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2 SINIMS LAND. Ö januari 1926. 

G U D F Ö R O S s. 
Hom. 8: 31. 


Nyilrstankar för Sinims Land a\" rektor Joh. RinJlWIl 


Gud ["ör uss' hall den sanningen lll.l 

pa nytt inY~lrstjd sHI oss tnf'd h}ipnnd 

S;ISUIll den i o('h rör .~ig iir hiipnads 

\iickande '?· 

När D,ivid behö\de ö\"('niildigas ;\\ 

Guds umiitligll ~torhL'l och ,I\' sin egel1 

litenhet, synes hall ha haft för qllla att 
tillbedja, icke i hlls gjorda ,IV miinni

skohiinder, utan i Guds egna händers 

tempel. Resningen, utsträckningen och 
omfattningen diira"(' samt glansen och 

kraftcn diiri - allt delta ledde hans 
tank,lr till del mest förunderliga, at! 

den (j·lld, som bodde innerst och överst 

i dL sadant tempel, kunde sa tänka på 
oss smil miinniskobnrn, att han hell 

stiiller sig pil \;\r sida, "isar sig "ara 
[ör oss . 

Paulus triinger , som lIlall klIIIde 
\'iinta, djupare ned i sill lilllJcdj,tn. För 

honom ler sig iekl' v,i r olH'tydliglwl 
s,isem dl'! me:-:l rörunderliga, di't han 

\·Htnar om att Gud iiI' fiir oss. Han ser 
\"iir syndaskuld som den ' mc'sl skäran
de motsatsen till Guds \iisen och \"år 
syndaorelllighet som det mest mänsk

ligt sett oiiverli.Omliga hindret mellan 

Glid och oss. 
Och Yl'1l1 av ess. lliil" vi lala l'vighels 

ljuset bryta sig in i vårt inre, kiinner 
sig ej riirvirrad ,lY all dpn ondska, som 

di-ir rör sig. S~I HingC' \"i iil1I1u ickt' iiro 
litsa tla filr de sV{lralT freslelst'rnn, ter 

sig v:irl hjiirta SOlll l'l1 stilla"tå endl' 
damm, vi:;<;crligen glilllmande i sig en 
mängd orl'nlighet. men som dock ('j 

u h ·('e1da r några osunda gaser, förr ii n 
([PI111;1 clamlll gl'!lom de s\"{Il·art' l"restel

serna uppröres. Da rörskriickas vi ÖH!' 

all elen »arghet och illfundighet », som 

ckljer sig i dt människohjärt:l. 

Och dock - det iir det häpnadsviic:· 

kandl' - GlId förfIlar sig med oss och 

lyfter oss upp lil! 'iig. lrvckande oss. 

till sitt hjiirta. 
Om han, ön>r :111t :mn:lt helig o~h 

riittfiirdig, är tillfreds, \l'm kan då för
döma, frågar aposteln , v. ::13. Om hall, 

den Allsmäktig(', stiiJler sig på även den 

svag:lstes sida, måste elef vara för mer 
~i.!l alla dem som äro emot. Om den 
Allvise lMer all t det som möter ess. 
'iamverka till vilrt bösta, måste det vä
ga mer än J)åde vår egen och andras. 

. dilr~kap. 
Däri ha vi dir frid. Gud riittfärdigaL' 

den scm 1ror pa Jesus, på honom som 
id,e skonades utan utgavs för oss alla, 
v. 32. Men huru sintlIe vi ha kunnat 

tro dftta och låta det giilla , om ej Gud 

sj~·ilv sagt det? Varifrån skulle vi ha 
fått frid för våra samveten, om ej Gud 
sjiilv i oss inandat sin frid') Gud för 

oss, betyder t'j elet en fridsgrund, vars 
fasthet vi knappast ännu mer ~in anat 

och utger det ej möjligheter för oss nU 

få uppleva ett fridsårsol!l aldrig fön" 
Ilti dira hjiirt:1n') 

D~iri har kiirlekenlill honom Sill 

springkiilla. Vem skulle kunna skilja 
ess I"nl11 Krisli kiirlek, \-. 3:') " Dennn 

kii.rll'k i nlm hj~irtall iir i<.:ke sj~ilv

uppsprungl'll, iir icke l'll brUIl)1 ,.j 

"iji·i[v<\ ~'L'iivt. iiI' icke rns genklangen 

hos oss av hans kiirlek till oss. Nej . 
den iiI' ;> llfgjll[en i oss genom hans he
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lige Allde , som bliviL oss gi\·Cll . l) Gud 

Iwlt på din sic!;l. Öppnar ej detta IIL

sikh'r till clt lll'lt nytt kiirl<'ksliv nDch'r 
det nya ~1ret<) 

Diil'ifran komma dc outsägliga suc· 

karna i vår bön. Ar Gud för oss , skulle' 

lian icke d~i själv ur djupelI i oss Stl 

Slicka och mana till bön att "i , Väll

LInde delta av honom , få erfara , huru 

bönen och förbönen uppstiga som en 
yarnwattengcyser inom oss . Vad ha 

ic-kt' \-i som ('1\ lllissioIl att bedja om 

lllldlT ett nylt ar sådant som 1926 artar 

~ig att bli! Bönelöften och bönemöjli:.:
lIetcrna ligga däri, ntt Gud är för oss . 

Ingen kan fördöma oss, ingen k;\l 

skilja ass från Guds kärlek och intC't 

;lY allt deltn iliYf't och arbetet k,lll 
övermanna oss, om det största av allt, 

att Gud är för oss , får yara störst för 

"'-Ira hjärtan. 

"A·ven från l dag ar Jag den samme." 
Es. 43: /3. 

Aven från i dag är jag den samme, 


Herre, är det så du säger mig, 


0, så hjälp mig för var dag, som randas 


T aga della dyra ord av dig! 


Hjälp mig minnas vad du hittills varit 


Under alla dessa år, som flyll, 


Ställ det dag för dag för ögat åter; 


Gör det åter för mill hjärta nytt! 


Trofast har du följt mig alla dagar, 


Som en Fader älskat, vårdat hult, 


Fostrat, undervisat, tuktat, straffat, 


Med ell hjärta utav kärlek fullt. 


Dragit mig, som du förstår all draga, 


Hem till dig genom nöd och nåd, 


Visat mig det mörka syndadjupet, 


Men ock djupet av dill kärleksråd. 


Och hur har du icke ständigt möll mig 


Med förlåtelsen så full, så rik, 


Helat bristerna som ingen annan, 


Sagt till tvivlets mörke ande: Vik! 


Ja, hur har du icke lällat bördan, 


Burit mig och den på samma gång, 


Gjort mitlhjärtafrill och lärtmigsjunga, 


Lärt mig jubla, trots allt tidens tvång! 


Sådan har du hittills varit, Herre, 


Och på nyll du samma löfte ger: 


Aven från i dag är jag den samme 

Skulle jag begära något mer? 


Hjälp mig bloll all tro och taga vara 


På den nåd det löftet innebär: 


Hur det växlar allt, ja, allt på jorden, 


Du för evigt dock den samme är! 


Ur "Samlade sånger" av L. S. 
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Vid årsskiftet. 
,\ Ier s lil vi vid eli ~lrssl,i[[ (', ~lell del ii I' 

e j bara i'trlalct. so m bli\'it elt alllial. \'i 
paminnas p tl ll1~llI ga siilt, att hel a lid s läge t 
iiI' e lt annal. r.led sLil kunna vi r ä l, na oss 
bl a nd dem, )\ UPPCl vilka ticlerllas ä nde hal' 
kummil», \Ied lank e på lid e ns allvar, Hl vi 
tillropa varandra: \'akell , bellj e n' \ ' aren 
r edo ! Ty den st und , I ickc menen, l;oJll
mer Människosonen, 

Det ilr, sO ln g{llI, har ,för oss i v il l' mi s 
sionsgärning varit eli hiindclscrikt elI', och 
h ä ndels ern ,l h a va <t\'Jöst ,ar<111(lr8 P ~l elt 

s~l dallt siill och i dt d clant lCllljlO, a lt v i 
aldrig kunnal förlllsc n<! gu t i ul\'ee1dingen, 

Del är e lt ll11d('l', ett s lorl unde r , a ll 
vi ännu Ul s l,\ ];:\' <1 1' P,l v ,lr 1eg uch i 
den gäfJling, Ilene n g ivit-. lro ls allt h OI, 

all oru oc h ,dia sY iiri g h e lel', Den ,idla "i 
(l en hal' s,HIs 1I1;lli hind e r', lrOll h ,l r fölls 
i miill gas hjiirl ;llI. ])('1 har t. o, Ill . p il vissa 
trakter försporls ('ll s tark hllngl'r dler 
cyangetium. 

Av a lll all döm;l iiro (le ll ~\'ilL\ helll
sökelsens dagar i K ina en friilsningSlid fö r 
hela folkel. ,\'Iol sv<lr ,\ v iil Yi llerrells rö r
Yiinlningar P,) oss i d ell a liigc') 

Ett mycket s lu rt iimne lill l<\cJ;s iige lse ör 
llet, alt vi klllln;ll i frid öppna v,i ra skolol' 
och alt vi Eli t glii dja (lS~ ilt all forlf a r'ande 
iiga föräldrarn as och \II\grlomen s Jöl'lroen
dc, Diirtill 1;0111111 e r, a lt ];i\ l'lrl;ells band, 
~om för e nar dr ]; risln <1 m ed missionärer
na, 11'0ls slarJ;;1 p{I[]'eslning ~II' brdlit. IJcr 
r en vare loy och pris t ör s ~tdan n[lr] , 

Och h ii l' IlE' mlllH hal' rit'! kiil1ls, a lt lIli s 
sion sar\)elrt burits ay mi ssione n s vänn er 
med salllllla k iirlek. SOlll unde r gi'lIlgna ;'11'. 
Offren ha no g y,lrit bin nhara, IlIcn de h a 
givits i salllma villigh e len s and e som förut. 
,\labasterl'laskor ha brulits, och iinkan s 
rl y rha ra sk iirya r h a ya givits, .\tt ge nom 
kiirlckens oCkr verket kunnal [orlg~l, S~l 

som det gjort. iiI' elt linder, e li uncler ,lY 

n å d, el t HIldeI', som sln'tlar IlY (juds '11'0

fasthet. 
Pruy \ta ej ull'hliyil lind e r i'tr c l, ])l'OY för 

t,i la mocl oeh 11'0 , Sy aghct oeh s jukdom ha 
legat so m (' Il lllng börda p il fler a a v v<'lra 
sysl;ons sl;uldrol', sysl;o n, SO IU si t Yiil he-
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höyas i arbe lel , som Yi ha s <l sYårt att Val'<l 
<l Y m cd. Delta framkallar behoy , fö r vilbl s 
fyll a nd e II e rren giYit oss ell yäg, bönelIs 
väg, Tack för hFilp i b ö n' T a ck rö r hjälp 
genom offer, gen om symp a li, genom k il rlck~ 

Och pa sammrt g;tng vi Yilja siinda all;! 
y,ha dyrbara vänner en yarlll la cl;samhc
le ns hälsning, bedja vi a lt i[yc n linder eld 
;"1 r, so m ing:ltt , forlfar a nde f~l v,1I'a etl lllcd 
Edcr i dl' lH'liga s gelllcnskap. 

F F. 

Herrens vägar. 
.. ·Jag sk <t1 1 gi)j' (l <tllet Illill~l L'l.Tg lill 

ii P pn " \ ;ig:u· . .les, 'l!l: l J. 

I [erl'cn h fdl er alllid P~l alt göra UJn n;t 

gu t. U e l som den ena dagr' ll Y8 1' e ll bcrg, 
blir ll iis la dag CIl Vii;;. lktla iiI' ej elt IJ(:
v is pa bris lande m ii lrn clhcte nhct hos h o
num, ' ,1rS högr a h,md kan <1 111ing för 
yanlila , ulan iiI' lY iirlolll en yttring ay 
h ,1I1S a llvi sa llla!;,1. ,\lll liY innebä r för
v a ndling, i rid all ]j,s[a];t ul'e rn ;1 ömsesi
digt anpa ss~1 si g dler v;lrandras utve<.:l;
Jin g , S;l il l'O uc l;s t, v iix.l in gal'na i \ iirl
den ond;riJlg oss och i Guds riJ;c inga 
lund" jlhllllösa oJllslörlningrtl' ulan omlhl
lIin g ar i lid c ns rullbord,m, jl,\ del a tt <l lJl 
P,'l varje pun];t mil tjiin a Glid s syHen. 

Ar 1920 inlriiIfade i llordviistra Kina ell 
bland de sv;lrasl l' jonlbiivlling,H, so m ob
serverals i v,\r a d aga l', Eli s lor (l ej ay 
provinsen Kalls llh ödel a des uch fÖI', a nrl
la d es iinrla lill oigen];iinnlighel , och OlT\

kring 200,000 lll iinnisl;or förlor"c1e liyet. 
)) Yar[ör s];ulle detta förspilla s?" - Del 
visade sig all dct s lora flerl,drt blrtnd dl' 
död a d e voro IllUhamllledaIH'I' och bl a" nd 
dc nl en, so m nlr d en (!J'iya nde kraften i 

CJl s[l llImanslulnin g ay inflylelsc r ika män, 
vilken fijrber edde en allmiin res ning ay Ki
na s nlUhammedaller. Dcn niill, som kOlli. 

v ar u jiilllförlig t mindre till den , s om <l Y
värjdes gcnom led a rnas uch de för1cdd,h 
död , Nöden \Trl;alle ock si't 11I011aglighd 
föl' eyangeJilll1l b flde hos kin eser och 111\1

!J ,1 1I11lWr! a rll' 1', uch i synnl'l'hd rl e sellare 
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s:'go, lil,som de kris tn a, Guds hand i det 
, om sl, ett , 

Y{,r s törs hl sv<\righ et, d,', vi söb , be
döma h ~ind c l se rna i det lI änaranele, ~ir 

;lIt vi ej kunn a se dem i per spektiv, Yi 
kunn a e j uppfall a deras inbör des förh ~d

landc, och s~\ h änd er det diirtill , a tt smf, 
",kel" sky mma bort /l ögot oä ndligt mycket 
viktigare, Della seende endels ii I' i ej 
I'inga gra(1 a nl ednin gen till myc],et av det 
som hiint i Kin a linder de t gå ngna {II'et, 
lIIen det iiI' otks:t orsakell till mycket av 
\:lr ok lara llppfa llnin g a v det hända, Sil 
har t, ex , samm ~ll1 s tötningen Hl elI a n poli s 
"ch uemollqranter i Sh anghai kOllllllit att 
intaga en myck et Iramskjllten pla ts i syn
r ~illet , UIH!e I' det all el en i s jiilva verkC't 
(' lIda st v<l r ell slags bli x tbelysning p:, en 
punkt av stiilllnin ga r och s lä llningar, vill", 
iigde ~ in motsva righ et pe, varj e plats, diir 
industri oell skoherksarnhct sa mlat lI1ate
riel föl ' l, olJlll1unistisl, t nationalis ti sk pro
p aganda, Ia stän känslo rn a av ordnillgs
lIIakten mes tadels hindra ts [r:1I1 att ge sig 
"ttryck i hand ling, Il akgrullclcll av med
\'eten och l1l ~dmedveten an ar], is ti sk agita 
tion iiI' av mycket s törre betydel se än den 
('Ilst aka detalj, som :,dragit s ig lI ppmiirk
" ,mhe tell, Denna r Öl'elses p;itagli ga be ty 
delse för dell l, r is tna mi ssionen ligger deJs 
diiri, att den med na tiona lismens vapen 
"ill bekämpa al lt, som kommer utifr å n 
och ger tillLill e till utl ä ndskt inflylande, 
deJs - och i synnerhet - dilr i, ,1tt kom
Jllllni slIl en motarbeta r allt, som ä r ägnat 
att fostr a laglydnad och trohe t gentemot 
det beståe nd e samhället. r b:,da dessa a,,
",eenden a nses I,ristendome n vara dc s, k. 
rea kti onära kra ft ern as m edvetna ell er 
omedvetna tj ä llar inn a och ~ir av denn a 
lIrsak till sa mmans med andra r eligioner, 
Jastän i h ög re grad , föremål fÖl' en intell
'i iv religi onsfien tlig propaganda . 

\Iot samma bakgrund torde m a n också 
beh öva betrak ta det förh :Ulandet, a tt e tt 
<Illtal missionsskolor mäst s tä ngas, emeda n 
,tåmnin gen bl and eleverna och deras a n
höriga fö r tillfäll e t o'möjliggjort arbetet. 
LiJw sä h änger d ~irnled tillsamma ns vissa 
kristna församlingars opposition mot mis
sionårern a, hittills för eträ desvi s dc engel

ska, s,l al' dc i ell del fa ll tillkä nn agivit 
sitt utträde 111' den med mi~sionen fö r 
bundna församlingen - ) "i ha beslutat a tt 
hädaneHer ej bevista gudstjänsten i engels
m~inn e n s kyrka » - , och i andra fall upp 
manat mi ssionärerna a tt dr aga sig till
bal,a - )J det vore bäs t a tt Ni m ed det 
sna r asle res te heIn och överlämnade ;H 
m issionärer, so m yerldigen älska Kin a, a tt 
komma och frälsa det»), Diiri lorde även 
;Hminstone till en del finn as förklaringen 
]J:' ge neral Feng Yu -hsiangs Ir iimlings
fientliga s liillning, dä h an t. ex, siiger sig 
i h~indels e <\\' ett kri g llJ ed En gland skola 
bliva den förs te att draga svä rdet. r d,essa 
rall spelar ellJell ertid en a nll an vikti g fal; 
101' in, niimIigen rä ttIä rdi ghet sl,nwet. Ge
Jlom p a rtisL" o full s tändiga eller oriktiga 
framst~i1lnin gar ay h istorisl,a f ö rh ~,llanden 

och samtid a tilldragel ser har de t av kri
stendome n fos trade r iitlsmed\'c!and e t tvin
ga t de kJa s,;e l' och indi\'icl er, om vilka h ä l' 
iiI' fdga, ;lll intaga s tiillning gentemot 
lIlissiOll iirerna, emedan des sa genom cge t 
o (örs t,i nd eller l, inescrnas mi ss förstånd 
kommit att identifieras med p olitisl,a och 
ckonomiskn metoder, som ej synas kine
se rna förenli ga med kri stendomens an da, 

Det ]Jolilisb lI}Jplösnings tillsU',ndet med 
inbörd es kri g och rii\'ares oh ejdade fr a m
lart h " r blivit s,i a tt säga normalt diirnt e, 
och m an har under dl' senare å ren hli vit 
5,', van vid dithörande företeel ser , a tt m an 
frestas a tt glö rnm a dcssas fonn and e in
verkan p~, folkkaraktären, Grymheter och 
förtryck fr[,n dc för tiJlffdl et maktägandes 
sid a [ra ml,all a fönildnin g och hårdh et i 
sinn cna , P[\ sa mma gång ås tadlwmm es 
genom de snabba oml,astnin garn a både i 
maktst ~illnin g och förmögenh etsfö rhällan
den ett s ta rkt häHla ncl e av personligheten 
obe roend e av ställninge n, All ege ntlig 
klass- eller s tå ndsskillnad upphör, och för
h ,jllandet m ell nn ö\'er- och underordn ade 
beror h elt och h öllet }Ja ömsesidig förd el 
ell el' till gängliga lIl aktlllcdeL Allt dell a 
å tenerka r helt naturli g t på kin esernas för
h ~t11nnde ' till utlänningarna och bla nd dem 
även mis~ ionä r e nla, Dessas ställning är 
ej Hin gre den självskrivn e a ndlige led ar ens, 
Der as hittill sva r and e politi ska och ;:tndra 
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riitlighel er ~'nses nUlllera SOlll medgi\"llll
rJeIl, (hir di: ej hdt förLis tas. l Yi lk el fall 
som hel s t blir dcr<is inflytande helt be 
roende aY deras personlighet och ämhetcls 
Yiinligh<"l <1 " l,incsernas uppl"a ttnin g om 
dess prakliska Yiirdc. 

\[ an m å ej röru lldr as, om alla de~sa för
h ;l ll ,l nde n le sig som skyhö ga berg, Yilb 
s I, i Yiigen rör gudsril;cls frarng~lTlg i Ki
11;1 , och om mission ~irer och missiollSY ~in

Iler, som rölja med UI'Tcklingl'n, frest:l s Ci ll 
rörlora hoppe l, ju Iller de betrakta dessa 
nut id a uppla go r a,· den J;jnes iska mureIl. 
Och lik"äl rinn cs det i yarjl' s;~dant hind er 
('n god kärna, SO Ill I,an Ijäna a tt befr[imj il 
H errens yerk , och so m diirfiir iir yiird n tt 
helllii rka s och anYii ndas. 

l sjiilYa kalllpcn mol det bes l[,cnde iir 
ett s{,d,ln l frö clolt. Det iir frihetsbegiiret, 
I,anlpell lll o l del y lll T t" ~ ngc l, som inne
biir rri"illig h clens iden], offcrsinnel, salll
hörighelen. \' i lk ;l kra rter li gga ej fördolda 
h iiruti , och huru lllot s"ar;, de ich' l':risti 
si nne o('h den kr istlig<.l brodcrsl,iirlel,en , 
fas liin dc rörls P:I aY"iigm") Dc erbjucla 
bNöringsp uukter ('j hlolt för den kris tn a 
rörk unnelse n 1I1,1I1 [ramröl' ,1/11 för den 
k r is tli g,l kärlrl, c n, el;', den såsolll :\Jiislaren 
l,ol1llller. e j för a ll 1,l t" I!eljiin a sig utall 
röl' al l Ij j n ,l. Diir linllas rrallllidsutsil,l er 
för en kint'sisk k l'i sle n rörsamIing, som Yiil 
,"'böjer' <l llt yasilJlsk~p, mrJ) ;, andr,l sidan 
b,hle Yill och kan ;d ag,l sig ansyarel J'ör 
<k uppgifter, som i och l1led oberorndel 
Ld la P <'I dess lo II . 

