmor» måste vara hem
ma och »se fler dörrel1). P å morgonen 
då jag anlände, hade »Svärfur» just kom
mit hem, och jag fann dem baJa två utan
för sin dörr på gatan. »Svärmors» an
sikte lyste upp da hon fick se mig komma. 
Hon fick bönhörelse. Hon hade bett Gud 
alt han skulle sända en »åtl'rvändskärra» 
i hennes väg. Hon ville så gärna se tältet. 
»Jag kan bedja Sa mycket bättre för dem», 
sade hon, »om jag ser huru de· hava det.» 
Efter litet förfriskning och stillhet tilsDm
mans vid Jesu fötter, följde »Sv~irmor» med 
min kärra lill :tältet och fick Sel sin öns
kall uppfylld. 

* 
I förra veckan var jag ut till en by för 

alt hälsa på en troende kvinna, som har 
det sa faltigt. och tdll1gt p" allt vis. Hon 
blev lörd bakom ljuset i detta sitt andra 
giftermål. Medelmännen sade:, alt hon 
skulle få en rik änkling med eLt gott bo 
och elt bra jordbruk. Och då hon kommer 
med sitt flyttlass, stannar vagnen utanför 
ett lilet hus med ett rum samt ett litet slags 
bulik utanlör. Hon var så ledsen och ville 
vända om med sina tre barn (hon kom från 
Yuncheng) men det lillälo de icke rörsl~,s. 
Nu reste jag dit för alt få hennes lilla 
nicka till skolan. Och vad hon blev glad! 
Hon resle sig upp, knäppte ihop sina 
händer och sade: »Tack och lov, Jesus, 
tack och lov, Jesus, att du har sett till 
mig i min nöd.» 

Medan jag var där hos henne kom en 
kvinna in och vi började samspråka med 
varandra. »Jag vill också 1ro på Jesus», 
sade hon, »även min man och mina barn 
bedja. Jag har fålt en underbar bönhö
relse, min flicka blev myeket sjuk, och vi 
hava bedit och ropat till Gud om hjälp, 
oeh hon blev frisk. Oeh frun mft tro», sade 
hon, »alt vi voro glada, vi visste ej huru 
vi nog skulle kunna tacka Jesus. Så den 
1:sla i månaden "oro vi hela famil.icn ute 
på g"rden omkring ett bord lyllt med 
l'lottkakor bedjande och knackande vara 
huvuden i gå rden för Jesus. Jesus hade 
varit S~t god emot oss och nu ville jag 
giva honom rikligt m~,nga kakon. Jag 
fick sedan lillfiilie alt undervisa henne 
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'och hj älpa henne at t fatla n a ,~ot om fr äls
ningen genom tron på Jesu:;, alt det ej 
sker med offer av mat som hedninga rna 
göra till sina gudar. 

* 
P å vagen hem fr ån denn a by bcs0kte 

jag P,lnpoh, de kä ra Tus, som jag ocksa 
förut berättat om. Gamle herr Tu är en 
h~1 rlig t frälst sji\ l. Han har inom sig »en 
kä lla med sp ringande vatten till evigt liv». 
Genast han öppnar sin mun att säga n~l

'got om Jesus, så flödar det över, och det 
är en sådan kraft uti hans vittnesbörd. 
»Nn har jag äntligen fått färdig t», sade 
h an. Allt var S[l nyreparera t och fint. 
Vad skulle h ända ? Jo, den äldre sonen 
och hans hus tru hade tröttna t pa at t fö lja 
Jesus - deras gosse dog ju, och icke 
få de någo n annan i s tälle t. Nu vilj a de 
gå tillbaka till avguda rna ige n. Därför 
måste nu herr Tu bygga om sit t hem s~ 
att det blev lämpligt till delning mellan 
h ans b~da sö ner. De båda gamla voro 
mycket ledsna över s in so n, men tr ös tade 
sig med a tt Gud kan föra honom [lter, vi 
kunna endas t bedja för honom. 

* 
Ja, nu har brevet redan blivit långt ocT. 

Ni kanske äro trötta. Men jag m~lste även 
berätta litet om vår lilla syförening. Vet 
ej om jag förut omtalat att vi h ålla på 
och arbeta fö r att samla pengar till bän
kar fö r v[lrt nya kapell. Kvinnorna äro 
mycl, et varma fö r denna sak, och an
stränga sig till det yttersta. Så kunde vi 
då i maj vid s tormötet lämna 26 dollar 
och förut hade vi få tt ih op 7 doll ar . Inom 
14 dagar h a va vi å ter s tormöte och tro ts 
att syföreningen ej komm it i full gång 
ännu, sil h ava vi dock 10 dollar a tt lämna 
fram. Nu har jag fijtt m~lnga av kvin
norn a fran dis trikte t med mig. De äro så 
intresserade och hjälper gä rna till för den 
goda sakens sk ull, och skä nka tyger, skor 
och strumpor som sedan sälj as ge nom 
syföreningen. Andra giva bomull, å ter 
andra taga hem bomullen och spin na den, 
och slutligen kommer vävstolen fram. En 
kvinna som var inne hos mig i varas och 
blev avvand från opium, är nu härligt 

frälst oeh döpt. Hon lovade syfören ingen 
1 clolhtr S~l snart hon bkv :;t;lrk och kun
de arbe ta . Häromdagen frågade .i;lg hen
ne om hon kunde och vi Ue infri a si tt 
löfte till syfö reningen. )Ja, det vill j ag 
visst, sade hon, jag h ar haft en dollar P ~l 

bollen i min koffert en la ng tid i bered
skap.) Tänk om alla Guds barn voro lika 
denna kvinna ! Da jag var i Pan)Joh här
omdagen frå gade jag fru Tu om hon ville 
vara med i syfören ingen. Hon har förut 
ej givit någo t. Ja, visst viUe hon vara 
med. Och då hon gick för att h äm ta si n 
.gåva, ropade herr T'u efter henne : )l\'lam
ma, låt det nu överflöda, h a r rlu 1änkt 
dig 5 fot så giv G, eller har du hinkt dig 
8 fo t så giv mer.») D~l jag kom hem oeh 
m ä tte tyget, fa nn jag att hOll givit 9 fot. 
Således h ade det överflöda t. 

Vi hava således samlat 43 dollar till 
kapellbänkar, vilket kan räknas som en 
stor summa med de sma resurser vi haya 
härute. Men n i.ir skall kapelle t kunn a 
byggas? Virket ligger h~ir färdigt men vi 
våga ej börja bygga innan vi Et alla 
pengar i h and som beh övs därtill. 

Till sis t en varm innerlig hälsning till 
Eder alla, b:lde kända och okiinda ! Tack 
för förb ön och kärleks fullt intresse ' 

Eder i Jesu s tillgivna 
i\nnQ Hahne . 

Från Puchow Sha. 
»Jag. H erreri, är dess (v ingår

dens) vaktare, åler och åler vatt
nar jag den. .. Jag vaktar den 
nall och dag. Jag vredgas icke 
på den.» 

Det är nu allaredan sex vecko r jag bo Lt 
i milt gamla hem här i P uchow igen, d. 
v. s. friJn hemkomsten efter I-lon an-besö
ket i slutet av oktober mfll1 ad. Det är 
ju alltid en viss tilHredsslällelse at t efter 
lång bortovaro friJn stationen vid olika 
tillfällen t. o. m . årslång kunna konstatera 
Yid ;lterkomsten a tt »a llt ä r som vanligt». 
Så var ock~a fö rhållandet här. Anhlirl:f'n 
av den enkla men trevliga klocl{st;l]>eln 
med kyrkklockan uti samt top pen av den 
prydliga kapellfa sadell, genast man ko m
mer in genom stadspor ten, gläder den, 
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som i gå ngna [II' und er lyckliga rörhttl
la nden få tt vara med och lramskapa en 
hel del förä ndringar till det bättre. In
kommen p å gården rÖl lL;l' man det m est 
hjärtliga och kiirlekst'ulla mottagande, 
särskilt av evangeli sten Sie med familj 
och bibelkvi nnan 'Vang, alla »gamla i 
p:a rde». I boningsrummen är de t rent och 
pyn tat, blomkrukorna s tå ordnade i fönst
len och i grupper på den luftiga och trev
liga gården. »Allt är som vanligL» Sko

de t innersta jus t öycr atl »al/t ä r som yan
lig t». Ty delta iir tyviirr i mållga rall. 
sant inte bara i det y ttre utan även i det 
inre. Här ha r varit frid, rel aliv å tmin
s tone, och så gott som ostörd ro under 
all a dessa republikens iI I', då krige ts elä n
de med ä lföljande nöd och jä mmer h em
sök t så gott som hela landet för övrig t. 
.Jag fick rappo r t hä rom dagen Irern med
hj älp ar na i IIonanf u-församlinge n, mitt 
annex 30 svenska mil härifrån, a tt dc vid 

Puchow kapell 

lorna p~lgå med den vana personalen 
men med lägre elevantal denna termin, 
beroende delvis å tminstone på den kris
Lendomsfien tliga agi tationen under för
sommare n, då en del elever från icke 
kristna hem med sina föräld rar blevo 
förskräckta över att ha nagot att göra 
med de kri s tn a. ;\Iorgon- och aftonbö ner, 
söndagsg ud s tj ä ns terna samt den sedan 
m~ln ga är tillbaka 'Vanliga helgm ålsring
nin gen kl. 6 varj e lördagsaIton, »allt är 
som vanl igt». Det förefaller näs ta n som 
om man inte alls varit borta. 

Dock är de t s:lmLicligt en my('kd be
klämmande känsla, som griper en in i 

under byggnad. Foto: G. v, We ster. 

sto rmöte t d~ir samt en uts tation, vilka 
m öten jag ej kunde övel'\' 8 r a, döpt inte 
mindre än 90 personer. När eva ngelis ten 
Sie hörd e detta, sade h an: »,Ja det ä r nog 
så, det skall nöd oeh lidande till rör alt 
människorna skola besinna sig inför det 
allra nöd vändigas te, och prövningar oen 
fara för atl vi, Guds barn, slwla håll a 
os, vak na,» vid v{l r återkomst till Iiiltet 
efter r evolutionen 1911 sad e vår ga mle 
vän »Johan», a lt medgå ngen för de krist
na den g~lngell var svårare för dem att 
bestCt uti och ko m as tad s törre rörödelse 
i förs amlingarna än den blodiga förföljel
sen 1900. ,\r det emelle r tid s , alt der 
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är fredlösa och stormiga tider som skola 
främja Guds nåd espianer i detta land, lUl 
är det nog hopp även för folk e t i denn;) 
provins, ty den enast åe nde Hlnga och iso
lerade frid en lider nog mot si tl slut äyen 
här. Må Gud vara oss nådig niir den 
tiden kommer. M~l prise t för väckelse i 
församlingen och hedningarnas uppvak
nande till medvetande om det farlig::! 
mörker de van dra uti ej behöva bli all t
för högt. ?vIen o, må det ske, må de l 
komma. Del är ju det vi s tändigt bedit 
om sedan åratal tillbaka. 

* 
Detta blev k a nske en mörk teck ning, 

och man kan m åhända fr a aa om det ~j 

gives några ljusa inslag. Jo, Herren vare 
tack och lov, det gör det. Orde t här ovan 
har i dag fröjdat milt hjärta. H erren 
har en vin"u.rd härute, den är halls, det 
är han, som vaktar den i prövningens 
mörk a na tt och m edgt ngens ljusa d ag. 
Han vredgas inte pa den trots allt törne 
och all tist el, so m så rikligt växer och 
frodas d iir. Det är H errens verk att se 
till ving,lr den, m en vi prisa honom a!t 
vi f:°l vara m ed därom i den m lll1 hall 
finner ny tti a t. E n annan ljuspunkt är att 
verksamheten kunnat oeh h a r f :'t tt p ~lgå 

»alld elcs som vanligt» på de flesta sta 
tionerna, och a tt de n vi sa r sig icke st ,l 
och ralla m ed missio nären. Det är j u na
got att fröjdas över och t acka Gud för. 
Likas, att vara infödda m edhjälpare vi
sa t s ig pålitliga och med ytterst f~l un
dantag v:lgat stå kvar på sin pos t även 
11l1d er s tor fa r a. Vidare att inga av Shansi
s tationerna ens till någon del beslagtagits 
för nägot slags politiskt~indamå\. Begii 
ra n framställdes vi sserligen under för
sommaren att fii disponera del av, under 
missio närernas frånvaro oanvända lä
genheter, i H aichow och Juicheng men 
det var ej oavvisliga ](rav. Icke heller 
va r dc t för militärt bruk utan rör en pro
pagandaförening, som har avdelningar i 
alla städer och vari den obehärskade 
skolungdomen är själen. Det var denna 
org<111isation, som bland a ndra sIngord 
~i\'en hade »ned med l,ristna försam

lingel1». Detta avfördes do ck senare fr:ln 
programmet P ~l grund av a tt en engelsl, 
Kina Inlanusmi ss ionens missionär hade 
sii go tt a nseende i provinsen. Vilke t betyg 
i de-;a tider ' Beslutet härom i översty
relsen i provinshuvudstaden annonsera
des offentligt i kinesisl<a tidningar och 
stindes i särskild bulletin till alla under
avdelningar. Detta visar ju, att nämnda 
organisation inte var så farlig i denna 
provins, som i övriga, ehuru de genom 
brysk t uppträdande ej minst h ä r i PlI
chow, lyck ades skrämma en h el del av 
befolkningen fr ån alt (få på vå ra guds
tjänster eller alls ha m ed de kristn a att 
skaffa. T. o. m. bland dc sistnämnda voro 
nilgra, som fruktade ett upprepande av 
boxarä rets h~\nd 'Iser. Som föreningen är 
national-parti-politisk h , Iler myndigh e
terna sitt vakande öga på den och har 
t. o. m. vid olika tillfällen upplöst ell er 
omorganise rat den. 

Vad förh åll a nd ena i Sh ensi betriiffar så 
råder där f. n. fred och ro, som ej P ,°1 

m~lI1ga, m ånga år, över så gott som hel a 
provinsen ffi ' d und antag av några Et 
platser. Bl and dessa ä r var s tad Hoyang, 
som sedan dtt länge h~llles belägrad, el. 
v. s. att belägrings truppern a ligga inte in
vid staden ut an rmda till en svensk mil 
därifrån. I d ·,t arma TungdlOw, som ~int

ligen föll efter en nära år sl ång belägring, 
börja förh , ll a ndena ocks, att rätta till 
sig igen. :Missionsstat io nen är emellertid 
inte bara fullständigt utplundrad utan S:l 
pa ss ödelagd, att pas tor P aulus Li anse r 
det så gott som uteslutet, att mi ssionen 
kan tänka på a tt ~t1erställa den i använd
bart skicl" i aH synnerhet som den inte 
är inköpt. Den är alltfort besl ag tagen till 
ga rnisonssj ukh us. 

Hös[ens s tormöte här i Puchow hölls 
i millen av november. Sysko nen Bloms 
och pastor 1\ao kommo oss till myeket 
värdefull hjälp med Ordets predikan till 
undenisning och uppbyggclse."Mötet var, 
so m i regel här, talrik t hesöl,t av s<'iväl 
församlingsmedlemmar som intn'sserade 
1r;\n när oell fjärran i det s tora dis trik
tet. Dock ii r det till övervägande del en 

http:vin"u.rd
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gammal van stamtrupp, skulle man kun
na säga, och mycket få under senare ~lr 

tillkomna. ~fötet var gott. Deltagarna 
voro flitiga och stillsamma, med vid alla 
dc olika samlingarna lrån morgon till 
kväll, ä ven om det för mången synes vara 
mera som av gammal vana. Behovet av 
andlig viilsignelse och lÖl'llyelse till den 
invärtes människan jämte syndakänne
dom inför Herrens a nsikte är bland oss 
mycket kännbart. Detta är, beldagligt 
nog, inte något enas taende för denna för
samling och knappast ens för denna pro
vins utan är i mer eller midre grad för
hållandet över hela fält et, kanske hela 
landet. 

Målte det alltlort vara den missionsin
tresserade hemförsamlingens ständiga bön 
till Gud att den unga kristna försam
lingen i Kina under den nuvarande nyda
ningens brytnings tider må bryta sin egen 
bana i rätt riktning och växa sig stark 
inåt. 

Puchow den 15 december 1927. 
G. V. Wester. 

Från Yuncheng Sha. 
Utdrag ur brev daterat Swedish Mis

sion, Yuneheng Sha, China. Den 15 de
cember 1927. 

l\fan får mer än vanligt lära sig att se 
Gud i händerna efter såväl det ena som 
det andra dessa tider. Så är det också 
beträffande tillfällena att tjän a, ty det or
ganiserade arbetet, vad oss utlänningar 
beträffar, är ej gott alt nu upptaga, utan 
det synes förståndigast att lå ta de kine
siska arbetarna sköta det med sådan fri
villig hjälp, som de kunna få, under det 
vi träda in endast på uppmaning, eller 
genom att avlägga besök och mottaga be
sök. I synnerhet det senare har jag fun
nit vara min uppgift denna tid, och jag 
tror, att jag därvid fatt hjälpa många, 
och kanske undanrödja många stö teste
nar. Åtminstone har jag försökt att göra 
så och tyckt mig förstå, att det haft en 
viss framgå ng. 

* 

En man, som dels såsom elev (priv8t) 
och dels såsom vän varit i umgänge med 
oss i omkring 12 år, men slutat sina stu
dier här och varit vid högskola i P ek ing, 
har nu blivit föräldralös och s t ~lr som hu
vudman lör en stor och förmögen lamilj. 
Han har kommit ett par g[tnger och häl
sa t på oss och har även bjudit oss lill sig. 
Jag sade, att oln. vi gingo på besök, så 
var det ej för alt kallprata, utan jag äm
nade då tala om viktigare angelägenhe
ter, och det var han med om att vi 
sbdle göra. 

När vi kommit dit och hade språka t 
med honom och hans kvinnliga anhöriga , 
som voro hemma, S~l började vi därför 
på allvar tala om det enda uödvä ndiga . 
Jag sök te visa honom alt han verkligen 
behövde Herren Jesus, och att hans stolt
het över att han ej såsom många andra 
sökte upp oss för att få förmåner av nå
gon art i själva verket hindrade honom 
från att få den andliga hjälp han behöv
de. För att riktigt visa honom var han 
borde börja, lä s te jag med honom Rom. 
l kap. och lämnade honom att betänka 
detta. 

Nyligen kom han iJnyo pa besök och 
sade a lt han ämnat komma till guds
tjäns ten i söndags, men tagit miste på da
gen, så att han ej såsom han ämnat kun
nat taga si n hustru och svägersl,a dit, 
men i stället hade han undervisat sin 
hustru angående huvuddragen i Jesu hi
storia, och hon var nu intresserad i att 
få lära mer. Delta, att han undervisat si n 
hustru, var det mest hoppfulla drag vi set t 
hos honom någon gång. Kanske h a ns 
självtillräcklighe t nilgon gång skall bry
tas ner och vi m se frukt av m ånga års 
sådd. (Forts.) 

* 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma I 
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ffudson Taylor. 

Mannen som vågade. 

Pris kr . l: -. ö ex. 25 % 
rabatt. 

Framtidsutsikter. 
Av 

Nath. ffögman. 
0,(Pris kr. l: 60. 5 ex . 25 , o 

r aba t t . 
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G~. Sjlarbösscm ed el i B elosdak Yl'kanö. S!<cd c mrg. årsbid eng 	 ;,0:  S thl m , Trettond edagell l~~S 868: 977. F . H., D 11\. bo, »t ionde» 	 12:  70. Offc rgu ' ·or i Hetesdakyrkau, S t hlm,8. .J.• Skövde. t ill mission,ir och frn 'l'rcllo udedagcu 1 ~28 355 : Ca r lens n n ue r h. 	 JO:  'il. T. H. 	 100:

9. S parb .· lUcd ol fr ä n Viirn nm o-vällner, i~. Ouii!1lncJ , 1:111 V. N. 	 ", gm J . U. 	 5S : 43 73. Spa rb.-m cd e l fr. M. S. ocb A. H . SO: 02lO. " Missioll svän » 	 :10 :  il. S ty restuds ml!,( 	 200: Il. " Oniilllud IlIission sviin i Nyc» 10: 
12. Tackoffer fl'. S. B., gm G. \V., n ög lc v: - 7j . 3-1. S. , Uppsala 	 l:l:J!:. = 

ju. »T uut A .» 13. K . F. U. K: s Cen t m lföre ll. till M. 77. »1.' ,. K. ,J: s spa r oössa » ~: D:iörl<l uml s und erh. gli, K . ~ . A. jO:  'iR. »Tnc];: oi'fer» 	 4: 2:;
11. :\' Y{lrsgå"<L f r. M - u. gill M . S. 2j :  'j !) . »l"r Guds .rik a förn d » 10: - ];, . Oniim uu 	 20 :  tO . ,;K ,J :s, öcl esbög, 10/1 1928 	 100: -Hi . »Ann ic » 	 10 : 8·L En ~ lJa rbössa , gm A . G .. Duy uo Ii: :,4
17. »flo ll1 . 8 : Iii " , till R. Andersso ns un  8j. H . J I ., StIl Im , s parb .-mcdel 51: ~,j

d crhå ll 	 ~OO: . SG. K ol l. i Nylau tl, Trello udedagen, vicJ
19. Hnsaby & Sk jclv u lI1s mrg, spar b.· II . W: s ucsök 	 100: -

IlIoucl 	 30: 81. II . ,r. , g m K. R, Trallås
20. ))Fö rsU in ge ll ») . fr å n on~i nlllcl ::0 :  S~. N . S .• g"1I! S . N .. S kell efteå , till E , 
21. Hj örköb)' s m rgo 	 43: 7G Sjös tröms ll llde r lt. 10: 
2~ . K oll. "i d miss ionsa fl nnr i Libatl otl s ~O . O. A ., »tionde» 	 2j: 

Y. JA. LUll dcI" 1~~7 gm E . O, 20:  Dl . »I st. fö r blOllll n01" på rrk n ).fallu
2.3. A. C., S kö nu:Hbo 	 ~O :  S tålh a illl11ars bå r » , f r. 1. .\. :':
~ 7. E. B .. S t hlm al. E. B .· .J., Dj örköi)y . »j ulg,h a ,." t ill
28. J . ocb ~L JL. gin A . O. , }..Tol'dcrö n 2:  .J. Hnl l q visls lIlltlerh . 10: 
:2~ '. Je P' o g ill Ll :o l: - nJ . Ofrprk ll " c r t , a v G. L. , g ill H. B ., Uo va 1', . 
30. A . 1'. JA.. g ill d:o 	 1:  %. L. 1'., g m d :u 	 40 : 
31. .A. O., K o rcl,'rölI 	 l: -  ~I . G. 0,,11 A . J - u, g"11l ,l:o :l : 
:U. » I rc rremi d C'1)~ 	 ~O :  !)R . iL O., gom e1 :0 	 :1: 2,) 
33. " Herrcn hj ii lper " 	 l UO:  99. S parl.J.-lIl ede l a v fam . A. Th. , gm u:o 13: 10 
öl. A. och A. C\ .. Orcbro , ti l l O. och G . 100. D:o Il\" H. B., glu d:o 11 : Gj

Carlens ul1llcrh. 	 2;; :  101. K. ~ 	 W:
:1:;. Ek ek ull s !li fg 	 40 :  10 ~. »Ett tae koffcr t ill Gud» 100: 
:JG. A. L . , ' r ebo 	 2 : 22 103. E. R. Sthlm 	 7: 7.",
a7 . »}.L P. ». ti ll Dli ss io nU rer llas undcrh. :'00 : - 10~ . L. L .. S a la 	 2'i: 75 
41. Kol l. j 1'ilcå. g m J . .A- g 74 :  10;;, . Ii ss ionsoffe r i B jörnö m iss ious hu s 
4~. Gle tJ1!11in g"c hro kt·clsen 	 132:  ' -i d Nils och Ol p;a Svenssons besö k lO,: 43 
4;1 . K u ngs hoJIIl' K y rkobröue r , sparb. - lOG . ,) T ill Mi ssio nen ». !,(1l 1 E . F . 100: 

li; lI l llill g d. 3ft 19~ 200 :  107. Kiuakrc tsen i Orvik en 21: 
44. J. 1'., OVall!11yra, r ab . å H. S . O. 1:" 68 l OS . G, vo mede l, g m H . O. 2: jO
43 , » Okil ll d » ~;IO : - 109. S. N ., l\ [a hll() 2:1:
16. »'rio nde en !. H e rrens Olle!" ~O : - llO. G. T .. Korrköp ing, resebid rag ~O: 
41, U. M., Sa la , »på Trc t tond edagen » J j: - lll. ,T. och K . 11 .. T ranås, (\ :o 20: 
48. E . .J., Hodcn, till J. A s pbcrl:s underh. 100:- ll~. Spnrb.-Uimll ing i Tranå. , gom K. B. G06: 6.,
49. D:o, p rov. , H . S. () . 8: 57 11 3. 1~o8cbitlrug" fr. Krisl innSluu , gm A . G. 20 : 
50. 	 Vit! ,J. A s pbcrg"s besök i H iifre llyn. In Koll. p å Li ba nun, G bg 9/1 71: 

iU S:l111J. "id kaffefes t ~5 : 10 ; kol l. vid JJ:j . D:o i Axvall 9: 01 
Sa nl1lla lilltiill e 40 : G~ (;j: 72 J !I;. L och A. H - g 40: 99 

;;1. K E ., F a lun jO: - ni. Del av koll. i Vintro a k yrka, Trct
~2. H . C ., S alldhe m 20: - lonuedag Ju l 10: 
~;J. Bog-I a }{vil1ll oför cn ing, till k,'i nnl. 1l~ . n. o. 3: 

IItl S'i iolli.ircn:; unUf'l'h. :: ii: ·1:; 119. l. l ' .. s parb.- meucl. g m G. G., Uppsala 19: 02 
;l4 . H. ,J .. Grön skå r a , sparb. -m et! el 121. »Tac ko ffer fr. A l va och Hemse », 
:j :1. M. R. , d :0 , d:o g m A. L. lG: 
.:'G . J . .l. , d :o. tl:o 122 . B. U ., G ä tlu cdc ID: 
:,7. K C. , J-[ögsbyå rhul t , d:o 123 \V a ll C' hCl'~a ~yrör(lning (;3: 
;)R . F. . G . . G r i.-in sk:. rit , c.l: o l~·L lo'. S., JI c tl vigsda l ':'j ' 
;in . ).ra ~ rn. ~yf(jren. ) 2~,. ») I. G. '1', » 2ÖO: 
';3. S . S., g"1Il E. F ., H crrl.i:;" ,a l:!'i. s. ?tf . K: s CnJif. - kOl11mitle , till 
(;3. K F ., d:o X iJ s och Ol g ,; Sven sso ns un uerb., 
1i4. D:o, Jör frie>:. ,n- S. L. tio : - Dollar 218 : .. 

Genom lidande ti II 
seger. 

Av 

Ingeborg Ackze/l. 
P r is kr. l : -. 6 ex. 25 % 

r" ha tt. 
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128. H OIl! . 12: 13 	 lU:I : - 20;;. Ungdomsfören ing en i Grebo, r eseb i
129. )) H errell , IleL) l .; : - dr ag l :;: 
lilO. B. A., Ali ll gSl s 23: - ~OG. M fg, Grebo, <1:0 l.;: 
l 3l. Kinakr cL cn i Köping, s pal'lJ.-i!l('del 75:- 207. Sparb.-IJ1 eLl el, gm N. E. G: i3 
132_ D :0, offeri;tl\' ert 20: - 208. 'res tamentsmedel efte r ayl. liirarin
133. Från t \' å g a mla Kinayänller, gm A. .J_ 10:- nan f rö kcn A u g I1s ta. Ander sson, 

l 3l. .Allerums mr.,. 10: - Käxle s kol a . S tj iirnhov, gm M. E ., 

135. Ch. L., Lun (l, " HelTe ns tionde" 10: - Malmköping 	 96;;: Oj 
1,6. B. S., Hoverberg 	 210. Sparb .-medel från Kinakre tsen i Bo
137. E. och S ., H ov mantorp , gm J'. S., <l en, gm E. J. 	 12,;: -

K ar ls kroua 	 1.;: - 212. D:o fr. Medalby, gm J. J. llG: 
138. 	 H. R. , l; [l jlsala, " Det kan jag un<l- :213. Hal va behall n. a y s kör<lerest i Skärt

var;). ) 10: . - sta.. gll1 F . B. Solleft eå, 116: 06 
130. F. A . B., L inköjling, sparb. -rnedel 25: :!;) 2li. SyCör ellingen i Ullungsfors HO: 
1~0. .A.. N., .Kalm ar ~: 7,-1 ~15 . Mi ssionsvänner i Grebo. g m E. L., 

lH. SlInll e Kri stI. Un~d.-förcninl; ,')3: .Jo Bankekind 7;-): 
H 2. " T ackoffe r vid ,hsskiftet frän n ågra 21C. Sparb.·m edel frän Kora, gm r. D. 50 : -


St en i ngeviinner \' i<l :l!'lishy I(yrka », 117. O. A. J., Norrköping 60: 
gm G. B. 23: - U9. »Gunn ar ) 	 20 : 

220. Ko l l. i Klippan, gm N. P. P. 6a: 143. G. l'.. H orra, svorb.-rnedel , gm E. 
2: 7;1 	 ~2 I. D:o i Kviel in ge, g m J. D. S . 30: 10 A. R.. Delsbo 

144. S. S. d:o, g' IIL 0:0 10: - :!22. .J. D. S., K vidinge, r ese bidrag 5: 
I·Jj. A. H ., Tomta. d:o gm d:o ~: I;J 1~3 . Koll. Imlllannelsk yrkan, Malmö 96: 50 
HG. r. S. ocb J. N., d:u g m <1:0 4: ~j 224. D:o i Y~ tad, gm ~. R . 20: 
1~7. ;\1. 1'.. TJol"" d:o gm d:u G: ';"5 t25. D:o i K. Ii'. U. K .. Kristians tad, g'm 
1·1 . M. S., hjuril ker , d:o g ill el:o 1:- A. G. 20: 
HU. 1. S, \\: i.i. d:o golll d:o 3 : JO 22G. D: o i Valleberga, gm F. S., Heclvigs
l.iO_ E. A. H., d:o g m d:u 4: - da l 37: 40 
ljl. L A ' t X Ol"e köpiug' !jO: - ~27 . "Två miss ions\'<inncn" Filipstad, gm 

]'}3. - 11, Ps. 81: 11 30: - R. B. SJ: 
1:,~. Från l\fi ss ions träd e t i Rök, gm A. P. G: 50 228 . AL G.. Jor<lberga, "från Miss ions-

l;)j . Koll. i Smul':c n. gm K. L. :;S : 60 sparbössau» 40: 
l:,G. D:o i Gr uvarn a. gom O. O. 1·1: 20 
 229. Dod a mig, S le nsjöu 2~1: 

()II ' ili llltl . H unneboslrand 10: 1.-)7. ::30. G. A., li'li s by 10: 
J:,S. l'e l;! Lllil S m l'g, resebi<lra g 10:  n I. A. L. , Sk ellefteå, oH erkll\' rt, till E. 
l;)!). Koll. i Bj ö rkö 28 :  Sj ö.tröms u nLlerh., gm S . N. 10: 
l GO. OIl ~im lld , Björkö 10 : - Z32. .J. 1'. L., Ber gsholmen , liJ[ d :0, g ro 

11;1 . Koll. i R ÖIlÖ, Bjurkö l ;' :  d:o .J:
lG~. D :o i ö ckerö, 1:111 M. A. 21 : - 233 . L. G., Ersman'bodarnn., spurb.-we

](;3. Onämnd, Öcke rö ;j: dcl gm d :o 10: -

2~.; . .J. , ö s le r iing, gm S. A., B rodderlId 31: '(,)l G4 . Koll. i Missions hnset, Helsingborg. 
I:m K. r". [j . J 1. 113: - ~~6 . D a ggryn ingen i K. M. A. till E ster 

16.; . Berg s un <le r h . 900 : -KolL i L orbcrget , g m E . A ., Höganus 6~: ~O 
lGG : Oliämnd, Lerbcrg-et. gm O. J. 10: 
l G7. Kol l. i IIögan äs , gm J. L. 4:; : 20 Kl'. J2.]09 : 33 
l GS . .r. L ., llöganäs_ r eso bidrag .j: 
1(i9. 1'. L. E. , .:I[åns t a E lYcla !e ll 3 : 75 
170 . P. O. O .. Må usl a, g m d :o ]0:- S_ M_ K:s PensiOnsfond_ 
171. E. H ., . ' l hlm ] 00 : - 18. 2 M O$. 3;;: 	 Kr. öO 
173. L. V .. U O\'erbe r l: 	 , : 
174. "Solg lim lcn» i }:WlIne JO:  Särskilda iindamål.
175 . 	 Koll. oen be llåll uill g' v iu mi sion s rest 


i Biill ne d . 13 /1 l n28 53: ,4 1. Ekets Ungdomsförening, t ill H . Lin
17G. 	 Koll. vid rr k n H a nna \V a ngs F örc der, att anv. elt. golt l'. 50 : 

drag i Oster öulld s kyrka . g m M. S. 43: 2. Ekets Solglimtar, t ill d:o 50: 
177. R.. R. . ö stersund . t ill lia nnu \Va ngs 3. " Onämnd " , ti ll d :o 110 : 

und er h., g ill el: o ~O : - 24 . S. L., FIngeby, t ill do nö,ll. i Kina 5: 
178. »En g lad giv a re» , Sclå llgCl" 100 : - 25 . SönLlagsskolbarnen i Åsaka , Spa r b-
179. O. Ö. , Norrkiipin~ 	 2.;: - m dol n u cl er 1~t7 , ti ll Ba mh. i Si
180. L. M. F ., t ill F r idn. Prytz oclt ;..raria ua n , gm K. A . G. 7: 07 

); Ylin s un <lerh. 900 : - 26. Barn[öreningen i saka , t i ll »Dyr bar 
181. 'r., N ä iden, gm II. W. l: - Lil j as» llndorb. 	 23: 
182. R esebidrag i TullllS, l T,i ldcn, till H. 39. ,, ?lL P .... t ill Ba rnhem me t i Siml!1 " 100: 

\ Van g: . l: - 39. A. G., ",tocksnnd, t ill miss ionär Ring
] 83 . D:o i Ar e. t il l d:o ;3: - berg, a t t a n \' . e rt. gotl(. 50: _. 
] 84 . Ur lam. hl . L-s sparbössa, År e !J1Il 40. E. J,., Sth lm, fö r Li Pao-Io's undel'h. 50: 

d: o 13:- GO. A. B .. i\'orrköping , till Maria P etters
18j . Koll. vill .!U iSSlOll s utton i 1 re , vid H. son, a tt an v . ert. g ol t f .. gm lIL K. 10: 75 

\Van~s i.J esö k 11: 38 61. A. G .. Dnvbo, 10·öres insn.ml.. til l frll 
l G. Frå n ,, 'M issions kern " i Edsåsen, ~lo Gerda Carli3n . a tt anY. eft. gottf. 38: 70 

H . W. 	 20 : - 81. B a rnen J os , ö deshög , till Bar ub. i 
187. »Ga mnHll Kio:l-vi.ill» i Eds, sen, g"ln Si nan 	 20: 

d :o 	 2: - 82. S. och C. K., t i II el :o lO : 
188. 	 K oll. i Fridsbor~s mi ss ionshus , Ovi- 83 . lIön cr ing en i I) ll vbo, s parb.-m cd cl. 

k en , v id H . W:s besö k lG: 11 till Ha nna W ung, att an v. eft. go t tE. 16: J1 
189. D:o i ö h net. Öste l·sullLl. \' id d :o 8: 7-1 88 . »Kin a v,iu », till ~. Eng bäek t ill d:o 23 : 8;)
1no. Pro v . il försålda H . S. Ö., gm H . W. 8: 32 92. B ro t lsk ,irs syCö r cll. t ill b ibl a r ~5 : 
J!J7 . G. K., Björk öby 20 : - 93. G riisgår cl s m fg . l ill :'Il. Ri ngberg, att 
lUS. L ju ngbcrgs m[g . 30 : - . anv . ert . golt L . 100: 
1!1~. Koll. p I\. U npl u n(ls ~al an n _ o:m E. A. G: 26 leO. Fdn f. el. Klln l:s holm 'h Y,ldans Barn 

·200. K. F . U. Jf.. -ppsa la, rese bidrag 25 : - Dlfg t ill \V a ug' Bn -songs l1 ud crl1 . lOU : 
20 1. D :0, G,iv le , el:o 	 1'" - 126. n. n ., H åberget. t ill In geborg Ack
202. D:a, S a n<l vik on. d:o 	 193 zc ll , a tt a n \'. ert. goltr. 1.; : 
203. M . K., Eken;iss.i ön 20: - 1.j2. I . A .. :'\or r k i;ping, till lIl ari a Pellers
~U4. Koll. i Grebo U/I 3J: Gj; 16/1 20:- :il: G:; ,"on, ti ll d:o 15: 
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112. 	 "Senapskornet», Sävsjö, rör skolgos· 
sars underIl. i Sina n }jO: 

191-	 Från söndagsskola n i Är e, till evang.
Li Li·chu's i Tungcbow und erb. 50: 

192. 	 Insam!. i Svcabel'gs Missions hus, Ovi· 
ken . vid H. W:s be ·ök . till bibel· 
sprfdning i Kina 8: JO 

193. 	 Huskvarna söndagsskolas bidrag till 
Heo Fuh-Yuen i S ina n 150: 

104. 	 r. A., Norrköping, t ill Ma ria Pette rs
son, alt anv . ert . golt t'. 20: 

193. D:o till Anna Hahne, till d:o 13: 
106. D:o till [rn Da "'ny Bergling. till d:o l .;: 
200. 	 S. E. R., Kneippbaden, till Maria 

Pettersson t ill d:o 80: 
218. 	 Gm L:a Svenska Bar nt :s " xp., .n,p .~, 

t ill Mar ia P etter ssons skola i Sinan 42: 01 
231. 	 Visby F emöres förening. till HUi:o 

Linder, hjälp i evungelisnl ionsarb. 31: 7;; 

Kr . 1,383 : 72 

Allmänna missiollsmedel 12,109: 35 
S. M. K:s Pensionsfond 50:
Säl'sk ilda ändamål 1,383: 72 

Summa under jan. manad 1928 Kl'. 13,543: 07 

Donat.ions- ocb testament.smedeI att 
fonderas. 