.\'"<:n i dcn speciell I kristna opposi li olll'n 
liggrr II ,",go I förhoppnin gsfullt. De I,ris ln il 
iiro ej Iiingn' "illiga a tt J' eIlex ionslöst taga 
elllol IIlldenisn ing lIt~n lilnkn ~jiily~l. Lid 
Y<Inl atl deril~ s lulledn illgar iiro orildigil, 
dc h a dock hör ja t ö"a sig i ;111 sj iii \";\ 1111

dersök;, hall en ,lY rörkunnelse ll rdlll ya s
Icrlalldet och dess fr ukter i dl' mellanfolk 
liga fÖrbin<!el sl' rrw. Dc söka efter det riill<l 
och reagern lnol bek~innelsell ul;'n motsya
ranue handlingskraft saml söka , om iin 
IJr is lfiilligt, lilWrnpa p il s ig sjiilY;! dc san
nin g'lr. SOIlJ gripil drill. S ii cilerfll ' e tt p1:l
kal l 's. l: 1 : JlSii II ä r den m a n, som icke 
yandrar i dl' oguu aktigas rrld orh icke trii 
drr in p ;i syndal'rs Yii,g, ej l1('lI('r si tter d iil' 
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de bespollare s itta». Nog J,'tr lil a n tro a ll 
hiiri Ligge r en traktan dlrr renhe l och 
riilllärdighel., so m ej sk<t ll s t<t lln a Yid deu 
lla lillfii lli ga molsätlning. ulan I,rha sa m
11];1 ege nsl,aper i det under nydaning s lad
da salllhälfcl, i försilllJ ligen, yill,a iin dess 
y lin' [or me l' Ill<l " nr", och i det personlig;l 
livet, 

Sjii /l 'h iinlrlscn ii r ju ock~:1 ell Icdl'nli ll 
Jlledyetallllc om plikten a ll <lnYiinda d!:' gll
Yor mall I<'1l1 s ig anfÖrtrodd;l. Den borde 
"}i l ock innebiirn , att m<111 e rJ, ~innt'f g;l
"orna ~iyen 110S ,Indra. d~ir dl' " erldigl'll 
finnas. Oell ge r oss i detta rall diirför 
hopp , bf,<! e a tl g, yorna inom den I,ill r
sisl,a rörsam iin gen skol" kOJJlma att b~ittre 

ii ll hittills u lnyltjas, oc h att (k perso nli g" 
I, rafte r', som fdn den Y;isterliindsl, a l,ris
I('nh e le ll kunlla siulCl;Js d(,lI kris tn H rör
sam lin gc n i Kina lill hFilp i dess l'Y<Ingeli 
~enlllde och uppbyggancle ycrl;sarnhcl. 
sl,ola bliya l[Jcknii lllliga och "ilJlla erkiill 
Ilande, i den 1ll ~' 1l de i s~lllnin g I;IIUII<I Ijiill<l 
<Id gellle n S<l lllma yerket. 

:\lIt s:1 s(' Yi, a ll dessa h öga bt:rg ej iin) 
hinder ulan Yii g;lr , p tl Yilb Gud g<lr rram, 
och ]l il Yilka h an Yill fö r a si tt rolk rr:1l)1. 
\len skola Ii y ~,['a med dii r , m ~l s l e Yi höjas 
d it upp. Della iir maningen till oss genom 
,d ll I'at.! Yi höra 0111 synd oeh nöd , kil' och 
strid, 1;1,1I1der och I,ritil,. L ~,t oss ej se p " 
hindrrn anna t ~ill fiir al l rinna III , hlJrll Yi 
bl nl1 a ),Ol1l1na hö g I nog upp rör <iiI hjiilpa 
",',r:l bröder ÖYC I' dem! Kanske Yi s jiih;, 
h :dlil oss rör h',gt i ,·;"trl mi ssio ll s:1dH' t(' o('h 
Y;\I'1 ege t Ii,' och diirrör 1111 s lö la \la dessa 
sy,"righeler och denna opposit ion. M" Yi 
d[1 se till, all hindret hos oss sjii h '" IIl1d<1n
r·Öujcs . l sliillc'l [ör ,d t ondgöras öycr 
IlIissrörst ;lIHI och IIlldel 'ska ltnill g hos l;i lH'
sern" böra Yi l,anske millll<lS .TeSil ord . 
l)()11) du drager dig lill Illinn es, alt din bro 
der h,,1' n,igO I elllo t dig», oc h h ,l lllll a diir 
dtrr. Si, sl,ob y j beY<lras fr t'll atl liiggil 
slöleslenar i y,ir" bröders \' iig, sjiilY a fr, 
Yanelr;l P ~I »(\en högre Yiigell » och se hurll 
Herren ]l" dell na läg riir s itl fol1, frnm till 
III i'del. 

Yi sakna ej hellrl' ('ns nu linder tr ,', ng
nriil ells tid beYis P;) " tl Herr (' ns Ande y('r
1, ;11' sill n;ldd llh yerl, i dl' Iro(' ndes hjiir
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Ian d~irLlt e . Sjiilyu(l]lolrrancle Lirlck el110t 
~f\dana missionärer, som under orolighe
terna yoro i öy{Th~ingande fara, yisar, att 
·ej alla de kri s tna ryc];ts med i den poli
tiska Yineln. Det kri s tna nillionalrådels 
<.'irkuliir lill försa mlinga rna manar dem 
<lit sti)]la det inbördes förhållandet p~t hög
r e grund iin dc upprörda ·lidelsernas. l e tt 
prinllbreY frrlll e li kri s ten Iiirare pfl Yårl 
lält lä sa Yi Iöljande: »Jag iir ell barn. 1'3s
tom och hans kära fru äro i ~1lldlig t h ii n
~eende min a kärJr ksflllIa rörii iurar. I vllre 
'och inre aysee ncle har jag erh;"dlit uera s fost
ran, Srl Hit j8g n ;"lIt min nllyarande sU'tnd
punkt. .lag är nu 27 ;'\r, och del ii I' H ,il', 
srdan jag kom till trOll. Stundom har jag 
varit i arbete, stundom studrntl, och nu 
slutligen i 5 ,Jr stått som lärare. l'nde r 
·tiden har jag genolllgftlt m ;"tngen n öd , mell 
Herren h,lr hulpit och Jett mig i yar och 
el\ aY dem. NUlller ,t Iiiser jag, d:i jag iir 
fri Ir;ln skolarbetet, ingen annan bok i\ n 
Bibeln. Sannerligen, ja g kiinner, all drll 
iir sötare än honung, dy rbarare än g uld. 
e; ud yare loy, som gett mig denna kiir
lek till ordet! Kanske det iiI' e m edan 
viinner b dja för mig. hg bedel' OC]; 5, , el t I 
j,lg Dla fa s th ;\ lla de tln sinne intill änden.» 

\'isst h ~tller Herren p rl a lt v erka i sina 
h a m s hFirl a n äH'n under dessa tider , och 
vi beh ä-vH ej misströsta .utan kunna vä nta 
dt e l' Il c rrcn s gocla och beh;l g li ga tid i 
visshet Ollt at! dd \'erl;, han begynt. dl'! 
:-,];all h ;1 11 ock fullborda . C. F. n. 

'~~~~EDJTION 
El! gott nyl! år 

tillön skas alla " iinner till SiniIII s [,a IHI. 
H ed. ber all ]J;l det hjärtligas t(' f,', taeJ;a 
alla, soJ\) intresserat ~ ig för Y;lr tidllin g 
'Od1 so n1 burit mi ssio nen i kiirlek och i 
förbön inför Herren unde r de t gtlngna 
;het. Yi vilja också beuja alt under det nu 
ingångna ;'tre t \';'1 yara inneslutna i Eder 
JÖl' bÖII vch ellL J0l 'lfal'anue f~l ll gt l Eder 
vä rdefulla samverkan för mi ss ion e ns bäs ta , 
däri oc];st, innes lutC't tidningens spridning. 

Välkomsl- och avskedsJ:l.lÖle 
hillles p;t Stadslilissionens:lo];;,1 vi cl Sto\,
torge t i Stockholm den L\ dennes kl. 7 e. m .. 
d f\ vi f~t hälsa "lira svstrar i llllla Eribsoll, 
Emma /lndersson och Elnu (/unnardo v~il

komna hem samt iivell f'l tillf fille s~lga ell 
avskeclsord till systTarna ,1lari(l l'e/lerssoll 
och Estrid Sjöström , av vilka den förra 
und er februari och de n ,e!lure recbn 
j<lLHl<1ri 11I ~'Il ,ld ;"le niindcr till I\jlla . 

F()to "0. llug'ma 11. 

](ina InlandsmissIonelIs hem i Philadelphia. 

Hemförlovad missionsarbelare. 
l uet nyss hitkoll1na numret a \' »Chinas 

:\li II iOll S» , Ki Ila Jnlandsmissionens organ, 
meddelas, alt miss ioncns sekre terare i 
Phil a delphia, t.~. S..\., H. W. Whittlesey, 
<I\'liclit. Med haliS bOrtg;ll1g h ,w Kina 111
la ndsmi ssione lI Iörlorflt en ,I\' sina Y ~i rdc

lullaste hemarhetarl'. .\ " eJ! l'lenl aY ck 
vftra, s{,\'iil mecllemrn,n av kommitt e n som 
missionärer h,1\'<1 upprepade g~Lllg e r ,lY 

honom Sått motta ga be\'is. pi'! psjäJ\'isk 
Idrlel;, omtanke och stor giistY~inJighet. Yi 
anbefalla h a ns efterliimllacle ramilj i Y;l r a 
Y~inncrs h>lgl;omst och förbön. 

Frid Yile önr h a llS minn e och Yäl
s ignelse ö \'cr h a ns li\'sgärnin g ' 

Hemkomna missionärer. 
DClt 22 elec. lauelstego j Göteborg y;,ra 

systrar Emma Jndersso l1 och Elna {;lIrI 

nordo. I s~ilb];;)p IJ1rcl dem kom [rfln Lon
elon Syster Berta Fl()dberg, <Ir n)';lnta g ua 
mi ssioniirsbll1c1idat, so m und e r nftg ra m ;i 
nadCT "is la ls pC, Kin:'\ lllbl\clsn~issio ncll ~ 

hem u~i rstiides Iii r s tuel ier ay en gelska 
s pr;ll;cl. 
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Det \"al" en siar gliidjc rör \";"tra s~~tral" del' januari lII~ul<ld för <ludra g~lngen '1ill 
all hinna hem i tid att fira högtiden i krel missionsfältet. Utresan företages med tys
~(,11 a\" dc sina. ka [lllgar(' n »Derfflingern fdn Genua den 

Vi hälsa dess,] ,"[ll'a systrar hjärtligt Y;il ~(j jan. 
komna! 

S. M. K:s bönemöten i Stockholm. 
Utresande missionär. taga aler sin början tisdagen den Hl jan_ 

Fröken J-:slrid Sjiislr6m ;'deniin([('[" IIn- Id. 7 e. m. i Betesdakyrkan. 

l "älta kroppen. 118n ork8de OCkS[1 göra 
(let sj~i]y. Sedan s8de han: 

)lNu .Tesus är jag färdig, J,OIl1 nu odt 
hiimia lIlig.n Och .Tesils kom i samma 
stund och förlossade honom och tog ho

~'.Nu-;:Jesus är jag' räl"dig . • 

Det var .1919 i april m å nad, som Ch'ao 
Ju-hoh genom dopet ·blc\' intagcn i Jesu 
J\risli församling i .Juicheng. Han V8r c];", 

(iG år gammal och. hade slått som sökan
ptt halvt år. JIans h8lta hustru - en n\" 
sönerna hade slagit henne hall döples 
1921. I-Jon var MI G4 ~lr. Alla sönerna 
\"01'0 gifta, varrör där iivCll fUIlllOS Iyra 
sonhustrur och många barnbarn i hem
met. Uh1nd dessa sökte nu de 1v,\ gamln 
sprida ljus och utså livels ord. 

D~l vi förrn ;n'et ];ommit öter fr,ill hem
Lndet, dog hus trun. HOll gick lyckligt 
hem och begrovs i överensstiilllmelse med 
d(:n kristna församlingens regler och 
ritual. 

I vintras sjllknade dell gamle Ch'ao. ]Jan 

bg sjuk dt par veckor . Församlingens 
iildste Loh och underteckn8d besökte ho
nom en dag, och h8n fick (1<\ mottaga Uer
rens heliga l18ttvard. IIan "ar S~t lycklig. 
J-:lldast en sak syntes göra honom bekym
mer. Ater och [tler utropade han: »Jngen 
~IV de mina är fräls!. Kiire Jesus fräls de 
mina.» Efter en stund sade 118n: »ITerre 
.Iesus, jag "iiI gii hem, men J"räls min 1'8
milj .» 

Efter ett par dagar kom bud, att Ch'ao 
filtt flytta hem till det land, ban längtade 
efter. lIall hade gillt öyer gränsen med 
jubel. Dessförinnan bad han att :få valten, 
ty han vill(' !,·"It" sig l'iktigt l-en, inn"" 
hnn mölte Herren Jesus. Jesus hade ju 
rcnflt hans sjiil, och IIU Yille han själ" 

Gerda och Oscar ear/eli på väg till Ch'aos 
begravning. 

nom hem till sig enligt löHl'l: »])är j~lg 

iiI', d iir skolen lock ynrn.n 
Tv,t dagar senare voro Yi pil väg till 

begravningen. Många av församlingsmed
lemmarne samlades, likasa hedniska släk
tingar i mängd. Dessn sistnämnda hindra
de oss dock ej nIan vi fingo en stilla stund 
för sång, bön oeh preclik8n, in1l8n Yi ginge) 
lill graven. 

Då vi älerYänue clärifr[lIl sade någon: 
»Nu är det intet mera ljus, som lyser för 
lIerren i denna, by.» Herren tände dock 
snart ett nytt ljus. Den 1redje sonen kom 
snnrt därefter över pe, Herrens sida. ra

derns stora glädje och segervisshet i dö
den hade skjutit sanningens pilar in i 
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h ,l ns hjärl:.l. l1::1n t-illhör nu församlinge n, 
iiI' lycklig och glad i Henen och går fli
tigt med P~l mölell::1. En av so nhustrurna 
~.vnes även dr:.lge ll till Herren jämle den 
alldra soneIl . 

J::1, Herrcll hör hön. I-Ian l<'lter oss se 
ljusglimi a I' i .Jlörkret. 

Oseo/' eOr/eH. 

Ueredda gärningar. 
D,'l jag föl' ell lid sedan \'ar ule med bi

helkvinnan i byarn:.l n{lgra da ga r, bodde \'i 
i en by, som htt l'1' K,li 1':1 ng, cn hal\' clags-

Sedan han hl e\' cn kris ten, försökLe han 
med alla medel ö\'ertala sin hustru a tt 
OCkSCl tro p [l Gud , men hon yar cn ivrig 
:.l\'gudadyrl;arc. Just d~l gick en hundpesl 
i byn. E n . dag sade fru Pe till sin man: 
)JOm du kan bedja ,[l, att Gud gör vål' 
hund fr isl;, S~l s];::1ll jag lro.» Ilan bad och 
hundcn ble\' frisl;, men föl' fru Pe yar del 
ii nd;l syå 1'1 a l t tl-O. D,'t hle\' deras bar n 
sjukt. »Kall du nu Od;S:1 hedja , sä :.l tt bar
net hlir friskt, så skall jag tro», sade fru 
Pe lill sill man . ;"Ial111el1 ha d, ba rnet ble\' 
fri sl;t och fru 1'e höll sitt löfte. 

Om alla kri slna J;incser \'ol'e som hen' 
och fru Pr. S,t skulle Kin::1 se ut prl eli 

Foto ~'l o lTis Bel'~Ii Llg'. 

1'(' (jHI koJ'/e[ llliil'U m ed X; och någ /'u {I'ån hallS by flå sl ormöt e i 
Yiincheng. 

!'l'sa Ir;lll YLincheng. Den liggel' uppe 
hlan d bergen. Det yar S~l uppfriskande lör 
sinnet alt ni'lgra dagar fii njuta .1\" cy pres
se rnas grö nska . 

l den lilla byn finns en församlingsmcd
lem " id namn P e, oeh i hans hem fin go 
\i bo . Denne Pe fick höra evangelium fö r 
lörsta gången för sex ~\r sedan. Han var 
d;'l buddi st. Han började genast fund era 
pil om ej denna liira yar bä ttre il n hans. 
E n d ag cUt h a n val' inne i staden, fieJ< han 
h ör a om )evan geJieh a llcJ1) och gick dit, 
h örne och trodde. 

annat siill, 5,'1 lä nkte jag ofla, då jag h Öl'd(} 
Pe från morgon till kvä ll tala om, hUI' 
han funni t sin Frälsa re och öye rtala andra 
a tt söka IIonom, Han har \'unnit en hel 
liten skara i sin by och närli gga nde byar, 
\'ilka saml as hos h onom I ill gudstjänst 
\'arj e söndag. 

De dagar \'i yoro där, hade \i folk om
kring oss hela dagen. Innan vi stigit upp 
om morgnarna: kommo de och frågade 
efter' oss. \' a rjc dag gingo Yi I il! någon 
by i närhelen, och MI Yi l; ommo h em om 
k\'älJarna efter alt ha tala t och Iilst med 
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],yillllOrna diil' ht'la dagcll, Y~inLadc oss l'll 
lilen skara, som Yille, aLL \"l sl;ulle ha uf
lonböll med delll. Nog Yoro Yi Lrölla 
iblalld, men gHidjen ö\"cr aLt dc Sfl g~irn;.l 

"ille höra och Hira gjorde, aLL Yi ej kllndc 
IröLLheten. Sen L blcy del ocks'I, iunan dc 
gingo yar och en Lill s iLl. Del \",n Si'l myc
ket nytl aLL rdga om och ;111 Iii r,) . 

En dag redo Yi prl ,hnor lill en hy , d iir 
frll I'c hade sill rör;'i ldrahclll. Familjcns 
sju;lrigc son oth !iII;:! fyr:l:Jriga doLLer 
sl;ulle följa Illed lill 1l10rIör~ldrarJla och 
salles diirför llPP P ll tlsncryggen. SnarL 
biL'y del1 lilla sömnig ,I" den Fimna lunkcl1 
och sOllln,lc]e , \"nn'icl man ej hade annan 
l'iid ~il1 all bindn rasL henllt' Yid sLorebror 
llled l'U handduk, och S:l gick färden yi
cLlre. 

I [ru Pvs "I1l' llI \"oro m,lllga sbl;tingar 
,wh YiiuJlcr s'lml'\lk deu cbgell, ly det Y;1I' 
markl1ad i hyn. Yi fingo ej CIlS nwlro rör 
alla, SOIll kOI1HnO och ,-ilie se och höra. 
Bland dClll yoro I.re huddisler. cn man och 
1\""1 1"'il1l1ol', SOIll yoro myekPl intressl' 
l·ade. Dc h';] ];yinl1orl1a sutLo hos oss hela 
cbgell oth Yilk cj llpphöra ;dL frflga och 
bra. Till 1l1~lIlg'l ringo "i lala dcn d;lgen. 
ly g'lrc1en "ar sLiindigt full aY folk. Del 
blcy ocksa .,euL, in11'\11 Yi ];01l1l1l0 hem, ly 
i sill i\"cr aL predika c"<lngeliuln glömde 
l'e alL sCldla ;"Isllorna, yill,eL föl' fl'sten ofla 
hi.inde på Y;U'cl uLfiirdel'. 

Fn dag ringo Yi i CII by lala lill ell [,,
milj , som yar myt'kl' l gl,ld ,tlL höra . lk 
h'iigade, OIH m ;lll OckS[l kUlldc hedja Gucl 
om jordiska ting och il1l e bara 0111 'lnd
liga. Dcnl1a f,lmilj hade hal' L en ;'ISII~I, s(lm 
lljgon lagiL 11':111 dem fÖrT '\ ,hel Yid S;llll
ma Lid . .lag Yl'! ej, 0111 ck htlc!O Gud Olll 

att J;I igen sill ;'1 SIW, rnell niisL;) dag kOIll
Iller en 11I,11l YaJl(lrallcle med ;lSI1<1I1. Fa
miljcll bindc gel1asl igcn silL djur. IlIcn 
manl1Cll rörl;laradl'. alt hall köpt del. ])'1 
dc ringo hiira, ycm SOIJl s[dl iis nall lill ho
110111 , ,'is.'ll' dl' ocks;i Y(' 111 Ijll\'en yar. Nu 
sk ulle det bli riilteg;"lIg ,1\-, oeh dd s luL;II' 
Yii l med aLt fallliljen ['I r igel1 s in ;"!sna. 

I ell anllan h,' hände , ;,It el\" p,\r I;Yin
nor s ira:>: inllan Yi kommo h,ll"l sfl OY<ln
liga drömm'll'. ' Dcll ena, som aldrig förr 
hört elL ord 'w cyangC'lium, drömde atl 

Glid sjäh l,ol11lill helllll' och U])[>111<111,1(ll' 
hellIle alt bedj,l. »Jag yrl ej y ,ld bcdj;1 

ii r» , sYar,lde hOIl. 'Gud syarade hl'lIlle tb , 

'lit ni\gon snart ~l,ulll' kOIllI11'1 lill hennes 
by och u IIder\'is;I helll1('_ 

Drl) anth'a yar l'lI Ill'TkeL g,lnllnal J;\'ill 
1];1 , sOln p,. nalten drölllI , ,1 11 J esus kOlli 

lill hellIle. D;'l Yi sl;ulk liirnna eLI he11l. 
cI ~ir Yi slalInat hela e!agrl1, salt hOI1 111<.111
rör et.t gallllllalt Lempel Illcd sill bOlllul.ls
k org. :\Iycl;CL roll; hade s;lInhlls olllJ;ring 

hellJJ e, I~' hOI1 hade' beräLlaL för dem onl 
sill dröm. Nu Yiinladc hOIl i\Tigt p,\ oss 
för all hi höra, \'L'll1 dcnl1(, Jesus Yar, ly 
hOI1 ];ulltk ej glömll1a Honolll , sOIll hOIl 

sett i sin dröm. IIon Y<ll' Sil i\Tig, ,)\1 hOJl 

];0111 I'I110 L oss och sliillde sig i Y,'tt- Yiig, 
rör alL Yi ej skulle ];UIII1<1 lJnog;'\ all bt' 

syara henllCs fr:'!gor. "j Lal<ldc lä ngr meel 
hennr, och e!l'! sY11ks 'ii' smål1in rro ll1 börj" 
];larna röl' henne. lIur underbarl alL friih
nillgcns Ijw, kall Iys,\ in iiH'11 i dell mest 
Wnnörl,adc och ol;unniga sjii!! 

Ack. hur m~li1gen HingLal' ej i <1cnn8 
sLund dtcr n,lg011, SOIl1 kunde brir;ga deIlI 
friilSllil1g('lls buc1sLljJ! Och hnr m,'lng ' I, 
ll1;JlIga iiro ej de, som ej ens försl {, [,II 

längLa cLtrl'flC'r, därför aLL dc ej binll<l 
nagoL högre och biittre! 1I1If' Yllra hj ärl;11l 
ömma för <I(,SS<l, som Yi llläsLe lä mlla all 

g,'1 sin egell "ii g, därför ,)\1 Yi är'o för 1';'1 

i arbeLet! Yar iiro alla dl' unga, sonl nll 
kUlIlle sL r\ Yie! , ',11' sid'l i 1;;1Inpell l'Iir 1;[ 
l1eSC'rllas fr iilsning ') 

»)IIörell I dt"! ej, hill' ck kl:lga sin lIiid 
Yiljell i ('ckr fii:'!J'Il'I1l<l? 

Yi, SOIll fUllllil liY i y;,r FriilS<t1Ts llöd, 
Skyntlull1 ,1l1 hjiil]l;l el l' arma! 

Lin'L iir S;'I karl - i-innu iiI' tid ;11 t g,i. 
,"cm Yit] ge sil.L Ii,', 'cm "ill dcn s1\el; rörs l,l : 
,\cJ; hur Iiinge iin dröjl'l' dagen att gry. 
l'OlllllH'f' rj rriil slli ngells limma'> " 

Cura/n n(,"~/{iIlY. 

J)r lIliinsUiqu linq r n m us ic 1/1011 k ii 1111 (I 

{ör alt kllnna älska delll; mCIl dr gudom 
liga tingen mås/e m(ln iils/,u {ör (1'/ 

kunna känlla dem. ULllSF V\SC,\f.. 

http:bOlllul.ls
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»Utöver allt vida mer än VI 

S;. \ ii.r Guds rikE', S OIll Il ~ir ("11 Il'~ ~l ll has
l;'" ,;iden i jordelI - <1" s ig sj älYl Ilär 
jorden frukl , förSl brodd, ,eclA II as, sc , 
dan illJlbilclal YClc' Hx el. 

~Llr". -I: 26, 28. 

\'ilka ul s ikler ~ig, l Yi <trlJl'IL'l ? Yad Sk ,11l 
res ull a tel bJh ;1 ay nllt. som görcs~ Fr~l g().r 

liknand c dC's sa lrä n ga s ig gä rna in p ,'t cn 
ariJC'larc i Herre ns Yin g{lfll. SY ;l rcl pa 
(\c' llI SYIlC S li gga i ckl OY 81\ anförda J] cr 
rcns on!. Yiir a ul s ikl e r ,iro lika lju sa SOIll 

ll e rrcllS löften , och i delll IilllWs inlel. 
m ö rker. Enligl lI erre ns ord sYlles C'j r c 
s ultal e l i fö r s l,l halld Y<1I 'a beroC' Jl(](' ay 
s: lnings mann e n !Hen \ iil a,' dc n ;;~id, so m 
han sar. Jluru Ill ,:lIIg a hris lC'r rinnes ej h os 
Her rc n s S:tnin gs m ä n"? !lIc n s i'lc\(>n iiI' Gud s 
('get o rd, som fönn a r all "'lY s ig sjiild 
bii ra [rll!;\», H crren s lag iiI' ulan bris t. 
Guds egc ~ liygiyande o n l iir cn ];rall lill 
f6ilsning för Yar och e n sO Ill Iror. 

\ 'crksu.mhel en i s/ac!PJ[ h<or sisl a liden 
g i "iL rn y c!; c'n anlednin g lill gWdje och 
uppmunIran. ,\lIt sed a n Yl );o nllTlO IIc d 
J'r:lll be r g et , d ii r Yi h ad C' en lid s r e), r ea lio n 
dl c r (le n J; rii" ~ ndc Y~"lI "(' n med dess o r o lig
hC'l e r . ha Yi 1" ;111 e rl",lr;] , hllr !Ierre'fI öpp
nat dö rrar, so m Iörlll yoro s l ~ingd 'l . Y ~l r a 

r egelbundna g uds tjä ns le r h ,l ynril m er iin 
y a nli g l Yii l bcsö kla iiyt' n ,'IY s i·I(l<!na. SO Ill 
eljes l cj bnll; a k o mma. D e n siid , som \1 1
s<'tddes UIHJcr y[u'cn s o rolig hcler. sY ll es bör
ja spira . lJnde r I;rigcl h ii r had e Yi slalionC'n 
fy lld ;IY roll;. SOIl) ej Y[lgade Yi s l,lS i sin a 
helll , och m (i ten rö r dem h ä llos lY " gflllger 
om dage n. D e t synes ha m(' (h 'c' rblt lill all 
Vi'l(' '''l 1I11ress e Iö r ey a ngcllullI hos m {lII g a, 
och 1"0 11; , so m eljcs l aldri g I;om hit in o lll 
<ir8 u ö rrelr , hink s ig rÖrSl;l, ya d Yl yille . 
Yi Yiin[ <I , a l l den llp pspirandC' bro dden 
iiq: n sk a l[ bär,l a x: och I"ullbo rd<ll y e le i 

ax e n! Bibl a r oc h l; ri s tli g IiUeralur h:l r ö nl 
('Il liYli g dl c rfriigan . En m indrc lokal, 
liilllplig fö r m ö le ll och Id asser, h a r bli,il 
sl ii lld lill Y,hl rörfog<'ln de a y en ,lY ya r :l 
Iro end c' in o m s lad e n . Dcn fy ller e n upp
g ift Ir ill1 e '<lngcli salion ssy npunl;l, en ö r Llcn 
iir belägen elt g0 11 slye l; e f611\ Yii r sl ,l lio n 
i e n. tiill bebodd d el a y sl <'l tl C' ll. 

vågat begära eller tänka.» 
r :h/ulionernll . ,\rbe lel p a ul sl ali o n e rn ,1 

h a r i s lo rl s e ll YCl r it g l ~idial1dc. I So ng
h s icn ha r lIerren glyit .c \ang eli s len Il en 
SIHlell lao l11)"c1;C'11 uppmuntra n sis l" li
d en. !\;' g ra ny a Iroc ndc' h a ];Ollllllil lill 
gl'n o nl a nOrd ll' lI H.l e <1" bibclkla sser och c n 
h old örsälja re, som j ag underh MIi t n[lgra 
m ;lIla t!er p {l friYilli g,l g <iyo r , har sfdl gan 
ska m yc kcll ); ris llig lill c rnlu r. Dc lro cn
des länge n ~irda ö ns ka n a ll dä r El ('n egeJl 
s m ,'tsk o la lill s t,'lnd sy nes IIJI börj a n ii rm <l 

s ig s in fullbord a n. 
I y ian g har )i k;lled cs elI par nya lroe n

dc ); o mlllil till 1111 de r sOlllm a ren. Ik l ny " 
hus , ~O lll ink ö ples d ii r [ö r e ir!; a tre ~'lr s e
d,.III , ha Yi rttll lJ ödl orf ligl I'Cl.l<l)"cral. lk 
Iroe nde sFilya ha gjort en dd friYilligl :'r , 
bel e och liim n,l l sin ,l bidr<l g. Yi h a förs ökI 
a ll up p lllunlr a dem gcnoJll lil e hj i\lp n\l 
oc h d ;'t . 

I IIullgshui , d iir Yi ge nom rör ra yill ' 
term läll" c rl; samhC'l rin go ing å ng [ö r 
eY <lngeliull1, h a r cyangells ten ho Shu chcn 
ya ril st a li o lllTad dc sis ta m{ln a de rna. IfalI s 
und e rhåll Ul g[ll' ay llIedel'Id n Thc Slew ar i 
E"angeli s lic fund s i :\II1C'rika. lian h a r lill 
uppg ift a ll siirsl; ilt hjä lp ::J dc p lnlsC'r , SOIll 

bli"il öppna de di rcki ge llO lI1 l ä llyerl;sa lll 
IH'len. \ 'i h 8 llU i Ilun gshui [[lIt (' II m)'c
];e l hilll p lig lo kal. som s l ~illl s lill Y," fl rör ' 
fogande a y en sö kare. DC'nn e H) a n iiI' 
C'II <l Y pl81 se l1 s förn ä mst,l m~in och Yi bed jn 
och Iro , all h ,ll\ rn {ill e rikli g l hell ],O lllfll<1 
ö " c r p il IIe r )'C'lI s s id a. 

Sk o!orno. Y '-l r <1 s];ol o r h el ];unnal ö pp 
nas ~0 rn yanli g t• och , lIerre n har h Clllil s in 
ha nd ö" c r oss , S'l all in ga s Yi\r ighel e r upp
s ltlll. De l iiI' en sä rs]dld Gud s 11:'t d unclc)" 
dessa lider, (hi a nliutlä llUS); propag,1Ild :1 
P;I 1Il ~ln ga h tdl i Kina bedri" es sil l; r a Higl. 
a ll "j ku n n,1/ forl säll ,l Y[lft a rb e le i lugn. 
I[ur Lindrade ej m tlll ga Linde)" Yi s lclsen p il 
berge l i ~O lllras, ya d hö s lclJ sJ;lIll c bä ra i 
s ill. skö lt. IIiiiniiIIs h ,1 Yi h iir endas l haf l 
<In lednin g alt lac\; ,l Glid rör denllpp munlra n 
hall g iYil. lian har g iYit oss »ulöy C' r a lll , 
,-ida Ill e r <in Yi Y~l ga t h eg j r a dll'l" l a llb,,) . 

I \"iirlrös l8 n pil ~lll lI a n skall g i\';1 o sS" all 
den "ish e l och n :",d , ,.om I; Fii\'('s '.lll und er 
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dessa tider föra lIans arbele frallliH p[t 
bäsla sätt, \" ~Iga vi med frimodigh e t se 
framtiden an. 

~[& Yi ochtl S~ISOJll eIl Herrens tFiIlare 
uttryckt det »se tiJl att vi, Herrens sånings
män, ha ren och ädel säd i skäppan» oeh 
må vi få nåd att medan tid äl' flitigt uts::'. 
den goda sädell. Då skall frukielI ej heller 
ntebliva. Såvä l de eda l-enheter vi haft som 
Ilerrens eget ord ge oss försäkran därom. 
Huru längta vi ej efter att få se bflde 
brodd och ax och fullbordat vete i axen . 

Honanfu Ho. Chilla okt. 192.'). 
Salh. Fnqbiicl.". 

ED tidsbild från Kina. 
:'.[ilt under del j,ig sillel' och skriver 

lwmmel' en av kvinnorna in till mig oeh 
säger: »En främmande har l'ommit». I-lon 
hade knappast uttalat orden, fÖlTän en dam 
rusade in. Det var en rysl;a, gift med dell 
ryske järnvägsmannen vid slationell. Undel' 
stor förskräckelse omtalar hon, ;llt ell av 
järnvägsmännen, SOln följa tilget som hil
jettkonlrollör, hade blivit slagen, varför han 
rusat in i deras rum, som var näst intill 
stationshuset. Soldaterna hade fusat efter, 
och sköto in i hemmet, varför de m tlsle 
Jly, och llU plundrade soldaterna deras 
hem. Ilennes föriildrar, som ho hos de 
unga VOI'O i livsfara, ty ropet: »Döda ut
Hinningarna» hade redan höjt s, innan dc 
unga flydde. Nu yoro dc lyckligt och Yi.il 
på missionsslotionen, \Ilen ol"on för för
iiIdrar oeh hem yal" slo)". 

Så sm?tningol11 fick jag genom andra 
yeta, hur det förhöll sig. En italienare, bil
jcttlwn trollören, som ny ss nämndes, hade 
funnit en ];jnes utan biljett på låget. Det 
iiI' mycket vanligt, alt både soldatel' och 
<lndra försöka »ljuy-åka» P ~l l~lget, men 
denne italien a re yar ung, och ville väl fylla 
sin plikt, S{l han körde av mannen . Det 
sades, <:ltt låget y,)f i gång, d?t mannen blev 
av.kastad. Soldalerna på t ~lget började d:\ 
,kjula och sH\. italienaren, och han för
sökte komma undan dem genom all här 
I1y in i det ry sl;a hemmet. 

~len delta hade ~orgJiga följdel' för ry s
5,11"11<1. Fj nog med ~llt ilalienaren blev illa 
slagen och träffad av kulor, utan deras 
hem blev plundrat P~I allt, yad som fanns. 
SHI]), L'tdor och skri"hord - allt tömdes 
på sitt innehMI. och vad S0111 <:lns<1gs y~ir

c1efullt togs, t. o. 111. sängkHiderna. 13re\' 
oeh dylikt ströddes P~t golyet. Genom yxor, 
so m togos i vedboden , hade fön s ter och 
dörrar J'örsliirts, S,t det Yllr e11 ryslig S)'II, 

Ful/salt ltiy //led !i((SsoYCI'(/rc (iuen flU lokelI. 

SOIll mötle mig, <hl j ' lg scn<lrc P;l dag C' ll 
besökte delll. 

Niir alll Y<lr plundrat, kOllI tn,lJldarillell 
och cn officer fri\n staden och förbjöd Yi
dare Y,ildsdåd. TI'o[s soldaternas hot, alt 
italieuaren sl,ulle dödas, innall de forIsalIc 
sin hird , S;'t mrIsIe dC' Iortsiilta lItan atl 
fllllborda sitt onda uppsilt. DeT! illa mi ~s

handlade fördes till s jukhuset i Cheug
chow, och är nu j)& b~ittriugsvägen. Sol
daterna voro P~l I'('S ,1 , oeh de hindrade l;i
get alt IortsäLta. tills dc yoro färdig~ 

o("h fått upp sitt byte ]l ~t t ~lget!!! 

Emellertid h;:\de dc gamla ryssal"ll<l ock
.-;i! nytt", fasläu <'IL aunat h iHi. De fingo hö
ra, ;) tt deras dotter och måg "oro hah
huggna, och det gjorde dem iin mer ner
Vösa. Lyckligtvis val- det ej sant, oeh litet 
senare fingo dc yeta, att ryktet överdrivit. 
En ljii nare fick reda ]l;] dem och J"örde 
dem hem. 

En man Idn jäfll\iigen kom ocks;i hit 
för att lala om, alt 1111 var faran över, och 
de kunde gå hem: Elget med de vilda sol
dalCI-na hade nu gatt, ungefär ett par tim
mar försenat. Men så deras hem såg ut! 
Elt pnr timmars plundring hade ej lämnat 
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mycket b'ar, som rcdan nämilt s, och dc 
hade cj mera klä'de r än vad dc hade P~l 
s ig, och det var ej mycl,et. 

Efter all den spänning dc yarit ut sa tta 
för, kundc dc ej stanna kvar i Sinan. Den 
unge jä rnvägstj ä nstem a nnen har varit 01'
Iicer i Ryssland, men eftersom han sihäl 
som hustruns Iöräldrar 11ör:1 till de »\,ila», 
ha de nu ('j n;'lg o ll plat s i sitt egel land. 

skades tilnd för den S[lJ'ade italienaren, men 
dc stackars ryssarl1<l ha ju ingen, som kml 
föra dera s lalan. 

Genom detta kunna ni första, a tt förhål
l:1ndena i Kin:1 närmast motsyara livet p,', 
en yulkan . där nä r som helst ett ulbrott 
kan skc. Sold:1ter och skolungdom äro 
Kina s hiirskare. De ha mak t(>n och a ndra 
ila ingentillg all siiga till om. 

Tåc!, IllcJdcilIle ifnill Sin(1l1s s/nlioll. 

})cra, egendom d~ir lIl;lste lillllnas, d;l dl' 
flydd e för siml liv lindan dc)))'öda)). 

Så kommo dl' till Kina , diir ha n lyckades 
b anstiillnillg. \fcn hiir har oron varit 
s tor dc sc nare ,'l ren , och ryssarna ha rä ll 
hemmct plundrat flera g'~lllgcr. I vitra s 
sköts deras tjän<tl'l' strax ulanför deras 
dörr. Nu lIar della allt ta git S~t 11ftrt pil 
nencrna, a I t de hcgiir t fi\. bo pfl lu g nare 
plats, och denna der as önskan har jiirn
vägen tillmötcs g~ltl. 

Italicnske minis tcrn i Pcking h a r begärt 

Missionens vänner i heml andet, som 
trofast kiirlck hurit ofh bär missionsarbe
te!, s. 4. 

Det politisl,a lIj.l:plösnings tillstilndet i Ki
na och mi ssioniirernas ställning p lI grund 
h~ll'U\". s. :J. 

Hemkomma nc!e och lltn'S,lIH\c miss ionä
rL'l' , <, .7,8. 

Delillfällen so m iinnu ges all delta ga i 
sko lvcrksa mhet s,häl so m annal missions
,lrbete, S. ,J,. 

Det k ärlekcns baIH] ,- som [örcnar dc 
kris tna m ed missionärl'rrw , S. 1. 

\'i g~l SVClra tidel' tillmöles i vinter, en
ligt vad kineserna sFiha s~lviil so m utlän
ningar päs!;'\. Ka nske mcr än en uthinning 
fi'tr bli offret föl ' den laglöshet, som n n r il 
der. Diirför skri\:.er jag delta för att för 
bereda eder P:I at t nödtid s tund ar , och 
Yi behöya förbön. 

Boxa rne, bek a nta scdan 1900, förbcr eda 
s ig Tör utrotandet av missionärer igen. 