1730. Gustaf och Anna Sv,'nssons donation 
iTnkom i dec. 191~) 2.000: 

211 . Frökr'n .F.l\1p.li" Al<el'luod. Stblm, 
lesl.am8nisuwll<-1 2,326: 47 

Med varmt tack till var.ie givare! 
··Sm a ken och , p.n att Rernn är god: säll är 

dIa, mau som tager siu tillflykt lill honom.» 
Ps. 31: 9. 

Gåvor till Hemmet vid Duvbo. 
1927. 

A . L. 2: 75: till Barnens Hem» 2: 25 ; L. S., 
Stblm, 2:>: -; E..\. .• Hvetlanda, 2;;: - : ombud 
uuuer vistelse pil Duvbo 25: - : A. W. 20:-; 
A . D., Kristdala, 3: -, J .. Tranås, 15: - ; E. J., 
Sala, 10: -; »Lå n av tvä t tstuga» , Lilltom la, 
3: -; I. S., Duvbo, 5: -: M. Ph. T., Liuköping, 
17: 50: M. O., Stocl<snnd. 30: -; F. P., Björk·
linge : »t ill julgran ,·> . 10: - : r. A .• Norrköping, 
20: - ; 	 H . C. L., :-;!hlm, :'0: -; B .. Björköby, 
10: - ; L . S., Stblm, ~5: -; E. L., BO;lfUlU, 10 : -; 
E. W., Hiils ingbofi:, 20: - ; E. ,T., Sala, l,, : -; E. 
B., Sthlm. 10: -: R. L .• H ve tl anc\a, 20: -: M. L., 
Malmö, rab. H. S. Ö .. 10: 2:; ; E. A., H vetlanc\a, 
2;;: - . S :ma kr . 408: 75. 

In natnra : I. I., 2 Yz tjog ägg: N. ocb H. H., 
S thlm, l J< da specerier. 1'1'11[<& och karam eller;
A . K., B jörl, öby: 3 lådor Hgg: N. O., Norge;
äk ta ge l mesos t; F . M., Sthlm: ägg till inlägg
ning; B. F . : 2 p aket te ; Lilllomta vännerna: 2 l . 
jordgubbar; O. M.• Du vbo: l duss. assiette r: H. 
C. L., 	Stblm: nnder sommuJ.'eo flera gg r blolD

mor, goltel' och frukt sa mt ;; kg. äl, ta get.mes 
os t; L B .. Forssa bruk: 28 L lingon Fr. J. & 
C: i, Sthlm: 2 pors linSkaffek,mnor och l potatis
skalare ; V!i nner i Vlirna mo en fårkJ.'opp: O. S.: 
% du sB. hemvävda handd ukar ; J . L.: 6 st. skuJ.'
duk a r; Frän S. M. K:5 försäl jning: te och smA
bröd: H. A. , Karl sk ron a : eu matta; E. A., 
Duvbo : l doss. ljushå llare; A . K., B jörkeryd: 
en stor jnlost: K. H., Stensjön: 2 julo,tar: A. S., 
N ye : 1 stOl' julost : H . H ., Bränningegå rd : en 
ba lv l<alv!nopp;. M . B., Slhlm ett elektri skt 
s t rykjilm för tiamin Helll met ; D. J., Duv bo : 
Lutfi sk och npels incr: N. och H. H .: ka Ue, te 
och c aCHO, marm elad och juJ gotte r ; M. O., 
S tocksund: en stor låda j ulgotter och frukt: E. 
G., Äsnka: en ost: K. W.: en påse päron: O. M .. 
Duvho en , -i l 1inneduk; J..J iIl tom taviinncrnn: ~ 
julL rtor samt kijttWrs och smörgåsmat varje
\·eeka. 

»Vad helst I haven g jort mot en av dess<l 
lnina lninsta br i. jdcr.-. det h a ven I gj or t nlot lnig. » 
~[al t. 23 : ,10. 

Med ett 'Varmt l'ördsa mt tack tm alla dessa 

kära v ärt Yl e,- från »fam i lj en jJå Duvbo» 


[Iii! Maria Björklund. 


Missionstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 1928 i sin 33:dje årgång. 

Organ för Svenska Mis~ionen i Kina, 
ansvarig utgivare: Erik Folke. Reuigernd 
under medverkan av Martin Li"d{;n m. il. 
Utkommer med 20 nummer om aret, samt 
inncl.Jullet: uppbyggelseartildar, bibelstu· 
dier, brev fr. hinu, uppsatser för ungdom 
samt missioDsnotiser Il'an när och fjär· 
ran , m. lli. m. m. 

Tidningen kostnr: helt åt: kr. 2: 25, 3 
kvartal kr.l : 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar· 
tal kr. O: 90, 1 månad kr. O: 65. 

SäDd till utla.ndet kostar tidningen kr. 
2: 	75 pr år. 

PreDumerantsamlare, som verkställa 
prenumeration 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 l) ex. eller därutöver rekvireras från 
exp., erhål les vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från ex' 
pedi tionen. Redaktionen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.A 

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

Telefon: 4459. Norr 22473. 
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Det kristna hoppet under prövningstider. - En barmhärtig samarit i Kina. - Herren 
är konung. - Tacksägelse- och böneämnen. - Från missionärerna. - Redovisning. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOL K E. 

GUDS M E D A R B E T A R E. 

En känd missionär stod för någon Skall detta lyckas, måste vi tjäna 
tid sedan modlös och sorgsen och varandra i kärlek och uppbygga var
betraktade sitt arbete. Det bar så andra. En kristen skal! icke blott 
liten frukt. Han klagade bittert och vinna nya själar för Guds rike, han 
var färdig att sluta. En natt, då han skall också hjälpa dem, som redan 
låg sömnlös och tänkte på denna äro vunna. 
mörka gåta, hörde han mycket tyd Många kristna känna föga ansvar 
ligt en röst, som sade: för sina medkristna och tyckas icke 

») Se bara till, att sambandet mellan heller ha stort behov av att samlas 
dig och mig är, som det skall vara, med andra kring Guds ord. 

så skall jag svara för att ditt arbete F örst när en » stortalare )} , som de 

bär frukt!" tycka om, uppträder, k omma de med. 

Från den stunden var missionären Äro de med vid andra tillfällen, så 
glad, och har alltsedan varit en lyck sitta de kritiska och finna fel än hos 

lig Guds medarbetare. Han hade den ene, än hos den andre av dem, 

lärt, att den, som vill bära frukt åt som söka, så gott de kunna, vårda 

Gud, måste först och sist leva med Guds hjord . 

Gud. Dessa kristna utgöra den tunga 

* dödvikten i den kristna församlingen. 

Bland de många uppgifter, vi ha Istället för att med de andra bära 

fått såsom Guds medarbetare, är bördorna ligga de som isberg mitt 
även den, att vi såsom kristna skola farleden, där nådens varma ström 

hjälpa varandra att hålla ut i tron skulle leta sig fram till frusna, kalla 

och i striden, tills segern är vunnen. sinnen. 

i 
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Du som i detta sinne brukar kom

ma till de kristnas sammankomster, 

läs dessa ord: »Kommen ihåg, att jag 

i tre års tid, natt och dag, oaviåtligen 

under tårar har förmanat var och ~n 

särskilt av eder. " Kanske kunde dessa 

ord få dig att längta efter ett annat 

sinne, så att du kunde bli en lycklig 

Jesu Kristi tjänare bland hans folk 

och en gång få segerkransen. 

Och I alla på land och i stad, som 

kännen ansvaret för de kristna och 

som kämpen för att vaka ibland eder: 

Måtte ingen av eder tröttna och fälla 

modet, utan mån I hålla ut, tills Över

herden avlöser eder. Då skolen I fullt 

förstå, hur stort det var att av hans 

egen hand få mottaga härlighetens 

oförvissneliga segerkrans. 

L u d v i g H o p e. 

Guds segrar bland Pekings 
studenter. 

går hade jag en upplevelse, som .jag 
säkert sent skall glömma. 

Under vår vistelse i Peking har jag 
blivit ombedd att undervisa i metodister
nas teologiska fakultet. Jag kom därför 
till skolan för att giva en lektion i psy
kologi . Men väl innanför skolans dörrar 
mölte mig en underbar syn. I ställ et [ör 
att gå till sina lelctioner, gingo alla ele
verna omkring i korridor erna. Alla sågo 
så lyckliga ut. Ingen tycl<tes tänka 
på att det nr lektionstid. 

Den lycka, som tycktes behärska delll, 
grep även mig. "Så bär måtte det vara 
i himlen '" var min första tanke. 

Flera av dem kommo fram till mig och 
talade om, att rektorn givit dem ledigt 
på förmiddagen. Deras morgonbön, som 
vanligen va ra r endast 20 min., hade på
gått i över två timmar. Guds Ande hade 
så gripit deras hjärtan, att morgonbön en 

... 
förvandlats till ett väckel semöte. En av 
de äldre eleverna kom i såclan nöd över 
sin synd, att ban måste bekänna en 
hel dd för sina kamrater. Andra bl evo 
också gripna av oro för sina själar. Det 
bl ev rop till Gud om fö r låtel se, vitl
nesbörd, ömsesidig bekännelse och för
låtelse. , 1'\' , sade de med en mun -till 
mig, ,TIU ä. ro vi al la v iinnep . 

* 
Detta var torsdag. Fem "cckor tidigare 

hade (re av S. M. K:s ll1i~sionärer lett 
morgonbönerna i fakulteten och så fått 
bereda jordmånen. Dä refter b örjade en 
serie möten, ledda av e n norsk kvinn 
lig missionär. Denna vå r norska syster 
bar under 18 år lett en kvi:1Jloskola 
Först såger hon, atl b O ll (>j såg myckcn 
frukt, men så fann hon ut , atl d.et be
rodde på, alt hon . arbetat fö r mycket 
i egen kraf to. Hon hörjade då taga fasta 
på ordet: . Vad två eller tre av Eder 
bedja om , det skall jag giva.' Så begynte 
en väckelse i llellnes s kola. Hennes me
tod ii I' att alltid haga var " rh en , som 
hon börjar samtal med, döpt eller icke 
döpt: .Ar Ni född pa nytt? 

nedan första mötet framkastade hon 
inför dessa teologie s tuderancle denna 
fråga. Ven vackte mycket mOlstånd 
och ans töt. Ordföranden i ele"eruas 
förenin g sade hånfullt till henne, alt på 
det viset komme bon ej att vinna n ågot 
i denna s1<ola, där alla voro döpta för
samlingsmedlemmar och predikanter se
dall ända till 8 år tillbaka. Mcn vår 
syster hade hört sädalil förr och viss le, 
hum hon i Guds kraft bäst skulle ko m ma 
dem inpå li vet. 

Motståndet fortsatte skarpare och skar
pare till tredje d agens afton. Under 
kvällslI1ö tet bievo t vrt s tudenter b"rörd a 
av Guds Ande. T,'å daga!' senare begä rde 
en av dessa. att få ett privatsamtal m ed 
vå r syster_ Han skulle få träi'fa henne 
niista förmicldag. Jag brukade gå om
kring efler mötena om kvällarna, besöka 
elcl'erna i deras rum ocl! samtala med 
dem. Utan att jag visste det, ledde Gud 
mig jllst till dennc elev. Jag kände 

I 
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honom då ej mycket personligen, men 
kom snart underfund med, alt här var en 
ärlig s.iäl, som sökte frid, Han tillhörde 
egentligen ej skolan, han bade gålt i 
statens skola och skulle få följa med en 
tid för alt >studera läran>. 

Hans rumsb.mrat hade tisdagar och 
fredagar haft bibelstudier samman med 
bOlIom, 'Jlen ,; , sade han,.iag bar aldrig 
förut förrän nyligen under morgonbönerna 
förståtr, alt Gud ser så pa synden, som 
han gör. Och nu denna vecka kan jag 
ej uthärda det längre. Jag har haLat min 
far och. min bror. Men aldrig förstod jag 
förut, att det "ar synd. Och min huslru 
tål jag ej.» - Jag frågade, om detta var 
allt, som tyngde hallS hj5rta. ".\>, svarade 
han, "det är mycket, mycket mer, som jag 
ser är galet. Men detta är det "ärsta.· . Vill 
(lu bliva fri från din sy nd?, [rågade jag. 
- , Ja . , blev svaret. . Tror du att Jesus 
Kristus, Guds son, är mäktig att förlåta 
synder,». - da, men jag har sV~lrt att tro, 
att han kan förlåta mig.• Jag fann, att 
denna själ var fullt mogen för att mottaga 
Guds nåd och bad honom slå upp 1 Job, 
1: 9. Först läste jag versen på l<inesiska 
för honom. Så läste vi den samman. 
Slulligen bad jag honom sätta in sitt eget 
namn och han stammade salda fram: 
:;Om Y Då-g>lng bekänner sina synder, så 
är Gud trofas t och rättfärdig, så att han 
förlåter y Då-gang synderna och renar 
y Då-gang [rån all orälHärdighet. ,; 

Ett ultryck av den största undran kom 
över hela hans ansikte, liksom tänkte han: 
,Är det möjligt?o Jag bad Gud att leda 
mig, ty här såg jag en. själ, som var på 
randen till frälsning. Ett felaktigt ord 
kunde ha fördröjt hans mottagande av 
Guds frid. Jag leddes till Joh. 3: 16, Vi 
stavade långsamt igen om versen . Jag 
tillade blott ännu en gång: . Så älskade 
Gud" - - 

En lån:;: stund satt han och såg på mig 
medan ansiktet började stråla och skina 
SUSOlU förklarat. 'Å', tänkte jag, ,han 
bar be,;tämt funnit det.> Jag hade kom
mit dit så trött och hade ju bara tänkt att 
sitta ned en liten stund, och nu bad e vi 
suttit där snart två timmar i naUen. ' - Jag 

L A N D, 

vågade ej tro, att jag, så trött som jag 
var, hade fått leda en själ till Gud., , Låt 
oss bedja . , ....sade jag. I sti11a bön lade 
han åter fram sitt hjärta inför Gud med 
bön om förlåtelse och rening, , , 

Yi reste oss upp från bönen. Samma 
förklarade, lyckliga uttryck hos honom! 
. Nu tror jag, alt Gud förlåtit mig, Nu 
11'01' jag, alt Gud vill rena mig från all 
orällfärdighet. , Ett jubel höjde sig från 
mitt hjärta. Aven 0111 han ej är helt ige
nom, skall han nog 0111 elt par dagar bli 
löst, tänkte mitt tvivlande hjärta. Jag 
lyckte det var för gott för alt tro... 

Men det val' sant. Dagar och veckor 
ha gått. Den l<äf'e Y Då-gang är strålande 
av glädje över sin frälsning. Nu lä ngtar 
han bloLt alt få resa hem och tala om för 
de sina, att han ej längre hatar dem utan 
älskar dem, och all han längtar få deras 
förlåtelse. 

* 
När Gud väl hade fått börja sitt nyska

pande verk i ett bjärta öppnades snart 
flera, Men det var underliga bekännelser, 
som vi \'ingo lyssna till - såsom det all
tid är, när sanningen kommer fram. 

En teol. stuclerande trodde varken på 
Gud eller den Helige Ande. Han sade sig 
tro på Jesus och bad till Jesus, Vad vi 
l;alla den Helige Andes verk, sade han 
vara, vad vi i psykologien kalla Dassocia
tion •. Jag frågade hur han kunde tro på 
Jesu!'., när han ej trodde på vad Jesus 
talat om sin Fader och den Helige Ande., 
Det problemet kunde han ej ntreda den 
aftonen. Ett par dagar senare lwm han 
i nöd över sin synd. Efter tre dagars 
själskamp kom han till slut som en för
krossad syndare till tro och bar sedan 
dess fått erfara den Helige Andes nyska
pande verk i sitt hjärta. 

En tredje elev hade för att vinna in
träde i fakulteten ljugit och sagt, att han 
var döpt. Tidigt under möt.ena påverka
des han av Guds Ande. Men han hade 
länge ej moel all hekänna sin synd. Till 
slul måste han dock fram med det, Rek
torn vid skolan förlät honom med glädje. 

En fjäf'de student i högsta klassen kä01
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pade hårdare än någon annan, innan han 
blev löst från otro och synd. En kväll trod
de frökcn Monsell, alt han funnit frid. Han 
sklllle bloLt bekänna en synd rör en 
manlig vän, som han hade förtroende för. 
Då han kom och talade om för sin vän, 
att han blivit löst genom den Helige 
Ande, sade emellertid hans· förtrogne, att 
han i stället hJivi t bllnden. Den arm e 
eleven blev då såsom besatt av d.en onde. 
Vi kämpade dag efter dag i bön för ho
nom. Och Gud segrade till slut, så långt 
vi nu kunna se. Denne student bekände, 
att han tvivlat på, alt de först omvända 
varit ärliga, samt had om förlåtel se för 
en bel del tråkiga mellanbavanden med 
kamraterna. De stega alla upp från silla 
platser, slöto ring omkring honom och 
prisade gemensamt Gud. Nästa morgon 
var det andra, som öppet bekände synder 
för varandra, så att de alla hade blivit 
>vänner> på alh'ar. 

Ännu en händelse måste jag omtala. 
Jag nämnde i början, hu ru ordföranden i 
studenternas förening hånfullt yttrat, aU 
ingen väckelse var att vänta i denna 
skola, ja, att det ej behövdes. Man sk ulle 
knappast tro, vad jag nu kommer alt 
säga, om man ej upplevat det. Denne 
stolte, högfärdige student är i dag ett 
krossat rör. Gud gör under även i våra 
dagar. Ja g skulle önska, att alla läsare 
av dessa rader kunnat b öra de böner 
denne unge man uppsänt und er de sista 
dagarnas m ö ten. Han är alltigenum för
ändrad. I-Tans s törsta sorg är den, att 
han hiLtills varit ett så dåligt redskap i 
Guds tj änst. 

I gål', söndag, var han, såsom ofta om 
söndagarna, ute och predikade. Efter 
predikan kom en man fram lill honom 
och sade: , Du är ej samme man, S0111 du 
var, sist du var här. Nu förstår jag, att 
d u och jag höra till samma rike, Guds 
rike. , - Själv tillade han, då han herät
tade härom, att ban {örr bloll haft del 
syfte t med sina predikningar att visa, 
huru stor kunskap han ägde, och hur ut
märkt han kunde predika. -Nu har jag 

fått en upplevelse att vittn a om, e!l upp
levelse av frälsningens hcmlighet ., 

Gud förmår al/linD [örvandlai 

Mords Bergling. 

Jag har en vän. 
lag har en vän, 

som övervunnit döden 

och han är än 

en hjälpare i nöden. 

Till honom går jag efter resans slut, 


hos honom får jag ljuvligt vila ut. 


Han vet min tid, 


Han räknat mina dagar. 


Han är min frid, 


förstår mig när jag klagar. 


Min nöd han aldrig låter gå för långt, 


fastän det stundom kan bli ganska trångt. 


När mörkt det är 


jag lyfter upp mitt öga 


och skådar där 


min Fader i det höga. 


Hans kärlek är mitt hjärtas högsta skall; 


den strålar klart igenom jordens natt. 


]ag sjunger här 


så glad min enkla visa 


lill lesus kär 


alt så hans kärlek prisa . 


Men tänk hur sällt att fri och löst en gång 


få stämma upp en ny och härlig sång. 
(l!r .Korsba uereb.) 

Sludenterna i Peking s. 42-44. 

För de nyfödda s. 46. 

För postmäslaren i YUllcheng s. 46. 

Föl' skol- och t äItverksamheten s. 47. 
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Gravvård på framlidne mis
sionssekr. Nath. Hög'mans grav. 

Ko:umitten för Svenska Missionen i Kina 
har beslutat, alt en enkel och värdig grav
vård skall re sas på framlidne missions
sekrelerare Nalb, I-!ögmans grav samt att 
hans och Missi onens \'äntlC'I', som säkert 
önska hava del häri, skola f;i tillfälle läm
na bidrag härtill. KOlDmitten är fullt för
vissad OIll, att många mcd glädje skola 
moltaga dcnna undcrrätt else såväl som 
meddelandet, att evenluellt med elsövcr
skolt skall överlämnas till S, iYl. K s Pen
sionsfond, vilkcll fond s tillkomst och till
växt låg honom särskilt varmt om bjiirtat. 

Tan ke har nu väckts om all i samband 
med S, M, Ks ärsmö le under nästkom
mande maj månad an ordna en högtids
stund vid Natl1, Högmans grav på Bromma 
kyrkogård, då gravvården avtäckes, Det 
skulle också för visso hliva ett sy nnerligen 
rikt och givande insla g i årsmöte t, och vi 
hoppas därför, att denna tanke skall kun
na fÖI'\ ' erkligas, 