Sinanhsil'n, rronan, N . Chin,l, den 1 ok t. 
1925. 

lnycborg ilckze/l. 

l 
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:'Ilissioll ~in; )'lIa s \'L'fksal1Jhet. s, ö-n, 
Sinims Land , s, 1~, 

:'Ili ss ions\'ä lln e rnas ofl'cn'illighc[ och mi s 
sionen s ekonomis!;,l beho". s, 15, lli , 

(irrrfal/nn (II' rii"ai'(' 1>1 (" ' 0 f,,1'1I ty.,ka mi" 
.o..: i0niin'l". a:-;sn('jerade mpe,1 }o\:in;) Iolnnd~Jni:js:o

nen, till s;)mm ;\ ll ~ Dl 0 d mi ,ss Craig du de \'01'0 

I',i re,,, till Tatingfu i provinsen K\\'cidlOl\' 
I>('h \'01' 0 nii n). g riill se n till Szecb"'an, 'Hti, 

,'arnt> I'r,i nrö,'ad,' dem I> ~dl' p<'nn i llg;1 r och 
s.tkC'r. 

l'nin ]\""oy,<;i" l\iao , skr iver ('II :IV J,iIl Ol 

Inlands Missionens mi ,.,'ooiirer. .Tag sku lle 
-iirskiJt viljll aubefalht I iII Eder förbön ('n 
""I!' löjtnant , vilken hlev olTl\'iiml till (:'1,,1 
g'P ll orn att. lii sfI N y" testnrneulet, som ban fåH 
,1\' en a" ",hOI, fÖI'~nmliDg"rnedlcmrn;lr, Dellne 
IIllgl..~ lilan 1';001: under sin vistelse hHt' i stil 

,len på h" .,iik hos oss, H a n önskade dii ingen
ting lwlln' ,i'Jl att tala, Dill ,ill Frill ~a re, som 
han J1~'~s fllnllit. ocb om Boken, R 'll1 iir elt 
llådens segl' rhyt" , oc'h ' d"t verk, son: iir lit. , 

för t i hall' h,iii rta, il I' "l' l'klige n clt· ,\n,leus 
\'l'rk, Då hall ,'ar 1ll' l t llng t illilt., ha.n a, 
.s ina, för;ildrar att gör" allt, "llll han \'ille , 
och g';' ,,;t.l'thelst han sjiih' öllsku,lp . 'C' nd c,' 
mänga. ar levde hau .,å lunda dt ub<,', inll1(l e 
Ii,', Vid 1R års ålder Llf't'ades han aV l'lL my(" 

,kel: stark kiin,la. att han , l>orde I,illlna sin" 
l ,syndiga. \"iig-öu", o(:h han l:v tkadp;.;; \ "(? rk JgPIl att. 

i "is" mån r E' formcra sig sjiih', Han st lld e' 
1'<1d" konfll(,iani s ll1cll. lJ\ul(li"",clI ""b alld)';J. Iii, 

ror ufan att do<"k: ,' inlIiI d('n tillfrcdsst<i II (' I,,', 
SOBL hnn ,"Ide, SI"tli7(' 1\ uppg ick (·II1l'llNt.id 
Ijlls,'t rör h:1n s , jii!. o('h i l-,ri ,t ll s I>le,' hall 
('II "Y miillni ., ka, Ehuru iin nu lin::!". lir hall 

full a,' nit. utf: \'inna. andra I'ör Kri"tll.', En 
dag had,' h;ln 11Il'd s'g' [" lIl ""dr,, o [f i.,pra1'l', 
,'ilka all" kiipt p. biblar. 

Prenumerationsanmälan. 
?\'Iissionstidningen 

SI~IMS LAND 
a nmäler hänned sin 31:a i\ rg~tng. 

Sinims Land, som är organ för Svens),;) 
:'IIi ssionen i Kina, utkommej' år 1926 e nligt 
sa mma plan SOll1 det sist förflutna året 
och redigeras av Nath. Högman lIndej" 
Ilwdycr];<1n ay Erik Folke. !\'[artin Linde ll 
11) , fl. 

Sinims Land utkoll1mer under åre ts lopp 
med 20 nummer samt innehåller uppbyg
gelseartiklar, bibelstudier, brev fr fm Kina 
sa mt miss ionsnotiser från när oeh fjärran. 

För de många Yänliga uttalanden om 
vå r tidning, som tid efter annan kommit 

oss till del, ber red. att på dct hjärtliga ste 
få l ac].~a. 

D,- nu '"!rsoJ'J'f'tet na" rm"r SJ' ~ \'J'll e re("
" <,." C< • ö' ' . 

till e nvar av tioningcns Yänner rilta en 
inlIerlig vädjan om hjälp vid anskaffandet 
av nya prenumeranter. Varje ny prenu

l l 
m era nt jc ;e blott til för tidningen ökat

" 
ckonomiskt stöd. Det är en ä nnu högre 
sy npunkt, som härvidlag bör anläggas: ju 
fler nya prenumerante r , ju fl e r vänner till 
mi ss ionen och ju fler förebedjare samt 
tlcslo s lörre sege r rör hela det arbete för 
vilket Sinims Land vill vara e tt organ. 

Tidningen kostar: h e lt år h. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvart'l! 
h, O: 90, 1 l11 ~lnad kr. O: G5. S iind till ut

landet l;ostar tidningen kr , 2: 75, 
Prenullleran tsa mlare, som y e rl;stälJa prr.-

Ilumeration ii närmas te postkontor, c rhål

1:1 mot insändande till ex p, av postens 
];VittCll SC I' kr. 2: 25 för v ,lrje S- ta l ex" men 
tl[1 int e t friexemplar. 

När 5 ex. cller därutövcr rekvireras fdn 
ex p., erh i'tllcs vart G: te ex, gratis, 

När mindre iin 5 ex . tagas bör prcnll
rnera tion helst skc på poslen , 

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen'. Redaktionen, 

------~-----------------------------
REDOVISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under december 1925. 
1 " i O, K, M, .-\, lill .1:0 :,0 
11:) 1. Ert l' l' :..;kiird Iil l fii'r:-:i iljll iJlg'en 1110 

1'~f, . \, o .. ):ol'tleriin lO: Gr; ll~) ~ . )}i\l1l1 it· » 111 
j'-I~J. K ..\1. L\:S PnJl.~ioll~f . l iii .-\.. j·'Of:-;:,\- 17:):1. E ..\. ), ('[ 1 1 ~ 1( · 1, ), . I..!'Jl l C. (; . rpps;!l u 20 

!WI'!!=-' tlltd t' dl . I:): - 17:,4 . Il. .J.. c; !'iJl t'li1ll'J'~ ::11 
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1,:,7. 
17:.8. 
1739. 
171iO. 
171il. 
1-;fi2. 
Jifi:t 
171i6. 

·l7li7. 
1'ljH. 
17t;!). 
,"I). 

KoJI. :.t ""dra· K. F. l ' . K. , SI11I", 
}~. P.o ~li)IIIUo 
Solbel"~i.I 0«:11 \ 'ij:-; urbctsfön'lIillg' 
HolsbY III l'g
» l : r Gnd~ I'il.;:n riJL'l' åd » 
) En V:1U fl'åll lanue t » 
Hah. pit Il. S. O. 
Koll. "id H. I T 

• IVos hrsi)k i Bor!!' , 
holm 

n:o v id fI:o Brcdsiitl'H 
]):0 vid ti:o Hl1Jt,t e n s knli" 
1}:0 vid 11:0 Lå ll g- Iö(s 1\.\:r l\H 
n:o vid tl:o i Fiir.iestn deJt ö : ,!), 

Skogshy :1: 8:;. A lgoolsrltlJt Ii: l :•. 
\[örhyJ ii n.c-i.l ri: 2.~). L'Pl'kakn :): 7:), 
'rin,C'sdal ;1: 92..Filra :): 69. Pe l'~lLii:-.; 
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J A G Ä R v Ä R L D E N S L J U S. ~ 
" te r tal:"tdc J CSll s t iIl d <'nI och 

sade: 'Jag lir vCi rlucns ljus; den 
SO lll följe r m ig, han s ka ll för 
vi sso icke vaudra i mörkrf't. uta n 
öka. l ha,·a Ji'·cls Iju :; .·" Joh . 8 : l~ . 

Dessa ord utgöra en grundsanning 
i evangeliet. Den kunde uttryckas så: 
Vad Jesus är, är grunden till, vad vi 
kunna bliva och äga. Och detta är en 
fast grund, ja, en evigt fast grund 

Evangelium säger oss, vad Jesus 
ä r. Evangelium säger oss t. ex. at t 
Jesus är försoningen för våra synder. 
Därför kommer försoningens ord till 
oss och till människorna på jorden, och 
därför är vägen in i helgedomen öppen 
och fri ända fram till nådastolen. 
J e s u s är försoningen, den för evig
heten gällande grunden för vår förso
ning. 

Evangelium säger oss också, att 

Jesus är vår rättfärdighet, och därför 
händer det, att syndare bli förklarade 

* l?öred r arr - i !;~mm'~lldrR" ._. a\" Illi,
~ ionsjö rs t · ndare E. Folke vi d ~ni. s i on shög ! i
dpfJ i BE'! e. cJ·akyrkan. tre! to ntl {'<! ng l'n 1 !)~(;. 

rättfärdiga inför Gud själv. Därför 
händer det, att brottslingar bli förkla 
rade fria. Därför att Jesus är vå r rätt
färdighet, därför händer det, att skul
derna tagas bort, och gäldenärer bli 
skuldfria. 

Evangelium säger oss också, att 
Jesus är vår frid, och därför är det 
möjligt, att friden kan fylla männi
skornas hjärtan i stället för fruktan, 
oro och klagan. Vi kunna få vå rt hjär
ta fyllt av frid, därför att Jesus själv 
är vå r frid. Ja, den är så outsägligt 
rik, denna frid . Jesu frid gör vår lev
nadsväg ljus. Jesus är vår frid, och 
därför få vi äga friden. 

" Jag helgar mig själv för dem " , sä
ger Jesus i sin underbara förbön för 
oss. Varför? - På det a tt de må vara 
helgade i sanning. Helgelsens verk, 

som för männniskor är omöjligt att ut
föra , att verkställa, det verkstälies 
därigenom, att Jesus gick offervägen 
för att på den vägen bliva vår helgelse. 

Det stå r också, att han är vår för



SlNl:--IS LAl\lJ.Jtl 

lossning. Ja, Jesus vill vara allt för 
oss hela vägen! Han lämnar oss ej utan 

han följer oss ända fram till döds

flodens strand, för den som skall gå 

elen vägen, och ända fram till det ögon

blick, när basunen ljuder, för den som 

får leva till dess. Vad Jesus är, det är 
grunden till, vad vi kunna bli. Låtom 

oss vila tungt på, ja, riktigt hålla ess 

fast vid denna välsignade grund . 

I vår text säger Herren, att han är 

världens ljus, på det att den som föl
jer honom, icke skall vandra i mörkret, 

lltan hava livets ljus. D~rför att Jesus 

är världens ljus, kan var och en, som 
hå ller sig tätt intill honom, få göra 

den erfarenheten, att han själv blir 
ljus. J a g ä r livets ijus, säger han. 
Låt oss lägga märke till, at\. Herren 

Jesus här brukar mycket bestämda 
ordalag. Han är angelägen om, at t 
vad han säger, skall bli riktigt klart 
och fast , varför också den apostel, som 
återger dessa ord , använder språkets 
alla resurser för att riktigt inpränta 

den sanning, Herren Jesus här uttalar. 

J a g ä r. J a g ä r världens ljus, 
"äger han. Möter oss inte här ett un
derbart budskap, som livligt erinrar 

oss om det tillfäilet, när Herren själ v 

steg ned från himmelen för att möta 
sin tjänare i Horebs vildmarker. Då 
M:oses frågar Herren, vem han skall 
framföra budskapet till Israel ifrån, 
svarar Herren: ,. Så skali du säga till 

Israels barn. J a g ä r har sänt mig till 

eder. :? 

Det är " J a g ä r " som idag sän
der sitt . outsägligt ri ka budskap till 

oss, älskade vänner. Det är Jehova. 
Det är frälsningens Gud. Det är han, 
som såg sitt folks ångest och nöd, och 

som inte bara såg det, utan som steg 

ned fÖl- att hjälpa dem. Låt oss lägga 

märke till att i alla utsagor om sig 
själv liknande denna använder Jesus 

samma starka uttryckssätt. " J a g ä r 
livets bröd. » , J C! g ä r den gode 

Herden.» " J a g ä r uppståndelsen. 

och livet " , o. s. v. 

0, vad det är välsignat, att vår 

Frälsare har tala t så till oss, som han 

talar i detta ord och i med detta ord 

liknande utsagor. Han vill säga oss, 

att vi först och främst få stanna för, 

att han ä r Gud Jehova, förbundets 

Gud, frälsningens Gud. Han har sagt 
detta, för att vi skulle få en fast grund 

att stå på, för att vi skulle få ett evigt 
evangelium. Det är endast det, att 
Jesus kan säga om sig: Jag är, som 
är ett verkligt evangelium. 

Jag är världens ljus, säger han. Vi 
få därför lyfta vår blick upp till vår 

gudomlige Frälsare, och vi få stanna 
i tillbedjan inför honom , som är Gud, 
inte en Gud, som fjärran är, utan en 

Gud som är nära. Vi få skåda upp 
h ans ansikte, och där se hans ljus. 

Vad det är stort, vänner, att slippa 
ha mörker till föremål för vårt seende. 
Det finns någon, som gärna vill vän

da vår blick, så att vi se blott mörkret. 

Men vi slippa följa hans ledning, ty 
jesus säger: Jag är världens ljus. Oss 
Er den nåden given, att få stanna in

för ljuset, som strålar ut ifrån Jesus. 

O ch vi få mäta ljusets styrka, vi be

böva ej mäta mörkrets. M:å vi då stan

na inför Jesus Kristus och låta honom 
vara vårt ljus! Näl- vi se på Jesus, 

som är ljus, j a idel ijus, då tändes lju

set inom oss. Då bli vi lösta ifrån 
;.<J1t mörker. Ja, då bli vi själva ljus. 

i 
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Ljusets evangelium är ett rikt evan

gelium_ Det har förkunnats ibland 

oss under denna juletid. Det fo lket, 

som vandrat- i mörkret, skall se ett 

stort ljus, och för dem , som bo mör 

ka skuggors iand, är ett ljus upp

gå nget, det är julens budskap. Hur 

mörkt man än tycker sig ha det, hur 
svåra förhållandena än äro, det ljuset 

skingrar allt mörker. Jesus Kristus, 
han som är världens ljus, har en out

sägiig längtan. Han vill med sitt ljus 

tränga in i det innersta av vårt vä

sende. Vill du släppa in det sanna 
ljuset i ditt hjärta? Två dc dunkla 
fönstren, öppna Gvi tt din dörr' Ljuset 
vill komma in. 

Det är välsignat, när det blir ljust 
ända in i hjärtats innersta. Men är det 
ändå inte så med oss människobarn, 

att vi, fastän vi viija låta Jesus lysa 
in, ofta ej låta honom lysa över allt? 

Den stora frågan ä r: F å r J esus komma 
in överallt, i alla vrår och vinklar av 
vårt förunderliga hjärta, som är så 
obeskrivligt SV2rt att komma till rätta 

med? Jag är världens ljus, säger han, 
och han säger det som Frälsare i dag. 
Han skall säga det som domare en 
gång, men i dag säger han det som 
Frälsare. 

Det finns ingen större välsignelse 
än att Jesus får lysa in i hj ärtat. Den 

människa, i VClrS hjärta han får lysa, 

skall h a va livets ijus. Det är också 

e t t underbart rikt uttryck. Det står 
ej: han skall bliva upplyst. Det vore 

"tort det, men Herren går i sin godhet 
är,då längre . Han säger: Den som 
följer mig, han skall hava livets ljus. 

l<rär Jesus får lysa, som han vill i 
människornas själar, då stannar ljuset 

kvar. Man äger d å ljuse t, ja, det ljus , 

som är livets ljus. 
När täckelset faller en gång, när 

evighetens ljus strålar fram, blir det 

inte då så, att det, som Jesus fått giva 

ess, det han fått verka hos oss, det 

skali stråla fram med en förunderlig 

glans. Men det skall ej bliva något 
vårt eget ljus, som då skall stråla fram. 

Det är han , Jesus, som då skall förhär

Iigas i sina heliga och visa sig under

bar i alla dem , som hava kommit till 

tro. (Forts.) 

Sparbösselörnningar. 
Söndagell dell :~ j j.l ll. Ydr jui~~i {) llsh ög fid 

lil cd s jJarbiissC' lö lJlllin g" ,II1Ol"dl1 cld i l'/"aniis_ 
,·i d Yill,e ll llli ,;s ioil iir ~!. Lilldell had e rör
Ill 'llH' Il'alt [;1 l ll C'( h· " I' k,1. ])l' llll a ills,unlillg 
il llJnl g ll' I;r. li7:i: ·111. Trcllolidage ll ;I llo n l

li ades, ""'(llll l"ii nll l\H'dul'lals i d e llna lid
Iling , l'll likIl ande hög tid i Jlel ('~ rl((bJr1;Ul 1. 

/:It;/" (I !la[a ll .'l, S/ o ('/,h c' [nr , da i SP'lrbÖSS 01 · 

,,('h o [("C'I·g<lYo !" l ilJs<llJ1l1 Ia ll S inflöl !) kr. 
~; I j :>: l:L "fi ss ion iir Liml011 II ,H!e sl·dall (]CIl 

X jnl!_ il\"i.~ 11 liirll1 ;·llll'll a ll l"a yal·'1 lned Vill 

['11 Ini ss io nss llllld im'd "p;lrbössC löIlIIlin g_ 
;JlI o]"(lll n rl a,· F,y /" !;o/,,· iidc /"l1a ]Ju I~unys lw[

li ten , fr :lll ,ill;l'1l 1; 1". :!I!:l: ~)() ii\"l'f" liiITl n '·II' 
lill s. ~r. h. 

l' ri'll ;l Ila dc'ss<, llli ss ic Jl s:; l.rllldn gUJlllll <l 
'·i upPlllunlrande It:"lgk('.ill s ll' r l) c: /t bedj a all 
h iirillcd r,'t nll;tIa d l varml la ck lill missio
n e ns '-ii Il Ile)", ,-iIJ,a p;' r1 CII;l < iiI s lödja or-h 

dellag,1 i lid arbdl'_ HeJTe n a n[ör lroll "i 
oss. \-i bedja ocksa ,rll r,l ]Ji'l lliilll <I Olll . 

all s [l~'riJiiss01- p ;l jJC'g"ii riln \;o 'i ln ads t"rill c r
h: t1l ;ls [l· ' IIl '.;tl" l':'lwdilioll. 

Välkomst- och avskedsrnöle 
'· ~ Ir den 1:\ dCIIIlCS ;lIlon lllal il\" S- .\l. h . 
]la Slacb lll i s~ioll e lls lokal ,·id Storlol·get i 
Slocl;llO l lll. Dcl Y;lr l'll ; l v Gud r ikt YiiIsig
Il:l!l lIli<si')llssllllHI. 0 111 Yi!k('ll ,·i i ll iis l:1 
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!lUlJlmer hoppas att l,unna Inl ör a fullstän
digare refera t. 

Utresande missionär. 
Fröken Eslrid Slöslröm ,1Yl'eseJ' , ,'. Gud . 

den 21 jan. ];l. 8.1::> e. HL rl'~"1I1 Slud,holm 
lill Gcnua rör all därifr,'ln m ed angal't'n 
DCI'IlJiIl!-;l'r utresa lill l':ina. Yi anbdalla 
henn e och hcnnes resa flt mi ssioTls\' :ill llcr
roa s förböner. 

En väd.ian. 

Ett mindrc an lal ay fl rets mi ss ionsblcn
der I-lans Sljärna i Östern finnes ä nnu kvar. 
D å k alendern ickc hlott ii r en julkalender 
ulan en missionsbok med innehflll, ,;om 
sWIldigt beh[tlll'r s ilt Yiirde, Y;iga Yi göra 
cn yörd s,lITl h i.inYiindelsc till Yara yänn e !' 
Om en lilen handriickning mbl s pridande l 
ay (len ,HcJ' s l ~l(:: nde uppl;lgan. 

Prenumerationen 

P~l Sinims Land fort gil r. Elt innerli gt lack 
till alla som hjälpt a ll skaffa' prrnullIeran
lrr' 

SparböSSClIlCdclll, s. I(). 
I'röl, cn Sjf)s lröll1 och hcnnes ulreS'I, s. 20. 
Sinims Land och S. M. 1\::s mbsiunskn

knder, s. 20 . 
E\' all gcli S~llioll ~a rbclcl i lllar "ka lk Fcngs 

;1 rmc , s. 20 L 
Hancheng:- och llo,"<lng-rörsamlingamas 

2 lllission ii !'er, s . 23 r. 
Det ni.irY8rande ji·'!..(ct i Kina, s. 24. 
Dc under no\'('m!wr p[\ Killa JnJandsllli s

, joncn s stationer (I Öpla (l00 kin" 'e rna, s . 2-1. 
Kina Jlll a lldsmi s"ionr ns ledare, :'1[1' I[oslr, 

och hans !'rsor. 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera å densamma! 

L A N D. 

Evangelisationsarbetet i mar
skalk Fengs arme. 

Den frå n sina resor th'en i ." 'rr igc kjnde 
kri stn e kin e '(' n, pas tor .l[arCllS Ch' cll g, bar 
til l Göteborgs V eckot idning stin t följande bre,', 
~o m HNL iöt" sagdn t idni ng godh ets fullt ti ll
s t iillt 0 3 . Vi t m att m ån!!a !l" Si o ims La nds 
Iiisare med intre3. e s kola t H!!fl. ,lel a v bre"et
inn ehåll och införa det d 'id(; .. iiH'tl 1, ;[1. 

Dyra Yiinner i J es us Kri stus ' 
:'lIed honom, so m fUrm fll" göra m er, 

j a, lflngt mer iin alll yad Yi IJCdj a eller 
liinka, ener den kran ,SOJl1 iir YC I'barn i 
oss, hOllom tillhör äran i iör!'amlingen 
or;h i Kristus J esus alla 515 k ler igenom i 
e\'ighelern:lS cvighe t. .\mcn. 

.Mcd dess:. ord ö!l ska r j ag giva edeJ' 
min "arma hiilsning. Dct iiI' hinge see 
d ;lll j;J g' s ist skrey lill eder. Ni o!;scrve 
,Dr säkerl min iilHlr,Hlc ::tdress . GCllom 
(~llds underbara ledni ng hava Yi !lytta l 
':~II-t hem lrån Kin gcho\\" lill Kalgall. Jag 
har liimn at skolarbctcl rör e vangel isk 
l,iänst i m~.l"Sk;1lk Fengs ar 111 l'. I aderton 
" r~ lid var j'll-( niir" fö rbund rn lllcd (!t-I 

.Harska/k FellCj Yr/ .. hsiaI1Q, 
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.1Iur.~kulJ.: Fcng i kretsell nu missionärer och kristna kiJ1eser. 

teologiska skolarbetet inom Mission sför 
bundet och jag hade så YlIxit in i cle lt:l , 
all det blev mycket smiirtsamt lör mig 
alt s1ziljas cHiri[r~lU. Under de senaste Ire 
~I ren h a r :i ag arbetat som r esande evange
lis t. och Gud har öppnat S ~\ golt som h e 
la Eina [ör mig. ~Ier och mer inser jag , 
att Gud vill <lmända hela min tid till di
rekt evangelisk tjäns t. 

E ri ~ llIs sade: "Skörden ~i r myt kell lllen 
"rtJl'l<1rlle iiro fa . I3cdjen förden skull skör
d ens Herre, ~It llall Sill1l}('I' ut [l rbet:',rc 
lill sin skörd .Y> Ptl intet skörc1efiilt tiro 
dessa ord m era sanna lin i denna arm(\ 
där det finn es över 100,000 soldater o['h 
officerare, odl överbefälhayaren mar· 
s kalk Felig Yu-hsian.~ och de flesta ,l\' 

hans högre o[i'iceran' iiro angelii g na alt 
dessa miill skola lära kiinlla I\:rislL1 ~ . DCII
n a arme iir r('(Lm kiilld öy e r lida viirl
Ilen som den. )kris tn<l armell ». I m [1l1 .c;;1 

ay seenden i'tl' della S[ll1t, oeh armen kan 
med all riill ka llas sa. Den har red all ~ ]lc

lat en het\'dand e j'olL i dc polili ska hän
dels erna. Den Yiixer till i makt och kom
mer a tt p~l\'crJ,a hela liy c t i Killa. Mell 
elen har sina s Jl eciella fa mr och bchö
y e r alldeles s iirskilt alla d e ras förbön oc1> 
kiirlek sf llJla intressc'. se,m iilsl,a Krislus 
Ilch Kina, 

T v <'lras bcsö k lc ja g m ,iuga <lY liigrc ll 
och höll siirs ki!chl mÖlCll. Fem veckor 
lillbringad c j,lg bl and d efis a llliin och lä r 
d e mig (L"I förs lå d els dr underb ara möj 
li ghricr och d C' u!miirkta tillfiillen de 11,1 

all komma i beröring med evangelium 
men ock deras särC'gna faror och behov. 
:\(arskalk Feng känner nödvändigheten av 
e tt allt m era intränga nde evangeliskt 
a roele särskilt i form >IV bibelsludier och 
unden-is n ing a\' ny rekryterade soldater. 
Dilrför m~lst(~ det eva ngeli ska arbelet in
om armen orga niser :l s och IIIJöras sys te
maliskt. IIan sände mig en enträgen kal
lelse att komma och bliva hans gene.ral 
fiillprkis t. Vi hacle elt l~lflgt samtal och 
h a ll bad mig entr~igel alt molt :J ga denn a 
k allelse. Efter my cket öyef\' ~i g allcle oeh 
mycken bön blev jag överlygad att del 
var Guds yilja lör mig alt ant aga denna 
kallel se och alt am'ä nda ålminstone ell 
eller h':l ;11' i armens arbele, 

Det kristlig a arbetet i armen st,;r UII 

d C l" ledning av det ) Krisl.na Hädet», SOI11 

h a l' bildals sedan js;:; kom lill Kalga ll. 
Jag utsågs till g encralsekretel'an' med en 
slab ay sju ~ " krelcrare under mig. ?>-Ie
ningcn iir alt l':t en pas tor för yarje 1,000
tal soldaleI' samt en sel;reterarc för yar
je lu.IJUU-Ld; dessa ;:c!\i'et('rare st,", <lnSY<l 
ri g a inför Kri s tna Rådel. R[lclets sekrete
rar e ~ l,i i konlaU med pas torerna genom, 
s tändiga resor oeh bl·eY\· ;'ixling. Yi ut· 
:\rL e ia le~..:tbö cker tör bibclsludiel', en 
s:'ln gbok or.h annan kristlig litLeralur. 

Föl' ()HiCer8rnL'~ hustrur har fru F en/-( 
upprä ttat skolor i olika cent!';]. I Kal · 
ga n tinnes en ;;" dan skola, d ill' of[i('el'ar
nes fruar' ;\1'0 :\lagd a all g~ igenom en 
[re mCllJadcrs l, urs . Pil deLL:l si'iLt hoppas 

http:Krisl.na
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"j all del kristna inflyla ndel skall 11a 

alla office rarn es hem, l'r ll Feng var sko
lans direktor, men seda n hon Himnat Kal
gan har ocksä deltrr a nsvar l ag ls pfl mi
na skuldror. 

Yi hava L n, ett 50- tal pr,hlcr arbelan
de i de olika lägren och vi hoppas att 
inOlll den närmas te fr8mtidcn få allställa 
omkring ett hundra, Vi ha funnit alt hu " 
vudvi k len i delta m-bel e är alt ansti\l!a 
den rälta sortens mön, därför beslölo vi 
alt s jiilva llppräLta en skol a, där vi kun
de utbilda rältpriister. Gud gav oss den
n a tanke i miLten a v augus ti och vi s alte 
dcn genast i verke t. En av dc första da 
ga m a i oktober öppnade vi skola n m ed 
fvrtiose x studerande, :\Iarskalk Feng hlc,' 
em eller tid ul sedd till led a r e [ör Kan s u
provinsen, :;i\ att h a n med familj m~lste 

lä mna Kalgan , D,l ö verlät han god het s 
J'nllt silt residens till oss för skolans räk
ning, Omkostn<ldcrna gfl till o mkring 
:~O,OOO dollars p r är. ,.\-I a rsblk Feng {\tog 
s ig a tt s jälv bekosta hela denna summ a, 
Och tU han verkligen icke hH r mycket i 
s in ficka, ffl vi ta ga Ht medlen friin ho
no m \'eeka efter H'c ka, H use t är m,l'cket 
enkcH, just som cn vanli g a rbetares hem , 
och studenterna ha LHt reda p,i - in
nan d e inskrevos i skoln n - al t de kom
m e a tt f,j leva pil e nkel föda och m~is \(' 

gOl klädda i vanlig solda tunifor l1l, Vi iir() 
sjrdeles noggrann a med v tu' intrödesexa
men, ford rande alt s tud entern a skoh 
kunna lit sa engelska och sk riva god ki 
ncsiska, ',Tj I' ~inla av dem ~, ll dr liis a 
engelsk a kOl1lm entarer och andaktshöc
kel' rör sig sjä lva, V,'11- stllflieknrs om 
f8tl a r t\' fl {n ', unde!' vilka d c an"änd" 
Jl1~'('.ken tid liIl studium ,l\' bibeln och dl' 
I;onfuciilll s l,a Jd assikc nl,l, P rl.- Ior Paul Pli , 
sko lans r ek tor, och underteck nad under, 
visa i J,ris tendom och t eolog i, Vi h a hopp 
OI1l ~llt Ll mol s(' :i ttio sl udenter \ ';', rterm;
nen 192G, DJ jag lä mnad e Kingcholl , 
Irodde jag, <l it jag ej lä ngre skulle arbpla 
so m JiirZll'e , men h är i I\.:l1 g'l n \ln<l rrv i
"- ar j(:):-; ;;·dcrigt'Il e huru e l}(ld~l lJi
heln, D e t iir en S ~ldall glä dje att under
,'isa delta s tora an tal intr Jl igenta och 811 
\'nrlig8 unga m iin, Ja g lacken' Gull för 

denn a förmall. Sa h a l' j ag ot.:ba a ll 111\ 

rlervisa kvinnor, vilk e t ii r e lI altrldc~ nyll 
Hrbele, Min huvud sakliga lJppg ift ii r doc]; 
att predika evangelium för sol(\rrlcrll ' l. 

Såsom general-gi ltpräs t för armen kOIll
mer j8g ofta i l<onl'akt med ämh e tsmän 
och m andariner och Ur ofta tillfä lle a tt 
prediL il e\'angeliull1 för dem, Kcl\gan ä r 
o('k s~1 ett ('entrum lör indllstrit'r, av vilk,1 
de lIesIa sttl under 1cduiug av kri s tna 
ö\'eruppsyningsl\1iill, och va r ,k lörd 8g g I )' 

jag till elt s tort j:irnbrllk !,iir a ll tnb tin 
a rbetarn a , Under cn timm es tid SI< I1' al1l 
arcele s tilla och a lla arbe tarna tiro kalb 
dc tillsammans rör 81t h ö ra cn enkel pr,' 
elik a r\. 

:\'u 1\'11' j ,lg s krivit ' l.Ildclt's lör myckel 
om mitt arbete h ä r , men jag hal' kiint 
mig \lödd och tvungen h iirti1l , för all 
klargöra min s tällning, som p;"l s in 8, h~dl 

missför~ l ii lh, 

* 

hl sak .';0 1\1 j,lg ii I' a lld eles ullröttad 1)< ' 
,lit hö r" t,d ,ls eller läsa om ä r vacl lIlJ.r
skalk T-\'llt;S politi sL1 m otst<"lndarc. hav<I 
s a;~l. Dc göra s itt ~' ltel'sla för a tt n('( l
s \'i1rl <1 ho nom P~I \'ad siilt dc kuulla, De 
hitl a p,i o('h sprida nlla slags onda ryl, " 
lell , men vi k UlJll <l skilja ll\ e\J;J, ll ",1<1 so m 
i;r sa nt ellel' falskt. S ,I m\'cket h a l' ,k l-i
\'ils o m h ans hol sje \'js\ll uch hal\ h ar kal 
Il1 ls för den »r urle>! generalen , men d" 
"IV oss som liro !neri honom varj e da g oc l! 
y~d kiinlla honom och \' c ta \"ld som P:3 g{II' 
()ll\ l, rill g oss, vi vcta icke att Feng ii I' 
"rö(b) elle!' a tt h a n hal' n;: gon fö rbindd
Sl' mcd bolsjevismen, T\' ii rlolTI. Yi n ' la 
huru h a n , b;, dc i o rd och h andlin g, för
b iuder oeh fö r söker all sätta s tOD}) för 
hols j evis men oc:h de~s p ropaga nda, J ag 
L in visa do1,ul11cnt och ,Indra handlingar, 
som bestvrl;a d e tta faktum, Det fann s en 
jJrof('ssol' vid Ye nchings ulliy ersi tet, som 
1',11' full ,)\' s~clana fö rutfatta de m eningar 
o m marskalk F e n Q, m en h a l\ var klok 
I l lJ~ all Lo mma till Kal gan f ÖI- alt tclg ä 
reda Il a "1\1'11 )J r öfh) Fe 1\ ).'. V'II', 1LJn konl. 
s;lQ oc h hörd e, Del utbrast h an entusi as
lis);I : )" \' jag S PI' huJ' rö d m arskalk FellQ 
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:i r . ll a n är röd, w e n röd ge num Jesu 
Kris ti Uod. )) DCBll e prulessor v,lr villig 
att upp giva sin goda s l ~iJlnil1g oeh g;1 in 
i ;Iri)("lcl h:ir liil" nU hj älpa dcn »\"Ö c!C'H 

ge neralen. !lan sade i sin avskedsansö
kan lill un iversitetet, a l t »b,;.de för Kin as 
framtid och den kill es iska kyrkan an scr 
jag d('[ va ra min h eliga plikt att ~ign ,1 

mig ~It a rb etet i mars kalk F engs anne.» 
Ja g förundnls clagligen ÖVC'I' all c! C' IlIH' 

krislne s ta tsmall och sulda t kan lJ ehållrt s 
i sanlling oe ll ödmjukhe t oeh i LirI el; 
l ill Glid och llIällni sko r , ll :ir jag liinkcr ]J,i 
huru rny("kel so m omger hUllOlll och som 
arl:c[al' för a lt rö r a hOllOlI1 i mots ,1 1t rikt 
"i ng. De n elld,l. förkl a ringen iir i!ll sa 
m :\ llga krislna bedja för honuI1l uch att 
kw sPlv lever sil niira (iu e!. Sis tlidn\" 
Jrecl.ag, d ,i jag ilt llIidd ag lillsamm<tlls 
m ed 110 110111, s lod han s jälv upp och bad 
Glid välsig na m a lC' n . Ha n ulgö t s itt ltFir
la il1fö r Glid för s ilt folk . »0, himmels ke 
Fader, varj e gii ng jag Lir intaga röda 
blyges jag. Jag iir icke viirdig dCIIna g~i 
va , n iir s,"t m flnga a v milt folk, m ä n och 
kvinnor, svii lt a och J"rysa denna s lund . 
Gud, fiirbarma dig (iver Kill<! oeh det 
;I. rma fo lk e t' Gör oss viirdig'l d en Ila din 
g,\va, att Yi 1l1 ~1 hli villiga a lt ulgjuta iilt 
da till elen s is ta d roppen av y,hl blod rör 
alt rriilsa v:lrt foJk . F ör Jesu skull. Amen.» 
Del var e n S;IU <l 1l tön och vid ett s~,d a nt 
lillfälk, all del" bcrörde det innersIa <I \" 

mitl hj ii rt:! oeh j ;:tg kunde knappas t sväl
ja {' n bil. 1)C'I \lI(' m a n h<lr 1111 <l It cla gl i

.1. rp/oc/; III ' / ; /"{:'/I f l"än iiiltct. 

\liss ionä r l!o/u'd JJcrgliny skriver fr ,111 
.llIicheng (k il ::2 old .: »So m P li II PPIlIIIIII

I'ande nyhet k ,11l jag n ä 111 11 i!, ,lIt H ::lI1chl'n g
oc h llllya llglö r s<1l l1lillgartl a 1111 utsä llt s i
Ila lv ii JÖrs. ta lIIi ss ioniirl'1". Det iir den 
!lynlldrt· rörsamlin!i(siillbtC'1l \\' ~I ng Loh 

ge ll liisa umkring :WU leleg ra m, siillcla lill 
honom (ran olik:.! ddar av I\.ina, och sa m 
la l,\ m ed o mkring :\00 i nflyLe lse ri ka män 
111Hkr dessa orostide r i Kina. Under aHI 
dell a ii r h <l ll S~I lug n och i siiclan jämn
yi k l', a ll han a lltid säUrr det. förs ta förs I', 
;tll han a nY iincler II) C [' än lv :1 lillun ar m ed 
oss rör a ll diskuter'l pl anl'l" för h ':llIanclc 
[1 \ ' siirsbld a IIIöten för h ela arlll(-I1. Halt 
1I1t'~if(l a cl e ('Il s pecialnrc! c r lill a ll a orfic('
]"a rl1 e, ~tli Y' lrjc m a ll viiIIta s .s l;()la JV SS II<i 

lill pred ikan en li mlll,1 i veckan. Hlt r 
liillg!: ([('IIi! s kall ro rlgå h '1r hall icke sag t. 
Seda ll \"ald e ha n och gav prii,terna li o 
tex ler: HOIII. 12 :1; ~: 3 1 -3~); 1 Kor. 15:511 
--:~l'; l Kor. ~: Il i-'- IS; .I oh. 1: 19-27; IIe". 
:):{: l - l i; .lob. -12: l - Ii; .l er. 1: -1-10; I Kor. 
~): 2:)-27; Fil. :~: l:l-lli. Nu iim omkrillg 
~l() l"'~i s ll')' ull' i hda armt-n Jö r all [ör 
oJlI!,r ilt g 11)0,000 solda ler predika över 
l!t-ssn Ilrd a\" Glid . Förcs tiill edeJ" dessa 
Sl"l' l ll'f () (;h t:i nk P"I vad s() m kall vinnas 
under de~s,\ mö ten. \[cn komme n ock 
ih ~lg hlll"ndana tieJern a ä r o i Kina. Om 
den ne m a n är llbolsjevik» oc h llröd», d~1 <i
w' r jag av h e la mitt hj~irl:l: (; ud, gö r oss 
>!1I i! ·till likadana »b()lsjcvikenl och »r ("' 
fl,, », SO ill h,11I är. Da 5koJa vi STI <'1 r t l,i 
\I pp te\':t dl' l1 \'ii rldsviickelsl' , vi så länge 
hoppat s p il n l"!1 beclit om. Gud va re n1C'cl 
oss och gö rc ()s,; trog na intill i1ncJcn . 

1': r1 tT i Kristus och h<'1ns Jvckliga l.i ~in s l 

.11"1"(: 115 r:h ·l'n.c/. 

IIIiiI Ill er! fru , SOJn Itirsa ll1lingarlla ];all ~ l 

al ! g,i till sladen lehuall rör a ll fo rlsä ll <t 
uch utvC'cld ,) 0('[ diil" pM:iil'j<l<l c l11i ,s io n~, 

;Irbe lel. 
Del g ick ej IIt ' llI la r a!" !"iir de m ~ Il. ~a 

ast~ld , ty J,a llelsc lI olld'a ltack lre ~Ir, uch 
<t \'st~lI del ii r oJllkri llg 21 s \'. mil [1' ;) 11 hem
ur lell. Hesan dil iii' ucks~ fa rofylld, 1'11 
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hergslig, som oHa härjas av rövare. M·e l! 
tIe ktinde bilda, alt kallelsen var [rån Gud 
och v~lgacle icke säga nej , ehuru de sam
lidigt från ell annan mission blevo er 
bjudna en mera inkomslbringande oeh i 
Hera andra avseenden förmånligare plals. 
Nu ha de snart varit i Ichuan ty a m ;l
nader oeh ha Sl1nt oss den gHidjanc1e un
derr iillclse n, att dc haft en utmärkt rCS ~l , 

fält ell hjärlligt motlagnnde och alt där 
Ii nnes ell hel skara sökarc. 

Församlingen har i och med deras ut
siindande för tre år ildidt sig en utgift 
P;I över 500 dollars, varlill l;ammer 
omkostllader för anskaffande av ell 
större lokal samt dl'SS inredning. Utom 
dessa utgilter ha v'lra försa mlingar all 
svara för Olllkoslnaclerna för verksam
hNen P ~I våra 31 utstalioner. ])essulom ha 
de lre sm;lskolor i gäng ochunderhiiJla 2 
evangelister, som giva all sin tid ,H ul
stnlionsverksamhetcll. Jag vil\ diirför här 
utlala mill siarn lac!,samhel lill den ano 
nyme givare, som vid i"lrels början gav 
dl hidrag lill Iclluanarbelet. Ett varmt 
tack ber jag ock alt ra sAga lill alla lrog
mi fö!"ebedjare!)) 