Medel för della ändamål insändas till 
Svenska ~Iissionens i Kina Exp" Drott
ni nggatan 55, III, Stockholm , Därvid hör 
tydligt angivas, att medlen äro avsedda 
för Nath, Högmans gravvård, 

~~~: 
Från Yuncheng Sha, 

(Forts fr. fi i l'cg. n:r.) 

Den evange list [rfln lloyang, sum jag 
nämnde i miLt (älTa bre\', IJc'rioittac!e om 
s ilta erfarenheter under Llngcllskapen hos 
r övarna, och var S~t tacksam föl' vael ha n 
r;lll röna b,tcle av Gud~ bc.v<1l'8ndc n fld och 
av den kra(l, som cvangdillll1 äll JlUut övar, 
ä\'l;ll p~t sflclan a som kommit 1:lngt bort i 
o rältfä rdighet, Han hade lind er CIl resa 
för att besöka dc olika kristna Iörsam
lingarna i distriklet r ,lkat lit rör ett Land 
av sold a ter, som nyss bli"it utdrivna frall 
sladen Ichuan, oc h lH\ de ej hade n,igon 
högre myndighet, som log >lnsyar för de

ra s avlön in g eller an"ändning, s ,t hade ett 
sj uttiot>ll lillsammans med n:lg1'a office
rare, rJiiriblalld tv å av 1118jors rang, be 
s lutat sig föl' atl IJli rövan' och leva p[l 

befolkningen, De togo ItU 11 0 till Lln,ga och 
förde honom bort i berg('n, i hopp 81t de 
sku ll e lyckas El hOJlOl11 a tt 8nskaffa lösen. 

lIan 1w cle dock ingen, som kunde 2ttaga 
sig dd 'lJl s "ard, ty han äJ' fr rlll Sh8nsi 
oc h drtla skl'dde i Shensi. Diirför hölls 
han kvar ett par veckor, men i olikhd 
llled "ad som annars ofta händer togos 
hans kliider ej 11'< Il honom, oc:h rövarna 
tÖl'sågo h o nom mer! ma t, oeh han fic:k 
vara i samma hus som dc sj~il va, s~' all 
han ej behövde utslft n flgra svårar'e lidan
den. O('h under ti elen fi ck han oI! a till
fii tl e all lala med dem om l'r'älsniltgL'll ge
nom Jes us, och OIll dera s egen hu'a, ej 
le kamlige n ul an andligen, Delta gjorde 
si\dant intryck, ,III en s lo r dd av bandet 
"ilIe skingra sig och återg,l till a tl genom 
arbete Iörlj iina sitt bröd, D~l emellertid ej 
alla kunde enas 0111 delta, beslöto dc a tt 
clela pii s ig, och efter mf!llga underhand
ling~ll' lingo näslan hä.lI'ten av bandets 
mecllemmal' gi' , mot det alt dc till de kvar
blivande lämnade alla vaprn, alla penga r 
och allt opi\lll1 som dc hade i s in ägo, Del 
"Isar stor o(rcrvilli"het för r ä tlfärdighe
le ns skull, atl dL' s,;a voro villiga alt avs tå 
(r~1l1 allt della, och man kan endasl till
skri\'a det inflYLandet av e\'angel isLen IIo's 
förkunnclsf'. Lil,a så, alt de som beh011u 
vapen och anna t \'or'o villiga, alt ej blott 
Ittta s ina f. el. kamraler gå, nilr dc voro 
försvarslösa i d e r as hiinder, ulan att de 
ocks,'1 samlidigt sliip ple eva ngeli s tc:n oc:h 
det ulan 10"cn, 

}..lclslc Ch in fra ll Micnc:hih konl hil rör 
ett par v('('kor sedan för a II trä Ha oss och 
ordna en dr! (,kOHorn iska meIla lilla vanden, 
Han kund e "arken ,~L' hop pf ulla eller 
egentligen nedsl~lellde meddelanden, ul
över "ad vi redan vissle, och föl' Iram
tidell v a,~a de han ej ;db siilta n~l gon viss 
ulvcc:kling i ulsikt. Allt är där' i sådant 
upplusningsti lbt ~l!ld, alt det kan bli b~i lire 
dlel' s~imre mycket h a stigL, och ingen
tiug i den niil 'varandc s tällningen är alt 
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bygga på för fra mtiden. Detta gäller ej 
blott det kris tna arbe tet, ulan förhållan
dena i allm änhe t. Ingen därnere vågar 
beräkna nögontin g, utan man blott »riske
ra]') det ena eller det andra, oeh hela 
livet består aven kedja av risker, som 
man är nödsakad a tt taga. Det kan gå 
bra eller ill a, men något m~tste ma n göra, 
så man »tar 's in ehance». 

Icke des to mindre ha i vissa distrikt ej 
så ra dop rörelw mmit, och det synes vara 
e tt sökande efter Guds hjälp och skydd, 
men framför allt någo t utom och utöver 
den närvaran da onda världen, som män
niskor känna sig behöva. I Loning, var
ifrån vi också haft besökande, döptes över 
elt tretti.otal i höst, ej alJa fr ån sa mma 
tt"ak t utan från olika platser. Svårigheten 
är alt komma a t att ge dessa nykristna mera 
undet"visning, ty trakten är full av rövare, 
d. v. s. förrymda eller besegrade soldater, 
så att vägarna äro nii stan ofarbnra. De 
ha ock den svårigheten a tt ' liksom p å 
många andra platser den politiska parti
styrelsen vill lägga beslag p ,"t för sa mling
ens predikololml och anv~inchl. den för sina 
syften sa mt även tvinga de ](l'istna att med 
eller mot sin vilja emollera sig och bi
träda i programförkunnelsen. 

Under besöl,et häl' predikade Chin över 
»tj ä na Gud i Ande och sanning». Som det 
senaste ordet i Idnesiskan är fttergivet med 
»uppriUighe t», sil talade han om lre sor
ters uppril,tighet: Falsk sådan, ex. Simon 
magern, D:'t raktig sådan, ex. de Galatislca 
his tna, som vilJe å tergå till lagen, och 
Sann såda n, enligt Jakobs brev. 

Den lG december. 
I sö ndags kom postmiis ta l'en på besök. 

Vi hade trä ffa ts några gånger, och han 
hade visal· sig myclce t vänlig, men vid hans 
föregående besök voro vi ej hemma, så 
att vi hade ej varit i tillfälle att samtala 
något förtroligt. Nu kom han sent och 
stan nad e ett par timmelr, tydligen i avsikt 
all komma in pa m era personliga ämllen. 

Det visade sig, at l han var r. d. elev vid 
me todislmissionens s tora skola i Pe!dllg 
och som gosse önskade bli döpt, men av 
sin far förman ades att vällta, tills han var 
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mer befästad, så att han ej skulle ha an
ledning att framdeles i'mgra s ig.' Fadern 
var mandarin under Mandschu-regering
en , men ville ej förbjuda sonen a lt bli kris
ten, utan blott förekomma ett förhastat av
görande. Sedan har det aldrig blivit nå
got avgörande av, och det till en stor del 
på grund av andra krislnas brister, ät
minstone skj uter han nu skulden P~t dem, 
och så grtr han fortfarande som en Niko
demus. Han fick fl y vid Boxarupprore t, 
såsom elev i en kristen skola, ~' I att h'lI1 
vet vad det kan betyda alt bekänna .Te, u 
namn. Det finns många sådana män nu 
och kvinnor ocksIl, som i dessa dagar 
gömma under en skäppa det ljus de få tt, 
men därför oehå själva få silta i mörk
ret. Dc ä ro alldeles siirskilt i behov a v 
förbön , och när jag nämner dem, så är det 
just med tanke på att de skola bli för em ål 
för Eder förbön. 

Det är för resten sä, att flera av de mera 
intelligenta kristna kommit in i elt slags 
återvändsgränd. De vilja själva förstå och 
bedöma allting, och äro i sy nnerhet kri
liska mot a llt som kommit utifr:'l n, men 
denna kritiska ande har för t dem borl: 
från enfaldigheten i Kristus, så a tt de ej 
kunna se lösningen på alla gå tor, ljuse t 
som skingrar a llt mörker, i elen ») härlig
het, som stn!lar fram i Kristi ansikte». 
Pastor Kao har nu sökt alt ordna en bibel
studiecirkel jus t för sådana. 

* 
För några dagar sedan gjo rdes jag upp

miirks'lm pJ en artikel i en kinesisk tid
ning Iran provinsens hllvudsta d, med upp
gift om alt förbud utfärdats mot inlräde i 
religiösa för eninga r, varvid ordet »[ör 
samling» ell er »)kyrkm) använd",. De våra 
h ä l' undrade om det kunde V;JTa a\'sett 
alt beröra det kristna missionsarbetet. 
Della lror jag doclc ej alt det gör, ty 
fastän man skulle kunna lro dd med 
;lnledning av spr:Jke t, Set lyder illnehMlet 
på, att det rör sig om en {lel h nlvreligiösa 
förenin gar, som bildats i IIonan och avse 
självförsvar mot soldater samt ä \'en sy
nas ha deIinilivt politiskt progra m. Mot 
<;tdana ha för ut bra stränga förordni ngar 
utkommit, och på en plals dödades ett 
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antal av de rcligiösa ledarn a och förenin g 
arna uppl östes. Ingen har hittills på n a 
got sält ingripit i det kristna arbetet di
rekt, ulom beträffande skolorn a i . Honan 
och Shens i. H är ha de och även l ~ilLverk

samhetcll fo rtgatt obehindr at, om än skol
barnen ej varit ~a m änga. 

Skolorna skola slu la nu eHer söndag 
h är, sa ail det blir ej mycke t folk pa st3
tion en över jul. Fr[\I1 l,relsarna komma 
de ll0,il" ej in i all mänhe t, och nu har jag 
hört a lt det lär bl i svart a tl fä »gra naJ")), 
d. Y. s . cypresse r , ly tempelv ~\rdaren J,än
ner sig h elt naturlig t mindre ~in va nlig t 
bunden alt tillå ta huggandet, då han un
der sommaren ej haft någon inkomst a v 
besöka nde ull ä nning~r. Det blir nog i 
a lla avseendcn mindre anslående julfi
rande ~\ n vanligt, m en kines c l'lla Ul 
\· äl lära s ig all lil a p :l s in a eg na res urse r 
:iven lör scu..bnt. om de önsk a alt h ög lid
ligh ålla milllH' ,;dagen. Vi komma ju a tt 
var a lör oss s iiiJva, och likaså de andra 
kamra lerna här på fället var p ~\ s in s ta
tion. Det är en ryss SO I11 är inspektor i 
saltkontoret, Stl a lt jag yet ej, om han vill 
vara med oss om någo t julfirande eller 
ej , men j ag skall s öka höra mig rör. H an 
är också ensa m, och Iörlorade s in husl r u 
i somras, s, al t det skulle vara galt <l ll 
kunna ge honom någon liten hjölp. 

Eder tillgivne 

Carl F. Blom. 

En dag i Peking. 
De t ä r en v acker vintermorgon, doek 

ännu ulan snö, ehuru vi hunnit till 1 dec. 
-I Kvinnoskolan, där Gud sis ta liden 

l :il t vinna flera själar, lyssna vi till det 
dyrbara budskapet om Anden, »cn h jäl
pare, som för alltid skall vara hos OSS) , 

och lyckliga ansikten visa a lt frid bor 
därinne. 

Hemkomna bjödos vi på »Oscar-kaffe», 
så m asle en julhälsning hem avsändas, 
rhl d et va r en av s isla postdagarna i lid 
för julen. - - Efter middagen gin go vi 
till kvinnornas torsdagsmöte, helt under 
kinesern as ledning, ehuru de i dag inbjn

dit utläml ··ka vänner att lala. Men ej 
blott dessa Iramburo vittnesbörd om Guds 
lrälsande nåd, utan ock ett par Hirarin
nor från kvinnoskola n, den ena av dl' m 
h a dc h elt nyss få tt mo ltaga fräl sn ing. ba

d a villnade m ed glädje om Guds And~,; 

verk iblan d d em och om den frid dc n u 
ägdc - ctt förr och nu. 

Senare ringo vi S,11111 ::l5 med h ela sys
konskara n till V{l rt hal V\"eckomöte, d å cn 
grä na d Herrens tjänar inna Iörde oss till 
d e Iriska vatlus trömmar, som s ländigt 
fl öda, och där Yi fä driel,a om och om 
igen. 

På kvällen fingo några a\' oss ånyo gå 
ut till elt lite t kinesmöte, som hölls lå ngt 
bort a i väslra s tadeIl. E n grupp krislna 
hade samlals i ett hem till si tt vanliga 
a [LoJlmöte, men d enn a g:.I!1g belt n~lgra av 
sina utl iindsl,a vä nner l,onul1a och med 
dem dda nrIgot av Ordets ska ller.. Det 
kändes så varmt och galt i den kr e tse n. 
Deras ledare är e n hög ämbetsman, som 
bredvid sin jordiska ka llelsc troge t vitt
nar om lIerren. Han ha r inre tt en sam· 
lings. a l i sitt hem, där m ö ten h åll as varj e 
sö ndag. Dessulom sa mlas dc var afto n 
d ä r eller i olika h em, och nu var dd i 
e tt miIldre sådant vi mölt es. 

No g var de t sent, när vi res te h em , 
men hjärtana va ra lulla av tack till Gud 
för dc.;,;a grupper av levande Guds barn. 
h~ir och d~lr. - :\[ånen ly te så va<:kcJ"l 
över marmorbroarua till k ejserliga s ta
den, och vi pi'tminde varan n 0111 huru vi, 
ny ss komn o till P( ':dng. besågo dess gamla 
minnen och yllre härlighet. Nu hade vi 
Ull se n'lgot a v den inre - den, som 
evig! bcs ti'IT. 

Dec. 1927. 
Maria Nylin. 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma I 
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Fattig och sjuk, men ändå 
lycklig. 

För åtskilliga år tillbaka lcvde i södra 
Tyskland en liten I'allig och därtill sjuk 
fli cka. 

Sedan hon dött, fann man under hennes 
naltlinne på bröstet ett litet paket, än nu 
vålt och fuktigt av död ssvettell . Det öpp
nades och befanns innehålla en sUlllma 
motsvarande trc kronor samt en pappers
lapp, varpå den lilla hade skrivit: "Dessa 
pengar skola vara till hedningal'llas om· 
vändelse. Mer har jag inlc, och mer bc
höver jag inte, för - jag går till Jesus. » 

Lyckliga lilla nicka, som hade en sådan 
barnatro och en så stor kärlek till hed
ningarna I Hon ol'frade allt vad hon 
ägde här på jorden för deras frälsning. 
Tack för din gåva , du lilla falliga fli cka, 
som nu slår inför Guds tron! Vem vet, 
om inte du genom ditt cxempel bidragit 
till både en och flera hedningars omvän
delse? 

,Mer behöver jag int e - för jag går 
till Jesus.> lVlå de orden bli också vårt 
valspråk I Vi tycka ofta, att vi behöva 
så mycket, så oändligt mycket av både 
gods och guld . Och vi tänka, alt vi skola 
leva ett lå ngt liv, och så vilja vi samla 
för oss själva och för att bli rika 
och stora häl' i världen. Men snart 
kommer dö'den, och då ha vi icke 
användning för något mer. Intet kun· 
na vi taga med oss i graven - blott 
en svepning och den kista, vari vi lagts. 
Vad vi behöva för all komma in i him
melen, är den sida, vila dräkten, som 

Gud vill giva oss genom Jesus Kristus, 
vål' Frälsare. 

. .Jag går till Jesus.) Så skrev den lilla 
flickan. Aro icke alla Guds barn på väg 
till Jesus? Den ena dör litet förr, den 
andra litet senare, mcn alla s kola vi en 
gång, om vi höra Jesus till, få gå genom 
pärleporlen in i den himmelska härlighe
ten. O, att vi då hade skickat före oss 
av det jordiska gods vi ägt bär nere, att 
vi hade omsatt det i sådant, som har 
evighelsuärde I 

(Ur Sanningsvittnet .) 

Missionstidningen 

S l N I M S L A N D. 

utkomm er }\)28 i s in 33:dje årg~ng. 

Organ för Sven,ka Mi ss ionen i Kina, 
t'llh-v;\rig utgivare: Erik Folk,. Redigerad 
undr'r med\'erkan a v Martin Li"den m. fl. 
Utkommer med 20 nummer om året, ~amt 
innehåller uppbyggelseartiklar, bibelstu· 
dier, brev fr . Kina , uppsatser för ungdom 
samt mis.sion.<nnt-j,or från när och fjär· 
r~n, m. m. m. m. 

Tidningen kostar: helt iiI' kr. 2: 25, 3 
kvartal kr.1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar
tal kr. O: 90, 1 månad kr. O: G5. 

Sänd till utlandet kostar tidn ingen kr. 
2: 	75 pr år. 

PrenumerantsamIare, som verkställ:l 
prenuw eration Il. närm:J ste postkontor, er· 
hälb, mot insändande till expo av postens 
kvittenser, In. 2: 25 för varj e G·tal ex. men 
då intet friexemplar. 

Nå.r 5 ex. eJlel' därutöver rek virera s fr :'Ln 
exp., erhålles ,'art 6:te ex. gratis. 

Provexempl a r erhållas "'raUs från ex· 
pedit ionen. ., Redaktion·en. 

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

Ex pedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 4459. Norr 22473. 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INNEHÅLL: 
Guds medarbetarc. - Guds s['gr<lr blnncl Pckings s lucl cn lcr. - Jag har cn vän. 
Tacks~igclsc - och bönc~imncn. - Gravvård P~L l"amlidnc miss ionssekr. N<llh. Hög
mallS gra \'. - Fd n mission~ircl'lla. - Fatlig och sjuk, men l)'cklig iind<l. - Mig· 

sions tidningCll Sinims Land. 

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

S tock holm, Svensk~ Tl'yckel'iaktiebolage t, 1928. 
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FRIMODIGHETENS H E M L I G H E T. 
»Varen däl'för v id 'lull mod, något att. dricka. Lasten hade kastats 

män; ly ·' juq (1'01' [JU Gud.» 
över bord, ja, även skeppsredskapen.. \ pg. '27: 25 (188:1 års öycrs. ) . 

Frimodighet då man lider skepps
brott! - Om frimodighet är möjlig 
under sådana förhållanden, då visar 
det, 'att vi ej behöva kuvas av vår om

givning, vare den än så prövande . 
Det finnes lyckliga människor, vil

kas lycka beror på att de sluta sina 

ög~n för livets hårda verkligheter. De 
äro - sedan födelsen begåvade med en 
ljus blick på livet, och deras optimism 

gör det möjligt för dem att sluta ögo 
nen för och förneka de omgivande 
svåra förhållandena . Andra må bära 
livets tunga bördor, andra må taga 
itu med ovä!komna sanningar. Dessa 
människor sluta till örat för de fat
tigas rop och för de lidandes jämmer. 
Detta är vad somgÖ-~, :det möjligt för 
dem att leva såsom om livet vore en
dast glädje-sång. Men Paulus var ej 

sådan. 

Lyssna till vad han har att säga: " I 
mån, jag se~; att denna sjöresa k~m
mer att medföra vedervärdigheter och 
stor olycka, icke allenast för last och 
skepp, utan ock för våra liv. » - ,, 1 
män, I haden bort lyda mig och icke 
avsegla fr ån Kreta; I haden då kun
nat spara eder dessa vedervärdigheter 
och denna olycka. " 

Deras ställning var fruktansvärd. 
De voro ombord på ett litet skepp. 
Det var vinter. Varken sol eller stjär
nor hade kunnat skönjas på flera da
gar. Och stormen rasade. De resande 
voro också utan mat och utan att ha 

De hade »icke mer något hopp om 
räddning ». 

Då träder Paulus fram. Då säger 

han: » Varen vid gott mod, I män, ty 
jag tror på Gud. » - Han var lugn. 
Han var full av tillit: »Ingen av eder 
skall förlora sitt liv; allenast skeppet 

skall gå förlorat. » - Vari bestod möj
ligheten för ett sådant lugn och en så
dan tillit? 

En ängel från den Gud, som han 
tillhörde och som han också tjänade, 

hade talat, och P a u l u s t r o d d e 
p å G u d. Att tro på Gud var hans 
vana. Han kämpade trons goda kamp. 
Han säger: » Jag vet på vem jag tror, 
och jag är viss om att han är mäktig. » 
(2 Tim. I: 12.) 

* 

N ågot längre fram i tiden, då P a u
lus var fånge i Rom, skrev han: »Fröj
den Eder i Herren all tid! A ter säger 
jag: Fröjden Eder! » . ,: , 

Den prövning, i vilken han befann 
sig då han skrev detta, var helt olika 
prövningen ombord på skeppet i storm 
på havet. Man skulle därför kunna 
tänka, att hans frimodighet, som be
stod provet i stormen, ändå skulle 
kunna besegras i fängelset. För ho
nom, som var så ivrig att utbreda 

evangelium om Jesus, måste det ha 

varit en fruktansvärd prövning att 
vara fånge. 

Såsom fånge skriver han emellertid: 
, Allt förm år jag i honom, som giver 
mig kraft. » - Ja, han kunde vara fri
modig under stormen och fröjdas i 
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fängelset. Och hemligheten tii! denna 

hans kraft var: " Jag tror på Gud. " 

* 

Samma trosfrimodighet är det som 

psalmisten i Ps. 46 ger uttryck för, 

då han säger: " Gud är vår tillflykt 

och vår starkhet, en hjälp i nöden väl 

beprövad. Därför skulle vi icke frukta, 
om än jorden omvälvdes och bergen 

vacklade ned i havsdjupet; om än dess 

vågor brusade och svallade, så att ber

gen bävade vid dess uppror. En ström 

går fram, vars flöden giva glädje åt 

Guds stad, åt den Högstes heliga bo
ning. Gud bor därinne, den vacklar 

icke; Gud hjälper den, när morgonen 
gryr. » 

Och samma trosfrimodighet lär oss 

Herren Jesus, då han säger: »1 värl

den haven I betryck, men var e n 

v i d g o t t m o d, ty jag har över

vunnit världen. » - Av Herren Jesus 
var det som Paulus lärt läxan att fröj

das och vara frimodig. Av honom få 

även vi lära samma läxa. Blive vi då 

goda lärjungar, som lära mer och mer 

av frimodighetens hemlighet! 
(Fritt efter engelskan.) 

s. 	 M. K:s ~rliga böne- och 
offerdag den 14 mars. 

Äter närma vi oss tiden för vår år

liga böne- och offerdag, den dag, då 

S. M. K: s grundläggare, missionär E. 
Folke, första gången landsteg i Kina, 
såväl som den dag, då vi år efter år 

tillsammans med Missionens vänner 

få tt samlas omkring nådens tron till 

tacksägelse och bön. Även i år vilja 

vi utbedja oss våra vänners hågkomst 

i särskild förbön med tacksägelse på 

den dagen. 

Förra året skrevs i Sinims Land 

med tanke på denna bönedag och fö~ 
att belysa läget: »Vi börja redan från 
flera distrikt få höra om att missionä

rerna nödgats lämna sina stationer. 

Ännu ha vi visserligen knappast nå

g on anledning att frukta, att sådant 

skall drabba även vårt fält, men detta 

låter oss ändock ana, huru allvarligt 

läget är .» 

Det, som man då sålunda knappast 
hade anledning frukta, att det skulle 
ske, det har under det gångna året 

skett: Alla våra missionärer med un

dantag av missionär och fru Hahne 

nödgades lämna sina stationer, och 

endast fyra av dem, missionär och fru 
Blom, missionär Wester och fröken 

rVIaria Pettersson, ha sedan kunnat 
återvända. Nationalismens vågor ha 
gått höga och hava tagit sig osunda 

uttryck. Bland de kristna ha också 
osunda läror trängt in och vålla t oro 

i sinnena. Allt detta visar huru all 
. varligt läget är och huru väl vi be

höva våra vänners varma och uthål
liga förböner. Och detta, som nu an

förts, berör dock endast ställningen i 

Kina, fastän vi också med tanke på 

hemarbetet och vår ställning i hem

landet väl behöva ihågkommas i för

bön. 

Vi bedja alltså att få påminna om 

nå gra böneämnen, men vilja dessför
innan nämna några orsaker till tack
sägelse, ty även i år kunna vi säga: 

Lovsång höves oss. 
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Tacksägelse 

för att Herren i sin stora trofast

het, trots vår svaghet och brist, up

pehållit och välsignat oss samt fyllt 

alla våra behov även under det nu 

gångna året; 

för att han välsignat våra missionä

rer och i sin nåd behagat göra dem till 

välsignelse under den tid de nödgats 

vistas vid kusten och för att han låtit 

några av missionärerna tjäna i arbets
uppgifterna på vårt fält; 

för att Gud även detta år givit Mis

sionens vänner, de äldre såväl som de 

yngre, nåd till att troget och uthålligt 
tjäna genom förbön och offer och 

för att Herren givit så stor upp
muntran genom de kinesiska försam

lingsledarna på vårt fält, i det att 
dessa fått nåd och kraft till att träda 
in j ansvarsfulla uppgifter och i stort 
sett på ett så glädjande sätt bestått 

provet under de svåra prövningar, 

som mött dem. 

Bön 

att Herren alltfort måtte skydda 

och uppehålla sina tjänare, giva dem 
frimodighet och kraft samt föra sitt 
verk till seger; 

att de infödda kristna må kunna be
stå i de svåra frestelser, som möta 

dem, att de ej må ledas vilse av fr äm

mande läror och därigenom föras bort 

från den enfaldiga troheten mot Kris

tus samt att de må få kraft att uthär

da under förföljelser och lidanden; 

att missionsvännerna j hemlandet ej 
må tröttna i sin gärning utan få nåd 
tiJl kärleksrika offer och uthållig för
bön äVen i fortsättningen; 

att ordnade och lugna förhållanden 

snart måtte inträda i Kina, så att mis

sionsarbetet fritt kan utföras och 

många komma till evangelii känne

dom och 

att även de nu rådande svåra för

hållandena må lända till evangeiii 

framgång. 

»Natt skall icke förbliva, där nu 

ångest råder. - - Det folk, som 

vandrar i mörkret, skall se ett stort 

ljus; ja, över dem som bo i dödsskug
gans land skall ett ljus skina klart. » 

(Jes. 9: I, 2.) 
M.L. 

Till våra prenumeranter. 

Enligt gammal pra:\.is forlsiitla Yi ;iycn 
efter årsskiftet all expediera Sinims Land 
till prenumeranter vilka förut rekvirerat 
tidningen genom V;I\' E1'p" och som ej 
meddelat, att dc ej längre önska den, Till 
sådana prenumeranter kommer alltsä så 
småningom räkning för obetalda prenu
mera lionsavgifter. 

Yi hoppas att alla Y;lra gamla pl'enUll1e
ranler kyars U , men skulle någon yara för
hindrarl fortsä tta prenumerationen äro vi 
tacksamma för meddelande därom, eme
dan tidningens ekonomi ej till;\ler uts iin 
dandet ay gralisexempblr. .. 
Den 14 mars. 

i\lissionens t)rliga bön e- och offerdag 
den 14 mars är s nart inne . Pii annan 
plats i delta nummer av väl' tidning in
föra vi ett upprop om gemensam hi:lO den 
dagen , !isen här Yilia vi. emellertid p{\
minna om rlenJla dag och a nhcfalla den 
tll missionsvilnncrnns hågkomst. 

http:pra:\.is
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Missionärer. som varit klena. 

Fru Hi/ma Tjäder var föl' en Lid sedan 
utsa tt för en olycksh~inctclse, i det att hon 
föll och bröt flenl rcvben. Enligt de sc
nast 1ll0Llagna undenättclserna var hon 
emellerlid pil bättringsvägen och hoppa
des snart bliva fnllt ~ltcrstiilld. 

Fru Dagng lJeryling Ilar i Peki ng gc
nOJ11gått en opcration, då blilJdtarmen bort
tagits. Operationen hade gått lyckligt, och 
~iven fru BCl'gling befann sig på bättrings
vägen, då de senast mottagna llleddel<t n
dena därul ifrä n skrevo, . 

Fru Anna Hahne har också varit allvar
ligt sjuk, l11en vi äro glada, vi kunna med
dela, alt Herren hjälpt henne genom denna 
sjukdolJls nöd och börjat återgiva henne 
hälsa oeh luaner. 

Vi anbefalla dessa vänner siirs kilt ål 
missionsviinncrnas hagkornst i förbön. 

Utträdande missionärer. 
Miss ionärsparct Karin och ])avid LandiII 

hava fr. o. 111. d en 1 dennes fr~ll1trält sina 
befattningar i S. :'II. Ks ljiin s t. 

Tacksamma till Gud rör den in s ats lte 
fMt göra i v~\rt arbetc bcdja vi a tt ,~l\'Cn 

här ra gc uttryck för cn varm tillönskan 
om Guds \'~ilsignclse över t.Iem och dcras 
arbcte rör Gnds I'ike i fort sä ttninge!l. 

Bön 0111 \l~ld lill all Eil'~\ fl'inlOdighclens 
hemlighet, s. 50, ,)1. 

S. '\1. J\.:s årliga böne- och o ffcrdag dell 
1-1. mars, s. 51 , 32. 

Våra l11i ssio n~ircr, s. :l:l. 
Dc infödda kr'isltlCi, s. 5:; I'. 
lVlissionclls sk olvcd~sall1hel , s . J.) r. 
:'I'fi ssionens egcnuoJll i JTonanlu och p ,\ 

anelra missionsstationer. s . 5!j f. 
Dc krislna, SOlll uLsiiltas Iii .. fijrföljel , ,' , 

s. 57. 
"\"'..,c l,: olnil lt.' 1l '1 i \~ lln(·h( ' n:;;, '. ;-;7 1". 

\Iissionskonft::l'cns i Hdsill!-(furs, s. il]. 

S. M. K: s ekonomiska bchov. 
:\1iss ionsliclningen SinilllS Laml. 

En kinesisk missionär. 

Omkring 15 kilolllcler frfln Peking lig
gcr en bergsby, som fått namnet »Söura 
]-Jittra byn» på grund av ~tlt folket där 
I1 lhll ä nhet förljlinar sitt uppchäIIe genom 
Illllgt arbetc som s tenhuggare. För om
kring J'cmlio [ l!' scdan buddc dä r en fa
milj, som \'id svårt sjukdomsfall söktc 
hjiilp p å. elt missioIlssjukhus i Pcking, 
Därvid J'uJ\no dc ej blolt lekamlig häba, 
utan liinlc också känna Jcsus S:ISOlll sin 
Friilsare. Denna familj hade rn litcn doL
I. crdo t I er, SOIl1 brllkad e besöka morföriild
rarna, och diil'\'id J'ick hon elt starkt ill
tryrk av den stonl fattigdom och Okllll
nighd, SO Ul r:lduc i byn. Då hOll i lIlis 
~i()nsskola j Peking hl)' t kiinna si n Friil
sare, väcktes det inom henne cn stark 
liing l' ln alt cn g:lng 1':\ \'itlna om Gud föl' 
l'olk c t i morinors by. Drt val' hennes för
s la Illi ssionskallels e. 

Vid tjugu ~Irs :tlucr lJle\' dcu unga l'Iic
k al\ gift med 1'1\ ung man, son\ var för
~;Il11lingS ll1cdlell1 till namncl, mCl\ som cj 
kiinde )J glld~:;fruktans kraft') (2 Tim. 3: 5). 
11::1n blev en hj~irlesorg lör sin unga hust
ru , ly han "jiink neu i flera lastcr ' .ch 
synder. DCII s t<lckars hustrun måstc 1ör
~örja sig och ~illa ))'11'11, och m~, s lc <Järlor 
iltcrupplaga sin IIppgilt som lärarinn3. i 
vu skola, so m llOn J'örc sitt giflcrmäl ha fl. 
Till Sill glädje fick hon dock se, alt mall
Ilell fem dagar röre sin död under tfln\!' 
bad Gud om förLJtelsc och frälsning. II:1I1 

~lI1gl'adc bi Itert dc lid andcn han ådra.!.;i t 
sin hus lru !-(l'nOlll silt lL1liga liv och bad 
hellIle om förH!telsc. 

Hcdan J'örc mannens död had!' fru J\.uo, 
s om hon h e lle, genom läsningl'l\ av l\<fatt. 
(i::3:3 kOJlllllit a lt begrunda sk illJtaden mel
lan att vara ell j,rislen cndast lill nall1nct 
eller att vara eJI, som vcddigcn sallc Guus 
rikc först av aJlt. Och niir d en slora :w
görc]sen kom iör hennc, alt hädaneIter 
»Guds rike» sknlle hli uet förnämsta föl' 
henne, och alt 11011 ej hingre skullc leva 
kIl' sig sjiil\', s;, l,om p :" nytt missi()l1 sLal
lelsc ll till 1Il0rmors by. :'.'lell lidcn yar 
illll111 ej inne. llon hade s ina pliider 1Il0l 
barnen, trc slyel;en. SlulligclI J,OI11 dOl'k 
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tidcn, d~l den äldsic l;unde försörja sig 
och sin hustru, och sonen nummer tv ft 
dog, och den unga dottern kunde fortfa
randc vara hos modern, ntan att hindn1 
)1ennc från dcn uppgift, nrtill hon kände 
'sig kallad av Gud. 

Och sft kom då fru Kuo cfter många 
års burtuvaro tillbaka till mormors by, 
där hon uppråttade en skola och anställde 
lärare, s:;"t att fattiga flickor fingo gå i 
skola och lära känna lcvandc Gud. Den 
dagen skolan öppnades var en glädjedag 
ej bara för fru KIlo, utan ocksa för henn(" 
gamle morbror. Han berättadc P~t invig
ningcn, att han i tjugo ~trs tid bett Gud, 
att det skulle bli kristlig verksamhet där 
i byn. Men d[t han försökt att intressera 
missionärer i Peking för saken, så hade 
svaret blivit, att dct ej fanlls varken arbe
tare eller pengar för den platsen . Och Srt 
h a de han endast en utväg: Bönen. Men nu 
fick han uppleva denna underbara stund, 
dCt Gud besvarade hans många urs böner. 
Och så prisade den gamle Gud för hans 
stora nöd, visad däri, att det var hans 
eg en systerdotter, som fick bliva Guds bö
ncsvar för byn. S" berättade han också 
om en annan bön, som han Linge bcdit, 
niimIigen att han skulle få cn kristlig be
gravning. Men alla i hcmmet voro änllu 
llCdllingar. Då lovade fru KilO, att hon 
,skulle göra, "ad hon kunde, för ;ttt han 
skulle få denna önskan och böu uppfylld. 
Och den gamle började under strömmall
dc tarar taeka Gud för att han SLt fick 
bönhörelsc efter de m~lIlga och lång:1 
Ctrens bönekamp. 

Det är nu tio år sedan delta hände, För 
några år sedall dog den gamle, 69 :'tr gam
mal. Tre dagar före sin död sade han till 
sin systerdotter, Rtt HU var han 69 {tr, 
men Gud hadc ällnu ej h~imtat honom 
hem. Och vad har jag då alt göra annat 
än vänta? sade han. Tre dagar senare 
VRr denne bönens m:,n hemma hos 
l~ud. 

- Vid hans begravning Yilk fru Kno ill
'fria sitt löfte. alt han shill" E, CIl ];ristli~ 

bcgravning. Hon bjöd ut Hera missibnä
Ter oeh infödd:1 kristna från Peking föl' 
alt allt skulle g,Ot rätt till. iUen Y[ld hånclt·"! 

När sonen ej kund e L"t fira hegnl'.-nillgen 
på bedni kt sält, så hämnades han genom 
att låta gräva grav:cn (cgentligclI ell 
grotta, där moderns l;ista redan . lod, ty 
hon var död förut, och nu öppnadcs in
gången för alt faderns kista ocksil skulle 
dit) så att faderns kista kom alt stå lägre 
iin moderns salllt nagot hakom hcnncs, ej 
litet framom, som seden kräver för den i 
Kina så ärade mannen! D. Y. s. kistorna 
skulle j u stå i bredd, endast med en tums 
»framsteg ') för manncns kista. Delta var 
en stor ringaldning mot mannell, just där 
för all han var en krist<:'n. Men den reso
luta fru Kuo fick se det i rutta stundelI, 
oeh hefalldr, genast att grävningen mClsle 
göras om, sa att var och en fick sin rätta 
plats, och först när detta var gjort, kunde 
begravningen forlgå. Eflrrsorn det ej var 
till::llet att brönna papper rör fadern, S:"l 

brände sou och sonhustru för sin mor i 
stället, fa5t iiu hon varit död i flera [ll ', 

samt höllo klagolåt över hcnne. Allt i för
arg<:'lsen över att ej få giva fadern en hed
Ilisk beg ravning. O, dessa strider vid 
själva graven mellan hedendom och 
kristendom! Hur bekhimmande och sorg
liga äro de ej! Men dock nödvändiga 
rör att ("Il biitll'c ordning shdl kUllllfl 

komma till sb"llId en gClIlg' 
För alt nu [tlerg:1 tilt skolan, sa ville jag 

nämna, att frll Kuo underh<"tller skolan 
genom de medel hOll förtjän:Jr så~om lii
larinna t,t utliinningar. Hon är nu 57 [tJ·, 

varför hon ej själv llU undervisar i skoJ alL 

I sin byskola und('rh~tller hOll ej endast 
lärare utan ocl, srt elever, som <:'ljest ej 
kunde g:.'l där för fattigdoms skull. När 
de m~ nga utlänningarna i somras restl' 
ifr,'tll Pel,ing, s:'tg det mörkt ut för fru 
1\:uo. SIculIe hOll ej lijngre m llågon in
];:(JlUst? Hnr sknlle skolan eh! l;unna 1'ort
,~,\? Yisserligell få flickorna oc.1csii lära 
sig sy oeh brodera, för att därigenom bi
draga till underhållet, lllen hycn det arbe
tet iir heroende :1': utlänningarna, som äro 
lIjlpkör'lre, Men fru Kuo har lärt alt g,"( 
bÖllCyiigell . Och SOllt s var \I,'t IJön ser hon 
del, DU S, ;\f. 1(:s lllissionärer i höstas 
l;olllmo till Peking, och att hon fick flera 
ay delll till e\eye !" i I,inesi ska spr[tkeL Srt 
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h ade Gud h ört hellli CS Löner och givit 
henne en inkom stkäll a igen' 

De l 81' ej end;l s t dc ung ,l , som UI hFilp 
g enom skolans und ervisnin g, uta n dc s ju
ka få också erfa r a \'äls jg nel ~c n av prak
ti sk kris tendom. j"r å nga av d (, s s ~1 f;ltliga i 
hy n h a vid sjukdom sfall få tt hj älp till bä 
r ar e eller fordon och ha S:I forslats in till 
Pe king, där fru Kuo genom sina vii nn er 
miss ionäre rn a fått fr i s.iukvård ,H dem. 
(Liksom de k fi s tna l,in ('s erlla i ~1l1!1l ii nhet 

si\ ser fru Kuo missionärer fr im olika län
der och i ol ik a sa mfund som sill ;! vän ne r 
och beg r iill sar ej s in \'iinkrcts in om sitt 
ege t sa mfund, p resbyteri an ern a.) 

Hu v ud syU et m ed "kola n s ~lväl som med 
all a nn an hj ä lp, som gi \'l' s, iir a lt fo lket 
i b\'n skall lära kä nna H erren. Dä rför 
a no;'dn <:l s ock . ;l mö ten (!;i r ule, (Et bdol ket 
inbjudes . Denn a \' ecka n iiI' den i Kin a 
iirligen i'r. te rk ommanrle »c\'a ngcli sa tion s
veckan)), ' dit särsk ilda m ö ten a no rdn as 
över allt rör a lt p" allt siia sö ka n;\ s rl 
m ån ga som möjli g t. Fru Ku o h ar bett 
fler a mission iirer och k ineser a tt g i\'a 
hj älp genom förbö n och atl leda m ölen 
(brute . P [I så S8tt har a y »dc v;h' a» mis
s ionär Tjäder " a rit d iirut e i ll,rdags ocll 
söndag~ samt jag i 1lI ,tnd ags och t i <; cb ~s 

för a tt leda mö te n e lt par gå nge r om (k> , 
gen sa mt genom samt al söka hj,ilpa d c' 
intresser ade. Det va r en s tor Upplllunt 
j'a n för mig a ll HI lä ra L inn a dett a arb ete , 
so m jag förut endas t b inde till gC ll om 
h örsiig ner. Flera av skolba rn c ns föriild rn r 
h a kommit öycr P ,'I Herre ns si(Ll , Jclvi , 
p~l" e rkael e a v el en pl'ak t iska birleke ns 
makt, delvi s ge no m sinn j l<) rns i nIiyta nd e. 
Ty h är :-.asom överallt \'i sar det sig, a tt 
lJa rn en ,iro m ycket m ottagliga för evan ge
lium, och dc vilja o el, ~ :t h ,) [örillrirar ll a 
m ed <.; ig. 

Diirlör var rie t C'1l s tor gliidj e a lt ra k ela 
fle ra m öten dä r ulc och se, m ed vilk en 
mottagli ghe t ordet togs c lll o L Och denn a 
kära, ni Ii ska sys ter, fru Ku o, p r isade Gu cl 
fö r ha ns n ,td cl essa da ga r, c\ tl el et iir som 
en förnimmelse a v a lt H erren sr- all göra 
, tora ting c\änlte SilSVIll sva r P,t dc m ånga 
'trens bön er och arbete. Det \',11' oeks ;1 
-g r ipa nde att hö ra elrag ur hCllnes l c\' nad 

och hur IIencn le tt och fos tra t denna 
Sill tj iillari nna 8llt ifrån henIl es ungdo m. 
Det lill a jag kunnat å lerge h är ova n k an 
ju iin cHl vis a någo t av de t myckn a, som 
ger oss a nlednin g alt p ri sa Gu d fö r hen 
nes sk ul L 

:\1:; det oeks,'\ m a lla oss ;ltt bedja Gud 
om Ile ra sfld a na n itis ka, (j ud h ä ng ivna 
s jiilar lJ la nd eletta folk! Ty de t ä r ej de 
lItl ii ndsk a missio niirerna lItan dc k inesis
],;\ kris tI);! , som skoJa gö ra dcn stora in
sa lse n Iiir Guds rikt·s fram steg i de tt a 
Llm1. Diirt'ör p,\ samma g~ln g som vi ta cka 
Gud fö r d t's , a »kall ade, utv alda och trog
n a)) i de tt a la ml, S,t Ledj a vi IIonom 0 111 

fl era, Ill<'lll ga, btldc m iin och kvinno r, SO lll 

ii ro villi ~: a a tt lMa sig kall,l s och utväl
i ~lS och gör" ,; trogn a lör detta hii rliga 
uppdrag a tt var8 IIa ns sä nd eb ud bla nd 
s itt eg l't l ol k. S;id ,l na siincl cb ud h a ju "~ l 

111 fln ga biillrc föru ts ättningar, rent n at ur
lig t se tt, om b'lra Gu ds .\nde t ir dem helt 
om h a nd . 1.:lt o111 oss llle r;1 iin hittill s 
bed ja just om c\ ella' 

P e kin.!:( el en :2 fc hr . 192R. 
I flfj cl)()I'U :\cI:::-cll. 

Från vårt arbetsWält. 
Söndagen fö re jul gåv o vi e n fö revis

ning av bilder ur Kristens Resa med 
skioptikon i kapellet, ege ntlige n avsett för 
s kolbarnen, som skulle få sina rerier un
(l er de näs I kommande d agarna, m e n SOln 

d et ble v b ekant, s å var k apelle t rullt , oc h 
pastor 1<ao talade riktigt gott, förkl arande 
och till ämpande bilderna. Måndag och 
tisc18 g hölls examen i Oick- och gossko
lan, d ock llluntlig blott i småskoleavdel
ningarna , under det att folkskoleeleyerna 
h a ft skriftlig exa men, så alt d e blolt h ade 
utslällning a v hand arbeten , ritning, gym
Il as lik m. m . 

På det hel a taget v a r examensresultatet 
gott och "isade a lt lärarna tagit si.n upp
gift prl allva r. Det är blo tt skada, att. 
jä m fö relsevis så få elever tagit til\l'älle t i. 
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akt, särskilt beträffande folkskolan, som 
ulan ökade koslnader kunde ha tagit emot 

. minst dubbla antalet. Emellertid är det 
ju gott alt arbetet uppehållits, så all det 
finns något alt fortsälla med, när och Olll 
missionen får tillfälle att mera direkt ägna 
sig åt deL arbetet. S~mma förhållande 
med antalet elever äger nog rum i de 
andra skolorna, som kUllnat uppehållas, 
men det är ett uppmuntrande tecken, att 
dc troende velat hålla dem i gång. ty det 
visar, att de verkligen sätla värde på en 
kristen fostran för barnen. 

* 
Julhögliden firades i stort sett som van

ligt, och det var en saJln glädje alt se, 
hur väl allting oI·dnades. Julollan var 
efter omständigheterna mycket väl besökt, 
men från landsbygden hade ingen kommit 
in, ty de skulle fira jul hemma, vilket 
också iir både passande och för flertalel 
lämpligast. Vi hade ändå kapellet i det 
näI'masle fyllt, och det var på kinesiskt 
säll prytt med pappersblommor, kedjor 
o. dyl. i granna färger. Sådant täck Le i 
deL närmaste även granen, som också var 
försedd med röda ljus, liksom också en 
av cypressgreuar nätad båge, vilken reste 
sig bakom predikstolen och omfattade den 
malning, föreställande Frälsaren i Getse
mane, som i våras hemit"rån gavs till för
samlingen här. Själva gudstjänsten med 
omväxling av bibelläsning, sång och bön, 
samt enl,el utläggning av ordet, \'ar myeket 
tilltalande, och sista .numret . bestod i alt 
några unga lärarinnor och andra f. d. ele
veI' stego upp på estraden oeh sjöngo en 
vacker julsång, ackompanjerad på orgel 
av pastor Kao. Alldeles frånsett själva 
ämnet för dagen var det hela så harmo
niskt och visade sådan, OlD man får kalla 
deL så, andlig smak, alt jag ej kunde an
na t iin säga i. m i Lt inre: 'Brudgummens 
vän gläder sig storligen, åt brudgummens 
röst. Denna glädjen är mig nu given i 
fullt målt ". 

Under helgdagarna hade vi som vanligt 
i olika omgängar alla medarbetare och 
närstående hos oss, dels på julafton kring 
julgranen och sedan i olil<a omgångar de 

andra till middag. Eftersom vi voro dC' 
enda SOIll represenLerade de utländska 
arbeLarna, så var det ju så mycket vikti
gare, alt alla skulle känna sig ihågkomna, 
även OIll det blev lilet mera gäster än vi 
vanligen taga emot på det sältet. Vi hade 
också gl:irljen alL på julafton ha hos oss 
den ryske inspekLorn vid sallkonloret här 
och en hans gäst, en ung sveIIsk ingenjör 
NorströlIl, som var här nere på trakterna 
i syrte att för provinsregeringens räkning 
söka linna för krigföringen nödiga mine
ralier i bergen häromkring. Dc voro båda 
synneIligen ensamma, och det var därl'ör 
en glädje atL kunna ge dem en lyftning i 
vardagslivet. 

KorL före nyåreL kommo Axel Hahne 
och Yerner 'WesLer hit, sä all vi äntligen 
/ingo tillfälle att vara något tillsallHnans 
och samtala om arbetet, fastän vi ju e.l 
äga någon beslutanderätt eller önskan i 
dc andras från\'aro bestämma i arbets
rrågor. i\nna Hahne har tydligen YU1'i t 
mera allvarsamL sjuk, än någon trodde, 
under det hOll låg till sängs. Smärtorna 
i kroppen och dövheten, ävensom den 
höga, ihållande febern och andra symtom 
tyda på någon Iyfusarlad sjukdom, men 
nu synes hon verkligen vara på bättrings
vägen till allas vår glädje. Verner stan
nade till efler nyåI", och fick så ti.llfälle 
att vara med på middag hos saltinspek
toren Heiss. som är synnerligen ensa III och 
isolerad. Såsom ryss är han nämligen 
pj blolt utan hemland, ty han hör till de 
vita, utan även ay kineserna misstänkt 
fÖl' att vara någon sorls spion åt den nu
varande ryska regeringen, så att ban lider 
i dubbel måtto. För ett par dagar sedan 
resle Verner "resler ner till Honan fÖl" 
alt besöka stationerna där och hjälpa dem 
med de svårighet er, som dagligen mö la 
dem. 

l Honanfu bal' det blivil kritiskt be
träffancle husen, emedalJ generalskan, som 
bodde i Jliekskolan, nu lämnat platsen, 
och det är många andra, som så gärna. 
vill tagn platsen i lJesittning. :\ldste \\"ei 
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har lyckats få cn lmcndc Jllan med familj 
och ett antal arbetare att bo där, så att 
det för tillfället är upptagct. Gosskolan 
återigen är också utrymd av <lcn flick
skola, som und e r höstterminen använde 
den, mcn nu gäller det att få husen fyllda, 
ty annars komma soldaterna dit. Om det 
kan gå rör sig att sätta i gång en liten 
gosskola igen utan alt höra Dlyndigheter
na, så vore det ju Jör församlingen mest 
tillfredsställande, mcn lllan vet ej om det 
grlr. Så ha vi det för Andersons byggda 
huset utanför stadtll, som blivit mycket 
illa medfaret, men bittiIls av pOl't":1kt 
J\UJlnat skyddas för att bli alldeles ut
plundrat. Det gäller att få pålitlig och 
billig tillsyn där. 

I övrigt låtcl' det från Honan, som om 
de våra där r. Il. vore väl sedda och ej 
bchövde lida något overvåld, Det går en 
I'eformvåg fram över landet där: nya vägar 
byggas, a vg udarna borttagas, tidningar 
startas i alla släder, ivrigare skolverk
samhct igångsättes o, s, v. Ledarna synas 
med förkärlek vilja använda sig av de 
unga l<rjstna männen, JJlen häri liggcr ju 
en stor fara för dcm att ryckas med i 
ytligt och ofta för deras andliga liv skad
ligt umgiinge, Maria Pettersson syncs ej 
tro mycket på förblivandet av den när
\'arande ynnestcn där, men vågar ej hcller 
sl<riva om det, ly hon I'ruktar för ccnsu
ren, Det går ju f. n , en våg a v Ilat IllOt 
kommunismen över hcla Kina och ej minst 
bland de nationella, så alt det kan h~inda 
att välviljan mot de kristna har silt ur
sprung i kommunisternas religionshal. 

l:nlellertid har denJJa välvilja ej blivit 
allmän ännu åtminstone, I förrgår kom 
det brev från äldste Li i Huachow, att 
utstalionen i Hsiao-i-chen aven J'oll<massa 
blivit angripen på juldagen med ropet: 
.:-led med kristendomen " Lcdaren Ma 
Tsz-liang blcv gripen samt förd genom 
gatorna under rop och skymf av olika 
slag samt förbjöds att vidare samla dc 
kristna till gudst.iänst. Det iiI' svårt för 
de troende, och Li frågar huru de nu 
skola göra, och 0111 dct finns något sält 
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skydda dem, I annal fall, säger han, hur 
skola de kuqna fortsätta med sin prediko
verJ<sambct? Jag svarade, att om vi ut
län ni ngar sk u lic försöka ingri pa, så vorc 
det det allra sämsta för dem, och att vi 
bedja för dem om n:ld alt uthärda och 
övervinna det onda llled det goda, Vidarc 
rådde jag honom alt samråda med pastor 
Li Paolo, huruvida det skulle vara möj
ligt alt genom n[lgon myndighet få till
kännagivande om att l<ristendomcn ej äl' 
förbjuden, Yi hoppa s, att delta uppträde 
ej skall upprepas ellcr leda till vidare 
förföljelse, och att de troende slwla be
varas fasta i tron, även 0111 de få lida. 

:-l'yåret l'örl1öt utan någon S0111 helst 
uppvaktning eller offentligt högtidlighål
lande, JIled undantag av flaggning, Ickc 
ens i vårt kapell gjordes någon särskild 
antydan om dagens inncbörd, men i fäng
clsct, dit vi som vanligt gingo till våra 
bibelklassel' på eftcrmiddagen, bade tyd
ligen \'isilkort sänts runt på gammalt sätt. 
Det är nog inte mycket sinne för firandc 
av någon högtid nu, ty bördorna trycka 
tungt, och oron är stor för vad framtiden 
kan medföra. 

Bönevcc]<a 1I pågår, men med mycket få 
deltagal'e , cj över tjugo någon dag ännu, 
Det gör ett beldämmande intryck, men 
\'ädret är kallt och det äl' i millen av 
12:le mån, då alla ha bråttolll fÖl' kine
siska nyåret, oeh så är det ej något 
djupt medvetandc om de anJliga behovcn, 
Emellertid äro mina veckomötcn ganska 
uppmuntrande. Tisdags afton bibelstu" 
dium i ,Självbjälpsföreningen'), där ell 
del olärt folk samlas; på onsdag e, m. 
studium a\' 'Cppenbal'elscbol<cn med de 
kvinnliga mcdarbctarna, lärarinnor och 
andra läskunniga; torsdag afton för mera 
försigkomna män, då vi studera Romare
hrevct, allt på deltagarIlas egen begäran, 
Dessutom har jag lovat resa till landet t ,Iå 
söndagar var månad, och till näsla söndag 
skola vi taga lned oss sl<ioptikon och visa 
hitdcI' UI" l{risH liv på två olika sLällen, 
Det viicker jn ej blott intresse, utan är 
ocks(t ctL bra sätt ntt fästa fakta och in
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tryck i minnet. Yi skola 'denna gång 
österut i den trakt, där Tsao vel kar, och 
·däl· han sökt få med sig de troende in i 
advenlisinens villfarelse och en del ,and
liga" excesser. Ledsamt nog förekomma 
iiknande företeelser även i Hon-all, och 
både de kristna och hedningarna undra 
vad som har skett med den kristna reli
.gionen. Herren h.iälpe ur a1la dessa SIIa 

ror och give en vcrklig andeutgjutelse 
·över allt sitt folk. 

Vi ha börjat få kallare väder nu, 7 el 8 
grader Celsius under fl'yspunkten i sol
uppgången, men det är klart och vackert 
väder, så att i solen efter middag är det 
Tortfarande behagligt. Det är golt för folk, 
som ej har' råd alt skaffa sig bränsle. Vi 
lida ju ingen nöd, men det är många fattiga 
som behöva hjälp, och många sådana 
]wmma fråll de områden där kriget på
gått [ör att här söka sig sil t uppehälle. 

Nu ha vi börjat få brev igen och till 
-och med Iran Sverige, så all yi känna oss 
mindre avskurna. Tidningarna frän kusten 
voro ej mycket ö,' er 1:, manad gamla dc 
senaste, men vi flngo ett halrt tjog på en 
gång i. går. Kineserna synas sjiilva ej få 
några nyheter nu, så all vi äro beroende 
:av dessa gamla tidningar från 1'icntsin, 
och det är bättre än ingcnting. De våra 
i Peking synas vara fullt upptagna al' 
arbete och även få se frukt av det så 
deras vistelse där ej är förgäves. Det 
-skall nog visa sig i alla avseenden att 
även undandragandet från fältet samverkat 
till det häs ta. 

Missionsstationen i Tungchol\' lIar åter
lämnats, och de troende där äl'o i begrepp 
att öppna skolan igell för att på dclta sätt 
taga lägenheterna i anspråk, och dessutom 
kunna samla fölket till gudstjänsterna igen. 
De ha ju utsett goda ledare åt sig, så vitt 
man kan förstå, och hoppas nu på lugn 
en tid framåt, ifall ej agitationen mot de 
'kristna får fart igen. Belägri ngpn av Hoyang 
skulle vara upphävd för tillfället, emedan 
den anfallande generalen beordrnts till 
andra strider, men vi ha ej hört att han 
))egett sig av ännu. När lIan gått, hlir 

det den s. k. första armens tur att över
taga belägringen, så att det blir inte något 
bättre rör det, blott ett'uppeh~ll i stri
derna. I [-iancheng är det lugnt och golt 
och arbetet pågår som vanligt. Evange
listen Ho, som jag skrev om en gång, bar 
gått tillbaka till Shensi, trots sin erfaren
het bland rövarna, och de äro glada åt 
hans tjänst där. 

Vi äro själva friSKa nu och hoppas få 
vara så samt i stånd att uUöra del arhete 
vi få tilHaIle till, och alt kriget ej må 
kOlIlIna över floden. 

Sedan jag sist skrev ha vi, min hustru 
och jag, besökt dc två utstalionerna i öster, 
Anyi och Ibiahsien, men i det senar'C 
disll'iktet reste vi ej till sladen, där man 
börjat lira lördagen sorn vilodag, utan 
voro i byn Tienshang, där dc troende ej 
följt med i den nya rörelscn. Det ~åg en 
tid ut som om nästan alla dc krIstna i 
bygocn skulle taga nvsland från 1'sao, 
men just då dc samlats i Tienshang för 
alt flra jul, kom han med några allhängal'c 
från Anyi på julafton ocb skräm,de dem 
alt följa med honom in till staden, diir 
de skulle fira sabbat , ty jul det var' ingen
ting. Bland andra övertalningsmedel lär 
han också ha använt det, att de i bän
delse de finge rättegångar på halsen ej 
kunde beräkna någon hjälp från Yuncheng, 
men sådan simlle han ge dem. 

Följden var att Yi ej hade mållga sam
lade clär, som kunde kallas troende, men 
vi flngo utmärkta tillfällen att förkunna 
evangelium för hedningar, genom att vi 
hade skioptikonapparat med oss och gåvo 
förevisningar båda kvällarna och h å 
gånger på söndagskvällen. Vi skulle ha 
fått fullt hus, om vi gett en tredje, men 
det orkade vi f'j med. Pil måndagen gingo 
vi till en annan by, Kai-tan, där också 
splittring kommit in, och hö!lo förevis
ning där delI aftonen. Som delta är en 
mindre by, var åbörareantalet ej fullt så 
stort, men det var fullt hlls och fullt ut
omkring av så många- som kunde komma 
nära dörren och IöFlstren. Vi hade också 
en liten andaktsstund på r, m. dagen där
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på, OCll jag hoppas de skingrade skoh, 

kunna samlas igen. 


J3esöket i Anyi var ej heller enbart upp
muntrande. Fastän alla där fortfarande 
samlas på söndagen, är det en känsta av 
ovisshet bland de troende och en under
ström av misstro mot varandra och mot 
oss, som gör det svårt att komma dem 
nära. Kanske det också är en viss känsla 
av skam över de excessel', som bedrevos 
under den besökande predikantens där 
varo, vilka de sjäh'a nu se som oriktiga 
åtminstone till en del, och andra anse 
som rent av sataniska företeelser. Vi 
gjorde inga som hälst uttalanden om det 
gångna, utan ville blotl söka uppbygga 
och hela det brutna, och vi få j u tro, alt 
a rbetet även i det avseendet icke är röl' 
gäves. 

Där hade vi en förevisning endast föl' 
de lroende, emedan lokalen är alldeles 
för liten för de skaror, som skulle trängt 
sig in, om \' i öppnat för' allmänhelen, och 
vi ville undvika alll som kunde ge anled
ning till några slörande uppträden, syn
nerligen emedan det -- så nära del kine
siska lIyåret var en känsla av osäkerhet 
i sladen och poli sen hade sLränga ordel' 
att undersöka alla, som kommo in i sta
den, så alt inga rö\'are skulle smyga sig in. 

Deras vaksamhet hade nog skäl för s ig. 
När Verner \Vester några dagar senare 
kom hem från Honan blev en vagn an
bållen kort efter det han rest fö rbi en 
illa beryktad plats, fastän tillkommande 
lokal milis rädtlade den. Kvällen förut 
hade dock en vagn rövats just på samma 
plats, ocb della är i vår provins, som i 
långa tider varit så trygg alt resa uli. 

De tre bibelklasser 1 veckan, som sam
las här hos oss, ge mig mycken glädje, 
Ja, den ena är ej här utan i Självhjälps
föreningens lokal elt litet stycke bärifrån , 
och där samlas omkring 15 eller 20 män 
och gossar varje tisdags afLon, och vi slu
dera tillsammans något åm n/', som belyses 
genom valda bibelstycken. Utan aH lägga 
för mycket börda på deras minne, sökel' 
jag åstadkomma en sam mallhängande slu-

LAND. 

die över den troendes vandrillg. Amnen 
ha varit: Guds frälsningsväg [ör oss, ~Jän
niskans väg till Gud, Vandringen pil. ,,:igen 
till Gud, Hinder på vandringen, Hjälp på 
\'andringen, Gliidj e under \'andringen, 
Altaren på vägen, Altarets betydelse o. s. ". 
och de rölja med så intresserat. Jag sade 
en kväll, när jag båIlit på bra mycket 
över en timme och vi sedan haft samtals
vis fortsättning på bibelläs ningen: .Ar det 
inte föl' mycket all hålla på så här länge? 
Orka ni med, och hinna ni \"ara med sh 
länge'! ', S\"a ret blev: du Iller dess bättre. 
Om pastorn bara vill undervisa oss, så 
äro vi så glada alt taga rmot, och vi be
höva allt vi få" 

Här hemma studera några mera försig
komna män Rornarebre\'et och en stor 
grupp läral'innol' och bibelkvinnor Gppen
JJarelseboken, båda ganska ingående, både 
beträffande uppställningen och utläggning
en. De äro så intresserade, och eftersom 
de sjäh'a ha valt sina ämnen, är del klart 
alt de kände beho\'et a\' bjälp just j del 
avseendet. 

Så har jag fängarna de söndagar vi äro 
hemma. Det känns särskilt ansvarsfullt 
all ba dessa 8 å 10 män all underYisa, 
särskilt då mall vet alt åtminslone ett par 
äro dödsdömda, fastän domen ännu ej 
faststälIls. Min hustru känner det på 
samma sätt hos de kvinnliga fångarn 'l . 
Märkvärdigt nog är det större proportion 
a v mördare på den kvinnliga avdelningen 
än bland männ en, och ofta äro de syn
nerligen oåtkomliga, antingen det nu är 
av frllktan eller av förhärdelse. 

I allmänhet bar känslan av människo
livets värde ännll mer förminskats under 
denna långa orostid, Vi hade helt nyli 
gen ett frllktansvärt exempel härpå, jllsl 
den dag vi voro på återväg från resan 
österut, under en förskräcklig storm, då 
kinesel'l1a tro, att alla onda makter äro 
sä rskilt i verksamhet. 

Det råkade enligt almanackan vara en 
>lyckosam dag ', då folk brukar bålla 
bröllop ' och begravningar. Vi sågo etl 
bröllops tåg på resan, och kanske det var 
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I. 	 {(Olll /li ed eu Ii/eil sIl/lid till /(illll , 
/ IOlll<ell gli,. det lIlyeket lort . 
lJur fill/ws saker I'iildigl iillll, 
50111 gomlo lidelIs folfl hor gjorl. 

'l. 	 Först fora vi lill huvudsladen 
Och se deu plals diir kejsar'II balt, 
Palatsen ~Ill diir langa /'(/dell 
Sa SkÖllll , SOIl/ I'iil illgell lrolt. 

J . 	 lJef lar iu lid all allt besf,lidll, 
EIl IIlul/gd III' lempel, broar, slo[{ 
Och "ilie jllg er väuligt råda 
A[{ il/l e se pä Pekillg blol/. 

.J. 	 Vi la 1' 11 Il/r igc /lolII lalldel 
Och stullna vid en bom/es 111'111 , 
f){ir IlIt de i ili! sisla grumlet 
Och IUlllgcrsllöde/l plugur de",. 

:J . 	 Nu for /lI ed sorg i hjurtol sliger: 
" Mor vi lä sulja ilickllll VW" ' ; 
OCll /Ilar hall gnlter, överväger 
Och sig Iör brös{e{ iillgslig l sldr . 

rJ . 	 Ack \'1', dCII lilla rllra IÖSCIl 
H1ev sJld, jll, s a Id lill grll//IIells folil. 
Och aldrig blev det tal om Iösell , 
Ty lil/al/ liade il/gen l olk. 

7. 	 Wolt J'yrrt iiI' och skild fräll 1I/l111I11I(!, 
Velll fal/ar baruels sorg o, siig! 
" Jag vill gahe/ll" , hall hördes slall/lIla 
Och ger sig ofta ul pa vtig. 

detta, som Hek ett så sorgligt slut. I vil 
ket fall som hälst var det bröllop i en 
by ösle rut, och bruden hade just h ämtats 
i bärstol samt var färdig aLL stiga III: 

densamma inne på gården, när byfogden 
trädde emcllan. Han hade gammalt groll 
till Iamiljen och villc nu passa på att 
l'ikligt sJ,ämma ut delll inför offentligJle
ten . Därför anv iindc h an sig av sin släll 
ning som ofotinspekto n och begärdc aLL 

8. 	 Elt lilI/' Irc ar hall I'ar hos g"'l/IllI l' lI , 
MI'll su kOlli lIödell också dit. 
fiOl/ såldes IIU till /wlldelsmallllclI 
Och fick se'l/ I ras/w bit för bil. 

Y. 	 Ty l/(1I/(lelsIl/UI/IICil !löp/ UIJIJ fli ckor 
Oe/z förde delfi Ii/l S It il Il S i bort; 
Mi'd iOlTlllw //lagar , 10ll/ma fick or 
Ej ll ligOIl Iye/lle vii.~·e l/ {;ort. 

lO. 	 Dell vur ock lIura hUll dr a II/ilel/. 

Smr1 {mlldlla rötter I'ur/de så, 

Och illte fmlll s dell skölla bi/eli , 

Mall IIIåsi c gå ja, bora gu. 


JJ. 	 Och lliir IIIWI iill l ligl Iltdle! /1II/I/lil, 
Vdr läipmall fick sd brutt, sa brdll
fIalIs /./Ilga s!1ura Yllllest fUllllit, 
Och !löpure i milllgd hUll full. 

12. 	 Vur lillu viill för tredje giillgc lI 
Blev sdld och hur 1111 fdl! el! helll. 
1:" fågel lik i bIlren fUllg ell 
fl olI liillglllr, län g/ar - dler \'1' 111 :> 

/ 3. 	 I /lYII lIellll1/el ialllls 1' /1 iinkll 
Och di'lll/OS 5 0 11 , e/l opiisluv. 
511arl j ord och hus försvU//II /Wlltiill/W 
Pd grllnd 1/1 ' sOllcns opiik rnl'. 

[.J. 	 Och /lied dell a/"lJ/a opiisla ve l/ 
B/ev flie/u /II gifl vid sexton dr. 
Se'/l lades /Il ar sIluri lIog i gra ve ll , 
Och brudelI tjull sl hos gra/l/lell får. 

få sc, om brud en var fri från fothandagen 
ellcr ej. Inga böner eller för eställningar 
hjälple, utan. brudcn måste underkasta 
sig cn bland de allra djupaste förolämp
ningar, som en kines isk kvinna kan tänka 
s ig: den a tt få sina rötter skärskådade ej 
hlolt aven man utan av hela dcn krin g
stående, skådelystna folkskaran . 

Forts. 
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1.5. Mell IIWI/Ilel/ /lIlII /ick lite ligga 
ÄIl här, iill där i Ilågot skjul, 
Och matelI lIödgas han afl tigga, 
Vad sYlldell gör ell munsIw flll' 

/1) . Hos gra llnel/ s fm blel' f1ick all aktat!, 
Hall Sll Öflc troget sina väTl ', 
Av j esus köpt, av HO/IOIII vaktad 
Hall skyddades ifråll lÖrdiiTl'. 

/ 7. Eli dag dell kristll e sill 'er sllledel/ 
Med friilsningsblldslwp sliger iII , 
Och [jänaril/T/all enligt sedelI 
Uti SkYII/llIW(J/1 h Y/ler iII . 

18. T yst hör hall dä'r 0/1/ salII/C Gullell, 
Olll livets viig och JCS IIS Krist , 
Helt siikert ock de tio blldell , 
HOI/ /di II II er mer och mer sin brist. 

23. Omsider blev 17011 

Och har e H liten 

19. 	 Eli 1I11111WS kall tir flögst li V lilla, 
Hall tUllkt så mUlIgen, mången gUl/g. 
Och själv hall brukat lIederfalla 
För r1öda gudar tidelI IUllg. 

?O. 	 NI/ I'ill 17 011 li vets Herre dyr/w 

Ocfl Falldra PU HaliS viljas stig. 

HOI/ beder HOl/olII leda, sty r/w 

Ocl! bönelI I<lil/gar illl/erlig. 


21. 	 Se'lI 110111 11011 till lIIissioll sstatiollCII, 
Fi('!i lfiro lusa, sj l/llga ock; 
Blev teclwad iblalld lIt1del!jol/ell , 
EfI {Ol/I/II i j esl/ lilla ilock. 

22. 	 Nu fotballdagell sli illgdes lIl IlIaII, 
Och örolIrilIgor togas ur; 
Man sug det /li ed fil viss bel/ndral/, 
T.\' d i' t I'ar illgell s/llfirtfri Imr . 

lärarilIna 
skola 111/ ; 

At j esus vill hal! sjiilar viI/ila 
Siig, IWI/ du hjälpa /ill, just (/I/ :J 

Inbjudan 
till en nordist, missionskonferens 

HälsingYors den 12- 16 september 1928. 

Till missiol/tus lIä n/lcl" i dc nOi'rlisl ,'a 
liindc/'n a, 

De uppgiftcr Gud givit :\orclcns kri s tna 
folk i d en i ck c kristna världen iiro stora 
och betydelsefull a. Gud har ock låtit s in 
"älsignelse i rik t må tt I'i la öI'er de lt a 
missiol1sarbcle, ])ärvid har det ock under 
å rens gång a llt mel' klarna t, IlUrLl mycl<et 
gemensamt d essa fyra l'olks missionsarbete 
ha r i uppfaUninge n av såvä l de n prak tiska 
kri stend omsöl'u ingen som miss ionsmeto
derna samt a tt dc uppgift er på d cn yttl 'e 
miss ioncns fä lt, som Gud g ivit oss, bäst 
kunna fuilröljas i kärlc kens samförs tånd 
såsom ett gemensamt arhe te i sammc 
Herres tjä ns t. 

Vid delegerademöte t för yt tre m ission 
i Köpenhamn i maj 1922 tog denna sam -

HJLMA TJÄDER . 

hörighe tskänsla s ig ett stark t och bes tämt 
ullryck. Då \'äcktcs lanken på ett nOf
di s l<.t mi ss ionsråd, vilken tanke [ö l-ver)(
ligades i Stodholm ~lr 1923, då detta 
1l1iss ionsråd bildades En av missionsrå
dets friims ta uppgi l" ter sk uJJ e vara an
o rclnandet a" r ege lb undet åt erkomma nd e 
nord is ka m issionskon ferense r. Hös tcn 1925 
höll s elen fö rst ,l konferensen av <lett;:! s lag 
i Stockholm. De t lider int(>t tvivel, att 
denna kon [erclIs gl'llom G uds nåd få ll 
" a ra till välsignelse såv:'\ l [or a rbe tet ut c 
på lI1issio n st"~ilt ('. n som rör s tärkandet ay 
enhetsbandct meilan de kris In ;:! i Norden. 

Beho l'e t av gemensam rådplägning oeh 
gemensa m hön med h ä nsyn till yttre 
JUi::;s ioncn iiI' allLfort li ka s ta rkt och l e 
vanclc. På grund hämv vi ll Nordi ska 
i\Ti ssiO llsrådct under bön om Guds ledning 
och 	\'ätsigllclsf> härmed inbjud;:! 

m issioJlens välIlIr/" i S{Jeriqc, Norge, Don
murk och Finla/ld li t! en IIY /lordi si, mis
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sionskoll{eren.s i Hälsillufors dcn 12-1(i 
inslundande seplember. 

Bland de ämnen, som därvid i föredrag 
och diskussioner konuna aH hehandlas, 
märkas följ a nde: 

Kristendomen den enda frälsningsreli
gionen. 

:\Iissiorlens centrala uppgift och inn c
börd. 

Var bör missionen nu koncentrera sill 
största kraft? 

Kristendomens läge och utsikter i Kina. 
Hernlandsrörsamlingens andliga tillst~ll1d 

och arbetet på missionsfältcn. 
Förhållandet mellan arbete och utgifter 

för verksalllbetcn i bemlandet och för 
verksamheten bland de icke kristna folken. 

Redogörelse [iiI' missionsläget i de no]'
diska länderna. 

Missionens motiv förr och nu. 
Detydelscn a v kvinnornas arhete i hCIll

landet för miss ionen. 
Det uppväxande släktets fostrall till 

missi ollskä rlek. 
Israelsm i ssionen. 
Inbjudan har utgått till åtskilliga a,· 

utlandets mest framstående missionsledare 
all deltaga i konferensen. Härom komma 
uppgifter att lämnas längre fram, dä även 
fullsländigt program med angi va nde a v 
talare o. s. v. kommer att meddelas. 

Alla missionens vänner äro hjärtligt 
välkomna. Anmälan om deltagande bör 