Kina lnlandsmissionens se kreterare i 
Shanghai , J. Slark, skriyer den 10 dec.: 
))])et ~1r iitskilliga sidor i det närvaran
de läget i lUna, salU nWlla oss atl ägna 
oss ,-tt alt framlägga (\rm inför Gud i ul
h,lIIig och enträgen I;ön. Den nationella 
Idnesiska s ludenlföreningen har beslulat 
alt upplaga en kraftig kamp emot b'islcn
domen nnde\" närvarande julhöglid. De
ras m;}1 är alt söka [örhiudrn all un · 
dervisning i dcn heliga skrin i mi ss iolJo;
skolorna och alt m ed alla möjliga med,,1 
hindra e\'nnge]ii fr amga ng. Vi hiir i 
Shanghai komma lillsammans varje dag 
vid middagsliden och bedja Gud alt OJ1l 

intdgöra del.la (if'lIdellS <.Inlopp mol m ·is
sio nen. 

Det har varit sIar uppmunlrn!1 rör os, 
alt under llovember m ' llwcl icke lllindre 
än gnn nya medlemmar gellom dopet bli 
vit införlivade mcd de oliLt församling
arna. S ~irskilt iir dN uppmuntrande i 
denna tid alt s,\ m~lnga ha mod all öppet 
])ekiinna Krislus, nll Jliir den anli-ulLiml
ska 0("11 anli-kristliga agit81ionen är S;I 

kraflig över hela landet. l\f ~1 Gud bevara 
dessa l1yornv ~inda och giya dem stimd
aUighet i Iron och i Krisli efterföljelse' 

Drt har varit en s lor gl~idje [ör oss 
alt :ius t nu få väll,omna Mr lIosie -
IZina Inlanclsmissionens ledare - lillbaka 
lill Kina stärkt lill h~U s<1 n eller s in resa 
till Auslralien. Han ämnar alt slnnna 
här i Shanghai 2 å 3 m llnader oeh där
efter fortsä lta resan lill Nord amerika, 
England och Europas },onlinent. \1:1 vi 
följa honom mcd Vitra böner' 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D, 
Iltk omlllPl' 1a~,ö i sin 31:ta c1rgållg. 

Organ för S,'enska Missionen i Rina, 
redigcrod 9V Nath. nögman undrr med· 
verkan av Erik Folke, ,lIa·rlin Linden lTI. 

fl., utkommer med 20 nummer om året, 
S:1ml innehilller uppbyggelseartiklar , b:bel· 
"tud:er. brev fr. 1\ina, samt mis8ionsnoti· 
,er från n,ir och fjiirrnn. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
k"onal kr. 1: 75. h:1ivår kr. 1, 25, 1 kvar· 
tal. kr. O: 90, 1 rnån:ld kr. O: 65. 

S'ind till utlandet kos tar tidningen kr 
2,75 pr år. 

Prenumerantsombre, som verkställa 
pren umeration Ii nlirmaste postkontor. er· 
hålla , mot in slindanrle till ex po av postens 
kvittenser , kr. 2: 25 för varje 5·tal ex. 
men d å intet friexemplar. 

1:\;[r mindre än 5 ex. tagas bör prenu· 
meration ske på post en. 