såvitt möjligt in sän das rÖI'e den l juli till 

Konferensbeslyrelsens sekreterare, pastor 
A. Halla, Observatoriegalall 16, Hälsingfors, 
Finland, jämte deltagareavgil't 5 kr. Tittig 
anmätan är av synnerlig vikt för Konfe
rensbestyrelscn, som vill i möjligaste mån 
anskaffa billiga, i vissa fall fria bostäder 
åt de utländs ka gästerna. Möjligen behö
v:\s även extra anordningar med hänsyn 
Ii II ångbålslägenheter. 

Anmälan kan dock ske även senar!', men 
Bcstyrelsen kan i så fall icke ansvara för 
rum annat än mot vanliga hotellpriser. 

På kvällarna under mötesdagarna hållas 
offentliga missionsmÖlen i sladens olika 
kyrkor och samlingssalar. Likaså komma 
vid samtliga högmässor på söndagen talare 
[ran kon [erensen alt an Ii tas. 

i\låndagen den 17 september kommel' en 
gemensam ut Dykt alt anordnas till l50rgå 
eller någon annan scvärd plats j närheten 
av Hälsingfors. 

Viktigast av allt är, att Guds Helige 
,\nde med nåd och kl'aft vilar över konfe
rensen. Sker ickc detta, hlir resultatet 
motsatsen till vad missionen hehöver. 
Därför må del var(j angelägel och 1:'/1 heli!! 
plikl och (()('måJl /'iJI' va rje missionens vun 

all m ed Iro och f'örlriisl (UI bedja Gud niua 
sil! Ande och sin uälsignelscs (fil/hel iit 
Nordiöka iYJission.skon{eren.sen i [-JulsIl/u{ors 
1.928. 

A Nordiska :\Iissionsrådels vägnar: 

Malli Tarkkanl:'ll Jakob E. Lundahl 
Ordförande. Sekreterare. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under februari 1928. 

Allmänna miss ionsmedel. 2;;3. Bönckrctscns pil Fji-iII g'ål'd spnr
!'össn :)7: 'j,j 

2:17. K- G., Liimnhlllt 3: · I~ ~'-{l. ) }-lerrens dcb 15 : -- 
2:)8. )1- S 100 : - 2:)0. R. B., Jonscrctl 7: 75 
:!;lO. )~Annir", 10 : - 2;;7. P. H-s JO : 
240. Från viinner i Dalom 25 : ;;~J8. 1':. J ., Boden, till J. Asp), e t'W;., un 
201. Ps. 94 : lo, till R. And ers0ns U1ttlel'h. 200: - d"rh /lll 100: 
243. " Tionde enl. Herrens bnu » ~O: - ~:l9. Linderås kyrld. mfg 40: 
244. "Tant ..A.. » 10: - 260. n. 1<' StOl'ängc lL 50: 
24;. »Ur Guds r ika förr i'td " 10: . ~Gl. N. L. Arbog-a 17: 75 
246. N. T" sparbös:-ia 7: JO 2G2. »H. P. , H- a, tG.(' 1~(\ Ut!1' D,L födelse
247. M. och .G. .i: - cla,o:cn 24 /h 2:') : 
248. »lI0rrpns del ·· 200 : - 2t i3 . }'lissioDsstundc n i Hasslc, 2/2 16: 67 
~49. O. Il .• H.ög-::IJlUS, goln .J. E. L. 6: - :) tiG. A. L .. S t hlm 50 : 
252. K. F. U. K:s Cpnt r:1l1'ön.:nillg. n'In ~17. Spnrb.-medcl fr ån Applaryel, syföT-

K. )I. A., till )tari ;", I1jii r k tn I~d :.; (~l1j u~ och snlåsko!n il S bnl"u, g'm II. 
lllldtrh. 30: .- A., J3 ru Ins(' bro 119: GO 
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2G8. K . F. U. )1: ., uppländ ska distrikt, :J3j . V. & C . E ., KUllllrl :lOO 
Ull :i\forris D orglings undc l:h. 1,000 :136. U. G. E., g m d :o 10 

269 . n:o til l d:o 	 ~jO :1;)7. M. H., gm d:o (i 
270. Spa rU.-l11cdel gom K. n., ' -ijxjö ~2 50 :138. Koll. i Lanua, gm B. H. If; 20 
271. E. H., gUl d:o JO 339. D:o i Fj ugesta, gm E ..K. 33
272.EO.gmd:o ;) :141. G. K., Björldiby 20 
273. Hubatl pö II. S. 0., gm d:o 13 l~ :14~. )1ånstorps mfg, ~rsbidr"g' '"2,) 
2,4. Arsbiclrug gm d:o 150 313. 1nsa 1l11. ,-it! ctt illutc i ""lJerös, 
275. 	 SjJnrb -medel Jr. Kinnc-Klcm aell g-nl E. A. ~O: 

K es lads mrg- 08 : - 344. Koll. i Heden , gill .J. A. 8: 2,-) 
276. " En blomma vid pros tinnan Elmcrs :H~. D:o i )[almberg'ct, g' lll d:o 22 : 04 

blll' ») 5: - 1~6. D:o i POl'j us . gom d :o G: 50, 
') ~ -
.. II . 	 l' ~fal' ias sparbössD. 7 gill H. 1., :147. D:o i G:illi vur c, ~pn tl:o 2':;: -

iU g a L'ås 4: 8;; 3 ~8, ]l:o i Kinl nu , ,qm d:o ~l: 60 
2iR. )[ Yrll lll ts m fg lU: - :149. K. L" S t jiimhov :jO: 
~79. Koll. vid .J. Aspbergs föredrag i :);;0. M. W" S t hlm, ~p'1r.-JlIedcl 12: 50' 

Lnlcö 30: GO :J~ l. ) Rom , 8 : ::f7) ~2: 
~R n. n:o i T\-är:l k{'l', g in .T. A,o ti: GlI 332. ))Husk vH['ua : En blomma Il a AhlUI S 
~'81. SjJarb.-mcd 'll från en Kinu,-iin, g-en ~rtlv )) 	 lO: 

E. .1., Boden 	 1,J: - Gxylg-öJs Bruks (,d, Bys mfg ~,j: 
283. H .J. E,löv 	 /: /.j »rr nckofi'er » ;,0: - 
284. \\, inlroRa Ung dom sfören ing" 8: - " De t ka n jag- II nd ""lr a " , till Ali ce 
~R'i. :\1. P., Win t rosa gm R. A . 10: - l").alm,'·t' ..; l.ltbildnillg- 2.') : 
2R7. Kllll. vid H. Wangs föredl'ag i Stor  ) L S, örebro , gm S . ,T. 10: 

briil'll,~, (; J1 H. \Vangs ul.ld c r h ., Koll. i Ske pparslij,," 10 /2 ,-id N. E ng -
gill ~r., H iiggeniis 30: - h~i cks rörcu rag 17: 51) 

11:0 i i)lln ps t" ,! ]J /2 "i,1 d:o ,-j" : 87288. D:o "irl d:o i Munkfloh0 gcn , lm 
d:o g:lll d:o l:;: - ]):0 i A IlUS J3/2 \'id d:o ~~ : -t ; 

~9. D: o v i d <1:0 i KnlllhriiuLL:l, till u:o D: o i Sö,hy 14}2 11 : 5 l~ 

pil d:o 12: j J I):o i K. F. U. :\f., Kristianstad, 15/2 
2~O. D:o v id d:o i Fagerland, till J:o \'id r1:0 :1: l~ 

gm d:o 	 G: n 362. ::\fissions ,'iinncl' i llft sslc, gin S. A... , 
291. D :o vid d:o i Olls ta. till d:o go Il] d:o 7: 48 Brodll prlld 70: 
2!1~. n:o vid d:o i L't uv g dcn t i ' l d:o;..:01 J:o 21: 30 ~63 _ Hnss le Kris t I. l'ng-,Iomsfii rpning-. till 
~ :I;J _ D:o vid t!:o i Oslcn\ scn . till d:o El sa F.n~bii('ks Ulld('y'h. ~ lrI e1:0 'jO 

g'Ul d:o . S: G~ 3fi 'i. K. (}" S tblm 	 ~O 
294. D:o vit! J:o i Storhögen, [iII d:o :i68. E. C , Sl ii tf(l\'n llll 	 10 

gill d:o :10: - ~w. C. W. C., L cksbel'g' 10 
2%. I. E - n och H. J-u, H - Il tij: 71 ~/.o. Jlii cksed a nI fl!' GO 
29G. " P s . lOD, till d irekt mission sarbetc», :.! /;!. 8kolba l'n i J[cj dp, sparb.-mcdcl. gm 

gom A \V., 'kura 162: G~ )1. B. 	 70 
297. 	 ;., I{arl och Anna, Ininl1c Uv yigsc l n » , ~ '3. Rom. R: 2R (i~ _ . 

gil l u:u ;i: - :1,·1. ,,1 K ol' . l: D··, l,~U:) 
298. »Tors te n och IIiida, d :0 " , gm d:o lO : -  a;5. H a hcl s bo ld s JUrg	 '-,0 
299. " K arl och E lsa. t! :0 » , g nl d:o lO: -- :176. r. J'.. 'I'ranås 	 10 
300. " J oba n Sigfrid oc b Edit, J :0 " , 377. K ollek t i Griinna , gin S. B, ·10 

gm <.1:0 ;-): - .- :178. n:o i Sk ä r sta d ;,1 JI} 
:lOl . ») Georg och Annie, d:o ) , g m d :o 20: -  :l7!). ») Gammal rni ss iollSyUn i S. >~ :.:n 
:w~ , S. .1. G- II. gill 11:0 l: - :180. Frå n Ol mstads mfg, r esc bidrag' :JfI 
303. " Oni.imnd, cn blomma p å )Inrs grav :lIn. H. Jr.. 'B r li tjcmark 	 2 

d 12/:! ))· :;: .  :182. K oll i S kii\'dc , p:nl .1. V .T. ,j a 
304_ Galt,1s mfg ;,0: - 383. A. H ., S kii"dc, " Herrens tionde för 
30:;. . E A , Norrköpin g- 30: - Kill a » 	 Jj 
306. G. J .. Boh us -B jörkö 25: -- :J R. »E n Kinav ;in ) . grn S. J.1., Ystad :2.) 
:l07. )On ii nl nt! » 10: - - :JS~ . )!()l' tcryds mbs jonsförc nillg
308. 8 v . r ,iirares mrg, till D. r.undin s :190. "T ac koffc I' rö r cn lyc ka d opcration " 

ll llderb , 1927 J, ;;OO:- BOl . ; \ . C. A ., ChiCAg-o l:; 77 
309. O. v, )[, U. S . A. I DO : - :J92 . Oåv i:l a v· \7iinuer i Högarna , gm H . ,V. I 
~10. H, G.. Stbl m JO: - :193 Koll. j Kileo_ g m d: o ~ 
~ll. Ch D T. , StorCiug-cn 300: - :194 . Av mj s,ions vänn er i LoriIs, gm d:o lO 
313. Syföreningen Si byllegatau !,O. Sthlm lii:  :JO:>. K o ll. i F y r ås , gm d:o l:, 07 
~14. Koll. v i,1 möte i örebro, gm S. J . 321 : 19 396. D:o i Ascn, g m <1:0 R Ör 
31 5. S . .J ., Örebro. r cscbidrag- ,j,,: - 39 7. D :o i Mo, g m d:o 15 n 
:316. Från i\fi ss ion safton i Skärvs ta , gm 398. Iu sall1 l. v id mötcn i F a gcrdal-Gis-

F. R, So ll e ft eå 114:- sol ds lni ~si o l1 s hllS , .~m el:o G;; 
:118. Sllarås m rg- 7S: - :19~. K oll. i "ålbac ken . go "l ,l :o ~) 2:> 
3 1 ~1 . I och W. L., Sjö lorp, »t a ckoffer till 400. OnLimllu. » }[orl'e n~ dr.b\ JOO 

O Cal'l()flS un derh » ~,j : - - ·1 01. K o!1 i t.:' ll dcrsä kel· ~tl~ lO; 
321. I 	 st. för lJlommol' " id kant or G. A. ·102. » GulllI <1 l' » :20 
13o:<o l 's bå r ö vel'l iimnat gm stärbbusl't, ~IH. R. L, Vii..' j ö JO 

g m E. B, I.Ja nuasked cbl"lllln :;1 : jO 40". ) On iimnd » 30 
322. A. P. J .. Rumf" ll. i sl för blommor ~06. ») Tacl.{o f fer » 	 ;i O 

till prost innan Rildllr E lmers bår lO: - ·107_ K o '1. i Gr open . gm ~\. ~. lO 
~24. Onämnd, illliimnad på e"pcclitioncn 10: - ~O D:o i GulI s på nI!' . g nl r. IL ~O 
~r1'j. Hii\'ryd ~ ln fg 20: - 409. n:o i Otler b:-ickcn 14 "n 
326. B . P. , Värll a mo, »55-årsdagcn d. 1,/~ HO. n:o i Gnnll urs torp 	 ;, 50 

1928)) 411. 1):0 i L,'lX(l H 2:-, 
~ 27 . "Herrens tiondc » l R 4l:l. ,\, och C. Y. E ., L ax;;' 
:l e. . Onämnd. Köping 41:1 K oll. j Tn g-cl sby, gm E. K. 7"o
:I ':~J OnulIllld i D:o 10 41~ . D:o j Amm eborg- , g m J . I~ . lU 
:3:10. Koll i Lindesb erg. gm C:. Y. S, J1 ;'0 41;;. J);o i Z. i llk gTU V<.I II, ;;1l1 K , S. r. 5() 

3:n. D:o Stä Jlberg, g- m F _ M. l ', 416. ]):0 i )furiedam ID 

3:)2. D:o No ra. gill J B. ;10 7~ 41,. A.. G - Il, ~orl""ld;p ing 


3a~, n:o Brånsta , Kumla, golll B. L. 12 HD. Till .Tcs u ~ ) 


J31. D:o Moss by, Kumla, g-m C, E_ J;, 42u. IJI :-iaml. j BrullrJo 2~ / 2, ~.-m X. A. 
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421. Kill~J;"i' 1 ,C Il, ('I,g', I iii .u,' rla Fl ,,(1
ht'r ,:::':-, lIJldt'rh . 	 G;): 

I~~. V, (T. 'ribro, till G. od t (), Carl"ll s 

nnd:!rh. 100: 

4~~ . .l. Y. J.. 81\i;\"(1 (' 	 J: 
<j~4. Yifl " rfcraftoll i SkcJl eflcil. t. l~s tri(1 

Sjösiröms lInderh. g-Ill R, X, 1,000 : 
4~:,. lColl. i. Stodsl; ~'l'knll "id J, . \ spiJcrgs 

hesö l, . grn el:o 	 Ci2: 'iO 
42r, . D:o i Jnll el'v ik ,'id el:o gm 11:0 ~~: 47 
,1~7. D:o i ll,iog-g-biil r , ' iel <1:0 gm ,1:0 lu: 
I~~. D:o i Kugu vill el:" g"u <1:0 Hl: 21 
42\1. D:o i KUSlIlnl'k \'id el:o g m r1:0 24: 08 
4~\l , D :o i Uhl'sYikcll \'id d:o gil l ,l:n ~'ll: ~l:' 
4~L }):o i Bel'g-si)Yll "ill d:o g-1I1 fl:l' ~1: GG 
432. B ehållnin g vid kaff c;.en'c riug' i Yt 

(c rvik \'id d:o g 'n 11:0 ~O:-
4~3. »Frå ll r-;IHa och RlOI':L i ~;)llllag .s ~k() · 

10 11. K. r. l '. )L , gm L L. . 
Sl ockho!,n 	 :,j: 

Kr. 10,970: 3l 

S. i\L K:s l'l·IISiollS!Ollil. 

~,l~, )[,,1. 3: :1 l~r. JU : 

Siil'skihl n äud","ål. 

.T, B. J•. , Högnuu" Ull H. Li,"lcr 
alt Oll \' . ert. g-otl r. ~Il: 

S. ~ . , ~th l lll, Hil' OH f" ' ~\IlA"di s ts 1I1! . 
del'ilåll 	 :",0: . 

I i'Ol'sbCDIS l ;n,;!'d.-föl'01L. fur P:OSSI'll 
YlIill-tong' W: .. 

261, B. J ., SjÖlO1'll. 1 il[ Osen!' r"rlen " I l 
allL e nl. övere ll~I\() llLlJl ('bl ' .jO ; 

' , ){orIl101'S minne " . lill l.1 ihelk\'illnan 
i Puchow ~~l : 

2S~. )[. K. och r;. p" X ii ldclI. sI,arb ,· 

_lllodel Lill b::n-llr'lI j j{illa. ~lt l B. cr-, G: · 


28G, »1>.- \"iill land e ~) ilHHIl L. ;\l. F . rör 

Klara Ni' s 11,11'" I' h , 2411: 

3J2. Ers torps U ng<l(lIl1 s töl' cniug- r. c,-allg-. 
F eng Sili- lsi.i iII 	 JOO: 

~l 7, Sys kon on K .. 'l'u tl U h , t ill harn en i 
Kin a , g-m B, tT. 	 1: :,0 

r;. och E. K, Mari c;;tf\(!' " fiidcl s('
dagsblomDlol' ». till G , o~h O, Ca r· 
h'n. a lt nm', ("fl. g'o tl L 1011 : . 

.\. \ V. , till mi ss iollä r s pa rrt B lom a l t 
an". ert A'o tte., g m C, D. S .. ,,~·c III: 

:j 10 . _\ , K., ~[öl'lund n, till Cnrol<, Berg' 
l ing lil l ll: o 	 l ,i: 

' ''ena syEöl'c niug. till ~L Hing Lcrg
li1ld:o ~lIn : ·-

D: o fiir CVHUg-. Clw ug-ehin g-cLcngs 
lIu ucr lt. .WO : -

Ii'Yl' tl sn EL ~ ~ skol1s sparh.-lIH:o l' 1 t ill 
ba r nh i Si null , ;.:m ....\ . A., j\..~J.::f'kiirl' 21:-· 

}> F ru Eb ba Sk.\ tt es l ain ll C' ;~ . föl' bi
beikvilI nan Y :r ng, III111 p rll. 100: 

:134 . O. L" Skö\'(I (' . lill 'a rleus för 
lh' iir~ell 	 :JO:- 

O. 	J.. och S. )[ .. lill Ca rl (·1I' att ~n ,· , 
ert. gOLtf.. ~Pll Ll:o ',); 

:)8(;, Gll~larsJ 'J'tlr~ICIl S och Sig-rhb S V HL'
h(; ssn. t iII Bal'nlt. i Sinan 4n : 8G 

»En Kinu"än » lill Axel Hahne, n it 
!l n\' . of t. g-otlr.. g'nt S. L .. Ysl:r" 2:;: 

»E , och M. Ph . T" Job , l :lG ». till fru 
H. Tiiidu r till 11:0 10:

41~ . Vännern a J,.. ){urioslad , lill )[aria 
Pettersson till d:o ;'0: 

]{ r. ~,20g: 3G 

Allmännu missionsIlIedel 10,970: 3l 
S. i\<l. K:s Pellslonstond 50: -
Sä rskilda ändamiU 2,208: 36 

S umma under febl'. m:,n, H28 Kl' . 13.228: 67 

Med val'ml iael: /iII uorjc givare! 

i L~~doIlL o~~ diiJ'f(il' 1l1cd friln ou iglH?t g:a frmn 
Lill Id lcl ,, " S trOll, Xi;r at t vi m å lIud[å b::tl'lnhiil'
li~he L och tillit" 11 i'1 d , Iii! hjiilp i dill lid. " 

11 chI' , 4.: lG. 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 1928 i sin 83:dje årgång, 

Organ föl' Svenska Missionen i Kina, 
ansvarig utgivare: E,.;,k Folke. Redigerad 
und er med,'erkan av Martin Linden m. il. 
Utkommer med 20 nummer om året, ~:lmt 
i nneh:i.ller uppbyggelsea rtiklar, bilJl'hitu· 
dier , brev fr, l(ina, uppsalse r för unguol1l 
sam t mi ss ionsnotiser frå n när och fjär· 
ran , m. m. m. m, 

Tidningen kostar: helt är kr, 2: 25, 3 
kvartal kr,l: 75, ha lvå.r kr. l: 25, 1 b'ur
t a l kr . O: 90 1 mö'nad kr. O: 65. 

Siind till 'utlandet kostar tidningen kr, 
2: 	75 pr år. 

PrenulJlcranttiamlare, som verkställa 
prenumeration u nlirmn: tc postkontor, er· 
bälla, mot insändande till expo av postens 
kvittense r, kr. 2: 25 iör varje G·tal ex, men 
då. intet friexemplar. 

Nitr ö ex. eller därntii ve r rekvireras fr:ln 
exp" erh:.illes vart 6:te t'X, grn,tis. 

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen, Rcdakt,ionen. 

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

E:-:pedilion: Drottninggatan 55. TeJegl'amadress;, "Sillim", Stockholm. 

Telefon: 44 59. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
m, - l-'1 ' illl () <li ,~ It (' telt S h emlig hel. - S. M, K: s tid iga lJölll'- och offerd ag. - T-'l'[Ul Hed. 
och Fx p. - 1':1] kines is k mis s io u ;i l' , - F 1' ,1 11 "arl ar bct 'WIl. - Barm. ng. - Inbjudan 

til! nOI'disk Jlliss i o ll ~ l, onfcre ns , - HcJu\'isning, 

~....~ 
Slockholm, S\'cn sk~ Tryckcl'inktiebolag-et, 1925. 
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A,NSV.\RIG UTGIV ARE: E. FOLKE. 

) 

D E N L J U S A S I D A N A V D Ö D E N. 

Av d:r A. 

B o r t a f r å n kroppen 
hemma h o s H e r r en. 

Döden är en sömn. Kroppen blir 

utan medvetande. 

Liksom jag lägger mig att sova på 
kvällen, väntande att vakna på mor

gonen, så kan jag lägga mig ned att 

dö, väntande, att min kropp, som nu 

förlorat sitt medvetande, skall vakna 

till liv på uppståndelsens morgon. 

Jesus sade till sina lärjungar: " La
sarus, vår vän, har somnat in, men jag 

går för att väcka upp honom ur söm
nen. » Så skall Herren en dag säga 

till himmelens änglar: )) V åra vän

ner på jorden ha somnat in. Låt oss 

gå och väcka dem ur deras sömn!» 

Uppväckandet av kroppen är lika 

visst som dess insomnande. »Den 

stund kommer», säger Jesus, ,)då alla 
som äro i gravarna skola höra hans 

röst och gå ut ur dem: de som hava 

gjort vad gott är skola uppstå till liv, 

C. D i x o n. 

och de som hava gjort vad ont 

skola uppstå till dom. 

Det är emellertid alldeles klart, 

är, 

att 

s j ä l e n i c k e s o v e r t i Il s a m

m a n s m e d k r o p p e n i g r a ven. 
Kroppen är endast ett tält, vari sjä

len bor, tills döden förlossar den och 

sänder den till ett bätre hem. Döden 

medför ett ombyte av boning. Vi 

lämna det jordiska tältet, som fallit 

sönder, och gå in i det eviga hemmet. 

Härav framgår tydligt, att medan 

döden är en sömn för kroppen, är den 

ett uppvaknande för anden. 
Den viktiga frågan återstår till be

svarande: " Vart går anden i döden? " 

Och svaret är trefaldigt: 

L D e n g å r a t t var a n ä r J e

s u s K r i s t u s. Till den botfärdige 

rövaren sade Herren själv: " I dag 
skall du vara med mig. » 

En gammal skotte tillfrågades, där 

han låg på dödsbädden, vad han tänk



GG S l N l M S 

te om döden, och avgav följande svar: 
"För mig betyder det föga, antingen 
jag lever eller dör. Om jag dör, kom
mer jag att få vara hos Jesus, och om 
jag lever, skall Jesus vara hos mig.» 
Jesus är alltid »1mmanuel, Gud med 
oss ». Men att få vara hos Honom i 
härligheten är ännu mer än alt hava 
Honom hos sig i sjukdom och sorg. 
Paulus gav följande definition på li
vet: »Vi äro hemma i kroppen men 
borta från Herren » och på döden: 
» Vi äro borta från kroppen, men 
hemma hos Herren. » 

2. S j ä l e n g å r a t t v a r a n ä r 
J e s u s p a r a d i s. V år Frälsa
re sade till den man, som hängde dö
ende vid Hans sida: "I dag skall du 
vara med mig i paradis.» I en syn 
blev Paulus uppryckt ända till para
diset och fick höra outsägliga ord, 
sådana, som det icke är lovligt för en 
människa att uttala. Av Skriften 
framgår alldeles tydligt, att i para
diset blir mycket mer uppenbarat för 
oss, än vi kunde uthärda med här 
nere. 

3. Därigenom att döden 
för den troende In i Jesu 
n ä r var o i p a r a d i s e t, v i d g a s 
h a n s ve r k s a m h e t s f ä l t. »Att 
dö är för honom en vinning.» Paulus 
förklarar, att det att skiljas hädan 
och vara när Kristus, »är mycket 
bättre», än att bliva kvar i kroppen. 
Vi må komma ihåg att Jesus icke 
är kvar i graven. Han gick ut ur 
graven på den tredje dagen. Vilja vi 
finna Honom, så måste vi söka Ho
nom icke bland de döda utan bland 
de levande . Han är de levandes Gud. 

När Paulus sade: »Tiden för mitt 
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uppbrott är nära " , begagnade han sig 
av ett ord, som leder tanken till lyf
tande av ett ankare, av seglens hi::,

sande och fartygets förande från den 
hånga hamnen ut i det öppna havet. 
För honom var döden icke en in
s;uänkning utan utvidgning. 

U tLrycket är kort men icke dunkelt. 
En kristens väg lyser klarare och kla
ra're, till dess dagen har nått sin höjd. 

Döden drager så att säga undan för
hänget och väcker anden, så a tt den 
ingår i evighetens värld. 

Det finns endast e t t som är bättre 

än att dö, och det är att leva, när li
vets Herre kommer i sin härlighet. 
För egen del längtar jag icke efter 
döden, ja, jag försöker ungdå den, ty 
Jag vill göra allt gott jag kan och vill 
om möjligt vara kvar här nere dagen 
för Jesu härliga tillkommelse. Men 
om döden verkligen infinner sig, då 
skall jag välkomna honom såsom en 
övervunnen fiende, som nödgas tjäna 
sin besegrare genom att försätta i fri
het den ande, som nu på så många 
sätt är bunden och begränsad. 

Må intet Guds barn leva i träldom 
genom fruktan för döden! 

Livets Herre håller i tåget och för 
sina barn säkert genom dödens por
tar in till Guds paradis. 

»Han talar ännu, fastän Han är 
död. » Hebr. II: 4. 

När dörren till himlen 
g å r u p p v i d e n a v v å r a k ä
r a s inträde d ä r, fläktar 
e m o t o s s n å g o t a v d e n h i m
m e I s k a I u f t e n d ä r i f r å n. 

J. A. B e n g e 1. 

I 
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FRU ANNA P E T E R S O N. 


Plötsligt och oYiintat kom budet 0111 fl u 

Anna Petersons hemförlovning. För oss 

val- det ett mycket smärtsamt sorgebud, 

I S, ~1. K:s Kornmitle ha vi alltscdan Hl21 

i henne ~igt en synnerligen värdefull med

arbetare, Men långt före den tiden hade 

hon burit S, M, K. på sitt hjärta och på 

alla sätt, hon kunnat, varit oss behjälplig 

i arbetet. Att söka värdesätta hennes in

sats däri, rör den uppgiften är min för

måga alltför begränsad, Hon ej blott gav 

sin mycket värdefulla hjälp i missionens 

ledning, där henncs vidsyn, hE'nlleS prak

tiska läggning, henn es hängivellhet och 

hennes varma kärlek fann så många till 

fällen att komma till uttryck, utan hon 

blev ä\'en för missionens arbetare i deras 

olika ställningar en mycket värderad per

sonlig vän, 

Fru Anna Peterson hade fått stora g~l

vor av Gud, och hon lä t dessa sina gåvor 

belgas för Guds rike, Yad hon betytt för 

Sveriges lärarinntkår, för S\'Cl'iges skol

ungdom, för missionens ledare ocb \'än

ner i V[\l't land, för missionärerna ute på 

våra svenska missionsfält och för stora 

skaror av ungdom därute, ka~l endast 
evigbeten klargöra, Fru Anna Peterson 

utmärkte sig ej blotl för klarhet i tanken, 

för fasthet i viljan och ('Öl' sundhet i käns
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lan, utaIl hon hade ock ledaregåvor så

som få, gåvan alt inspirera, att samman

hålla och all leda fram till bestämda mål 

skaror av sina medsystrar. Därför har 

ock genom hennes trägna verksamhet un

der en lång följd av ål' missionen i dess 

olika grenar rått ett rikt lillskott av vär

deru Ila krafter. 

Vi tacka Gud för allt, vad han genom 

denna sin trogna tjänarinna givit missions

församlingen hemma och ute, och bedja 

om den nåden alt få vara deras efterföl

jare, som genom tro och tålamod få ärva 

Jöftella. 

Fru Anna Pel('!':ion avled den 10 dennes 

efter en kort sjukdom il Trichinopoly 

missionsstation i Syd indien i en Ulder av 
Gl år . Vi deltaga p!\ det innerligaste i 

hennes mans oeh sons djupa so rg och 

hedja all hugsyalclses Gud hugsvala deras 

hjärtan. 

Erik Folke. 

När evighetens port öppnats och en rör

lossad själ gjort s itt inträde där'igenom, 

slutes den åter till, och vi stå där utan

filr endast anande, vad som mött innan

för. 

Så hal' nu skett återigen, då Gud tagit 

hem Anna Peterson. 
Är det ej, som om vi hörde något a v 

den jublande väljwrustlJälsning, hon fiek'? 

Men när vi lyssnat och liksom spanat ef

ter att kunna se in genom den slutna 

porten, få vi vända åter - ensamma 

till uppgiften, Gud givit. 

Tll ng är och förblir saknad en efler An

na Peterson. Den som hade förmtll1en 
aH i henIle äga en pel'sonJig vän, vet'vil 

ken rikedom delta var. En sådan vän år 
en Guds gåvn, men en gåva, som på sam-
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ma gång är ett lån. Därom hal' nu Gud 

kraftigt påmint oss. 

O Gud, vi tacka dig för dill tjänarinna 

Anna Peterson, lacka dig för henIles 

OSjälviska, ulgivande kädek, hennes 11'0

fasthet och förståelse. Gud, giv oss nåd 

alt gå in i det arbete, hOll nu fått lämna 

härnere, lOed något av det brinnande nit , 

hOIl hade, och med samma tro oeh till 

försikt sam l håll oss redo all gå in genom 

e\' ighetens port den da g, den öppnas 

för' o,s! 

,Hon är icke död, hOIl lever, 


Lever evigt inför Gud, 


Lever för att evigt älska 


Och a tt älskas såsom brud. 

Klädd i sida, vita drä kten, 


I3land de fräl sta utan tal 


Strålar hon vid Jesu sida 


I bans ljusa brbJlopssal. > 

Lisu Blom. 

Fru Anna Peterson s. 67, 

De ' efterlämnade sörjande, redaktör Pe

terson med son s. 68. 

Den 14 mars s . 69. 

Jerusalemsmötet s. 69. 
AH hednamissionens mör!;a nalt må 

skingras s. 70. 

Evangelisationsveckan s. 71. 
Arbetet på råHet och våra syskon där 

s . 71. 

Våra unga "änner s. 71. 
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Den 14 mars. 
S. ~L K:s se,lvanliga 14-marsmÖle, som 

a"höll s p å sladsmi " innen, hade sa mlat 

, ' II s tor skara deltagare. 

Då mis,icnens ordföra nde, översIe IL 

Dillner, på grund av sjukdom ej kunde 

nän-ara, inledde missionsföresl~tndare ]~. 

Folke mötet med a tt Jäsa Es. 62 kap_ och 

påpeka Herrens nådefuJla kallelse lill oss 

:ltt va r a verksamm a i bön oeh förbön och 

att st[, s; lsom "äkta re i Zion. 

Onwä xhlllde med sång t,llade därefter 

mi ss ionärerna Theodor oeh Sekine Sand

berg oeh Nils Svensson. mi r vid skildra

des n gra av Guds underbara frä lsnings

gärningar i IGna..Särskilt p ;lpekades hu

ru s tOl" anledning "i ha a tt lacka och 

prisa Herren för a tt hans verk i l( ina gå r 

rrall1 ~,t trots allt mot s lå nd. Ur .erfa r enh e

terna i arbet et framd r ogs och p~mindes 

o m m ånga helhj är tade s jiil-ar, som Herren 

utt agi t fr :\ n hed endomens m örker och 

g jort till lliLiska och framgflJ1 gsrika sjäI:L

','i I1nure bland sina egna landsmä n. 

Där efter tillbrin g:ld('s en skö n sLund i 

-gemensam bön och taeksäge], L.:, cHl även 

" lls];i lda, som p : 1. g rund av ~ ,iukdom ej 

k unnat nån'ara, fr aml)l1\,os Lill n" dens trOll. 

Fr:' l1 orrlf' ·'i·;l.r. clen , ÖVl'l':, le H. Dillner , 

moltog mötet en tclvp,rausk h iil sning o("h 

e n varm h5lsning <.indes honom tillbalz<1. 

~Iölc t, som yar syn nerligen " annt och 

t ro s tärkande, avslutades, seda n te ge 

m ensamt intagits, m ed ång och bön. 

Innerlig t tacka vi Gud för alla missio 

11 enS vänner, som ihågkommit 14 mars, 

h ii;' och p å a nd r;t orter i vå r t land. j\. v ' [1 

vilj a Yi hembiira Herrcn elt va rmt tack 

fö r de rika missionsoffren , både dem som 

frambars vid de tla liUälle och för dem, 

om fr å n andra 11 ;:11 insänts till missionen . 

Th. S. 

Jerusalemsmötet mars 24
april 8 1928. 

Under stundande p åsl,högtid äger i Je
rusalem ett missionsmöte av mera osed
vanlig natur rum. 

Flera orsaker göra, att det hel t vissl 
kommer atl räknas s om epokgörande i 
den protesLanti s ka missionens h isloria. 

Dess sammans ä ltning är unik. För första 
gån ge n komma l1ämligen de inhemska 
kyrkorna på mi ss ionsfälLen alt bliva re
p resenterade m ed rJera led a möler än de 
missionerande lände rnas kyrkor, och vi
d a re komma där all avhandlas synnerli
gen viktigamissionsfrågor, särskilt beting
ade av del närvarande kritiska världsläget· 

Svenska Miss ionsrådet känne r det som 
en fÖflnån alt få sända ombud lill detta 
möte. Det är av slor vikt fö r os s alt få 
tillfälle aLt avlyssna de anderiktningar, 
som sträva efter all göra sig gällande i 
den llutida missi<o nsverksamheten. Vi 
vela, alt nu mer än någonsin stå de onda 
an demakterna i l,amp emol Guds rike, 
och de framt räda med en bed årande för
förelse. Vi b e llöva känna detta for att 
kunna möta delll med dc andliga strids· 
vapen, Herren gi v il sin församling. 

Till Jerusalemsmötet komma många, 
som med Idar blick uppfatLa de hotande 
fa rorna i del närvarande missionslägel. 
De ssa \'änta på stöd och b.iälp från oss, 
då (Je skoja ing;, i l,ampen för sanlling· 
en. [kl är en slor uppmuntran för oss , 
att m ä nga kris lna från England och Am e
rika, som lärt känna elen enkla evange· 
li ska ande, vilken besjäla r Sveriges ll1is
siol1sfolk, bö r jat atL med a llt mer trälJg
ande åstund a n begä ra, alt vi skola giva 
dem del a v elen nådegå va, Herren gi·vit 
oss . Oeh frå n d e t hållet hR vi fått sä r
skild uppmaning alt nu "id Jerusale ms
mötet ej förs1.1ll1ma alt gö ra vår insats. 

LåL oss ej helier glömma betydel se n a\" 
att ombuden för d e inh emska kyrkorna i 
den icke-kri s lna "iirlden vid dellam ö le 
få djupa och förblivand e inlrycl< av den 
evangeliska anden, s ii rsl,ill i en lid, da 
dessa kyrkor "isa t ecken liJl att vilja g:1 
sin egen själ\'sländiga ,väg. 
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dctta kritiska läge och inrör detta vik
tiga tillfälle alt tjäna vår Herre och Mäs
tare, lät oss vara mel' än eljest verksam
ma i trogen bönc!(amp. Vi våga säga, att 
lI1ycket kan bero pa vår trohct här, om 
mötet i Jerusalem skall bli till den väl
signe, Herren ämnat att genom det gil'a 
sin rörsamling i denna tid_ 

Erik Folke. 

· . ~IO~' ~ 
Från vårt arbetsYält. 

Forts. 

När det så visade sig, att bruden hade 
förkrympta föller, och att de under strum
porna voro hårt lindade med bindlar, så 
hade byl"ogden tillfälle att än ytterligare 
förödmjuka familjen genom alt ålägga den 
'!il 5,00 i böter och utkräva dem på plat
sen, innan ban ville gå därirrån och lämna 
dem i fred alt fullfölja bröllopsbögtidlig
heterna. 

Nu hade han vunnit sitt mål, men tänk 
vilka känslor hos brud och brudgum och 
deras anhöriga. De voro emellertid makt
lösa, ty han hade sin ämbetsställning och 
var därtill den rikaste mannen i byn. 
Bruden grämde sig nog mest övel' skym 
fen och förstörandet av vad som skulle 
ha varit hennes hedersdag, och när cere
monierna voro över, och hon lämnades 
ät sig själv en stund, gick hon ut på bak
gården, kanske utan avsikt alt göra något 
illa, men ensamheten gjorde henne ännu 
mel'a övergiven, och så log hon tillfället 
att hänga sig där i all sin brudstas~. När 
svärmodern om en stund sökte henne 
därinne och ej fann henne, gick hon ut 
på bakgården för att kalla henne in, och 
man kan tänka sig hennes förskräcl{else 
och förtvivlan, när hon Ock se den nyss 
förvärvade svärdotlern hänga där död. 
HOIl överväldigades så av vad hon såg, 
at t hon själv Ock hjärtslag och dog ögoll
blickligen. 

Den stackars brudgummens bestörtning 
och övergil'enhet, niir han f~lIn vad som 

hflllt, är det nog ej möjligt för ell icke 
l,ines all riktigt falla, men man I,an ju 
något sätta sig in i vad det skulle betyda 
ur allmänmänskliga synpunkter betrakta!. 
Giisterna försvunno som röl<, och där var 
han ensam på sin stora högtidsdag med 
sina två döda. Den arme mannen salt 
där nallen igenom, men när det dagades 
följande lIlorgon hade antingen hans för
stånd blivit omtöcknat av sorg och grä
melse, eller också hade billerl1eten mog
nat till okuvligt hämndbegär. Han tog en 
stor kökskniv och gick direkt till byfog
dens hem, där' porten just öppnades av 
en dräng, SOI11 skulle ut i arbete, och 
därför stod olåst. Han gick alltså obe
hindrat och obemärkt in på gården, fram 
till det hus, där hans fiende hade sitt 
sovrum, in i rummet och fann byfogden 
med sin hustru ännu i säng. I1Ied den 
stora kniven högg han dem håda till död~, 
lil<aså två små barn, som också sovo i 
rummet, och när så hämnd var utkrävd, 
skar han al' sig halsen, ty lil'et yar ju 
ändå till spillo gil'et, och han hade i alla 
händelser ingenting att leva för. 

l\an man icke tänka sig, alt mörkrets 
makter skulle riktigt triumfera över ett 
sådant massoffer, och är det icke mer än 
någonsin av nöden att söka sprida för
låtelsens el-angeliulll, där sådant kan ske? 

Den första veckan efter nyår, det kine
siska, brul,a de l<rislna anl'iinda rör alt 
gå omkring till de närbelägna byarna och 
där frambära vittnesbördet om frälsning. 
Den gångna veckan har ej varit mycket 
lämplig, ty det har snöat ett par gånger, 
och den smällande snön gör det nästan 
omö.i1igt att gå omkring, samt hindrar 
byfolket aU )\Omma ut och lyssna. Emel
lertid ha de fyra avdelningarna predikan
ter varit ute två eller tre dagar vardera, 
och det betyder ju ej så litet. De Il1ölle 
mycken vänlighet och knappast något 
motstånd. På ett ställe var det ell ung 
lilan, som ville slöra predikan, men han 
blev nedtystad av de kringstående och 
fick intet medhåll. De allra l1esta männen 
höllo på med kortspel, vilket är tradilio
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nelJ förströel se, som ej är straffbar under 
nyårsdagarna, och därför var det mest 
äldl'c män ellcl' såda na som eJ hade råd 
att spela, som kommo för att lyssna. Gud 
give frukL av utsädet, och alt de som 
btevo intresserade måtte ]wlIna tiLlvara
j;1gas, så a tt ej den späda plantan förgås 
på grund ;1V bristande värd. 

Nu äro kvinnorna ute i bister kyla. Det 
skall bli roligt att höra dem b erätta om 
sina erfarenheter, såsom männen gjorde 
i går, och jämföra deras l'ramgåogar. I 
håda fallen ha vi utlilnningar ej varitmcd 
ute. Kineserna liksolll vi tro, att det r. n. 
är häst alt de få vara ensnmma i det ar
I e tet, så behö\'a ingen säga eller tro, att 
Yi st ;l "id ledningen, vilket skulle bli ett 
hinder i arbetet. Vi få nöja oss med att 
vara i bakgrunde n och söka tjäna på så
dant sätt, att vi ej bli s töleslenar i någons 
väg, och ändå gö ra just det arbete, SOtn 

vi äro bäst ägnade alt utföra och som 
mest motsvarar rörsamIingens och mis
sio nsarbetets behov. 

* 
Från Honan låter det alltjämt ganska 

tillfredsställande, d. v. s. de våra an lastas 
e.i direkt av de styrande, vilka j ganska 
s tor utsträckning äro f. d. elever eller 
lärare i våra egna skolor, men ej heller 
\'isas någon hänsyn [ör missionsarbelets 
behov eller de ~peciellt kristna synp unk
terna, och sådana bus, som vi ej lycka Is 
få taga i anspråk av troende kineser, 
rekvireras för mililära eller parliledning
ens ändamål. I SlIensi ha de våra ej haft 
några bes värligheter, sedan ulstationen i 
IIsiao-i blev spolierad av de studerande 
på juldagen. En av medhjälparna därifrån 
är här nu och säger, aH de ämna bÖr.ia 
med tällvcrksambeten igen efter den 15:e 
i l:sla Kin. mån. och hoppas a lt få arbeta 
i fred på de trakter, som äro besatta av 
provinsens egna suldaler, d. v. s. f. d. rö
vare, som tagit anställning i armen i stäl
let för all bli föremål rör ulrotningskrig. 
Där andra soldater äro vid makten, ä r det 
vanskligare, ly dels tillåla de ej folksam
lingar, och dels äro de benägna att till

äg na sig sådana sakcr som tält, vilka dc 
anse böra komma till militärt bruk. 

Här i provin sen iir lugnt och det talas 
0111 fl'cdsunderhandlingar. De troende 
diga visa sig vänliga mot oss, och vi ha 
varit på några middagsbjudningar nu efter 
lIyår. l';:anskc vägen snarl öppnas för de 
våra i Pek ing alt återvä':ldn. 

Med varma bälsningar från oss båda 
till alla vänner därhemma. 

Eder alltid tillgivne 
Curl Blom. 

Steningevänner. 
Dcn g mars är ju även ";11' högtidsdag. 

Tänk om \'i h ade kU1l11at fira den gemen
samt och - pa Steningcl 

I Stoc];holm hade vi en sådan SkÖll 
samvaro och [örnummo vi bönens gemen
skap och välsignelse. Aftonen är br·,kri
VPIl pi. annan plats i lidningl'n, dock bör 
det här nämnas, att Steningevännerna vo
1'0 JÖ1'cmtd för gemensamt tack oeh gemen
sam bön. Dc ledande inom missionen 
vänta lyclli!~cl1 mycket av oss! Och det 
skola \'i nra tacksamma för; sädant 
sJlolTar, om ock b~lvan gÖ l' sig gällande 
alt ej kunna uppfylla alla för väntningar. 
Samma nslutningens slyr],a beror pil. den 
enskilda medlemmens! Låtom oss minnas 
det! 

Obs.! Glöm ej bort v,'tT gemensamma 
böndag den 27 dennes! 

Insänt. 

Vad Tyra hörde om mi§sionen. 
Lilla Tyra börde ofta s ina föräldrar lala 

om missionen, och när rasler Laura kom 
på besök, så brukade hon sticka på en 
grå ullslrumpa, som hOll sade a lt hon 
skulle giva missionen . 

Tyra kunde icke rätt förslå delta, eller 
vad som egentligen menades med missio
nen. En dag frå gade bon därrörsin mor
mor, om missionen var mycket faltig. 

>,~ja " , sade mormor, »den bchöver väl 
allt det lilla, vi kunna skicka den,. 
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)' Fryser' han' också, eflersom faster stic
kar så tjocka strumpor åt honom?, fråga
de 'fyra vidare. 

,Kära barn, tror du, att missionen är 
en människa'?, sade mormor helt förvå
llad. 

, Ja, faster sti(;kar ju strumpor åt missio
nell ' , svarade Tyra·. 

J\lormor skrattad-e hjärlligt. 
"Nå, då skall jag väl försöka rörkhrra 

för dig, vad mission är. Minns du} att jag 
en gång talade om, att Jesus, illllan han 
for upp till himmelen, sade till sina lär
jungar, alt dc skulle gå ut till alla, som 
ej hade hört något om ho·nom eller 0111 

Gud, hans Fader, och tala om för dem 
allt, vad Jesus hade lärt dem? De skulle 
säga dem, alt de ha en levande Gud att 
bedja till, som år deras kärleksfulle Fa
der,· samt att ballS ende Son, Jesus Kristus 
låtit sig utgivas i döden rör alt frälsa dem 
fråll allt ont. De stackars människor, som, 
ej fått veta detta, kallas hedningar. :\Ien 
även hedningar känna behov av att bedja, 
därför göra de sig bildel' av trå eller me'· 
tall och bedja till dem. All d('ssa ej kun
na höra deras böner ocll hjälpa dem, det 
förstår d u nog." 

oJa, det förstår jag. Men vem skall ha 
ullstrumporna?, frågade Tyra än en gäng. 

DDet skall du· nu ffi höra >, sa-de mor
mor. .J)e män och kvinnor, som på Jesu 
befallning resa ut till de stackars hed
ningar, som bo i främmande , avlägsna 
länder, för alt lära dem känna Gud, kal
las missionärer. Och deras verksamhet 
bland hedningarna är uet som kal'las mis
si<ln. Jesus vill ej, att vi alla' skola resa 
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ul som· missionärer, men hall vill, alt vi 
alla skola hjälpa till så alt kunskapen om 
hans frälsning sprides. Del ],ullIla vi gör'a 

genom att bedja för mi ._sionärerna där 
ute bland bedningarna. ;\len Jesus viI! 
också, alt vi skola skaffa dem penningar, 
så att missionärerna kunna köpa l)tlcker 
åt de små hednabal'llen för att dessa skola 
kunna lä sa om .Jesus. Och till m)' cket, 
mycket annat behöva missionärerna pen
ningar. Därför är det vi sy och sticka 
saker, som vi sägo, att vi· giva mis~ionen , 

vi sälja dem och giva sedan pcningarna 
till missiolläl·crna. " 

>Då ska jag också be Gud [ör missto·' 
närerna ocb för de små stackars hedna
barnen o, sade Tyra med tår~r i ögonen 
.Och jag skall skicka penningar också, 
så att barnen få böcker all läsa i om 
Jesus:> 

He dda Andersson. 
(-g r Bamens M iss iollS'tidniog.) 
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llTACKEN GUD I ALLA LIVETS FÖRHÅLLANDEN.)) '(c 

»Lov ~ Herren, min själ, och allt 
det i mig är love hans heliga namn! 
Lova Herren, min själ, och för,gät 
icke vad gott han har gjort di~. » 

Ps. 103: 1, 2. 

Det är särskilt den andra versen, 
som jag tänker på: Lova Herren min 
själ, och förgät icke, vad gott han har 
gjort. På programmet för i dag står 
ju: »Tacksägelse; bön och offer. » Och 
här står det: Lova Herren min själ 
och förgät ' icke, vad gott han har 

gjort. Det är tacksägelse. 

Ibland känna vi, att vi ha anledning 
att tacka Gud. Ibland kanske vi icke 
känna det, fastän det alltid är sant, 
att vi ha anledning att tacka och pri
sa Gud, vi som höra honom till. Det 
är alltid sant, antingen vi känna det 
eller ej. 

Tänk på Herren Jesus, när han sä
ger: »Jag tackar dig, Fader, du him
melens och jordens Herre, för att du 
väl har dolt det för de visa och kloka, 
men uppenbarat det för de enfaldiga. » 
Han upplyfte sitt ansikte och sade 
detta. Det var inte några särskilt lo
vande omständigheter just då. Han 
hade talat Guds ord, han hade predi
kat, han hade gjort många underbara 
gärningar, men tvingats säga: » V e 
dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty 
om 'de .kraftgärningar som äro gjorda 
i, e51er hade blivit gjorda i Tyrus och 
Sidon, så skulle de för länge sedan ha
va gjort bättring i säck och aska.» 
U nder sådana förhållanden kunde ] e

.. " Anförande, i sammandrag, av miss ion,lr 
.\ ,Is Svensson "id S. ),1. K :s möte piL Stads
missionens lok,,] i Stockholm den 14 mars 
11)~8. 

sus säga: ':Jag tackar dig, Fader, du 

himmelens och jordens Herre. » 

Vid ett annat tillfälle stod han utan
för Lasarii grav. De som stodo om
kring honom, sörjde och gräta. Det 

var död, det var sorg, det var bekym
mer i varje hjärta. Ja, det heter, att 

Herren Jesus själv grät. Men då upp

lyfte han sina ögon och sade: » Fader 
jag tackar dig för att du har hör~ 
mig. » - Det var inte några omstän

digheter, som syntes vara ägnade till 
tacksägelse. Men han kunde tacka 
och han tackade, därför att han visste' 
att hans Fader hade hört honom. Se~ 
dan betydde det ingenting, hurudana 
omständigheterna VOrD. 

Det är gott att veta, att våra böner 
äro hörda oberoende av omständighe
ter, som synas för tillfället. Det är 
just hemligheten till tacksägelse. Där
för kunde Jesus tacka, när han, vid 
den sista måltiden innan han gick till 
sin offerdöd, satt tillsammans med si
na lärjungar. Då tog han brödet, 
bröt det och h a n t a c k a d e och gav 
det till sina lärjungar och sade: »Det
ta är min lekamen. » Sedan tog han 
kalken: »Detta är mitt blod. » - Vo
ro omständigheterna sådana, att de 
kunde stämma till tack, då han visste, 
att han om en liten stund· skulle bli 
förrådd, hudflängd, ja dödad? He~ren 
Jesus visste, vad det skulle innebära 
för honom, för människornas frälsning 
och för Guds ära, att hans lekamen 
bröts. Och h a n t a c k a d e. Han såg 
igenom det tillfälliga, förbi det tillfäl
liga, och gick för att fullfÖlja det verk, 
han hade påbörjat. 
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Från denna synpunkt sett, kunna vi 
även nu säga: Lova Herren min själ 
och förgät icke vad gott han har gjort. 

När vi den 12 mars förra året läm

nade Shanghai, hade vi träffat sam
man med många andra sällskaps mis

sionärer. Många hade helt hastigt fått 

fly från sina stationer, utan att kunna 

taga med sig någonting. De visste 

icke, när de skulle få återvända. Det 

var inte så lätt att då tacka, men man 
hörde ändå från dem en tacksägelsens 
ton i förtröstan på att Gud hörde de

ras böner. 

När vi kommit hem, minns jag så 

väl från årsmötet här, att det var inte 
så litet tacksägelse, men inte heller så 
liten undran: >, Hur skall det gå? Hur 
skall det gå med de infödda kristna? 
Det kanske finnes sådana, som kom
mit med bara för att få ett mål mat. » 
- Vi försökte ju att tacka Gud och 
tro, att han skulle fullborda, vad han 
påbörjat, men det var nog med ej så 
liten bävan vi tänkte på huru det 
skulle utveckla sig. I kväll kunna vi 
instämma med psalmisten: »Lova 

Herren min själ och förgät icke, vad 
gott han har gj ort. » - Erfarenheten 
har visat ej blott , att de kristna icke 
ha gått tillbaka, utan att de också fått 
nåd att bära vittnesbörd om sin tro. 
De ha frivilligt burit ut budskapet, 
och det har så gripit dem, att de icke 
fruktat för soldaterna eller deras 

skräckingivande vapen. De ha känt: 

Jag vill tillhöra Herren, och jag vill 

gå den väg, som Gud visar, och så ha 
de gått framåt med frimodighet. I 
Tungchow dödades en evangelist, en 
ti llfällig portvakt och en diakon. Mis
sionsstationen ruinerades, och man 

kunde tänka, att det väl var slut ,med 
allt där. Men vad få vi höra. En för
samlingsäldste staden, som hade 
annan anställning, lämnade denna för 

att tjäna Gud, för att frivilligt tjäna 

honom. "Lova Herren min själ och 

förgät icke, vad gott han har gjort .» 
Eller är icke detta anledning till tack 

och pris och lov till Gud? 

Jo, vi ha anledning att tacka Gud 

och prisa Gud. När jag i tanken går 

igenom erfarenheter jag gjort, så kom

mer jag ihåg, huru Gud uppväckt döda 
både här och där. I en liten by var 

det för några år sen bara en enda, som 

trodde på Gud, men nu är där en le
vande Guds församling. Han talade 
tii! sina medmänniskor om Gud, och 
bad med en sjuk, och den sjuke blev 
frälst och frisk, och sedan dess har 
flera vunnits i den byn. 

Jag har nämnt detta för att i någon 
m ån bidraga till, att vi må lära oss 
tacka Gud under alla förhå llanden. 
Må vi komma ihåg, att de omständig
heter, vi se, icke alls äro de avgörande. 
Herren råder över allt. »Lova Herren 

min själ och förgät icke vad gott han 
har g jort. » Och blir det tacksamhet, 
full och djup tacksamhet, då blir det 
också bön och offer. Give Gud oss 
nåd att förverkliga allt detta i våra 
Iiv och i vår erfarenhet! Amen. 

Nils Svensson. 

Visa tidningen för edra vlln

n er och bekanta och uppn~ana 

d em, att prenum er era å den

samma! 
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MISSIONEN 

Mission, Mission, S[l ~ir ditt namn, 

Du Herrens verk på jorden. 

Hur rik, hur stor din uppgift är, 

Jag väl förstår av orden: 

f hela världen ut /lU gåll, alt folken mån 

göra 

Till mina barn, till lärjungar och dem tii! do

/Jet iöra! 

Så talade vår Frälsare; 

Hans Gudakärlek glödde 

Av ömhet slor för jorde/7s barn, 

Som svårt i synden Nödde. 

Sig siälv till oi!er han ju gav - ej världen 

sett hans like; 

Allt för alt frälsa hdlets barn he/ll till sitt 

himmelrike. 

Så sänder han de sina lit: 


De första missionärer 


Med hjärla fylll av kärleksnit. 


Så jag av skriften lärer, 


Vad hjärtat är i sann mission - del (ir el 

världslig ära. 

De lida få, doch glada gå, alt Kristi budslw/J 

bära. 

När jag ser ut i världen vid, 

Visst ses en eld där glimma 

Båd' här och där bland alla folk, 

Och dock - jag ser en dimma, 

Som svart av syndel7s mörlw /löd {in I/åller 

världen iångel/ . 

V ud 11järtekval, o, boja flård - här lider 

mångel!, mUr/gen. 

Vår själavän, du Herde god, 

Du än för folken ömmar. 

Misskunda dig, o, väck oss upp 

Uhu: vår ljumhels drömmur t' 

Johannes-röster fdw jorden vi än behöva 

höra, 

Att de denna sista tid rna oss till bättring 

röra' 

Blir elden varm på hjärlats härd, 

M in tanklöshet försvinner; 

Då själarna sitt värde id; 

A v öm het hjärtat brinner. 

Alt räddas från en evig död nu blir för mig 

och andra 

Det dyraste av alll jag vet. - Vem vill mig 

därför klandra? 

O, Gud, o, Gud, giv oss mission! 


Var iinns en större lycka 


Än människor till Guds behag 


Få ur fördärvel rycka? 


Envar ock får med gladligt mod sin Gud ett 

offer giva, 

Att ka ssaman med sorgligt mod ej brist be

höver sk riva. 

Ja, lycklig den, som det förstår, 

Att Gud, mission hör summun. 


För bönelivet mållgu NOV, . 


Men också iröjd och gammal/. 


De id ibland med tdrar så, ibllll/d ock I,ärvar 


bära. 

I tro nu gäller hålla ut. - Sist blir ovansk

lig ära. 

Matt. 9: 36-38. Dan. 12: 3. 

Med hjärtlig hälsning till allt missionsfol ket ute på fältet och i fosterlandet! 

ERIK HELANDER. 
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») En välsignad förmån.») 

"Av allt \"ad du giver mig s l;all jag 
giv" dig ti ond.·. · 1 Mos. 28: 22. 

. ,Med to mma h~nder skall ingen träda 
fram inför Herrens an s ikte, ulan var 
och en ska ll giva, va d h a ns h a nd för
rn,,!", alllefler mål/el Oll den välsignelse, 
s ~m H erren, din Gud, har givit di g .• 
j Mos. 16: 16. 

Vi h a kansl,e alla liis t berä ttel sen om 
) Tack sägelse-Anna »), om huru hon alltid 
h ade n ~,got att giva till Guds verk , [a tli g
hj älp m . m., und e r de t att hennrs matmor, 
e n förmögen d am, jämt h adl' sadan a sva
ri ghetc r, och o ft as t int e a n s ~,g sig h a r[ld 
att ge n,lgot, c! [I hidrag uppt ogs för mis
s ionsverhamhet, eller annat kristligt a r
be te. Anna tala de då m ed s in matmor om 
gl ä dj en och fördelen av a tt avsätta tiond e
delen av sin inkom s t [It Herren. - Och 
det ~ir e tt yälsignat tillvägagå ngssä tt, ty 
då behöver man inte fund era över , om 
m an h a r r å d eller ej. Man har då alltid 
en kassa a tt ta av, så länge d e t finnes n~l

go t i den . 

Någ ra göra nog sa mm a invä ndning, som 
»Tacksägel se -,\nn as» matmor g jorde, a tt 
det ä r stl lagisk /, och a tt vi nu int e leva 
under lagen, utan under lJ ,i den. "ten jag 
tr or ick e, a lt vi behöva. vara så r ädda för 
lagen, a tt vi ej vr,ga prak ti sera tionde
gi va ndet. - Alla so m praktisera det kun
na m ed m ig vi Una om, alt d e t är en väl
signad förmån. 

De t tir nog si', , ,1tt jä mfö relsevi s Et våga 
qiua så myc/,:et. D et är inte 18gen m an är 
rädd för, d e t ii r utgiften man frukt ar. D cn 
fa ttige, cller m indre bemedlade, ~ iiger: 

)j lIur skall jag, som h ar så litet, kunna ge 
ti ondel en av min i nkom s t? Det har jag 
int e r ~ld tilL) - Ilar du r~ld att l ~lta bli? 

Den rike säger : »Hur skulle jag, som 
har så sl or ink om st, kunna ge tiond ele n 
till Guds verk. T~ink, vilka summor det 
skull e bli' Det h ar j ag int e dlel tilL» Ja, 
så låt e r dct, och iind å har ett helt folk 
pra kti se rat liondcg i\"ancl e un der ('n l å ng, 
Hln g tid , och den hel iga hi s tori en berätt a r 
l ö r oss, iltt så länge d e troget följde den
Ml Herrens befallning, gi ck det dem väl, 

L A :\f D. 

och de m fallades intet. Ja, Herren viil
o ignad e d em, S~I a lt dc hade överflöd, och 
kunde gi va mer: Du skall »bära fram din 
h,1I1d s frivilli ga gåva, som du m å giva 
ellrl' I'åd och lägenhel , allt efter den väl
s ig nels e, som lIerre n din Gud h a r gi vit 
dig )). (5 Mos. 16: 10). ) Herren s väl signel se 
iir rik .» ))Du m,\ konllna ihåg, a tt det är 
H erren din Gud, som giver dig kraft a lt 
förvärv a rik edom .» (5 ?Ilos. 8: 18.) 

Tänk om alla Gud s barn , avsa tt e tion 
delen av si n inkoms t åt Herren! Då skull e 
del a ldri g fa ltas medel i miss ionskassorna, 
ej heller medel för h emarbeLet, och myc
ke t lyckligare skulle Guds folk då vara. 
Det ä r min fulla övertygelse. 

Ga ml e Pan i Chao-i, Sh ensi, yar e n tro
gen "jäl, som tog sin gud sfruktan på all
Ya r. Gärna vill e han ge bidrag, till för
sa mlin ge ns utgift er oc h H erre ns verk, och 
d. han kom alt g iva akt på ti ond egiv a n
de t s,\som n ~,go t, vilk e t Gud [ordrad e av 
s itt folk i gaml a te s tam en tet och som för 
oss i de nna tid är en välsignad förmån, 
och därtill S ~I praktisk, beslöt han a tt ge
l1<1 s t börj a ,1\'sä lla tiond edelen a v all sin 
ink omst åt Herren. Vilken gl ä dj e och nytt 
intresse l,om icl( e ge nom detta in i hans 
liv! - D ~I han sådde s in siid , tä nkt e hiln 
på ;tl.t Glid en gång skull e hav a ti onde
d ele n av sk örd en. D~, säden spirad e upp 
och (Hl den se dan s tod i ax och s na rt var 
fä rdi g att inbi.irga, tiinkte han m ed glii dj e 
p ;"1 huru my cl,e t tiond elen skulle bli , 
dCIl del, som han s kulle L~ fra mbiira å t 
s in Gud och Fader. Och sedan, d ll det 
var tröska t och uppmätt och ti ond e av
skild, m e cl vilken gl ä dje frambar han ej 
Glids clel ti ll försilmiingen! 

sel yar det oc kså m ed annan inko ms t. 
Alltid k und e h an deltaga, M, offe r skulle 
ges och aldri g beh övde h a n undra p[" om 
h an hade riid . ) Detta är Gn(ls de]), sad e 
hall. Han va r inte ,' ik, ga ml e dia\;on Pan, 
m e n blc\' han d <i fatti gare för a tt han ga v 
ti onde [It Gud? N ej ' - »Gud h ar väls ig na t 
mig S;I», sade han. »Inle ha r jag överflöd, 
nwn nlrlri g har jag behövt licln någo n 
bri s t.» 

F ör n[lg ra iir sedan var de t så dan svl\ r 
torl,a i Sh ensi. J orden omkring Ch ao-i 
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och ·So ngchi . rLlr Pan har si tt hcm. är 
h :u'cl och !eri.c: och behöver därför ri klig t 
med rcgn för a tt kunn;l gc' cn god sl,örd. 
Da torka in tr ~ifrar, s Iar skärd"n däremot 
oftast alldeles fcL 

Undcr tork liden fö r cn 4- ;) ;l!' scdan, 
s todo fä lten förbr ända, molt h elt litet av 
ntet vä x te upp och gick i ax . .\l cn und cr ! 
P;l Pans :1krar stod vctet s~l g r önt oc h 
frodigt, und cr det a tt det pä gr a nn arnas 
:åkrar runt omkr ing var så d i'll ig t, att de 
imappt ansago det värt a tt skörda. llIl. ur 
kunde det komma sig?» frågade hedning
arna hon om, »Dct är min Gud , so m h ar 
väls ignat mitt Hi lt», sade Pan med Ö\'cr
tv gelse. l) Han är allsmäktig.)) - »,fa, Jes us, 

som han tillbcder, m ä tt c h a hFi lpt ho
110m», sadc dc. Till os: sadc Pan: ),fag 
vet nu siikc r !, al t Gud h ar bchag till m ilt 
l i'o nd('~ iv a ncle, och a tt han välsignar mig 
(Hirför.ll De t voro ocks ;l vi vis~a på, och 
tillsa mm a ns tackadc vi Gud . 

Den käre gamle diakonen Pan' lI an ~::,~ 

alltid ut so m en rar gam mal tomte, t: 'Ck tc 
jag, mcd sin 11l1a toppmössa och mcd silla 
runda sma ögon, som tindrade sa pii.!;i2;t 
och livl igt i det sk rynkli ga a ns iktel. Pa 
m~lnga sä tt h a l' Gud väls igna t hono lll , och 
gjor t ho nom till välsignelsc . 

Vem vill följa h a ns exempel ? - »P ;l det 
a tt Herren din Gud ma välsi g na dig)) 

- n . 

Steningevänner! 
Drt det g i\'cs m ig eH tillfä lle a tt U sä nd a av a tt s tå till Guds förfogan dc mcd varje 

en hälsning t ill Sll'ningeväll11l'fIla, är .i ~l .'~ ;.,:a v[\, ha n g ivit oss . Sa här lydcr den: 
glad att få bcrä tta ntJ go t, som kan giva Det kom cn grln g en k\'inna ti.ll C. i\Ior
oss a lla en s tor uppmuntran . Möjllgen har gan och fr;lga cl c honum, huru h on sl, ullc 
n&go n av Eder sc tt i Si nims Land en ga- k unn a va ra med i arbetet för Guds rike. 
va, rcdovi sad fr 5n »En S teninge vän vid lI an svarade hennc: 
f'lishy kYl'b)) . Kanske Ni tro tt, a lt dc t - .\r ni villig a tt gi va Mäs taren dc fem 
yar en deltagare i nagon Steningeveck[\. brödcn och de lvii fi$ka rn a ') 
S,t är det dock ej, ut an givarelI är en - Jag har intc t att giv[\ , lj öd s \·are l. 
gamm al vän, som känt s ig et t med oss, . Ka n !'.i sjung;l') frågade präs ten . 
so m l,allas Steningevänner, Oell so m gr!. - Ja, det kan jag, och jag har o rb~i 

pit om själva ta nken med delta namn. n[lgon ga ng sjungit uil'entligt. 
En dag nck vår missionsföres tån darc - Vill ni då giva Frälsa ren eder s tä m

e tt brev frå n en vän i Ameril,a , so m där ma - la t oss t. ex. s~iga under näs ta 
i Sinims Land Jäs t o m Stenin gc\' ilnne rn a vecka? 
och hälsningarna från oeh till dem. ])ell- Ilon sade ja. Sönd age n där ef ter bad 

. na vän sägcr, a tt hon känncr si.c: så ett h an henlIc s junga vid ctt möte. E ttc r 
med dC'ssa vänn eT, att om h on ej vo re mötct kom cn man bort till Campbell 
för ga mm al a lt nu r csa hem till Sv('rige, ?Iforgan och fr<'lgade o m r åd i sin sa lig 
skulle hon gä rn a vilja vara med och vara hc tssak. Ibn berättade, a tt det var den 
en Sten ingevän. Dessa uppmuntringar f<l ull ga dame lIs ,;u ng, som h ade träffa t h allS 
vi lacl,a Gud för oeh bedja h onom, alt Yi hjärta. Denn e man blcv sed an under flc ra 
gem ensamt och var för sig mä kunn a dela ijr cn av de bäs ta a rbe tar na i Glids r i ke. 
med oss nägot av de \' äls ignelse r , Gud g i- Hur hade de t gå tt till? Jo, cn kvinna gn \' 
Yit oss. \Iästarcn vad h on had(·. oc h i hans h a nd 

miss ions tifln inge n Trosvittn el .,tud blev det till välsignels\:. 

nylige n cn herättelse, so m h a r s tora lär Gud vä lsigne Eder alla oc h v,lrt gemen
domar a tt gi\'a oss och visar bc tydelse n samma arbete j ha ns tjänst l Lisa Blom. 

http:Hirf�r.ll
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Höne- och offerdagen. 
Med stor tacksamhet till Gud ha vi ta

git emot meddelanden om U mars-möten 
P~1 olik a pl a tser i land e t. Det är så gr ipan
de att få h ör a om vännernas s tora kär
lek, som tar s ig uttryck i fö rbön och offer. 
Gud vare tack för va r oc h en, som inför 
hans ansikte gätt in i helig böne- och of
fertj ä nst. »Ty Gud iir icke orättvis, så a lt 
han förgä ter va d I h a \-en verkat, och vil
ken kärlek I bevisaden mot hans namn, 
dä I tjänaden de h eliga, såsom I ännu 
-gören.» Ebr. G: 10. 

Missionärer på hemresa. 
l\-fiss ionärsparet Au g ust och Aug us ta 

Berg befinna sig nu enligt mottagna med
.:lelanden p å hemresa . De skulle n~imligell 
,avresa frän Shanghai med ~ln'~[art'yget 
»Taiyo :V{a ru» de n 2-t s istlidne mal'S. Fär
den gflr för s t till San rranc is co i Califor
nien oe h sed an efter en tids vis telse i 
Amerikas Förenta St ater Il E'm till Sveri ge. 

Vi veta ej iinnu huru SlIart dc kunn a va
ra alt v~inta till Sveri.~e. Vi vilja emel
lertid anbefalla dem a t miss ionsvä nn ern as 
kärleksfulla hågkomst i förbön att resa n 
mrl bliva god och y j ls ignelserik . Dess 
lltom bedja yi a tt reclan nu .L(cnom vår 
tidning till dem hl rikta ('1'1 varm välkomst
häls ning, Välkomna hem' 

Ställningen i Kina. 
De poliliska förlr?tll a nd cna i Kina syna s 

ej h8\'8 undergå tt Il go n mera ge nomg ri
pande förändring. \'ägeil mell a n Peking, 
cl ä r de flesta av våra missionä r e r vist as, 
och värt a rbet s fält ä r ~!lTtfort s t ~ingd. Ett 
p ar norska missionärer ha nyligen, emot 
norske ministerns del, försökt resa del! 
Y ~i g c n , 0 ;1 dc kommo till stridslinj e n bIn 
det em ellertid omöjligt för de m :lIt fo1't
-s ii tt a . E fter fl er a fruktlö s,l försök a t t kom
ma igenom m:lste de [dl'l 'vända till Pe
king, 

Miss ionä rerna h a emellerlid alltfort fullt 
llled arbetsuppgifter i P eking. Och på fäl
tet sy nes arbetet uppeh il Jlas och Her r e ns 
ri kssak .[tCl fr a m å t uncl er lednin g av Ydra 
sex missi onärer dill' och Yllra kinesiska 
medhjä lpare. 

Må alla IIerrens tjän a r e och tjänarin
no r säy ~d som det arbete dc fel ulföra vara 
inneslutet i våra förböner. B1ive under 
allt He r rens planer förve rkligade och 
hans namn förhärliga l! 

Från hemarbetet. 
förut om vid mötena h~ir i Stockholm, 

vilka paga so m vanligt-, hava vå ra mi ssio
närer och h emarbe tare haft många till
fällen medv erk a vid olika möten. 

Kandidat G, A. österberg tillbringar 
som vanligt större delen av sin tid P:l re
sor i olika la nclsä ndar. Fröke n Es/ er 13erg 
har också varit på längre resor, "arvid 
särskilt olika »Dagg ryningsföreninga f» i 
södr a Sverige El tt besök och, eH(T vad vi 
[örs lå tt a v molt:lgna undcrrä ttl'lser, vä1
s ignelserik uppmuntran, rröken Hanna 
Wun g h a r res t flitigt i Norrl and och sy 
nes h a va fått bli till mycken uppmuntra n 
und er dessa resor. I övre Norrland har 
också miss ion ä r .1011.. ftspberg företagit 
omfattande resor, och missionärsp a ret 
Theodor och S ekine Sandberg h a rest j 

SmålaIl(l. 
Miss ionär galll. Engbäck h a r res t J 

Skå ne samt Västerg ötland och mi ssionär 
Richard Anderson i i\'ärke. 

Missions[öresU'tndare E . Folke h ar med
verka t vid mötelI i Smiiland och Vii s ler
götlancl och komme r , v. G., under april 
a lt Ieela en bibelkurs i Götebor g. l\-lissio ns
sekre tera r e M. Linden har medycrk a t vid 
ell mi ss io llss tud iekurs i ö s ters und sam t 
virl r Il serie möt en i Göteborg. 

\'i ii ro s,\ ta cks8 mma för ,,- a rj e tillfälle 
lill helig tjänst och för missiollsvännernas 
förböner även för v,ht h emarbe te, 
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Från Svenska Skolan i Kina. 
Utdrag ur brev till selireterare Terning fr~n 

missionär G. Tonner "ng,,~nde förhållandena 
,id Svenska Skolan il hikungshan. 

Jag är glad över all kunna meddela, alt 
ingen sl<ada tillfogats egendomen däruppe. 
Den man, som är anställd att se efter hu
sen, har skött sin uppgift bra. Han flyt
tade med sin familj, hustru och elt barn, 
in u ti ett rum pa nedre bolten a v stora 
skolan, då Fernsiröms lämnade Kikung
shan, och han bor Iortfarande där. 

Vid tre särskilda tillfällen försökte sol
daterna alt taga in uli stora skolan, men 
det lyckades Li Fu, vaktmannen, att få 
(lem alt avslå. Uti den amerikanska sko
lan ha de vid lre olika tillfällen \'~tldgästat, 
och hur det ser ut p~, en plats, d~ir de bott 
längre eller kortare tid är ej lätt alt be
sl<riva. Vi ha verkligen varit lyckligt lot
tade, som ha sluppit dem uti vlira hus 
däruppe. 

Inbrottstjuvar ha vid nera tillfällen va
rit uppe på berget. Omkring 40 hus ha 
blivit öppnade, och mycket har bortstulils. 
En del hus ha så gott som helt och hållet 
tömts t. o. m. p[, möbler. Alt våra hus 
hittills blivit skonade är ett verkligt under. 

På det hela taget äro husen uti gott 
skick, mcn några små reparationer be
höva dock göras, sf, snart det blir blidare 
väder. I-Iörnet på en gränsmur har rasat 
och det lovade en man alt reparera. Blir 
det möjligt torde vi nog försöka komma 
dit upp Sa snart det blir bättre väder för 
att då se till, att dc nödiga reparationerna 
bli utförda. 

Det var mycket kallt de dagar jag var 
däruppe och sista dagen föll mycken snö. 
Det var rent av nordisk vinter och myc
ket vackert. Men ohyggligt kallt. 

Kära missionsvänner ! Frid! 
Snart hal' solen dalat och denna dag 

är för alllid tilländalupen, men minnet av 
den kanske kvarst~lr. I dag har med makt 
genomdrivits att fira denna dag som den 
egentliga nyårsdagen och slopa månkalen
dern. Underligt mycket kan en kraftig 
personlighet uträtta, åtminstone för en 
tid. 

Hela sladen har varit i rörelse. De 
m~,ste samlas pa bestämd plats, på utsatt 
tid rör att fira nyår. Ingen avgudadyrkan 
fick förekomma. j\[ålte nu bara inte den 
slore revolutionsledaren intaga Guds plals, 
Dii vore det myckel att vara glad åt. Vi 
ha läst 2 Kor. G i kapellet i dag, med be
toning på: »[ mycket tålamod.') 

Kära missionsvänner! Verket är Her
rens. i\ven om stormen vräker omkull 
trädet, så skall roten sir, nya skott 
»Han skall aldrig tillstädja att elen rätt
färdige vacklan). 

Vi ha 32 Iliekor och 20 gossar i skolan, 
l'ördelade på nio ldasser. Della tar stor 
läraretid i anspriik och flera lärare äro 
därför anställda, men man känner, att 
något blir uträttat, och i m~lnga hänseen
den är det yltre trycket en hjälp. Allt 
och alla övenakas. nav 1Mamod, mis
sionsvänner! UH oss visa vår tro genom 
handling! »Alsken edra ovänner. Väl
signen dem som banna eden) o. s. v. äi 
skrivet även för oss. 

))Anda hitintills har Herren hulpit oss.»). 
T<'lek lör g~lngna året! 

»Herren Zebaot är med oss, 

vört beskydd iiI' Jakobs Gud! 

Jord och himmel, vind och v~,gor 

leclas av hans viljas bud. 

Han har mak len, han allena, 

v<'ld min konung vill det sker 
uven om det annorlunda 

rör min skumma blick sig ter.» 

Eder Maria Pellersson, 
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Från Peldng. 