Provexemplar erh å llas gratis från ex· 
peditionen. Redaktionen. 

~~~~~vv~~~~~v-~~~~~~~~~~~~·~~~ 

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

Telefon: «59. Norr' 22473. 


~·~~~~~~~~~~~~vv-y~~~ 

I N N E H Å L L: 

.I:1g iil" YiirldE'IlS ljus. _. Friln Hed. och Exp. _. l-~\'nng( 'lisalionsarbetel i marskal]; 


l:cngs arme'. 1-'rill1 lTIi ss iolliirrrn~. - ~li~ sj Oll s lidllil 1i:~ ('ll Sinims Land . 

~""""""'~J__JV"""_"';".,/'o_""".N'_"'-""'__""-"'" 

S"ensb Tryckerj~l,tjebolaget , Stockholm, 1926. 
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J A G Ä R V Ä R L D E N S L J U S.· 

II . 

Herren säger : " Jag är v ä r I d e n s 
ljus.)) Att han är världens ljus be

tyder, att han är alla människors ljus. 

Ännu vandrar dock större delen av 

människosläktet i mörker. Huru skall 

då Jesus kunna bliva ett ljus för alla 

dessa? Skall det ej ske därigenom, att 

hans lärjungar uti sig upptaga och ' 

sedan återstråla Jesu ljus. I Jesu ef

terföljd gives åt en hans lärjunge att 

hava livets ljus såsom livets högsta 

skatt, men ej för att endast för sig 
själva äga den och njuta av den utan 
för att förmedla den åt de människor, 

som sakna den. Att få livets ljus är 

att m'ottaga et) g åva, 'som medför an

svar. Jferr,en Jesus väntar , att han. . ~ 

skall få använda oss som ljusbärare ut 

det stora mörkret. 

Det är visserligen så, att det under 
senare tid i den icke-kristna världen 

inträtt en stor .förändring, vad känne
dom om. Jesus angår. ... D å man t. ex. 
i Kina (ör ej så~många tiotal ål- sedan 

kunde genomfara stora trakter, där 
J esusnamnet var alldeles okänt, är det 
numera ej så . Huru har det då skett, 

att kännedo p en om Je~us nu spritts 
s å vida ? Jag tror, att vi i första hand 

kunna nämna boxartiden med dess 
martyrIidanden. r Missionärernas och 

de infödda kristn'as frimodighet inför 

döden och deras bekännelse av Jesus 

gjorde ~ett outplå nligt intryck på Ki

nas folk. Men på senaste tid har i 
Kina något inträffat. som gjor t, att 

* F öredrag - i sa mmand rag - :lY 1l1l ,·"ons
för cs t;md a rc E . Folke Yid miss ionsh ög tiden 
Bc tr sda ky r' ka n, tre t tondeda ge n 1926. 

Jesusnamnet tilldragit sig en säregen 

uppmärksamhet. Vi ha hört om den 

antikristliga propaganda, som för 

några år sedan började bedrivas med 

utomordentlig energi. Denna matta

des visserligen sedan av men för att 

åter blossa upp med förnyad kraft, så 

att den just nu står på höjden av 

kraftutveckling. 

Uppropet, som sista sommaren ut

gick från Nanking att under inneva

rande julhögtid över hela landet föra 
krig emot Guds folk, är bekant. Man 

skulle mobilisera alla tillgängliga 

krafter att vid de kristnas möten upp
träda och tala emot kristendomen för 

att förvirra evangeIii förkunnare. Ett 

målmedvetet anfall mot Guds rike ef
ter stora mått planel-ades. Det torde 

dock denna gång ej kunnat komma 
till utförande på grund av statsmak
ternas ingripande . Genom denna våld
samma propaganda medelst antikrist

lig förkunnelse och antikristlig : lit

teratur har den ' allmänna uppmärk
samheten blivit vänd till Jesus Som 

aldrig förr. Men skall Jesusnamnet 

bliva fört till folke~s känn'edom ge~om 

J esu fienders verksamhet? Är d,etta 
Guds bästa vilja? Förvisso icke. , 0, 

vilken skuld, som här vilar på oss! I cke 
är det antal missionärer vi sänt så 

stort som dessa Jesu motståndares 

sändebud. Sådana finna vi överallt i 
landet, . men missionärerna äro tunn
sådda. Icke hava vi bemödat oss om 
att spr ida kristlig litteratur i sådan 
utsträckning som dessa förnekare ha 

gjort i fråga om sina skrifter. Vi kun
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Martin Bergling. 

.Har/in JJcrgling, som uu anlagils till 
SYL'llska :\lissiunens i l\ina mis"ioniir, föd
des den 10 se pt. 190:1 i lIancbel1 g, Shensi, 

de ha gjort det, men VI ha försum

mat oss. 

U nder allt detta virrvarr märka VI 

emellertid en allt starkare hunger ef

ter evangelium ibland Kinas folk. 

Mörkret känns tryckande och längtan 

efter ljus blir allt starkare. Och i 

denna sin längtan sträcka de sig allt 

ivrigare efter Jesus. Det är från Jesus 

de vänta ljuset. Det säges visserligen 

många skarpa ord i Kina i dag emot 

de kristna folken här i Europa, men 

det händer blott sällan, att någon sä

ger något förklenar.de om Jesus. Det

ta faktum har just nu en av Kinas 

ledande kristna påpekat. Utgör ej 

detta en maning till oss att bedja 

Herren om den nåden att få på ett 

nytt sätt och på ett mera hängivet sätt 

helga oss åt honom, att Jesus må kun

na genom oss låta sitt härliga ljus 

skina för Kinas folk. Give han oss 

den nåden för sitt namns skull! 

Kina, där hans Jöräldr::11' (h, \crkadc. Se
dan :\farlin Bergling ~tr 1910 anlände till 
Sverige, har han där genomg;ttt 5 Idasser 
,w realskolan, en skrivmaskins- och steno
grafikurs jämte bankk\lrs och en kurs vid 
~orske Indremissionens Bibelskole i Oslo. 

l sin ansökningshandling skriver :\J a r
lin Bergling bland annat: »Cnder de förs [:) 
barna ,"t ren (på missionsstationen i llan
cheng) väckles hos mig cn om iin då oför
klarlig kärlek till missionen och missions
arbetet, vilken aldrig liimnat mig. I stället 
har den lör varje år tilltagit oeh fördju
pals i sam ma rn ~lJl, SOlJl ja~ lärt mig fa tt el , 
vad det vill siiga, att oUra s ig åt mi ssio
]len.» 

l O nder 5koltiden i Swrige l,ände han sig 
hel\ a silt hl'l11 i Kina oeh länglade tilJhakel 
dit . 

Ar 1922 fiek :\Ielrlin 13ergling sin önskan 
om ulresa liU Kina uppfylld. Härom hc
)'~illar han, all heln j'r~1I1 Il) ~.Irsliden oav
brutet IJett llerren öppna vägen för ho
nOI11 till Kina . D~l kom en av de sista da
garna i mars rlt brev Iran tV~t för honom 
obekanta lllis,iollsvänner i :':urge. Dessa er
bjö<!o honum i brevd lIle clcl till utrus tning, 
ulresa Otll underhåll elt par år fram{lt. Så 
öppnade G ud so m ""ll' pil bön vägen för 
honOIl1 till l\ina, fastän h an ej då kunde 
antaf!"'-'" av missionen , efter 0111 han ej 
uppn" lt den diirIör fa stsEilJda åldern. 

l.·nder mera ~in tre ;:tr har han alltså nu 
Htlt pröva , huruvida Guds kalldse till ho
nom alt bliva lllissionär var verklig eller 
ej , om kallelsen höll provet inför wrJdig
hetern a därute. 

Särslzilt sista hös tt'n, dft han varit ensam 
ullänning i Hoya ng och omgiven av strid 
och oro, har s~\kert för honom varit elt 
riklig t eldprov. Breven frill1 hono111 ha 
oeks{t visat, alt nöden omkring honom väl 
ocl,S ~t blivit nöd för hono111, men od; alt 
han trots allt varit lycklig och nöjd pa sin 
ansvarsfulla post. 

D,\ han nu av KOlllInill&n anl~I ,',ils till 
SvensLa :\Iission ens i Kina l1lission ~ir häl sa 
vi honom m ed gl ädje v~ilkol11J11 ('n lill delta 
kall, <l nbefaila honom [It missionsvänner
n as h ~l gkoms t oeh förbön sa mt tillönska 
ho nom Gu ds rik aste Yiilsignelse ! 
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Välkommen - farväl. 
Y~i1komsl- och <tysl;eLlskiillslor syna, y~l

ra ganska oförellliga, Dc första äro Yid i 
regel fulla ~IY gliidjc; dc senare <\y yemod, 

FÖl' missionens Yiinlll"r g<~s doc!; olla slull
der, d rt dessa ];iinslor lIl:tsle förenas, Och 
ka nskc Yiilkomsl- och ;t Ysl;edsLinslorll:t 
rör dem ej iil'o lllOlsalla bcgrepp ulan Slla
rare a\' ganska liLtrlad lIalul". 

.iIlissioniircrll<l bIlIla gliidjc, del dl' Yi.il
l;olllllas Jl('lll, llll'll i d l'}" ,I S gliidjc blandas 
ofla elI I;~illsla ,lY \"('1uod llled lalll,e p,\ 
,lr])ctcl d iirulc. ])a dc siiga rarYiil för alt 
alet' l"l' ,a ul, I;iillllrs Yiil YClllod Yid l<1u
J;rl1 p; 't skilsmiiss;m fr;1ll sli"tl;t och Yiill
Il<T, JUCIl Yl'1I10ds],iiIlS];11l lJlaud;is Jllcd 

gliidje önr ;Ilt L\ g ;1. Sil blir dcl 1i;1" delll 
i klda fallen J;i'lnslol" JJlau(\;l(lc a\' gliidje 
och ycmod. 

För nJissiolls\ iiIlIlCl"It<l i hCllllalldet lorde 
ocksa förh;'t1lall<lct \:n'a likarl;)!. :'lIan i'll" 
glad, r[;l Jllall Lil' hiiisa !IeJTCllS ljälHln: 
uch tjiiu;willllOl' YiiJ],olllna hCIll oc.:h lyssl1'\ 
till deras villnesbörd om \<id Gud gjorL 
och giir. :'1(<111 p;liidcs ol'k"l, da lkrl"l'll 
:Inyo iiplJU,ll' Yiig [ör dl'JU all g ~1 ul Iiir 
alt p;1 JllissiollsCiillcl \llliira llel IIppdr"g, 
HcI'l"rll a11J"iil'lroll 'Il silla Yiinl1l'L 

:;: 

])e11 1:1 j'II\, ~mlllar)es ('Il slor ,kar" Jni,
SiOllSYiillllcr p:t SI<l<lslllissiu11ells lol,al Yir) 
Slorlorgl'l, Stockholm, lii1" all hiilsa lrök
lIaroa .\n11<l Eril; sson och Emllla .\udC1"S
son Yiilkolllll;\' lill hemlandet och för a ll 
<iga [;lniil lill fri ',I;narna Eslrid SjösiröIII 
och :'Ilaria l'l'lll'rsson, 

KyrkolH'l"(ll' D, . [r/mU/il, S(l ll\ pOl grund 
:.ty Konlllli lll'ns Ilir S, :'IL K, ,allllll ;lnlriidl' 
var niiryar,llHle, lalade fiirst ÖYl'!" onlcll i 

2 Kor. 10: :;-3, ])ella Iiiredrag hOPP'ls Yj 

all i elt l,ollllllallde JIl11l111IlT 1:'1 inriira i 
"llll11lillHlr,lg, yadii!" \i ej !lit rdrrera dl'l
S;llll11la, 

Sedall dirC'kl. };'(!IIUlI1(/ Sk(l!l{lIl11l sjungil 
elJ solus'lllg, l'll<tde fröken L"mlllu • I /lr/c>rs
,'(J/I. som redau ,"il" J893 forsla g;i Ilgrll 
I,om ti.ll IZilla , lIon 1;lcl;at!c Iiir förböu 
och 1'11;1<1(' UIll (,lids 1I"0J"aslhct. \"id IIlr\'
S<ill i! ;\(k Gud IU\'ell ,III yar<\ JlIed alla (];I

g,II ' och Iörsiikral, all h,ll1 ingalund ,', 
sJ, lille hillllla ej heller ll ,igollsin öyel'giy ;, 

sin tjiinarill1l8, Hall Ilade ocksel varit Jllcd 
och lyfl,al ;ty alla bördor, S 0'1 all hOIl Yid 
IH'mresan Linde sig full <lY lack (leh 10\' 
lill Glid för hall' troraslhet. 

Yi ll[l])manades Oel;S;"1 all ulldct, ];01\1
llWIHk d~gar proya Guds tro1;islhl'l ocll 
prllllilldcs O))), atl det ~il" "ad Yi hchÖI";I, 
Trots all oro oeh slrid i Killa itro lillfäl
lcna all förhllma cyallgcJiu))) IlU ];ansl,c 
rikare ~ill (]c n [\gonsin yari!, Vid liillpredi
kall J\"lla~ l. ex, tiillell av up[)llliir];sal1lJll,1 
;Il!öral"e, ])el iiI' killcserna, SOlll Jllcr och 
Iller sl;ob ll"äda in i arbelel, men dör iiI' 
;innu rUIll Wr missioniirer, Slora iiro Illis
,iolliirel"llaS arbelsuppgill er, Stort ~llISy;t1" 

\'ilar ock p," den bedjande och o Irn1l1d l' 
hemförsamlingell, ]3cdjclI om djupg,iendc 
\·iic.:kl'iser och om arbela rc, som i förtrös
1al\ p;\ Gud s lrofaslhet biirga dCll JIIyrklw 
skörde11! 

Guds IroLlsla OlllY;lrdnad O))) dc Sill" 
\"ar ucks'l iilJlnct för fl"o];ell ,I/llla Er;/;s
SOl/S Yillllesbönl. Ilon bcriiltade CIi h~il\

deisl', {)III Yill;l'1I hon n, gOIl g,ing l!'t s t. 
Fil ganlllwl ];Yinna fick en gflllg, d;'l hon 

s ;lll Yid sill fönstcr, se IJralldk;lrL' ll ],Olll
111 ,\ fr~llllrusalldc , 1';1 sin 11';'tg'l UIII yar 
det brann, fick hon till syar', alt det \ ' 0.1' 

i ju~t del hm, i YiJl,ct hOIl hoddr. HOll 
utbrasL di'l: Gud yare tarl;, all j;lg fick q' 

ri'lddllingslllcdlct, il1llan j;lg Iiek \"('la Olll 
1ar<1)) I 

S'I ilade Gud i s in lrofaslhel undcr faro
fyllda lider i !,illa \is;ll riiddllingsllledlcl. 
innan farau UIIt ],Ol1llllil niira, Innan ry];
kt Olll röyarnC »Vita Yill'gen» och )S\"arla 
l,alle)\») och OIll alt <le lJiirlll[l(]c sig llll'd 

silla riiY<lrchOI'dcr n ;tll !"rÖ]'l'll Erikssoll, 
lFl(.lc hon l, ex, genom en Yiigg,tlI1Wllacl,;1 
pillllillls Olll lllr\Jlga ;lY Guds !I;l"lt'll (llll h\'
skydd och hjiilp. Da orOl1 lliirJ))~\(k sig. 
haLlt, 110n allls,t likt l,,'illllan [I nlednil1lf 
ulbrisla: C;ut! yare lael" all j;lg" fick ycla 
Ol\l riiddllingSllledlet Jörl' Llr'IIl, 

Fil hiindelse, som fröl;1'1I Frib,oll Olll

1;t1;lde. och som Yisar Glids lrol"a,la 0111
Y;; )"(lll"d Olll kinesi ska krislna oclt hunl 
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)1<111 l'a oli!;a s iii t undcl'\'isar delll, lag a 
y j oss ocb::, Irihelell att meddela lid
JlIngells Usarc, 

Eli lIJlg c\':lIIgcJisl och ell '- I"d era nd e 
\'id \'ara skoJor \'01'0 lik ]l" JI :lgra rI<lg<lrs 
c \'a ngdisa lionsres <l, De lri\'lles Sa gOlt 
l illsallllll<lIlS och s:, nlariJelack i kirk!; och 
,'nighd iillda till sisla d,lgcn :n resall, Ih 
!Jlcyo dc UCll SC om c n lilcn s m,lsal;, Jk 

""go ell l';lgel pa ClI :ikcr, DCJl CllC s" de , 
a lt ckl \'<11' ell r apphöna, och d CI: andre, 
" Il dd \'ar l'll y,mlig hönfl, Dc !J(iri~Hlc 

disJ;ulera sa kl'JJ, ol' h ju IlJ c ra dc disJdllC
r aclc, desl o s\'ararc. blc\' det för d em all 
i i Ildra sig, Fridl'll OC11 gliidjcll rö\'adcs 
irdn deJll, 

Den llllge l'\',\llgcli slcn, som SI'da n 1>c
ridlat hiirolll , började s;, s lI1:\llin go lll [l''''-i'' 
s ig, "arl'ör e"d l: tlil ddl a sl;l' , I sl illl1l'l 
inför Glid J<lLlll h an s Ilart no g s\'<I l' p:', " in 
:IIHlraJl: Fiirul had e d c \'arjl~ d,lg la gi l sig 
lid lill 1I1Orgonbiin, Dellna dag ba(!c dc 
',o\' it liingc och c'j hUllnit bedja lills:I1\1
mans, Ik h:ldl' liirSllnlll\at bC'f:~~ l g n" riidd
ll ingsnl clllcl, inlwn dc mölle 1,lI-an, })~irIör 

h ade ck lJli\il i)\,(,I'f\lllljl!<!(]e och lid it lJC
' IC'rlag, Ncdcrl:tgl'l !lic\' !'Jllcllcl'lid salulld~l 
d l tillfiillc , cLt (;lId fick lal a och lI11d<T
';is:!. GCll o m lJekii 1l11dsc förhy lt cs eld i 
sege l'. 

Ik nyligen lIl'I\l1;o\l1lJ:1 l1Ii~sio[\ iirc\'lw 

l l~!(lc s,\lund" Glids Iror;\ s l ~ l ol1l\' ,irdnad 
su m gellll'11S<1ITIl iilllnl', Ik IlU ulre sa ndc 
Sysll'arnas ;Införanden pl'iigladcs b:td 'l ~1\' 

;,i1iidj c o('h frimodighel. 
Fröken Fs/l'id S;()s/ri)IIl, SOlll l ~ tI;)(k , sl' 

lan direklör SkogJund sj ungit l' n ~~'lng, 

!Iuppad es, ;ill ingen a \' missicllh\'ii IJIll'rJla 
m issförs lod henne , cb hon ""ciL' sig '.'~lI'a 

s torligc lJ glad ö\'cr alt dCII ~ llIl\dcn iinl
' igen ]; o JllJll i t, ch h o n neJ; ,iiga fal' Yiil. 

\' iil hade und cr selll c'sler lidl' lI kiirlck i 
iiYCTflör!aJ1c1c mall kOlllll\il hCJlnelil1 dc!. 
-li e n Jl iir IIrn'rll k:t1lat ~ illa IjiilJ fl l'e all 
ga \Il och ~ll'hcla p~'t cn \'i ss leg av Guds 
,101'<1. :,kcrfidl, <h, blir s jillcll al<ll'ig ridl 

i illf\'(~ d ss l i illd ]l,t n,\gOIl ~I\ln81l ]Jlals i \'iirl
kil , hu r !Jra man ~-1I1 h8 r dct dii r, 

Samli d igl Illc(1 uJlplJrolhol'd ern Iladl' 
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(;"d Jiksom P:'l nyll gi\'il heJlne ordd i E", 
,j:2: 1:2: »I!cl'J'l'n gal' framför ede r, och I s 

I'<lels Glid ~ 1"lar edcrt I: 'lg,» Del ordet h:l 
dc gell frilllodighel OL'il lrygghcL ii\'CIl Jllcd 
lanke P;l s\':iri ghC'lc l' och ILlnglll<t1. \'ilka 
lroligen bli\'a s lörr e \\11 iin dl' Y,lI 'il för ut, 
Slörsl iiI' dOl']; dell Ilad, (;lld gi\l'l', 

Fri il;Cl1 ,1[w' ;n 1'cl/e!'''soH g;l\' i ell ];ort 
1l\l'll i'luelwl \<; rikl :lIlfi',r;l lldl' ullr~,('k lör 
~i l1 l:leks :lllll1d Iiir Yiilll\C'\', \ilk :l g i\'its 
hell III' ~I\' C;lId, H CllllCS n'sa sI; LI!lc ga öycr 
,\IJll'J'ika , u(' IJ fasli'rn hOll till en lJi,rjall 
l' j \'cJ:l1 n'sa dcn \' iigell , \ " \1' hon nll sa 
lac kS,lI l1 fi',l' :ill ItOll fick giir a del. ~red 

gliidje Ul'h rril11odighl'i s;lg h o n framat 
J\lol \'l'S;IU, ly C;ur! h:tcl l' JO" :II , :111 hans J\~ld 
il'ke sLlI lk \ik a !'t';'tll htlll\(', 

Sedall ncr ~ l llii\'\':lr~lll(1c \'ii ll\Wr JiillllWt 
Illjllll CSlJ l'r! Ul'll c[[rl' ('1\ gt'Jl\l'\1S<Llll bö ne 
slU\1d Iu1'lsalle ~:lIl1k\ ' ii\11l'l med IcStlll t- , 
Eflcr d l' \1118. sjöng dirrl;lör SI,oY[lInd ;in~l\l 

l'1I SO]Os{I Jlg, och Jl1iSS~()Il ;ir C. F. lIlolll :lY
, löl S~llll\'~ \l'O\l ]ll t d dl Lon allföra nde oc h 
!Jö n, ,11 , L 

Kommilten ~ör S, M. K. 

l1<ldc dcn L; j;oll. sill J'iir , la ordill<\ric 
s:lJlll\1anlriidc [ör ,tret. 

])1' Yid eld',a S~\I\lIll;\lllriidl' \,ar.il' ~Il' !'i,rc
klJIlIlll:llH\c \'a l(' 1l Iiirr iill"dcs d i'ln' id, Dc 
Il'dalllulel' , som \'01'0 j IU1' a ll a\'g:1 Iii ' 
KlJllIl1\ illl'l1, 11 ii mli gell iII iss in IlS[Ö re s l;'lnelare 
f. , Folke, sl'kreler ~ lrc X, Iliigmall , gross
handlare SYcn J oh nson oc h di ,pol1c nt 
C~l\ s l, TiiJ'JlC(\' isl, om\' :dciL>~ , oeh lill supp
le:1l1ler \':tlc!es lre H\' dc' Iii rlll\ · ;tr~llldc r;'ld
~i\'[ll1d(' lcd all1ö tl'I 'IW , Y ilk~\ lörldar<ll sii..( 

\'illig;o 8 1t mott aga delLl lll'pdrag: Doklor 
Knlll Bcrgh, Tr<111;IS, !'l'klor Joh, Hinmall. 
(>s !cl'!iiljC', " Clml Jllll s il, dil' cJ, liil' lIll.r :t!,t Gill

grell. 
](Ollllllill{'1l Iör S\'C llS];;1 :'Iliss iol1cn i Ki,la 

F):2(i JJ(' s l~ll' n1Jtsii ;l\' följand e onlill[llie 
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medlemmar: Öyersil: JI. Dillner, Jlli ss ions 

rörestånrlare E. Folke, doktor K. Fries, 

Jll1ssionssekreterare N. Högman, dire]; tör 

H. Hallencreul;; , marinintendent O. v. 
Jlalmborg, grossh<' ncllare Sven .J ol1nson, 
apotekare K XileniLLs, fru , lnna PeterSOIl, 
fröl;en Anna GauiIin, kyrkoherde G. Arb
man och disponen t Gus!. Törnqvist. Supp
leanter äro: Doktor Knut Bergh, Tramls, 
rektol' Joh. Rinman, östertälje, samt mu
sikdirektör JI. Gil/gren. 

Vid yaL ay 11lnklion~lrer yaldes till ord
förande öyerste H. Di/Iller, till kass:1lör
"altare clirektör H. Hal/encreut:::. samt till 
vice ordf. missions före s tåndare E. Folke. 

Till styrelseledamöter i Andelsföreningen 
Svenska Skolan i Kina u. p. n. valcks så
som ordinarie ledamöte r: Missions[öre
stflndare E. Folke, direktör j-J. JIallen
creLLl:::. och missionssekreternre :\·alh. JJög
man. Till suppleanter valdes: Hektor Joh. 
Rinman. dil'e];tör J-J. Cifigren och mis 
sionär M. Lind(;II. 

Frågan om de l,inesiska missionsarbe
tarnas stiilllling i lörhållande till missio
nen och den l;ines isJ; n försnmlingen var 
OCkS~1 uppe för behandling. Vj meddela 
detta, dels emedan Yi ycla, alt många av 
missionens "Linller i hemlandet med in
tres~e följa denn a fdgns utyeckling, och 
dels emedan denna snlra frflga behöver 
bliya föremfll för allyarlig förböll. 

Ay kassarapporten, som knssafönaltaren 
föredrog "id sammanträde t framgick. att 
missioncns inl,olllster under :n' 1925 yarit 
omkring 8,000 kr. s törre än under föregå

.endc är. Dessa inkomster utgjordes dock 
till större del än under år 192'1 ay testa
mentsmedej, under det de vanliga g~IYO

mcd!E?n något minskals. Vi hava alltså 
<Inledning li1l stor tacksamhet mot Gud, 
som hitintills så nådc[uJlt hulpit, men 
behöva ochJ allvarligt bedja honom i nåd 
giva oss y;.trt dagliga bröd. 

Utresande missionärer. 
S.; so 111 förut meddel;.tts i vClr tidning ay

res te fröken Eslrid SJus/rum ,len 21 jan. 
från Stockholm. En stor skara missions
vänner hade samlats lör att siiga hellne 
farvill och sjöngo cliin-id gelllensamt 
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sangen: »En lillIlyJ, tsort iir urlidens Gud)), 
en sanning, ~Olll vi ,Her och ,'der behöva 
erinras om. 

Fröken MC/ria Pet/ersson avreser , vill 
Gud, den 13 febr. Iran Göteborg med 
))Gripsholull> till Amerika för att sedan, 
efter ett par m ålwders vistelse där, fort 
sä tta resan till Kina. 

Vi anbefalla b~lda dessa missioniirer och 
deras utresor i mi ssionsv;innernas h~Jg

komst och förböner. 

t 

I 
~................... 


Då tidningen var färdig att );iggas i 

press, nådde oss sorgebudskapet, att 
l(ommittens för Svensl,a Missionen i 

Kina mångårige ledamot, Kommendö
ren O. v o Il F e i l I t z e 11, den 30 :jan. 
fått sluta sitt jordeliv och bQ' ta upp 
rör att vara med den Herre, ban 
älskat oeh tjänat. 

I nästkommande nUllllllel' av Sinhns 
Land hoppas vi bliva i stånd att något 
ntl'ö rlig'are redogöra för vad Gud ge

nom honom givit vår missioJI. 
Med stor tacl{samhet till Gud erinra 

vi oss vad Kommendören, genom Guds 
n d, vari t tör o~s o"h vad han givit 
oss. Med saknad tänka vi på, att hans 
plat.s Ull är tOIll. 

"S"liga äro de döda, so m dö i Her

ren bärefter. Ja, säger Anden, de I 
skota få vila sig fråu s itt arbete, ty 
deras gämingar följa dem." 

crTA~1,~~~~ 
?\{arlin Bergling, S. M. K: s lIvt<lgne mis

s ion iir >. 27. 
De hemkomna och ulresande miss ionä

rerna s. 28. 
De kinesis ka missionsarlJclarn a och dc

ras ställning till missionen och den kine
siska församling'cll s. 30. 

Dl: i ll e delJdulllell~ lllul'kel" vandrallde 
s. 	 31. 

?\"Iissions arbetet i v,olra olika distrikt s. 33. 
Influtna missionsmcdd s. 38. 
Sinil11s Land s. 40. 
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Utan Gud och utan hopp. 

Yi ha nu v<lrit här' över en månads tid. 
Vi l;ommo sent tillbaka i höst, emedan Yi 
stJnnade i Puchow en halv månad. Ja.!!; 
kände det ver.ldigen svart i somras vid 
tanl;cn på att återvända hit. . E iir var ju 
så många ledsamma minnen och S~l myc
ke n oro. Ja, jag riktigt gruvade mig fÖl' 

<Jet. H erren bjöd oss docJ; gfl just hil, och 
han har hjälpt på ett und erbart sätt, sä 
]{ert s[lsom sv ar på egna och viinllcrs 
höner. 

Vi ha fått-arbeta i ro, och j<ig har till
sammans med bibelbinnan fått göra 
många hus besök. i\'lest ha Yi g[tlt titl Iroen
<les hem, m en dit r ha vi oflast triiffat hed