Kära vänner ! 

I måndags (23 jan.) firades ny årsdagen 
enligt kinesi sl, a mån:1ret. Och nvårsfira n
det i Kina, clet ä r vad julen ä; rör vttrt 
land : d en störsia h ög liden på .:iret. Dett .'! 
visar sig i synnerhe t i gud sdyrkan, som 
då synes behärslw varje människa. Alla 
dessa olika slags ceremonier och detaljer 
vid avgudadyrkan såväl som fäd ernedyr
bn har ju sitt intresse för somliga m än 
niskor, men de t ä r ej det, som jag nu vilJ e 
tala om. 

"ad som [tler orh å ter Utngat min upp
märksamhet är d e t förI~irande s tarka 
grepp, som h edendomen h ar på all a fo]](
Jdasse r h är i s laden. H emma sade en 
person till mig: »Kinese rna åta väl ej 
m e d pinnar utan med I,niv och ga ffel , s('

dan dc blivit kri s tn a?» Den so m fr,lgar 
så, skull e väl tro, att Peking ä r en riktigt 
kristen s tad , ly här finn s s pårvagnar, elek
trisl\! ljus, t ~lg , tekfoner m. fl. av nutidens 
uppfinningar. Och då äro dc väl ej hed
ningar längre? Atminstone synas somliga 
hemm a dra likhets tecken mellan yllre ci
vilisa lion och kris tendom. 

Nu vid nY,tJ'stid h a r det varit ett sk ju
tande da g och natt, s;\ man k unn a t Iro 
,ig vara i en ycrldig s trid, men det har 
var it rakel er och smällare, a llt till gud8r
nes ä ra. Ny;lr sd agen vor o några av oss 
till eH par sm å tempel, där kejsaren förr 
bruk ,lde lillbedj a. Det var en gripan de 
syn, som dä r mötte oss. I den s tora Iräng, 
seln av tillbedjare S~t go vi m å nga män 
med intelligen ta ansikten och fin a kläder, 
m en de bränd e r ökelse och slogo pa nnan 
mot golYet lika and al,tsl'ullt so m d c ob il
dade kv innor na. Alla slags människor 
Irängdes dä r om varandra, men alla h ade 
det gemen samt, all dc voro skapade till 
Gucls avbilder och till hans ära, men nu 
g~\yO dc elen ä ra och tilbedja n so m dc äro 
sl,yldiga sin Skapare och Frälsare, lill de 
ondska ns andemal,ter, som ä ro bal\Om all 
dcnn a "'öudadyrkan. 

I dessa tempel fa nns el ek lriskt lju s, 
sp~lrvagnar passerade oupphörligt förbi, 
moderna järnvägsslationer finn as på var

(le ra ~id a n om dl' ,,,a t emp el - a llt så dant 
som sk ulle s tiirU en ytlig betrakt are till 
a ll lä nka, att det yar en kristen stad! Men 
ännu har ej det yltre m ode rniserande t 
varit nog för atl frälsa m änni sko rn a från 
hedendomen och Sata ns makt. Bland den 
ska ran av lillbedjare, som vi s ~go, syntes 
tydligt, a tt d e mottag it intryck av modern 
bildning, m('n - de känna sitt behov av 
alt dyrka nago t högre, och i brist på den 
sann e Guden blir det de i'alska. 

J es us Kristus, och han allena, lwn frälsa 
dessa arma själar från di'n makt, so m nu 
binder dem. Och å t oss har han a nför
troll della uppdrag, a tt förkunn a evan
gelie t om fr ä lsning. 0, m;l den dagen 
komma snart, då Kris ti ], \T[(a med hän
förel se och nit fullgör Herr'ens s is ta befa ll
ning. Då skall äve n hedninga rna vakna 
liIl in s ikt om, alt det ej endas t är tomma 
ord, ut an det gäller verkligen liv eller död. 

Mitt i all den beldämning som grep oss 
vid ~tsynen ,w hedendom ens makt, kom s~l 

mycket s tarkare glädjek änslan över en 
anna n upplevel se p~\ nyårsda gen. Efter 
middagen kom 17 s tycken av de gamla p{t 
~t1derdomshemm et, elit jag nu gå tt varje 
veel,a i liera måna der för att h a ll a mö 
len , för all ö lI ~ l,a mig »gu tt nytt [\\'»), Och 
de hade h ä lsningar fdn de blincla och 
ofä rdiga, som ej s jälva k unde komma 
mi' d. Det var en underbar glädjekänsla 
all 1å ta emot dem och h öra deras vän
liga ord. De äro I,ri s tna, och de ä ro tack
samma för evangeli e t, som de [[\ höra. 
Somliga tro, att I,i nese rna endas t fö r s t ~\ 

att uppskatt a yltre fördelar och giJvor, 
men jag har g.:i ng på g ~\ ng HI ll erfara, a lt 
de uppskatta kärleksfullt arbe te i anelli g t 
avseende ännu mera än d e yttre gåyor 
man kan g iva d em någon gång. 

Det gjorde mig stl gla d att Ht taga emot 
ele n stora skaran av »m in a ga mla), så jag 
~a(le till n iigo ll , ,ltt om s jälve kung('1l Iwm
mit rör a lt önsl\a mig go tt nylt ,Il', SCI hade 
jag I,nappast kunnat bli glada re. Det var 
en såcla n uppmuniran cfter tempelbesö 
I,et. })Ljuse t sl,all segra.» Vi få glädjas 
hoppel.» 

Ingeborg Ackzell. 
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Redogörelse för Svenska Mis
sionsrådets verksamhet 

under år 1927. 

Det förnämsta resultatet av Svenska 
Missionsrådets verksamhet under år 1927 
torde vara den fortbildningskurs för hem
mavarande missionärer, som hölls vid 
Holsbybrunn den 16-28 augusti. Omkring 
150 missionärer och,missionärskandidater 
voro närvarande, tillhörande olika svens
ka missionssällskap jämte några deltagare 
från Norge och Amerika. Kursen hade 
som vanligt förberetts aven arbetskom
mitte. Varje dag begynte med morgon
bön kl. 8,30 f. m., ledd av någon kursdel
tagare, och avslöts med offentlig samman
komst i kapellet, varvid antingen hölls 
betraktelse över något bibelord ellergavs 
någon skildring från missionsl'älten. På 
förmiddagarna hölls bibelstudium och 
därefter t va föreläsningar över något mis
sioJlsämne. Eftermiddagarna upptogos i 
allmänhet av förtroliga och rikt givande 
samtal vanligen med förmiddagens ämne 
som utgångspunkt. Vnder kursen gjordes 
tvenne utrlykter till platser i närheten a v 
Holsbybrunn. 

Det var den tredje av de fortbildnings
kurser för missionärer, som Svenska i\Es
sionsrådet anordnat. Den första hölls år 
1921 ocb den andra 1924. Vid den senaste 
kursen framkom på samma sätt som vid 
de föregående det förslaget, att kurserna 
måtte anordnas om möjligt vartannat ål'. 
Svenska il1issionsrådet har emellertid an
sett, att man alltfort borde stanna vid att 
hålla dem vart tredje år. Det är aven 
viss belydelse, att dessa kurser alltid ha 
något av friskhet och ny kran över sig. 
Det kanske icke vore så lält att i längden 
uppehålla della, om kurserna återkoll1me 
rör orta. Därtill kommer, att de resurser 
och det arbete, som kräves rör dylika 
kursers anordnande, äro så stora, all Mis
sionsrådet knappast anser sig vara i stånd 
.alt låta dem upprepas oflal:c än hittills 
skett. 

Den betydelse, som dessa kurser haft 
såväl för missionärerna som för den sven-
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ska missionsgärningen i allrnänbet, är ef
ter allt att döma högst betydand e. De 
andliga rikedomar och den teoretiska med
delelse, som där gives, blir ett förråd, 
som räcker lång tid framåt såsom ett väl'
de fullt tillskott i den utrustning, som är så 
nÖdvändig för missionärens arbete. Den 
känsla, som vid kursernas avslutning mer 
an allt annat gjort sig gällande hos del
tagarna, har varit tacksamhetens. Svenska 
i\Iissiollsrådet har utan tvivel i dessa kur· 
ser en uppgift I'rån Gud, som bör tagas 
vara på i så hög grad som möjligt. 

Genom kurserna befordras det enhets
mål, Missionrådet arbetar för kanske mer 
än på någon annan väg. Det I'ria umgänge 
och otvungna utbyte av tankar och erfa
renheter, som missionärerna från olika 
sällskap och organisationer under dessa 
veckor få vara med om, har en enande 
betydelse i allra högsta grad. Själva kär· 
nan i allt enbetsarbete är ju ock det 
personliga närmandet och den person
liga umgängelsen. Mer än på någon 
annan väg blir det därigenom klart, alt 
man i grund och botten är ett, och att 
livsuppgiften i samme Herres tjänst står 
över de skiljemurar. som rests av mening
ar ocb åsikler'. 

I mars månad utsändes till de i lvlis
sionsrådet representerade organisationer
na en väd.ian att rör sina missionsstatio
nel' på olika fält, skolor och andra insti
tutioner så långt det vore möjligt prenu
merera på Svensk Missionstidskril't, även
som att i sina missiol1stidningar anmäla 
varje utkommande nummer av tinskriften. 

Till Svenska Missionsrådets represen
tant vid Internationella Missionsrådets 
konferens i Jerusalem den 24 mars-8 
april 1928 utsågos vid sammanträdet den 
3 mars Sveriges representanter i Inter
nationella Missionsrådet, missionsdirek
tor Gunnar Brundin och missionsl'örestån
dare J. Nyren samt missionssekreterare 
J. E. Lundahl. Till suppleant utsågs mis
sionsdirektor Nils Dahlberg. för den hän
delse någon av de förstnämnda skulle bli 
förhi ndra d . På grund a v att Dl issionsdirek
tor Brundin sedermera blivit utnämnd till 
domprost i \'äxjö och därigenom förbind
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rad ,att åtaga sig uppdraget, kOlllmer missi
onsdirektor Dablberg alt resa i hans ställe. 

Från ordföranden i Internationella i\lis
sionsrådet, doktor John R. Mott, anlände 
i början av året en skrivelse angående 
förberedelsearbetet för Jerusalemsl<Ollfe
rensen jämte en hemställan, alt Svenska 
Missionsrådet prl samma sätt sorn de na
tionella missionsråden i olika länder måtte 
lämna bidrag till vissa utredningar i sam
band med detta förberedelsearbete. På 
uppdrag av Missionsrådet salle sekrete
raren s ig i förbindelse med professorema 
And. Nygren i Lund och Edgar Reuter
skiöld i Uppsala med anhållan, att de 
måt te från oH ka syn punk ter verkställa en 
utredlling rörande den första frågan på 
Jerusalemskonferensens program: .Det 
kristna budskap~t i förhållande till övriga 
religiösa system •. Båda förklarade sig på 
det mest tillmötesgående sätt villiga att 
åtaga sig uppgiften. Det är med glädje 
och tacksamhet Svenska Missionsrådet kan 
meddela, alt dessa utredningar i engelsk 
översättning blivit i god tid översända 
till Internationella Missionsrådets sekre
tariat och komma alt föreläggas den sam
lade konferensen i .Jerusalem. Vi äro för
vissade om, att dessa grundliga, allvarli
ga och på ingående kunskap och djup 
kristlig tro och erfarenhet byggda aktst yc
ken skola ha en stor betydelse för konfe
rensens förhandlingar och för resu l ta tet 
av de diskussioner, som komma alt föras 
om dessa frågor. 

I samband härmed kanske det vore på 
sin plats att påpeka, alt Sverige eller rät
tare sagt de skandinaviska länderna skulle 
ha en värdefull insals att göra i världs
missionens samarbete, om det blott vore 
möjligt för dessa länder alt där göra sig 
mera gällande. De gåvor, Gud givit de 
nordiska folken i religiöst hänseende, äro 
säregna och - vi tro oss våga säga det 
- mer än någonsin behövliga i den nu
tida evangeliska världsmissionen. Vår 
andliga läggning är en annan än det tyska 
folkets och ell allnaD än den angtosach
s iska. Och åtminstone enligt vårt säll alt 
se fatlas det alltid något i det stora evan
geliska samarbetet, om det nordiska in · 
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slaget icke kommer till sin rätt . Dcn 
varma religiosilet och den verkligt and· 
liga blick pä hithörande frågor, som är 
utmärkande rör den nordiska kristendo
men, skulle kunna bli ett värdefullt till
skott, om det mer än hittills kunde göras 
fruktbärande i samarbetet. 

I likhet med vad som skett föregående 
år har Svenska ~'lissionsrådet utsänt ett 
upprop till allmän bön för missionen 
Trettondagen 1928. 

Nordiska Missionsrådet, där Sverige har 
två representanter, har vid sitt samman
träde i Köpenhamn sistlidne september 
beslutit anordna en nordisk missionskon
ferens i Helsingfors den 12-16 september 
192~ enligt i huvudsak samma plan SOUl 

för elen nordiska missionskonferensen i 
Stockholm hösten 1925. ender det sam· 
arbete, som genom Nordiska Missionsrå
det pågått mellan de skandinaviska fol
ken har det alltmer klarnat, huru de upp· 
gifter på den yttre missionens fält, som 
Gud givit oss, bäst kunna fullföljas i kär
lekens samförstånd såsom et t gemensamt 
arbete i samme Herres tj änst. Det lider 
intet tv ive l, att missionskonferensen i 
Stockholm 1925 fått vara till välsignelse 
såväl för arbetet ute pa missionsfälten som 
föl' stär"ka ndet a venhetsbandet mellan de 
kristna i Norden . Behovet av gemensam 
rådplägning och gemensam bön är~alltfort 
lika starkt och levande. Det är på grund 
härav Nordiska MissioIlsrådet under bön 
om Guds välsignelse beslutit inbjuda mis
sionens vänner i Sver-ige, Nor'ge, Dan
mark och Finland til! en IlY nordisk mis
sionskonferells i Helsingfors den 12-1(j 
inst. september. 

Under åre t ha ett par förändringar in
trätt i ;:I'lissionsrådets sammansättning. 
Redaktör Algotll Ahlhäck har avgått så
som representant för Örebro i\Iissionsför
ening och efterträtts av missionssekrete
rare Einar Karlsson. Likaså har stads
fogde K. A. Hundbäck avgått såsom re
presentant [ör Svenska Al!iansmissionen, 
och i ban, ställe har inträtt missions före
ståndare \'iktor Johansson. 

Svenska ~Iissionsr'ådet består' för närva
rande a v följande ledamöter: 
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iVIissionsföreståndare Erik Folke, ordfö
rande, representant för Svenska Missionen 
i Kina; 

Missionsdirektor G. Brundin, vice ord
förande, representant för Svenska l<yr
kans Missionsstyrelse; 

Disponent Th. Eriksson, kassör, repre
sentant för Helgelseförbundet; 

iVJissionsföreståndare J. Nyren, represen
tant för Svenska MissionsfÖl'bunrlet; 

Missionsdirektor Nils Dahlberg, repre
sentant för Evangeliska Fosterlandsstif
telsen; 

Professor Ad. Kolmodin, representant 
för Svenska Jerusalemsföreningen; 

Missionsförestånd. Viktor Johansson, 
repro för Svenska Alliansmissionen; 

Missionsföreståndare Hj. Stenberg,repr. 
för lsraclsmissionen; 

Hedaktör J. Byström, repr. rör Svenska 
Baplistmissionen; 

Doktor 1<. A. Jansson, repro för Svenska 
Metodistmssionen; 

Fröken Anna B~ckman, repro för Kvinn
liga Missions-Arbetare; 

Fröken Agnes Jacobson, repro för Sven
ska Mongolmissionen: 

Missionssekreterare Einar Karlsson, 
repro rör Örebro Missionsförening. 

Selueterare missionsekreterare J. E. 
Lundahl. 

Missionsrådct har under året haft två 
sammanträden, den 3 mars. och den 5 
oktober. 

* 
Från subkommitteerna ha följande re

dogörelser ingått: 

1. ](vinnokommillen. 

Svenska Missionsrådels Kvinnokommit
te ser tillbaka på arbetsåret 1927 med 
tacksamhet och glädje men ock med saK
nad och vemod. 

r.led avseende på kommittens samman
sättning har förändringar ägt rum. Fröken 
Emma Beskow har på grund av klenhet 
avsagt sig medlemskapet, och i hennes 
ställe har fröken Daga Mallon invalts. Två 
av kommittens medlemmar Ila kallats in i 

sin Herres glädje, näml igen fröken Sigrid 
SLorcken[eldt och fröken Anna Roos, och 
i den förras ställe har fröken Elsa Heden
ström inträtt. Vår saknad bar ock varit 
stor till följd av att vi ej baft vår högt 
värderade ordförande, fröken Lotten Reu
terskiöld ibland oss. Hennes långa, prövan
de sjukdom bar hindrat henne att per
sonligen d eHaga i vårt arbeLe, men med 
varmaste intresse har hon följt detsamma. 
Såsom ordförande har kOlnmittens vice 
ordförande, fröken Elisabet Lindberg, 
fungerat. 

l början av året anordnade kom mitten 
den sedvanliga julfesten föl' missionärs
barnen. Den hölls på Hushållsskolan 
Margareta och var särskilt lyckad. Prins 
Bernadotte höll föredrag ,och kyrkosånga
ren Sagner sjöng. 

Det har länge legat vår ordförande på 
hjärtat, att kommitten borde anordna en 
allmän kvinnomissiollskonfcrens. Efter 
mycken diskus~ion och bön beslöt kom
mitten att inbjuda missionsintresserade 
kvinnor från Nordens fyra länder till en 
konferens. Med bävan avvaktade man 
tillslutningen, och den blev över förvän
tan stor. "Nordiska Kvinnokonferensen 
för yttre mission., ägde rum den 11-15 
augusti i Holsbybrunn, Småland. Den blev 
synnerligen givande och präglades av an
svarsfylld längtan till mer samhörighet 
med trossystraI' i de nordiska länderna i 
arbetet för Guds ri ke. Genom de gedigna 
föredragen vidgades kunsl{apen och kra
ven blev o större, men .Jesus Kristus så
som kraftkällan framstod så mycket här
ligare. Utom hälsningstal av representan
ter för de olika länderna höllos föredrag 
a v missionärer från olika missionsfält och 
andra deliagare från Danmark, Norge, Fin
land och Sverige. Deltagarnas antal var 
omkring 200. Till sist uttalades en varm 
önskan, alt kOllferenser sådana som den
na skulle turvis anordnas i de olika län
derna., De danska deltagarna hoppades 
kunna anordna nästa. 

Kommitten har hållit fem sammanträ
den. Dessutom har en särskild kommitte 
för konferensen tjänstgjort. 

Kommiltens "Hälsning' hal' även det 
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gångna året sänts ut till de olika missions· 
organisationernas kvinnliga missionärer 
aven till Danmarks, Norges och Finlands. 
Den innehöll en kortfattad redogörelse 
för kon[erellsen. 

Maria Lundahl, 
sekretel·are. 

~: 

2. Presskommillen. 

Gnder år 1927 ha följande 8 artiklar ut
siints . 

1. 	 Hysslands viix:mde inflytande i Östern 
av J. E. Lundahl. 

2 . 	 Hinduerna börja översätta Bibeln av 
Enok Hedberg. 

3. 	 Ugandamissionens 50·årsjubileum av 
E. 	 W. Lindeberg. 

4. 	 Missionsläget i Kina av J. E. Lundahl. 
.5. Gudaskapelser. En verldighetsbild från 

det nutida Indien av Enok Hedberg. 
(j. 	 En skolmästare i det nya Kina av 

Fritz Holmgren. 
7. Kinas strid mol opiet av .T. E. Lundahl. 
ö. Mi ssionärerna och hednafolkens s pråk 

av Arvid Svärd. 

FöljanLle tidningar ha abonnerat på 
~Iessa artiklar: Budskapet, Familjevännen, 
Göteborgs Veckotidning, Jönköpings
Posten, Missionsförbundet, Nerikes-Tid
ningen, Norrlandsbladet, Nya Yäxjöbladet, 
·Smålands-Tidningen, Syd posten, Ostgöten. 

Kommitkns hittillsvarande sel,reterare 
·lIar med det g~ll1gna året a\'gått och i 
hans stiille har valts missionsdirektor E. 
Folke. 

Växjö i februari 1!)28. 
Martin H'est/in!}. 

3. Missionssflldikommillen. 

Koml1litlen hal' liksom föregående år 
utgjorts av följande av Svenska Missions
rådet vatda ledamöter: Undervisningsr~l

<det . N. Schenke, ordf., f. Overläraren A. 
Blomqvist, v. ordf., fröken Th. BrandelI, 
missionsdirektor N. Dahlberg, missions
föreståndare Erik Folke, missionssekrete
rare C. G. Lundin, missionsröreståndare 
Hj. Stenberg, sekreterare O. Terning, läro-

LAND. 

verksadjunkt F. G. Blom samt underteck
nnd sekreterare. Då II nliertecknad fyra 
månader måste vara utrikes, har sekrete
rare Tcrning under större delen av denna 
tid samt närmast följande veckor god hels
fullt tjänstgjort som kommitlcns sekre
tera re. 

Läroycrksadjllnkt 1310111 har pr) korn
mittens uppdrag uppgjort förslag till ett 
tiotal serier ljusbilder, visande \·erksnI1l
hete n på olika svenska missionsorganisa
tioners fält efter en Yiss enhetlig plan. 
Arbetet med dessa förslags utförande fort
gi'tr. 

Kommitten h:n linder året stflit i di
rekt förbindelse med Hadiotjänst och in
lämnat flera förslag till missionsföredrag 
i radio. Ett har linder tlret hållits (av 
professor Westman), ett har icke godkänts, 
andra stå över till följande år. 

En del olika ärenden i samband med 
kommit[(~ns verksamhet ha på Holsby
brunnkursens förslag av Svenska Mis
sionsntdet överlämnats till Kommitten 
och ~iro under utredning. 

Två fortbildningskurser för folkskolans 
lärare ha hållits, i Kalmar och Jönköping. 
Tyvärr gingo båda dessa kurser med en 
\'iss förlust, vill,en dock kunnat täcl<as 
ay Kommillens egna besparingar lItan 
anlitande av anslag från Svenska :\'Iissions
radet. 

Liksom de föregående åren har under· 
tecknad sekreterare hållit en hel del mis
sionsföredrag i skolor och läroverk av 
olika slag, såväl i Stockholm som i lands
orten. Delta år ha därjämte ett tjugutal 
miss ionsmorgonböner hållits. 

Kommitten har under året sammanlrätl 
fyra gånger. 

Paul Sandegren. 

Följande revisionsberättelse för 1927 års 
räkenska per har avgivits: 

Aktiebolaget Hevisionskammaren har 
enligt uppdrag siiTergranskat Svenska 
Missionsrådets utgifter för år 1927 och 
funnit desamma vederbörligen verincc · 
rade. 

Av 	 räkenskaperna framgår alt Missions
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rådets inkomster uncler nämnda år upp- Å bankriikning hade iVIis
gått till ............. Kr. 5,764: 16 sionsrädet vid utgangen a v 
härtill kommer kas- år 1927 innestående i kapi' 


sasaldo från år 
 tal och upplupen ej uttagen 

1926............. . 272: 64 
 riinta ........ .. ....... Er. 3,041: 91) 

av kassaförvaltaren Stockholm den 18 februari 1928. 

förskotterade me
del .............. .. Aktiebolaget
309: 12 	 6':l4!): 92 

REYISIO;\SKA.\J .\fA nENUtgifterna hava utgjort: 
för Svenska .\lis- Th . Svensson. 

sionsrådet Kr. 1,450:
rör lIlissionsstuclie

kommitten ] ,000: 06 
för Presskommilten 600: 

" Diverse omkost- Det är med tacksamhet till Gud för 
nader ............ . 55: - \'iilsignelse och ledning Svenska .\fissions

för iVIissionsstatisti- r åde t ser tillbaka på det gångna verksam
ken .................... . 
 4~3: -- hetsåret. Under bön om samma välsig

för Nordiska iVlis- signelse och mcd hopp och förtröstan sel' 
sionsrådet ........ .. .. 100: - .\lissionsrådet framtiden an. 

för Internationella Stockholm i februari 1928. 
i\1issionsrådet .. .... 4,497: 86 

för !(Yinnokommit- .J. E. Lundahl. 
ten .. " .... .... .. .. 20U: - 6,345: 92 	 Sekreterare. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under mars 1928. 

Allmänna missfonsmcdeJ. 4f,2, Koll. i Lule" vid J. A spbergs l"" ,;k, 
)f. H .• :.\'I agra. 2;):- gm S. A . •J. 20: 9~ 
H. K., Xässj ö, "Ett lö[te" 40: - 4G4. ).1.. A., Bilrslöv, gill S. A., Gl'an
"Ebl'. 13: 8" (;1)0: - lofta 10: 
;> Anni e) 10: - 4G3. H . E' I KaLrin cholm, »pu 1-1 ln a rs)) 25: 
Koll. 1'a K . F. (T , ;\1., :Malmö l,',: D4 4GG. »Från en Steningevän ») 10: 
»Dalecarlian ) 2~: - 4G7. H. H., J,:nl O. L., Skövde l2 : 
2 Kol'. ,.: 17. t ill R. An<l"r so ns nnucrh. 200: - 4Gll. " B. 8 ., Björköb", P s. 92:}" :111: 
K. F. U. K:s Cc,n tl'alJ'örcn ., gill K. 4G~). Kinaföl'e n .. Eksjii , offerfes t 4/2 ;,:!.tI: 

11. A ., t. Maria Björklund s Illl l~ e l'h. jO: .- Hl "H en eos d c!', 13: ;jO' 
))Onämnd ~) 20: - ·17:J. " Tiond e eul. lJ crr ns blItI " ~O: 
Fl'. hande lsr., gm L .. gm G. A. E., 473. A. G., Djtlrs llOlrn 20: 

Ovaumvl'a :>: -- .f74. Sparb.,mcdel fl'. S. J., gm ?IL (j" 
Koll. i F'u l' ud al p:m d:o 27: 70 IlJll ervik 2: 
.A. K .. Husab:,-', )} tnel,o [[c l' (iII Gel'd a -17;) . D:u fr. H. S., genom 0:0 l : 10 

Carl ens lInctrl'h. l O: - ·J'6. D:o fr. J\.. L., gm rl:o 2: 22 
A , A ., K a 11l1:l1' ~O : - ·nt. D:o I'r. ::-3. & E. 1\., !;'Ul i1:0 l: 73. 
E. 	J .. Bod c ll, till Joh. Aspbe r~s lin, 4,8. D:o f r . )L O .. gm d:o ,': 40 

d erb;dl 100: - ·4'i9. D:o fr. L. O., g ill t1:0 21: 77 
K. 	F. ('. )1:, Mellel'sta rlislri kt I ill 480. D:o fr. V. L ., !;'ltl d:o J: OD 

)1. Ringbcl"g"s und crh. j ~itnl c l'Hnla 7;1."): - 481. D:o fr. E. Nr .. gm 0:0 2: 81 
L. h, Uppsala :!:): - 48~ . D :o fl'. Skolb arnen gill d:o l: 5G 
»)En ol'l'ergåyu») i-'>: - 483 . E. B., S lhlm ~): 
L. 0" Sa la ~(j: - 483. 1\[ .•T., Tlodell 200: 
Lionc l'yd s n, f'p: 100 : - 48G. 'festampn ism ed cl ofle r a vI. prostin, 
l"öreni ng-en » ).li s~ i o n~y~i nll el'n a )), nan HiIouI' E lmers, Vån:;a 1,000: 

NOl'rl{öpin;; 	 100:  Kinal<l' ctse n, Um eå , gm A. H. 28 : 
4.,9. Gl' " bo i\1fg~ till N. EnglJ iicl< , '''1 K. M. A., r cs e lJidl'ag lill E. }'oJ kc 30 : 

t1e r h l,1J ]7.-):  S. v. H .. S t hl", 50: 
4GO. )} P.s. l i : 6» .jUO:  E. F .. Kimstau. 20: 
4Gl. B el'g's la p:s k ontr ak t.. 1'l'ii s t ra m il jcr X. N., Örc;::!"l'unr1 	 5: 

jnsa ml. vid och cft C' l" pl' Os tinll;-J.11 Fö ren. " Anspråkslös », HilrilJ<rankc, 
11.. E lm el's, V å TII::.':a. br.g-r Hvning, j ryd 7:1: 
i st. för hl 01'l 1l110r till bå re n ·1:::- F. l" O,lel' tälie 5: 

http:tinll;-J.11
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-1%. Koll. i BOlh'ills skoja, ,' iu Jbnllu ,,1',' Glld~ rik a rÖl'l'åd " 10\\' angs besö k 	 1:) 3i Koll. i Ode,hög 	 l;;-I!17, Gil va i Skii n "s ta "id (1: 0 D:o i BIll sbo! 	 11 2:,-198. Koll. i HoJIst a brul, vid d:o H ;J;, Eu llIissi 0 llti\'ä n i St. 1- by. gom G. H. 27 !iII ·W9. n:o j Hiimiisnnd vid d:o ~I ::. G. H., Hiik 	 :1 ;jO;,110. n, S. »(' tt t acko f fer » ]:, A. P. , Rök 	 HI;,01. )~ Lilla D uglll:,u"S S[H.I.rl)öss(\}> (; jU » Sy~ko llring'e n » . Flisby 1.il)
:;02. Bjiirllij Kri s tI. l'ugu.·förcn., ,hsbi  Koll. i S lIn ncri.ingn, g'lJl lC G. Fli,by JO

dra g-	 2j:  K. G., F lisor, III' sp-al'h. ' ;, 
Ek,' niis ~yl:ö rell .. g-1I1 ::\..J. C., LO" e rs K ol l. i V. R y rl. g-Jll V. A .. Rydsllii s lr. GO Inud 	 1.jO :  D :o i kYl'kl. Ini ss ionskrclsc n V. n~' J
A. 'r., Hälsing-lJo)'g 	 50:  g m d:o lo: 50
1lel fl\' koll. ::\Y ' r sn ((on i Biskops )Irg i Bnrkcl'yd '-'0: -

l' ulla k yrka, g- m P. O. , ::\ysiitra ?l :  D:o i rcselJ idrag 	 lO: 
~, E linn och "(\"an) 	 30 :  O. H. K. t:- d, till sina miss ioniil'e)'s 
» Y j tl p rO Slill!l ilJt R. Elm e l"~ . V å nga. llll<lcrh.: \ 'e Llan" " l~li ek - o. ng-d.

ll cg r Hnlil1,C;. i en lig-hct In ed (\('11 fiil' c n. 	 11 I'r1H l" ·oi'fcl' :'7·1: 12. Till 
a"Jidna s ölt s!,all. i st. r. blonl1l1o!' Blom s undcrb. fr . \; " tl llllda rngrl. 
t ill b,lrcu . s k iilll(ta bidrag till ;j. fiircn.· 1:.(1: - . D j i;d.. i; r '!1g-d.-förcn . 
){. K .. g'1U '1'11. A. , ' -ånga ~98: :;0 G.i : - , )ju mrelundu JO : -, S lätl ilkra 

;,10. )L O., Stocksun d 100: - s rnl'b m . 2j: 14, Kaglal'll d:o -13: 82. 
:,11. A. ( :,. Sthhn. Kol. 4: 19. 20 ;jO : - Slättåkrn mfg 2;;: - . Till LindelIs 
.jl~. Kin a krctsclts i lObg offerda g till Bertil Jr . Björl<ö Gå : -, 'l' ill Judith HlIlt 

l·'lod ben:s IIndel'h. 160: - <[vists, )Iörtcr:nl, 1;;0: -. Kor,b''('g-a
Th. 1'.. SLltlm j: jU l'ug'd .- förcn. ti ll S. )L K. ;:0: lu 1,133: J8 
E n h ii ls ning- ti ll 14 mars fl'< Il »Syskon J;9. Spul'o.-mcdcl fr. Stamgärde, gm G. H.,

l'illj!'cn på ]<jiilleb" Ps. 89: J·I l:" - Unde rs,; ker 11: OG 
»Ps. -I/j::l. Ii » 10: - K. E'. U. )[:~ Fppsvcnskfl ,)istrikt 
»:\ . &, D., pil bön- och offcrdagen H ti ll Morris Bergling-s undPrh. 3;;0: 

lIlars» lO: - I st. för blommor ti ll pasto r Wilil. 
)I. L. , Sjjdm'iii l je, »Tackoffcr» lO: - Arb in s bår, I!'III E. A. 1~0: 
1". J'., BjÖl'klingc, » tJ' taCksäge lse· )Steningcv iinn cl' i Bj0rkö » 20: 

och lJöllcuag-cn" la:  Yngliuga- l'Öroll. »LilHlllOlh>, Gog VO: 
Koll. i l" li sb~;, gm E. B. 1"j: 72 ~{. R., )[ariauncln nd la: -
Familj cn M., Sala, på. U mllrs :W:  K. G .. Sth lm 	 20: 
E. O., Gn o, tn 	 10:  ?IL L .. Simrishamn 	 2: ij
H. ,\: r. J'., Gbg, Ebr. 10: 19- 2:\ 20: - Bonnfjlil mfg, \'id HDunn. Wani!'s be · 
Koll. på K. U. 1". )1., ).iol'l'köping. sök 3~: 

den l1n 	 ;;.3 : 68 .T. G .. gm S. R ., RnRum 2: 
l'n:::-dolllsl'ilren. i Lanoa j:  Allerum s kristI. l'ngdOllbl. 

» } Pl' lr. j: 10, Il , d. 1-:1 Uulrs ») 1,000:  G. K.. Bjöl'k e l'yJ 
P. H . 	 20:  Koll. 	 i 1"liirke skola. \'i() Hann a 
E. & B. G., SolIel'leii, H!~ 1.1: - Wangs föredrag, gm O. S. , Moliden 10:
»T\'å, lIlissioJ1Svänner , i anlculI. uv ,Vinliuls nll'g ljO: 

hög-lid..,dagc ll » :JO:  Jönl,öpings KristI. Yng-l.-föl'cn:s mis
:> .f. S., bidrH/l: på orfc l'da g-cn " 10:  ,ionskl'els på orfc rdnfYen d. 14 mars 210:
H. (' ., Sandholll, »till ofrcrdll/l: en. i Sparb . -me<l~l fr . KRt lslwg-il. gm R. A. 80: 

~ t . 1' . h!omUlOl' tjll syster Teklas gnl\' ~O: - Familjcll K. B., Tranås, i st. ful' 
K. E., l -ppsala 	 23: - hlommor på hl' M , rten 'rot ties grav 20: 
E. H ., rpPs ll la 	 JO: - ~0R. K oll. i Björnö, gm M. B. (i: 
D. P .. HOlln e by, »på H ma rs » ,,: - fi02. » ;) lllars, S..J. ) 100: 
Alby syJ'öre n. H: - till:!. »Köping-skretse ns offerdag». gm A. J. ;);~): 
" OnälUnd » den 14 mal', 1,000: - G04. »En Jesu vän. e n p;)sk.qö'va» 50: 
Offergå.vor framburna p, Stausmis- 60;). H. N., Nor rtälje. ~>ll. 14 I1Ulrs» 5: 

siou en. Sthlm, vid mötet d. 14 marS j98: i3 ~Oi. Fr. Kl'oksiö, g m E . . J .. 1"lärke 8: 50 
A . A- s. Hillland, sparb.·medel G: - nOR. Fl' . Hnndsiii . gm <1:0 G: 50 
), GuTlnar » ~U: - lim). Ohrvikcns Kinal;rct s insaml. på offer -
Till S. M. K:s offerdag d l.J mars. dagen 20: 

gm J. V . .lo' ., Kramfors 10: - 610. S. M. K: s offerdag i Malmö, gm J. S. 2~0: 
Spm·b. medel fr. A. L., )IotaJa , gill lil1. A. V .. gm d:o 10: 

H. F. j:- G12. Sparbiissur fl' . Lund och :IlaIm ö, ~m 
Koll. "hl ?I[otala )Iis;; ion sförsaml: s N. E. 40: 0; 

vcckomöte d. H :1, gill el:o H:(jti ~ l~. "Föl''' 1<1 knud~ " . gm ,1:0 2.: 50 
" Sparb.-medel d. 14lnars» J':ill O. &; 6H. I\.inn~yröl'en .. i\.fnlrni;. i st. för lo"ans 

H . K, Lllnd 	 13: - ))" 1'l'n Ingcborg LUl\(lliolms grav. 
549. 	 »B lnnkn !longar och ettöl'in,e-ar i. Her ~m J. S. 26:

ren:-; Je~u vä l~iS'!lad e llfllllU n nv O. 61:,. H. J .. Katrincholm, »ett tackoffer 14 
&, H. K., Lund j: 60 1ll.Il'S» 40: 

»En gåva på H mars » 5:- G16. l'td " lning i Giitcbol'g-sbanken JO: ' 
Koll. \'id Hanna \V angs fÖl'edl'ug i fili. rtdelll. Tlit o blig-Ilti oner 42: ',r. 

Docksta. gom N. S. 20: - ra8. Koll. i ?\ol'(lin,::n\ . g-Ol H. W. 2.~): 67 
)10 Lutherska mfg', in amI. på s~'Jllötc GIV. D:o i 'Cllilllg-CI', Skit1sta bunbns. l!'m 

vid Hannn Waugs hcsök, Il'rtl O. B. ~O: 15 u:o 9: 
C. A . k, Undrom !I: ~;, 620. D. r. 1".. Tl'chörning-sj ö , l'esebidrRl:, 

::IL L .. Viirna, »Rencos dej", ,I. 14/:1 18': - till ,1:0 :; 

1<. F. 'IJ. K., Kristianstad, till Ida. 621. KinaviillllrJ" i T: mcå . g-n) d :o !l 


Söc!erhel'gs unclerh. 1.iO: - f12? KolL i ·~i\·enn ::.; mi::.s ionshns. gom el:o 1:1 O~l 
,l,l';. ),För tars I~'ekaue operation » 2: - li ~3 . D:o i KII"mark, ::Ifissionshus, gill ,1:0 22 20 
jj9 . Sug-b-nrn s Jung-frnfÖren. till )[innie 624. TT. ;.J., liilkansö 10 

~ i cholsons ulltlerh. RO (i2;) . TI . G., Ch" JO 

jGO. KIllla m!",e.:: 11:, li2G. .. . B .. g ill E . J., noden r) 

:,61. KiiIle.r,d_ a rbets för Il. :,0 fi 27. 1. },!., gm el:o l 

.'GL K ol\. i :lJölnbo, gm 1':. r. 16 10 62S . Koll. i 1··l'C(h·i)"dRl. ~II I A. J . ;lt 

5G3 . n:o i Bela ni a kapell et, \'a lb( 'n " 46 "29. n:o i ::I[ " hnh;;(;k. C!:lll O. D. 24 
561. })En kinavun » 	 G~O. D:o i Hok, gill C. S. 26 10 
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Gll . K. TOllrsi, H ok, gm el:o ;; !j8.). Stindagssko lh~rncn i Djiir-kulla l ill 
(:32- C. S. , Hok 10 - B a r nh. i 8;11((11 , g nl H. L, ÅI ga r å ~ 1~: 
633. Mr!': i SVel1l1Urllm , r esebidr. l j 599. ' ~, rö re l1 . i Ljungh)' lili r. A ckzell, j
l;a4 . E . K., bll'iingserccl rör ba rn- och kvinlloarb. 130:  ,
6:15. A . och S. W .. St r ä llgscr eel JO " - GOO . E. S ., L j ungby, ti ll r. Aekzcll , att 
G3G. A. ocb F. W., S t rän g ored 10 <lIlV. cnl. (;vcl'ol1l'ik. 1'i;1: 
G3i. Vä nner i St6i ngsered, r eseb idrag a GO GOL S. F .. H cnljl111 ga . till Bill'Ilh . i Sinan 12:
G38. Koll. i Lju l'eel, g m C. J . 2:; (il)G. H. S. , Trelleborg, till ":0 10 : 
(j3n. Ur Kina-sy föreningens s [lurbös 'U , 1

ri<.:eh a nlll, g--ru G. 'l'. 5G: :,0 Kr. 2,693 : 31 
G40. K oll. vid syfören. i Skollek, gm d:o U6 : 50 
GH. Hudene mrg-, r esebi(!t'ag 10: - Allmänna m!ss ionsmedcl 14,08.: (3 
(;42. J . A . , H err ljunga 	 15: - S. 111:. 1(: 8 l'e nslOJls tond ,0: 
643 . KolL i H enljllug n. gm C. F. 19 : 30 Sä l'skilda ffndamå l 2,693: 31 
G·1·1. M. oc h ,J. v. M., " i s t. för blon1lllor 

till hr M. T ott ies b [' " 10: - SUHlma unde!" mars Jll å nad Kr. 16.828 : 41 

Kr . 14,035 : 13 Med varmt lack till varje givare! 
" Ja , om än bergen v ika bort och höjdernaS. M. K:s Pensionsfond. \'uek la. sa s kall Il\in nå d icke vika iI'din tIig och 

'l Mos . 3;':;' 	 Kr. ;'0:  Il\itt frid,töruund icke vackla, s iigo l' Herren, dill 
förbarmare, ) 	 .Jes. ;l..{: 111. 

Särskilda ändamål. 
llnrnfören . i AsuJ-a. till h jä lp för 


" Dyrbar Lilj as nnuerh.» 2:" 
Norr Eusbyus syföre n., lill Barnh. i Missionstidningen 

Siua n 1?0 : 
4i 9. K. A., örebro, för bibell{v. Liu Ta-sao S I N I M S L A N D. i Is bih, lInll eL' h. 2~j : -
4,;0. :rr. K ., lIfuri es tall. » nam1\sua g~b lom-

Jno1') till O. & G.) Cnl'len atl all V . 
e fter goltE. l :,: _ 

S. 	 A. J., Lul eå , till evangelist s 

1Illderh. 100: 

,:jiO. 	 S . T ., Drottni ngh olm , för billel!;". 
Wallg T iao -s i :,0: 

J. A. ~I.. Wl' t vå evan;::elis te rs IIllderh. 200: 
S. 	T .. Maspelösa , till en vuug. Ull -


ue['h. 300 : 
~L 	v . M., Sthlnl , till A, Hahne för 


kape ll i Ishill GO: 
O. 	 L. &. S. ~ L, till Ca rtens, att anv . 


e!'t er gollf. 2:': 
509. A. G., ~[ alll1Ö. rör evang-. Hsia-Hsi

l-:ao och \ / c·i Ticll-:-;h e n :!jO: 
519. ll' iir sa ml. i VUlladi s lnndell, Sthlm, till 

pastor Rao 's nade rh. 120: 20 
527. 	 l P etr. 5: 10, Il. d. H mars till bibel 

sprlrlni ng- i P ek ilJ !,! 200: 
D :o till C. Bloms. nit a nv. erte r got lt. 200: 

Söd c r åkra K,-rl<1. llliss ions fö,' e n. t ill 
 f 

]IL Hingbe rg, a t t a nv. f öl' d ess 
s ky,l d s lin gs eller för annat m is f 
sionsä nda rn å l efte r hans bestämm. 100 : 

.5H. L. U. , Sthlm, fö r Anna Erikssons I 
bib clkv. 100 : 

A. 	W., St hlm, föl' spr idande av nya 
lesta m cnten i K ina 40 : 

5j7. E. JJ .. Ovanmyrn . t ill I. Ackzell, ult 
:.luv. e ftc l' önsk a n J: 

D:a , till Judith n nlt !Jv is t fii l' d:o 5: 
Yu>:lingaföreu. »Libanon» Gb;;, t ill 


unuerh. av CVU ll g . 131: 11 

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

Telefon: 44 59. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
III. - »Tackcn Gud i alla live ts fiir11 Handen», - Missionen. - »En välsigna d för
mån». - Ungdomens avdelning. - Fr n Red. orh Ex p. - \. r ~1J1 mis. ioniirerna . -
Redogörelse fö.· Sv. Missionsr1l.de ts verksamhet. - Hedoyislling. - lVl issionstidningen 

Sin ims L and. 

S tock holm, S" enRkll Tryckerillktiebolage t, 1928, 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

H A N F Ö R D E D E M G E N o M D J U P E N. 

Ps. 

Guds vägar bära ej sällan ned 
djupen. Djup ropar till djup vid då
net av dina ·vattenfall; alla dina sval
lande böljor gå fram över mig; så 
klagar han, som stigit ned i det dju
paste djup, som synden åstadkommit 
i denna värld. Jesus vår Frälsare viss
te hur fasansfulla dessa djup voro, 
och ändå höra vi, huru, då Gud sökte 
en Frälsare för världen, han i Guds 
rådkammare framträder och säger: 
Jag kommer att göra din vilja, o Gud! 
Lidandesdjupen kommo ej som. en 
överraskning för Jesus. Ända sedan 

d 	 rådslutet om vår frälsning skedde i 

evighetens' värld levde han i medve
tande om vad det skulle innebära för 
honom själv. Under den mörka tid, 
som föregick hans människoblivande, 
skönja vi spåren av Frälsaren ibland 
människorna. Visserligen nödgades 

han lämna folken fria att vandra sina 

• 

ro6: 9. 

egna vägar, att de måtte inse syndens 
fördärvlighet, men han led med män
niskorna i deras förvillelse och han 
satte damm mot fördärvet såsom 
skedde vid syndafloden och vid språk
förbistringen. Då Jesus kom i värl 
den, var han förtrogen med all nöd var
under vårt släkte led och han ömma
de för oss i all denna nöd. Därför steg 
han ned i de djupaste djupen. Han 
böjde sig ned för att kunna påtaga 
sig vår syndabörda. Han bar den ej 
som en annans under ovilja och knorr 
utan han bar den villigt som sin egen. 
Vem kan pejla djupet av sådana ord, 

som Han blev en förbannelse för oss. 

Han blev gjord till synd för oss. De 
vittna om kärlek utan like. Och han 
vann ej människors tacksamhet genom 
vad han gjorde för oss tvärtom fick 

han uppbära hån och bespottelse och 

en fiendskap, som ej blev tilHredsstä\ld 
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med något mindre än att till slut föra 
honom upp på korset. Hans out
grundliga och outsägliga kärlek drev 

honom att gå denna svåra smärtans 
väg för oss. 

Vår Frälsare gick denna lidandes
väg för att bliva vår försonare, vår 

förlossare, men han gick den också för 
att vi skulle i honom äga en alltill
räcklig förbarmare. Vi veta, att han 

känner vår nöd, ty han har burit den. 
Vi kunna alltid räkna med hans med
lidande i vår nöd, ty han har ej upp

hört att bära oss i kärlek. Han är 
nu ständigt inför Guds tron för vår 
räkning såsom vår överstepräst för 
att bedja för oss. Och i denna hans 
bön äro vi ständigt med alla våra an
gelägenheter inneslutna - l Jesu 
bön, han som alltid blir bönhörd. I 
sin oföränderliga kärlek och i sin stän
dig förbön bär han oss genom alla 
våra djup. 

Finns det en själ, som i sina synda
djup ropar till Herren, är han genast 
där för att giva av sin förlåtelse helt 
och fullt. Är en själ full av oro, an
fäktad av tvivel, är han genast redo 
att giva av sin fröjd. I sorgens mör
ka tider tröstar han som ingen annan. 
I svaghet och brist stärker och hjäl
per han. I ensamhet och övergiven
het är han vännen framför alla vän
ner. Han har alltid Gileads balsam 
för alla svidande sår. Ingen är lik 
Jesus, då en själ suckar utur djupen. 

Det är en ljuvlig tröst för varje käm
pande själ att veta, att vi alltid kunna 
räkna därmed, att han stiger ned till 
oss· i vår nöd. Han väntar aldrig av 
oss, att vi skola försöka arbeta oss 
upp till honom, och då han kommer , 

vet han alltid råd för allt, har han all
tid hjälp för allt, ej tillfällig hjälp, 
utan hjälp för evig tid. 

Ur djupen, genom djupen, över dju
pen bär han dig. 

E. F. ' 

Hemiörlovade medarbetare., 
, 

Under sista tiden ha vi i hemlandet 
lidi t smärtsamma förluster i lederna 
av trogna vänner och förebedjare : 

Kyrkoherde S. E. H a g b e r g som 
nästan ända ifrån missionens första 
begynnelse givit oss ett ovärderligt 
stöd; fru E m m y W i d m a r k som 
i likhet med sin man i livstiden då och 
alltsedan burit missionen så varmt på 
sitt hjärta ; godsägare M å r t e n T o t
t i e som tillsammans med fru Tottie 
varit så hängiven missionens sak och 
så uppfinningsrik i att vinna medel att 
främja densamma; kommendörkapten 
A. C a r l h e i m G y l l e n s k i ö l d 

som med sin fru alltid älskat missio 
nen och följt den så troget i kärlek, 
samt slutligen fru N a n n y R i n
m a n som ända in i döden älskat och 
bedit och burit de enskilda missionä
rerna och deras barn och hela missio
nens sak så rikt och fullt fram till rök
altaret. För alla dessa tacka vi Her
ren. Vi ha ägt dem som trofasta, vär
defulla medhjälpare, och vi äga dem 
allt fortfarande, fastän de nu blivit 

befordrade till högre tjänst . Herren 
hjälpe oss, som ännu äro kvar i stri
eI.en, att troget visa oss som 'deFas ef
terföljare, vilka genom tro och tåla-
D'od få ärv'il löftena. 

E-. F . ' 

j 
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Svenska Missionens i Kina bibel· och ungdomsvecka på 
Sleninge den 1-5 augusti 1928. 

KU rsledare: :\Iissionsförcståndarc E. Folke. 

"Steningevännerna » är en helt ny 
grupp inom S. M. K. - Det enda vill

koret för medlemskap är att tillbringa 
några härliga sköna sommardagar på 

Steni!1ge - i sanning mycket enkelt. 

De två sista åren hava nämligen där 

anordnats sommarkurser med sam
manlagt ett hundratal deltagare 

och dessa utgöra nu S. M. K:s Ste

ningeväriner. Det stora önskemålet 

med Steningemötena är, att dessa 

måtte få hjälpa oss till en sådan ställ
ning till Bibeln, bönen och missionen, 
att vi i vår mån måtte bliva medhjäl

pare i S. M . K :s arbete för Kinas 
evangelisering. 

Ä ven detta år hoppas vi kunna ord
na ett Steningemöte - i början av 
augusti. Och nu ville vi utbedja oss 
en handräckning av alla missionens 

vänner: Hjälp oss att samla deltagare! 
På Steninge ryms en stor skara av 
ungdom och en liten skara av äidre. 
Den senare kommer vanligen själv

mant, den förra måste vi försöka att 
nå på olika sätt. I denna rastlösa tid, 
då särskilt de unga slitas mellan så 
många stridande intressen måste det 
vara ovärderligt för dem att några da
gar i lugn och ro få komma under det 

inflytande som brukar vara rådande 
vid dessa möten. 

Följande rader; som äro skrivna av 

en deltagare med tanke på Steninge

mötet sommaren 1926, ~tergives här 
att de m å säga vad de kunna till än 
flera: 

)Na lure n har a lllid rör mig varit e tt 

Guds lempel i högre grad än n Clgon kyrko
byggnad . På Slening(' lilla utsikt sbcrg [i ck 
jag erJ'nrn som ald ri g förr, vad Gud har 
,11. l sii gn den ,;j;'i l, su m söker H onom . Del 
"<l e ej bel'g t:ts dimensioner, ty de "oro 
obetydliga, ,om s tämde si nnet till andal,t, 
Ul ;lll sommarmorgonens skönhet i förening 
mcd a lla <le i ntryck, c]Pssa dagar giYit mi g. 
- Dit upp leder en skUitg;ig skogss tig, 
slingrand e sig mell an raka och allvarliga 
furllst<illlmar. Hedan där var högtid. Dilr 
lIppirra n utbreder sig Mälarens J'järclar i 
lll orgonsolcn . Fullkomlig stillhet rader. 
(' n s tillhet, SU lIl meddelar sig till var och 
eli aV de tidiga va ndrarna. 

Det "ar m öte ls sis ta dag, och för mig 
giilld e det a tt mcd Idarvaken blick åler ga 
ut i vard agslive t. De många bevisen p;). 
vad tro och kä rlek verkligen inncbära, 
hade ej enda s t fö rv å nat och gripi t mig 
utan ~intligen öve rtygat mi g OIll, var d en 
end a lycka, so m ~i)' värd all äga, s tår atl 
finna. Och uu lj öd här uPl)e S~l ty dli g t 
rösteJl 1r:',n Sinai: du sl,all - -' - och 
du skall ickeiOch vägen låg chi)' öppen 
m en sy ntes s å sv,",r a lt vandra, tills ocl,sc\ 
lju s och krat'I: rr~,n korset sak ta sä nkte 
sig !led . 

Hjärtat s sva r blc" blott ett ödmjukt: 
'lin Herre och min Gud! )} 

Programlllet l;ommer hL a. att .upptaga: 
l"örc fruko s t: Gemensam, sti lla bö ne

stund. 
1l ;1 förmiddage n: Dels bibelstudium, lett 

",'t so m vi hoppas av missionsdirektor Erik 
Folke. dels kortar e orientera nd e föredrag . 

]>,'t ,IItonen: Utflykter och fri samvaro 
m. m . 

,]Jcducrkancle: 

Tal~ll 'e bliva ledare och h emmavaranclc 
lll issio närn il\om S. M. K. 

(juriga medaelanden. 

Se J m a j-numrel för 1927. 
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NILS OXELQVIST. 
90 år. 

Den 24 dennes har vår högt värde
rade vän verkmästaren N i I s O x e 1
q v i s t i Huskvarna fullbordat nio 
decenniers vandring härnere. Trots 

tältlivets mödor har han behållit sitt 
sinnes friskhet. Kärleken till Herren 
och hans verk har givit åt hans liven 
särskild kraft. På honom har det or
det uppfyllts: »Ännu när de bliva gam
la, skjuta de skott. De frodas och de 
grönska. " Vi tillönska vår broder än
nu många dagar, fyllda av Guds kär
leks solsken. 

E. F. 

Yi\ra hemIörloyadc medarbetare, s. 90. 

Steningeveehin, s. 9l. 

Nils Oxelqvist, s. 92 . 

..'vredtl clanclena frå n rörestandaren P~l 


fället. 

L A N D. 20 april 1\128 

Från föreståndarens på fältet arbets
rum. 
D~gcn var tillända, och vi sutto n ,ig ra 

s tycke n I<ring bordet i vår malsal, strax 
före den gemensamma aftonbönen. Sam
lalet leddes in p å Guds underbara omsorg 
om sina barn. J'l ade vi ej som misssion 
fått ett så nytt och påtagligt bevis pa det
samma? Hade vi ej just läst i »Chinas 
Millions» hurusom dr. och mrs Ho\vnrd 
Tavlor under sitt flera m fllladcrs l illlga 
bl'sök i Australien genast vid sin ankomsl 
dit, fingo den börda de kände vila på sig 
avlyft. En gammal vän till dem hade 
nämligen under ett samtal, helt stilia sagt: 
))Det är en sak, som jag har lagd på mitt 
hjärta, och det är alt under hela er vistelse 
i Australien missionen ej skall bel ungas 
med n0gra utgifter för er. Dem vill jag 
f\ taga mig,) 

))Ja, Gud h 111ler alt lita P ~ll), sade då en 
v ~lr kära vän, som f. n. är inackorderad 
hos oss. ))Jag har gjort m~lnga sådana er
farenheter, låt mig omtala ett par.)) 

Jag var en gang på resa hemma i 
Norge och skulle resa med en ångbåt p:\ 
en av vära fjordar, men hade ej mer ä n 
lio kronor till respengar . Jag ville ej bedja 
n~gon människa om hjälp, utan anträdde 
min resa, fullt övertygad om, all han, som 
sagt: ))Söken först Guds rike)), han skulle 
ock låta ))allt annat») tillfalla mig. Så gick 
jag ombord P~l båten och hörde då ett par 
män samtala. Den ene sade till den andre: 
)Det är ju ingen skillnad i priset på för
sta och andra klass p a denna båLl) )) Nej, 
det är det ej)), sade den andre. Då jag 
hörde della, tänkte jag: Då sparar jag in 
ej så litet av mina p engar, varpå jag gick 
in i första klassen, som var så gott som 
folktom, och satte mig ned i god ro rör 
att bereda mig för mina möt en. Efter en 
s lund korn en uppassare in för att upp
bära avgiften. ))Ni reser på första klass», 
sClde hnn. )) .)a)), svarade jag. ») Ja, då är 
priset sa och sä myckeb), sade han och 
nämnde en summa, uppg~lcnde till , vill 
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jag minn as, 7: 50. Prisel va r så ledes ej 
detsamma på de bäda klasserna. Nu 
gällde det för mig, huru det skulle g<\ i 
rorls~1Itningen. 

På aftonen h ade jag mitt möte, och jag 
skulle fara direkt med en annan båt så 
fort mölet var slut. J ag hörde båten sig
nalera uppe på fjorden och gick ned lill 
hamnen . Ing en hade givit mig nagu t till 
reshjälp. När jag s tod d~1r och "äntade 
pa båten korn en man fram till mig och 
sade: »Jag har litet pengar, jag ville ge 
till EL» - ».Ja tack, om det ä r till mis
s ionen, S~t skall jag anteckna det och se
d an sända Er elt kvitto.» - »Nej, det ~1r 

till dig personligen.» - »;\r det sähr t 
del?» frftgacle jag ånyo. »Ja, alldeles sä
ker!.» Därp~1 stack han ett paket i h a nden 
p fl mig och gick sin väg. Nitgra bekanta 
till mig kommo S~t och frågade mig: »Vad 
hade den där tokingen alt säga till dig? » 
- »A r han toldg?» frågade jag. »Ja, han 
är lilet fjollig och har suttit inne på hos
pilalet», blev svaret. Då jag kommit om
bord, såg jag efter vad hans paket inn e
höll och fann då, a tt det var en massa 
pengar, en tiokrona, en femkrona, en två
krona, en enkrona, småmynt, ja, t. o. m. 
en ettöring. Han var ej mera Jjollig än 
alt Gud lwnde använda honom till att 
fylla mina behov. Då jag kom hem fdn 
min r esa hade jag femton öre kvar av 
reskassan. 

* 
»Ila r jag inte talat om för Er om 'Filip

pin-Lund'?» sporde sedan vår vän. Det 
blev så ämnet för nästa berätlelse. i ·lan 
var missionär P~t Filippinerna, men till
hörde ej någol missionssäll skap , Han var 
gift med en engelska, känd över hela 
Norge, en själavinnare so m få. 

I-Jans läkare tiUrådde honom en gång 
att omedelbart resa till Amerika för sin 
häl sas sk ull. Uppskov var farligt. Pengar 
till att betala resan med saknade han, men 
han sa de, att vilJe Gud, alt ban skulle 
resa, så måste han sörja för alla utgifterna 
och gick därpå till [tngbåtskontoret och 
beställde biljett. Då dagen för avresan 
kom, hade han alltfort inga pengar, men 
gick ombord. Just före båtens avgång l,om 
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en av betjäningen pil bilten och räckte 
110nom ett rek ommendera t brev, so m jus l 
<Inlänt, och i detta brev var en penning
summa innesluten, som till fulJo betäckte 
hans utgifter. 

Ankommen till Amerika fick han ett 
brev f"[lll general Pershing, so m varit 
guvernör på Filippinerna, och som k~lnde 
Lund och fått höra alt han skulle komma 
till Amerika. I della brev anmodade Per
shing honom all besöl,a general P. i Yita 
Ilu se t i \Vash ington, där han ,'i s tades. 
Lund hade fått en ytterrocl, med alldeles 
för korta ~I rma]', m en ville vj göra sig av 
med den, ty h a n tänkte so m S:.t: »Har Gud 
givit mig den, så har han n ~lgon avsikl 
med deL» 

Iklädd denna rock anlände han till 
Washington oeh gick upp till Vita Iluset 
och bad att f[1 företräde hos general Per
shing. 

Betjä nlen sag på honom med undrande 
och miss tänl,samma blickar och fr ~tgade 

till sist, om han hade något visitkort. 
»Nej, del hal' jag ej, men bara nämn att 
det är 'Filippin-Lund' S~t f tir jag nog kom
ma in.» 

Pershing hade jusl då ett krigsråd, men 
d a betj än ten anmälde »Filippin-Lund », ut
ropade generalen: »Åh, har han kommil! 
Lå t honom genast komma in.» 

Han fördes in bland alla de höga her
rarna, och det första generalen frågade 
var: »Vad siigerfolket P~t filippinerna om 
mig, nu, sedan jag lämnat platsen?» Här
pa svarade Lund: )>.1 a, det är c] så viktigt, 
vad de säga eller tänka, det viktigaste är, 
vad Gud tänker om Er, generaL» - »JaJ), 
svarade generalen, »det i1 r nog sa n!.» 
»:\r ni känd i himmelen, general?» fort
satte Lund. ».]a, det är väl ej så helt 
med det», blev svaret, »men bed för mig.» 
- »Det vill jag göra, men endast om Ni 
beder sj~ lv .» - »Ja, det skall jag göra», 
svarade generalen. ~ »Ult oss då genast 
bedja », svarade Lund, och så föll han p[t 
s ina knän tillika med alla de höga her
r arna ol:h bad och anropade Gud rör alla s 
fräl sn ing. Sin rock med de korta ärmar
na fieJ; h811 doek ännu en tid behMla. ' 

Från Amerika resle han hem till Nor
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ge o(;h besökte s taden Aalesund. Han 
kände där en troende ingenjör, som se
da n blev stadens borgl11~istare, och gick 
[ör att uppsöka honom. Han mottogs av 
en jungfru, som säg på hans korta rock
ärmar. Hon var en troende kvinna, och 
rörklarade att henries husbonde icke var 
hemma. Hon känd e sig manad att bjuda 
honom p å kaUe, men s1\ såg h on P~\ c\l: 
korta birm;lrna och lät det vara! 

I våningen undf'f bodde en annan troen
de familj, och d:) han kom dit träffade 
han frun. Hall s;ig på hans korta rock
ärmar 0(;11 förklarade, att hennes man 
l(;ke var hemma. Även hon kiinde sig 
manad alt bjuda vår vän på en kopp 
kaffe, men då hon såg på hans tirmar, lät 
hon det vara. 

S;~ gick han ut på gatan och l'i ek se en 
man, som han tyckte såg ut som en kris
len. Han gick fram till honom och fr a 
gade om h a n var en på II >rren troende 
och fick till svar, all sa yar rörhällandeI. 
Han var ock en av styrelseledamöterna i 
stadens bönehus. Lund fr ågade df" om 
han kund e få tillfäll e att tala där n rigo n 
g~lllg. Återigen beskådas hans k orl a är
mar, och den tillfragade hoslade och sa
d c, att pilföijande dag V ~l1' lokalen upp
lagen aven m ycket bemärkt talare, och 
att de följand e d ttga rna var den ock upp· 
tagen. Lund lät sig nöja med delta be· 
sked. 

Paföljande dag gid: han till lokalen, 
som s nart blev alldeles full med folk. Men 
talaren . y rites ej till. Ångbä ten, med vil
k en han 'skulle komma, hade ej anlänt. De 
ledande gingo där oroliaa av och a n. Lund 
satt nere vid dörren . Till slut sade en av 
l1l i.innen: »Utt oss s junga en . a ng medan 
vi viihla.l) Så skedd, men ingen t a lare 
synles till. »Lil.lom oss sjunga en sång 
tilb), för eslogs det. Nu var oron kommen 
till sin höjdpunkt. Då gick en av de le· 
dande ner till Lund och frågade, om han, 
som var en ovanligt god sä ngare, skulle 
vilja sj unga en s, ng och sedan kanske 
siiga nagra ord. Jo, det va r Lund villig 
lill. Han g ick sa upp i' talarestal en, tog 
fram sin guitarr och börjad e sjunga en 
s~lI1g. Det dröjde ej länge förrän hela rör· 
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samlingen va r i rörelse, och de Il es ta 
grälO. Sedan avlade Lund elt härligt vilt· 
nesbörd om sin FriUsa r e, och alla kOll1mo 
överens om att e tt så uppbyggli ;r t m öte 
hade de ej haft p fl era a r . Me n i huse t 
där jungfrun ej ville bjuda honom på kaffe. 
där siller denn a gråtande över· s in kär
lekslöshet, och i v" ningen inunder silter 
frun med bu\ udet nedlutat i de korsl agda 
armarna och gråter av samll1a anledning! 
Il , följand e dag höllö vännerna pr\ pla ben 
ett sa l\lkY ~im, som var .besökt av ungefä r 
;',ttio per'souer och vid , detta tillfiille 
insamlad's lIagra hundra kronor, S()1Il 

räckte till alt ulbyt ä rocken med de korta 
i:lrmarna mot en annan. 

,. 
* 

Vi sutto där S. \ ty.' ta, beundrande och 
jubland e. Del var sv ~,rl att skiljas å t orh 
\",lr vti n omtal ade till sis t ännu e n hi"in· 
delse fr å n silt liv. IIOli var pt\ resa i 
Norge, bodde hos kassören för sitt mis · 
sionssiHlskap och hade, som så orta, ej 
medel lill alt fara \"idar!'. »Säg till kassö
ren, S[I far dub) Så ljöd rös ten inom hen
ne. »Sök först Guds rik c», snde an annan 
röst, och hon »gjorde sill begä r kunnig t 
inför Gud». Tiden k01l1 a ll hon skull e resa , 
denna gOI ng med en lJil , som dock ;;kullc 
invänta ankomsten :lV ell tAg. Kassören 
med fru följde henne ner till bil en o'ch 
där !ingo de vänta ganska länge. Till sis t 
sad c frun : »Jag m tJs te gå och besöka en 
sjulol, varpå hon tog avsk -d och gick. Så 
kom t åge t till slut, bilen körde Inlm och 
pass-agerarna, bland dem frök en Monsen, 
s lego p ;'\ . Chauffören hade r eda li vridit 
om ratten ett tag, då fr'un, sOni avlägsnat 
sig, kom springande och kastad e . in ett 
lit e t hopviket paket till frök en Monsen och 
sade : »1'''0 det här. Dt\ jag kom uta nför 
v~,rt hus, innan jag huunit till den sjuka, 
kände jag, alt jag m ås te ga in efte r .20 
krohor till dig och här h ar du öeml» 

* 
Var nu della n ågo t a\' missionsiiltresse. 

v3rt 'at[ .komma med u'nder rubriken·: 
»1-r;ln röres l< ndårcns på [ält l'l t arbets
rum"?» lorde n!igon fr ~ ga . Ja, . kanske a r 
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frflgan berätlig:1d, m en ett är dock visst, 
all s kola Yi hll1JJU uträlla 1I~lgOt rör Gud 
av bestående _värde så , m~tstc v~ ra egna 
hjärtan förs t vara brinnande uti oss, och 
d e t bliva dl' då l)han t,J}ar med oss 13ft 
vägen». 

De senaste underrättelserna fr å n fä ltet 
Il'eclclela om elt upplopp, som d en stude
rande ungdomen p{t juldagen anst ä llt p il 
V {Il' utstation l-l siao-l i provinsen Shensi, 
Vår medhjälpare där fördes fram genom 
gatorna; man rev sönder hans kläder och 
förbjöd honom att vidare predika. Atskil
Jigt av hU:igeritdet och möblerna pil. statio
nen förstördes. Samma dag anfölls katol
ska missionsstationen i Sianfu, varvid 
l \'enne personer (kanske blflnd dem en 
utländsk pr;i~t) -dödades och flera såra
d . HLiruvida protes lanternas lol, a l även 
a nfölls ' ar mig -f. n. obekant. 

Till mi ssion.ss tati(lneo i Tnngcb,owfll har 
anmälan kommit om alt de kunde återHt 
möblerna som lagits dälifrån. · Gosskolan 
:i mnade de öppna -pr, nyåre t. 

Peking d. ~21 ' januari 1928, 
A.ugust Berg. 

'" 
Fr~'n S'. M. K:s fält. 

Brev fran missionär Carl Blom: 
När jilg sis~ skrev, på!3iek den hinn

liga evangdisalionsvl'ckani staden. De: 
haue uldelat en hel del inbjudningar och 
personligen sa mtalat med va rje motlagare, 
s ~, att, det var ett goU lörarbe le. Det bör
jade emellerlid snöa, just då mötena skulle 
börja, så att inga uloms t<l e nde kvinnor 
kunde komma första dagen. De följande 
dagarna kommo dock några, och de had e 
goda möten om än ej slora. 

Sedan har här hållits särskilda möten 
för väckelse bland de troende och u[lgra 
~iven för utoms t~,ende, vilka bjödos per
sonligen, likasom var fallet med kvinnor
na. Det var ganska fullt hus v::tr aftoD , 
och ?Ila Fei-wen från I-lonanfu predikaDe 
m el , l t ·värme. Han sy ntes pcks~, vinna 
geh ör; m en vi ha änm, ej sett några di
rekt}1 fqlkter av dessa' möten. Att pörja 
med fruktad'e m ånga, att hans förkunnelse 
var lik den aclventistiska Pingslrörelsens, 

men han gav snart lydligt besked om, alt 
vad hall ville väcka va r samvetet, och all 
ingenling annat än en genomgånde bätt
ring och övergivande av synden fordras 
för alt männi skan genom tron på Jesus 
skall komma i ett rätt förhållande till Gud 
sa mt få fräls ningens fröjd och kraft i li
vet. Han har nu mölen tör barnen i våra 
skolor, och jag hoppas innerligt att det 
s lå ende i hans framställningssätt skall 
kunna väeka dem mera upp till medve- ' 
tande om det pe r sonliga behovet, vilket 
lätt skjutes åt sidan, när de dag efter dag 
ä ro vana a tt höra Ordet och lära dess 
bokstav. 

Ma Fei-wen känn er sig sä rskilt av Gud 
kallad alt som kringresande predikant 
lil a n visst distrikt tjäna i församlingarna 
jusl för det andliga live ts väckande och 
upplivande till mera nit i He rrens tjänst. 
Då vi emellertid ha så begränsade medel, 
att stationernas och distriktens mes t träng
ande behov av vård kn appas t kunna lill
godoses, lär det bh svårt rör vii I' mission alt 
ge honom hans underh å ll, men h a n säger 
sig själv vara besluten att gå den väg 
Herren visat honom, om han också m åste 
tigga sig fram fråu plats till plats. Han 
tror ej alt Herren skall l[tta honom göra 
delta , men om så skulle krävas, s[, ä rhan 
villig, Nyligen, berätt a de han, hade han 
en förnimmelse av att H erren under bö
nen sade till honom: »Jag skall tjäna dig». 
lIan förstod ej alls vad det skulle betyda, 
ly han var van att tänka, alt det var han 
som skulle ljänaHerren. Kort d ärpå fi ck 
IHln mottaga flera gåvor av olika slag, 
och nu törstod h an va d Herren menade 
med att han skulle tjäna sin tjänare. D et 
var förs eendet med levernes nödtorft, och 
nu ~tr han ;;[, viss på, alt han kan få detta 
genom kineserMI, om Herren så vill, eller 
genom särskilda gåvor fr[1I1 missionsvän
nenIa, a vsedda Iör elenna sorts arbete, och 
jag vaga r ej p ~, n flgot sätt aVl'tJda honom 
Irån a lt följa elen väg h a n ser vara I-Ier
rens väg för honom, Iastän det synes en 
förlust rör vårt arbete. Han är ' dock i 
fullt san1[Qr;s tånd med QSS, så att det icke 
bli r brylning eller leder till söndring 
arbetet. (For!:;.) 
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Nordisk Akademisk Missions
konferens. 

(gymnasister ~iga även rält att deltaga) 
kommer på inbjudan av Akademiska Fri
villigas Missiunsförbund i Danmark, Fin
land, Nurgp och Sverige att hållas a Bir
keland nära Lillesand i södra Norge den 
V-Il juli 1928. 

Som Lalare lwmma att medverka [rån 
Sverige: Kyrkoherde G. Arbman, j\'Iis 
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Redovisning. 

fi)[' m"tlel influtna till gra\'\'al'den på missions· 
,,·kl'. ~alh. Högornal\;; grav fr . o. m. den 16 
Illn,." L o. m. d"n 1~ aJöd!. 

'rl'i:III ~ Jlod 710: ii~); fnill Kristianstad .!rlll A. G. 
1:" : Eli viill i Vadstena l: -; V. B., V,,,I,,I'·I1:I.
e" _; ~;En viiu» 10: -; H. B., AllJy :" . '; I;. H., 
Ou<;.." - ; s. n., Niissjö, 50: -; M. L., Jkpg. 
!(): -; H .. L., lClrlsl,ogoa 12: 7;'; M. B" ~thlm, 
.>: . : L . r" SlltllU, ~O: - -i S. ,l., Ol'ebl'o, 2:,:-; 
~I. H. Rjörnö, 5: -; O. M., Duvbo, 10: : L. 
~., Horå.. 5: · G. och A. :\f., Visby I 10: 
SUIIlIII" kr. 90.: ·IU. 

sionsdirektor Nils Dahlberg, ;\oIissions
direktor E. Folke och Pastor Nils Ro
den; från DanmarlC' Sogneprest J. Bang 
och Missionär Lange; iran Finland: Pas
Lor Muroma samt {rål! Norge: Professor 
O. Hallesby, Alb. Luncle och Pastor Ole 
B. Meyer. 

mand de ämnen, som komma att be
handlas vid konferenscn. kunna nämnas 
följande: »Jesus Kristus - världens Fräl
sare», »Missionsläget i Kina, i Indien och 
i Afrika», »KrisLus och ' den muhamme
danska världelll), »\'ilka lärdomar ha de 
senaste åren givit missionen?», »Världs
missionskonfcrensen i Jerusalem Hl28» 
\)1 skolen få se större ting än dessa», »S ', 
här är jag! Sänd mig!» 

Anmälan om deltagande siindes till Med. 
Kand. Lars ViLus, Lidingö, före 15 juni. 
Ansökan om resebidrag insändes före 1 
juni. Anmälningsavgitt 5 kr. fl postgiro 
2212. 

Bedjen föl' 'fnissionitrerna! 


Sk1'iven till missioni11'et'1Ul,! 


Missionstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 1928 i sin 33:dje årg:ing. 

Orgau för Svenska Missioneu i Kina, 
ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 
under medverkan av Ma.rtin L·inden m. il. 
Utkommer med 20 nummer om året, samt 
in nehåller uppbyggelseartiklar, bibeltitu· 
dier, brev fr. Kina, uppsatser för ungdom 
samt missionsnotiser frå.n när och, fjär· 
ran, m. m. m. m. 

Tidningen kost:u: helt år kr. 2: 25, 3 
kv:u·tal kr.I:' 75, halvär kr. 1: 25, 1 kyor· 
tol kr. O: 90. 1 månad kr. O: 65. 

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

PrenumC1'antsamlare, som verkställa 
prenllmeration å. närmaste postkontor, er· 
bålla, mot insändande till expo av postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6·tal ex. meD 
då intet friexemplar. 

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

Provexemplar erhållas gratis frA..n . ex· 
peditionen. Redaktionen. 

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

Telefon: 44 59. Norr 22473. 

INNEHÅLL: 
Hall förde dt'm genom djupen. - Hemförlo\'ade medarbetare. - Svenska Missio
nens i Kina 13ibel- och Ungclomsve ·ka . - l'\ils Oxclqvist 90 år. Från missionii 
r erna. - NOl'di k Akad emisk Illissionskonfcren~. - Redo\'isning. - MissionstitI 

ningen Sinims Land. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm. S,·enslw Tl'yckerinktiebolaget. 1928. 