niska grannal· och h a EtI t tala till delll 
ocksiL \'i ha ocl,sii besökt n~,gra hednisl,a 
hem p[l särsbld inbjudan. 

En b·äl! blev jag ombedd alt komma 
och hjidpa en ung kvinna, som tagit opium. 
Hon blev ftters tälld och yar Srl glad diir'll, 
<ehllrll hon sj älv itmnat la ga s itt liv. N~lg

ra dagar srn a re l;ommo tv å herrar fr ,'ln 
~tt förmöget hem i ('n annan del av sta
den och undrade, om jag l,unde lwmma 
lill en ung kvinna, som tagit en s tor dos 
·av opium för att ta livet av sig. Jag gjor
de mig i ordning med yad jag s];ulle be
höva för att g~l med dem. »UUl' iir det 
med l;villllan ?» fr åga de jag, jus t som vi 
skulle g~l (det yar ];l. fem på eft ermidda
gen). »Jo, hOIl dog kl. tio f. m.» sva rade 
dc. »:\[en om hOll n'dan är död, v arrÖl' 
J<ommen I d;" hit ? Inle kan jag uppväcka 
henne. Jag lian inl e g;"l med er. ,\1' hon 
verkligen död?» »Ja . d ~l, hon do g kl. 10, 
O)ch någon sade. alt om Yi griiYi\<:' ('n djllp 
grop i jorden och b ck h e nn e i d e n , ,l'ull ... 
hon komma till sig igen. Och nu \·ille vi 
fråga er, yad ni tror 0111 det, om det sl;all 
lyckas~ ll - ll l\'I.l!Ot s:ldant hal' :iag aldrig 

hört lalas om», svarade jag, »och om hon 
redan är död, som I sägen, ~a J,an jag inte 
~e, hur hon Sk~l l1 kunna hli levande igen, 
hur I än bärm eder åL» D ,l gingo dc 
hem. 

Efter vad vi sedan hörde gT~iYlle de 
en sju fot djup gray, i vilken kvinnan la 
des ned mc(l huvudet i ett handfat vatten. 
En stege ,a ltes ned, så att den som sl;ulle 
sköta unr henne dessa dagar kunde .'.«\ upp 
och ned. Flera gunger om dagen hälldes 
»guldvattem) d. Y. s. \'atten, i vill;et guld
ornament legat. i munnen P~l henne, d!' ,, 
ulom lvättades hon Hera gånger om dagen 
på överhoppen, som \'ar bar . Efter sju 
dagars s{lda n behandling skulle hon 1;0111

m a till Ii v ige n, hade det utlova Is. Det 
kostade omkr. 10 dollar alt Et denna be
h a ndling utförd. 

!:(ter sjll dagar var kroppen , som m an 
ju kunde vänta, i ett s~ldant upplösnings
lil1 s t ~1l1d, att de a nhöriga inte Yillp l;omma 
i närheten , ulan dc m ,1s te leja n:.rgra stac
kars liggare att ta upp den död a ur gro
pen, swpa och lägga ·henne i e n kis ta, S{l 
att det kunde bliya bf'g rayning. Trots 
delta gick ryktelI i sladen , alt den döda 
dter hå-tre dagars brhandling hade rört 
P~l en hand och en fot. Och inle blott det, 
utan det sade s ock, att det yar jag, SOlll 
n"ttt dem till detta tilhä gagCtngssätt och 
även givi t medicinen, som de h ii llde i hen
ne. 0, des>8 kineser! Dl' äro mi1 s1arc i att 
ljuga och c1il;ta ihop historier, och lika 
kYicka iiro dc alt 11'0 lögnen. 

Till ell annan b·inn;). somlagit opium, 
också hon lilhörande ett förmöget hem, 
blev jag tidigt en morgon, innan jag ä nnu 
var fullt klädd, blIad. HOf! had e tag it 
opium kYiillel1 förut. ,a(Jes de t. Jag" hade 
därför inte mycke t hCJPP om henne, trots 
deras Jörsii!;ringar atl hon leYde. Jag bin
nt'!' ju till hur de narras. Jag följde i hast 
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},inn/;I' illllll[' IIlIs/ii//du Sfl /II /)([['lIs/,iilcn/:,,/' /lid "/lId,'//., /",/'II/ICI/I 
\ ' iiI1 r i!rll.'l' Fu'" ,1/, h,I[:(', 

Illcd llJ<lllIH'll. SOll1 ];0111 Odl hiil11lad L: mi g, 
ml' ll log od; sa /lwt! l' ll h 'illlla, hcl;anL lill 
LlilliljC11, hOllll11Cll in i 11l' IIIIIICI. I<lnn jag 

l;yillJlan s ill;llll1e p :'t l'll s lol llll'd fyr a slyr

kCII b ' illllOt' ol1d; l'illg sig, SO III s lödde 
hell11es hU\' lId Ol'il l;ropp, lk j'opa de ]Lt 

hC1111C orh 1,t]:It!r lill'hl' lllll', saSO I11 0111 hOll 
hade kllllll<lL hÖI"I, och da jag j;Ulll iii, S<I

d " de ,i l mig all sl;Y11da och göra n;'If:((ll 

!iil' iH'll ll(', ly hon ~I ndadcs iillnll, .!"g ,;;IP: 

g e ll ,ls l, all ]"ill11,Jll Y,l r di;t!, 111('11 [irk l' j 
bis;! om dd, [(; lT ii11 j" g killl pil hl'IlJll'S 

puls orh ly sSl1<I1 ]l') hjärl ;l l. Jh jag sedall 
sade, ,III ]1011 redan yal' död, j'upadl' 11];111 

11 l'11 ulldl'!' J'örlyi\' lan: ), 0, Il'lIn, gUl' ""go l 

ful' hCIllHoI h.irs ul; all Yii r l;a hellIIl' lill ji,'1 

Skyndal Skynda')) - .lag lyrkl e eld Y'\I' 

s:t sy nd 0 111 del11 oc h Iör all gii,':l d r ill lill 

"iljrs gal' j<t g II 1'11 nl' eli p a r illsprulnillgar, 

faslilll jag "isSil', all <Id inle skulle Ij ii11a 
Iii] n i'tgol. Dc hade l;allal mig rUI'Se11\. lh 
jag [ller sa de: ),ikt i"f för se l1l; Yi bIlliia 

i ntet göra" , " lel e 1l1"llnCIl: »FiUIlS d e t ingcn 

r :ld?" Om ,'i Ligga heIllIC i L'Il djllp grop 
l1 agl',) dag'I]', j;all h011 inle kOnllll<l till Ii, ' 
Il ,,?» Sil g,l\'S mig clt go ll tillfiiIIe alt h e 
yis", :I!! j"g inl l' Irod de V,', si,dal11. )) \/ill 

hl'IT~ )' , sade ,iag, lida ,li llIelI n'dall rh'l l 

rr"ll J, r op jll'II, kUllIla Yi l11iilllliskur inte p a 
IIiI go l sii ll J"llla dl'll lillkt!;" ,1. ud) sa li ll

ladl' j'lg 1I;'gr ,1 ord 0111 dl'll l'lIde Sa nl1 l' 

(;\I<lc11, fr'llI "ilkl'll Yi [illl Yad Ii,' och ill
rör ,'ilkl' lI , ' i s l;ul'l glira l'iikcllska[>, j:,il ' 

" ,, \I"'ldl'II<1 yoro s"d"ua, "Il j" s iIIII' l,Ulld " 
<i Sa llIYC!;('[, l>c [(',r s lodo (I", a ll illl d 

hopp r,IIII1S, och 1"illllor ll'l lJiirj;:dl' gClla,t 

<lll Idii (];, j)" h Clllle lJegraYllingskliidl'l'II " _ 

lkl hll" lIiig ljudd gr,11 och J,!agol;li, 

'/'lg l 'T);! l' Sa sY lld 0111 hl'nl ll's fyra Sill ', 

rli l' ld'!'. dl'l1 .:il(]sla lio ,Il' Udl dl'll yngs t" 
Sl' \, S,\ s j iill' i,l;t aY ],,'iI1l1<l1l ,ill la ~ ill li,

Ol'll Lillllla d('11I' _\nil'dllinse'l yar ;ill 1l1,,1l 

111'11 lIyligell l"gil s ig ii llllll l' ll huslru, diil' 

Iiil' <lll hOll ej fiill ]101\0111 11,'!:t0n so n, D e L 

gjorlle dl sa \l'lllOdigL illln'ck ]>a Il1ig at t 

se dCIl!) a Iörlilögll :1 la Ili il] 1I](' d Ih-rh" r a 

s"k('l' i,H'ralll o<:h i;lcdlörl l>ilde ]J" det 
l'll,1 oc l! rid ;1I11!t-a, SOI1I dl' <Ilhl' Yiil'l al t 

:ig", och iilllb S" l, lyrJ;J ig~' , ]le "~";ll"d c 

del "lira d)'l'11al';,s l(': J:1'id ),Gllds Irirl . 
' 

Cllds Jrid, S;l ("lg, .'Olll mil\. (juris frid, ( J. 

"ilkcn dyrhar ,ka ll'» Yi ha hörl 0111 ' " 

Jlli,nga <!('I111a lid, "ilka I"gil o piul1I ocl t 
(IiiiI. 0 , hur j<t g ilI1S];;'(\l' <lll ha ];lIll11 al 
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L, y i ,~a ~ill~, d(" ",~ 1 luiillllisl; o r , SUIIl yo['o i 
il(,I\\\\lCl eI~ir, IiI l l'r iilsarell, lllCU j~,g h adc 
JlIoll liJlfiille all, ~iiga J\~igl';1 ord lill ('Il ullg 
k l'iJ\II;" CII sll J\hll s lrlI. (\ell lilla slu l\d jag 

,all i ll CllIl CS rUlI\. illlIa\\ jag gicl;, Ulan 

(;uel, ulall IlUPI', ,\J'Il1 a roll;' 

\:u Iild e, ul 1 '~ II'1 ,"'IJl'll', \'j l1 ;il l<i p,', all 

i"rrlllill gs IiUh l'll jokal l ö r kil1(ler~'arlel1 , 

Il1CIl ell'!. iiI' J\ii,l:tll (l lniij ligL all ra Clrhc

I'H-c hiil'. S;" ]1) ;'lIl ga hlls och ]1I11ral' ha 
1 ' ~I~ al 1I11r1lT eh- h iifli ga rcg lH'1\ i SOJlllUar, 
;1[1 ll;uII \'e r!;a rl\;\ h;, S;! hr{lil. ])c'ss llloJll 

;il'o arbl' la['l\ ;1 r" och eUrlill eLdiga h i\ r , 
~;'I del g~'\l' .'-'<\ h't ngsallll. - 1'\<'q_~'r(t (Ll g~U ' 

dle' r s ('eh1\1 I'i 1;(l l\lIllil hem ril';l C k ,~ hri'>llo]> 

hiir. .\lcI ,; lc ' bllgs SOI I, Jiil'<ll'e i 1'ulIgdIO\\' 

,l.:""kol" , S' \I11Il1;I \l\'igciL' s lll e d C'II tllIg' flie
1;;1, "O UI "k~dl Illi y"r l ; illderg"rL('I1I ~in,r

illlla, 1[011 IHII' yal'il ho s :'Ilaria l.inciL' r i 
l'Ul'lll ' llg och d iir ra ll siu ulbildl\in g, :'If\'('
kl'l rolk l;o\ll hil , fii r all s\' ck l; ri s ll1a lir;1 
IJI'(',llo[l, oeh alll)1i\lllla oInrlii \\\(' 1 Y; lr, all 
eld y;)I' II'l ' yligl och hra, 

l'~1\d\l s f.i b;lr hiil ' j ' lt siil\c l:1gss1;o l'l hiil', 
o l'il omkriug j'yrliofc' 1I1 iJ; Il' 1l ];Olll llla fr ~uI 

hccllJiskd hel\l f,irulullI dc; troe l\eks h' ll'Il. 
1l(,'11 21 c!etllH'S I'\'S:1 Yi \, (;, lill TUII ,~ 

,'ho\\'[lI !'ör ;I ll Y,lr'l IlIcd 0111 IIJlgr;, dagars 

do p!;I <I';'; odl ,Iorllliil\' , SO I\I "bill ilörj" 
elell 2k, 

J)[>II .) II U\', I,O lllIIIO \i h e ll\ [rilll TUJl g

" ho"' , \ 'i hiird\' , kall och d el val' ul'uli g l. 
" ,I Yi J,Ol\llllO i lI iil 'helCl\ ;11' ~ laelcl1. \'i 
l ill go h ö r'l, att eld va rit gall , l;a oroligl 
hiil' l'lI lre eI;l gars lid till fiiljd ;IY ;1tl lrup
p,,\, I'ii s le ' rifr ,'lll gilJglJ h iirigc l\o n l (islcrul. 
I )l'ssa s k\l llc e llligl order fr,l1\ f.(II\Trlliil 'l'l l 
i Sian hiil' J\\ ' \'i ijlll ,IS, Dell ;1 !n');adcs \jss l 
, 'I](I HS l dl'lyi " 1\' lI g;\ Irupper c1;l g li gC II 

,islcrrlll oclt lida a rm(>slyrk<\n h iir sl; all 
" cksa g,'1 iis lc!'lit d css a dagar och ltjiiJp" 

lill i kri ge l mot C:h ~lIg T so Lill, som elet 
"igl'S , 1-:11 hd ckl a\ del\\ h:1 n' cb ll ga lt , 
Odl "1Ie1LI ha ],oJlllnil h i l i sliilIeI. Int e ii I' 
01(' 1 11:lgol hopp Oll\ alL dc , ]; o la vara hiil l
\'(' so lcblel', ly cle iil'O alla lil,a II sla I\ekes 

del. \'i ha hilliii s h'lrt dcss:I, " Olll plul\ cJ -
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r:\dc' o ss i Y ,'I ra s, och dc ha Ill~d; l'l clidig l 
J1,11ll1l 011\ s ig blalld foll;el. ])el ii I' cle ,SO I\ I 

gil 1\U, F, tI, i'lr cleL Yiss l Irc oli!,a grUfJJlc' I' 

' 1\' sol([;ltcl' h iir inJle i s lackll. ::'\[;'1 fil' »,11'" 
illle riil,a i ,; Irid I\)cc\ \' ;1[':11)(11';1 (lel! "" 

sb l'j'a sig 1illliilJc; Iii I all plullclra ' - Et l 
Ih g,l;ejl jl g il ' k h iiriil'l'l' i cLI f.( fr il/I Si"'I!'II . 

Yi back. e lL Yiibign:ll s lormö[e i TUI\ :~

eho\\', (;oeLI. ' iinJc[IIII '1 jlreclihlil l,g ,u ' al' 
,dl :\ lalan' , BI', TT, l.inde\' llled " ina ('I ';,n , 

gC'lis lc\' Li och 1I ,li yoro hos oss l'1\ cl ag' 
och g; I\' ,iirdl'i'ull hjiilp, S,i hade I'il'a \l 

IlIs Li , SO IIl l;ilac1 e HCT a g<ingcr, lkll Sl'

1\ ' \l'C Lal acl\' Yid olika lillfiillcll 0 111 f,i\' ,S< \I\1

Jingl:ns plikl cr och OUI oITl'I'\' illigltl'l, Yi 
rin go se, all buelsLljlcl moltogs, ocll Yi lre> 
;t[l dc I\'oend e ," ,ll;nade IIPP ön'\' all elt
",ira hji,i1p" lill nl' i! inte ),,\' a In l'llH'1. lld 
1;1 1' lJ iilll'l!, dilCll ;II' c! eT<lS egn<l siige')' \l;'lg o t 
i elcn I'iklningen, iill d CI Yi IIlhillning" r giil"1 
rll'!, TT a n saek ol'I,, ;, ,1;; lrjl ;1 sa l;c\', s on I \'i 
inle "l, lIlk Idlllll<1' .sii ,g; \. SIO I'I\\(ild y"rade
i fy\' ;! e!<lg"r uch in ge l\ Iyckle dl'! yal ' fi ',\, 
hngl, IIl.an (le vilja i1;1 dd lil; ;l bugl lI :isl" 
g;l lIg ud; s, \. l 'a 1II'lnc1"grll, el:! dc' ]'Ie" I' 
g;\ ll hrnl , h;ldr' Jlr!Jelsul.s!;ollc' l s ill llIiiiL' , 

d ,', sii\'s l;ill sl;olan <; , llJgl'i iigelt!H'I"I' dr~'rl<l

rips . .\L\ llgil h(lcll' gnj\"t ll ." ig r(Jl" d (;t l ~l. Il! ~i. 

le', lY eld Y'l!' s; t!;pr , SO IIl hl'hii\(l r' <11'\'1'1,,> 
och Ull'cd ;ls, , ilk a inll' \'oro '" I:ill", Yi 

I.'l'tllIl{disl PillIIIIS Li, 
Foto: {)I !I(I S ,' , JI ,'S:]vJr 
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sutto [rim tidiga rörmidtbgen till sena 
kvällen, men Herren hjälpte ~~l underbart, 
att innan vi skiljdes åt , kunde yi ha ett 
riktigt taek- och loy-möte. Det yal' det 
J'oligaste P~l hela slormötet. 

Leds<l mma saker hade ju OCks ~l yarit fö
re: församlingsmedlemmar, so m fallit för 
-opiumlasten, m:lste uteslutas, och andra av 
samma orsak giyas yarning oeh en tl'e 
månaders tid att aniinja sig på, i annat 
fall skulle ocks~l de uteslutas. Må Herren 
hjälpa dem alt lämna synden. Det är en 
slor frestelse för dessa särski l t för dem, 
50m förr varit opiumrökare, att ~:l snart 
de hli det mins ta sjul;a ta till opiet igen. 
Bed för dessa svaga. 

Tungkwall dl'n U nov. 1923. 
I IIerrens tjänst 
Olga SvenssoJl. 

Axplock ur brev från fältet. 
Ur ett brev från missioniir Robert Bcrg

ling, s krivet den :2 noyember, meddela vi 
följande utdrag: )) Det iir nu redan fyra 
(iagar' sedan jag mottog brev om den 
upprörande händelsen - - - staden 
Hanchcngs intagande och plundring - 
- men som jag var p[l resa fram emot 
IIoyang octl Hancheng, tänkte jag, för alt 
kUllna lämna exakta detaljerade u)ljlgit"
ter om förloppcl, vänta tills jag kom 
fram innan jag skrev cliiro!l1. Fram
l;ommen till noden Yie! \Yu \Vang, 30 
km. Ir,ln Hoyang, fann jag ÖYETgclngell 
abslllut s tängd . . Jag vÖlltk d,\ 0111 till Lin
-chin för all hos majoren, SOlU har an
s varet för nodöverg~lngcn, utverka till
IMelse alt kommn öyer, l1H'n detta yar 
förgiives. Sånde därför bud till Yi.incheng 
med begä ran om, att bröderna där skulle 
hos generalen söka utverka tilL'ltcJse fö r 
mig alt fara över tiII Ho)'ang. 

Arma Hanrhl'ng! Om i\ldste Chang, 
~om h [l dc hand 0111 gatukappellet, och h a;ls 
vist elseo rt visste de, som nwdclelade mig 
om plundringrn. ingenl"ing fyra dagar ef
ter hii ndcl,,'u. Vad tlrt blir mycket, so m 
komlne r soru en SOl'gchi·,rda över en, nur 

man väl kommer fram, 0("11 niir sl,all det 
bli möjligt, d:~ alla vägar dit iiro stäng
.(la . Stackars s koHlickor i daggrvningens 
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skola i Ifoyang och. gossar i v,lr folk
skola och industris kola I Yad dc arma 
barneli, omkring 90 till an talet, m ~lste ha 
känt det svårt under bombarderingen I 
Icke h'ar nu daggryningen sin frök en 
Es ter Berg hos s ig. F. n. iir min SOIl 
?vlartin ensa m utl ä nning där. Det är viil 
mYcket lör så unga s kuldror under en S[l 
d;n tid. Må Her~en bevara honom 1 0m 
vi lörut ha billt oss relativt siikra under 
det s taden bytt om herrar, kunna vi n\l 
inte liingre l;änna oss sf!. Tiderna ha för
ändrats . Utlänningens knrs sUr L n.la.~t. 

:\Jå missiollSYännernas bönerop ljnda ,a 
mycket högre I 

Fr~ln PIlC }tOlU s kriver Ester Berg den 10 
nov.: ) Dct siiges, att över :3,000 av f. d. 
Shellsi-guvernörens trupper k o mmit över 
Guia floden och slagit läger 20 km. häri
fr'lll. \"~d m eningen därmed l;an vara, 
sy nes illgl'n riktigt veta, men här rus l ~ ls 

för krig. Stadens skolor ha slul,lt, och 
eleverna äro hemskickade . :\lyc:l,en oro 
r;"luel" och har ökal s för varje dag sedan 
i tors(bgs, (Li nktet !örst spreds b~lde 

h iir och på landso rten. I kviilJ kom so
Ilen till en av tie ty fl kvinnliga o piepali 
ellterna med mjöl och ville hämta hem 
sin mor. I natt hörde vi maSSOl' av re
sande skramla förbi pi't galan. Trupper
na draga sig nedå t för alt hindra Shensi
soldatc!"lla att komma norrut. - - 

.\tt [fl vara med om stormötet h ~i r var 
Stl roligt. ;\Ilt var stl v~\l ordnat för ki
neser och ullänningar i gästrulll s~lv;il 

SOIll kapell, och alla voro S,t glada och 
vänliga. \Ii"tng a kvinnor hade samlats 
1"r [1II di s triktet". Arbetet s t ~ll' ej slilla . Det 
g~lr framflt. Fem döptes och Hera nya 
sökare an togos. Aldste Sie iir verkligen 
so m en pastor med omsorg om allt och 
alla. :\[an 1;'8 n ban1 tacka Gud, när lilan 
ser e l1 s,Jdan man och hör honom tala 
Guds ord . Det är riktigt välsignat. :\Utte 
bara pj ansvaret och arbetsbördan bli 
för lung ii)) ' l'UIlUlll! lIan ~~jg el' , all 11all 

har så sV[lrt lär att sova, när det hlir S "I 

m .veket som de t hal- varit s is la tideli , 
do pkJass, stormöle , riikenskapel' m. m. 
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l\incsisJ,(( kristiia sam}adc i 1)uclwlU . .'lIds/(' Sic. som om/[!lus i ln;
ken Bergs brev, längst j'mfll. till höqel' hållande IiI/e Silen Wcsler i 

W ·IIl(Jn. Foto: t', Wes ter. 

Dessutom vikarierade han i skolan, nar 
läraren var borta lliJgr3 dagar. Bibel
kvinnan h~ir ii r ocl; en riktig p~irla. Tyst 
o('h tillbakadragen, men ;ind:t frimodig, 
villig och hj ålpsam h ~lde mut kinesernrr 
och mot oss. Ja, det har varit en s~ldan 

l.iuylig tid de 2- 3 veckor, jag bIt vara 
här. Jag har visserligen varit ensam ut
Linning, men har hart sådant trevligt säll
"kap ay . kineserna. Lärarna äro s ft gla
da och vänliga och alla mycket lacksam
ma föl' den hjälp, som man kan ge.» 

~Iission;ir ,Lrcl Hahne skriver i sin be
r;illclse : om stormötet i Puchow följ a nde: 
»l ~ n av diakonerna i Puchow talade om 
tillst~lndet i församlingarna och yttrade 
därvid bland annal: 'Predika hjälper 
icke. Det enda, som kall ~stadkomma 

!lagon ändring ;ir bön.' Och S~l herättade 
han', alt han höl! på att bedja Gud sär
skilt om väcl,clse och välsignelse först 
i sin eyen (amilj och dämäsl i försam
lingen . .Ta, bönen iir det viktiga, m en det 
förekommer kanske mera bedjande ~i n 

verklig bön, som är ett liv i bönens v~~lrld.» 

Från Ishihdistriktet. 
»Det ~lr bara Yi tY ~1 b'ar 1ll1», sade lille 

S\'en \Vester, när Gud lagit hem hans 
mamma och sys ler, sa att ingen Iller f8nns 
i h emmet iin hans pappa och han sj~ih·. 

- S:l hley det oe];s;l rör oss i v ~lras; ~laria 

13jörklund resll' hem, Lisa Gustafsson for 
till Yi.incheng, för att där, med b~ittre lä
rarehjälp än här s tod alt hl, driva spr<"lk
studierna. När hon sedan vid het-lidens 
ankomst fortsa tte till sommarhemmet vid 
Shui-iu, så var det bokstavligen a\' mis
sionärerna bär »bara Yl tvii kY<l]'» , min 
hustru och .iag. 

Vid gosskolan måste grundliga repara
lionel' göras. för att Jörb ereda och Ul j 

gång dess8, var det nödvändigt Iöl' mi g 
att s lanna ];var i Ishih en tid, och sa drof! 
<let ut ända till den 22 juli, innan Yi J,um\<
få fara till vår sommarbosl8cl i \\'an('h elan. 

Här blev det en ny hemkomst rör oss , 
ett återseende' efler tre ~lrs ' bortovaro. 
Platsen \':Jr sig dock alldeles lik. Allting 
slod som Yi lämnat de t sommaren [öre vflr 
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Swrigc-resa. Del bara rallades lilcl i in
ventarierna, dlrrsolJl p i't pns. liga Ijuynr 
d ragit huri med en dc]. ~rell »yflJ·t Gali
ce l])) . SOIll Yi hrukade kdJa \\"anchiinn, 

Y;J r sig dock ej rikligl likt. Yar yuro dc 
Jllanga hirjullgar'n<l? 

])CII gamle {,l ngyakl'\rl'll JanIIs rJiir Yis
' l' rJigell Jikasa hans ga mla hllslru. lIans 
d o LtCT yar oeksa 1,\"C\!' och JcYCle i lukt och 
" ra hos sin m ~ln s<'\som CII salin l,rislen 
yjlkell cyangeJii segcr, lI i\l' hO/l ble\" sant 
li lllYiillcl! Del yar ock' :l n f!gra Hrr, som 
" OIllIllO JIlcd. lllcn IIlulIg'a rallades <lY elen 
~k ara, so m Jll"uJ,adc samlas omkring Guds 
"'d Jör JU gr:! ar sedan, isynlll'rhcl l"öyar

:,)'rL E117. 

Yi h a de helkl' icke n:lg()1I I)llds/junsllo
:,111 :11t samb roll;: i. Y"r "lruelldc gr"I\IlC 
~k ulle glima, lil;sulll Iönll, ha hyrt III sill 
h u> ;'11 oss, lm'lI haliS SOI\ iir CI\ 1ll0lsl:lJl
d are och "ille icl,e l1U \"ar:t llIed <hirum. 
~ h rför ringo Yi reda oss mcd CII g<lllllllal 
~::;llduk ö\"er Yill' g:"ircl o("h killa denna ;In
o rdning fl,r bl.]lrJI. IIiir hade Yl ;;,iY:iJ Ilög
m iissa SOIll olle- och aflonS:lng \" : 1)" 

orgollbön nl:lslc jll hallas här, och p:\ 
k välhlrtla samlades ,"Ilid cn lilell skara. 
~O lll giil'lla \"illc sjullga om .)rsus. 

T\"a cY<1l\geli s lcr uch Ilad" hih<.:lk,illl\(JI·
na \"uro llled oss di!ru]lpc. Del löp;llHl e 
IIrbi'/i'[ i <Iislril.:/cl skulle ~];ölas hiiri[r'J1 1. 
ly eyangclislC'1I Li, SUIll slallllal i bhilt. 
had e nog IIlcc! reparaliollCl'na (liir. ])< .~, 

UtOIll sknllc \\"allchi'1:1I1 IlIed ulllnejd cya ll ' 
geliseras ulllkr \"<1 r SOIlJIll,1]",islclse II i.tJ'. 

~rrd della SI'n,II'0 gick c!eL nog ];lent. Dock 
\"uro Jlihclb"iJlIlOrna Ililiga b,hk all gÖLJ 
bc~ök j hY'lI' lla niira s laden och alt \"illll" 
onl lIcrn'll Ji)r kvinllorna in o lll slarkl \. 
liksom il\'('I! cY:lngdis lCrn<i lroget g.iorde 
Sill del. 

Yi hadc iilllllaL :ill SU lIl \"<lllligl hcs (i J,, ' 
gT<llllllÖrsallllingarlli:l Ilrl gO Il gang 1I1l(lt,!, 

' .()Il\J\larcn. Dclla hl el' dock ulllöjligl p.1 
g"u1Id 'I\" H'gnd. ]-;,'angc]islen Ilai Iii,.· 

sökLe l'!l par g:II\.'-4"r 1,01l1l11a fl"1I11 lIIc d 
sill ('Ykl'! lill mi,lcsp];ILscr, mell JlI:I s ll 
\'iillda 0111. Hq.(llc! , SUJlI 11,jJlil ]l:1 I\ iist <l li 
i'II1<I" fl'all ,,\r :\n];:uIII,t, slu!:1<1l' doc k 
lagUll! lill \":,rl s/o/"ll1ii/c diinlp[Jc, sonl '":11" 

IIh ~llI !ill d el! lti aug. 
Della YaJ' Yi ssrrJi.!.;"1! lek\' )slol'!" \":If 

an~lulJ)illg !Jrlriifr,lr, 11l('1l tid ':11' doc k 
slOrllli)ll's~liiml1illg ii\"l'J' dcls<lIllIIJ:\. och ('/ , 
.' [01" hiillllc1w' inlriirr"tlc : g'1JlIln fru Il :,! 
diipLl's. /IlIII 11<11' Jiil\g'(' ,"iillt~t alL f:'t di ip' I'. 

S/orlllii/c 1)1/ "/I IIIs[o{iol1 . .'rllll SIiI;1I111" '/lIdsIFillsI/O!;III, 
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1l1(' 1l det h :" r yaril hindel'. J[ennes "iillllC'r 

il;]l' ha lyckt, alt h O Il bordc ha wera );Ull 

,k:l[l iill hon h:or. Nu Yilll' dl' dock, all 
hon, med del I; uns!; apstniHt hon hack, 
, kulle döp:,,,, Della kUll s kapsl11 ;llI mols"a 
1':11" ullge]';ir, i nlleh:illel i dCI! s:illgn'rs, SO !1l 

hOIl ,~jorl lill ~in egen: 

.,Synden hilrl mig blllldil Ilar 
O. HelTe Jesus, friils mig! 

Ingen egcll I;r"ll iiI' ];Y:lr 
0 , Herre ..Iesus, rri.',b mig' 

Ilillll:,fader, missl;umhl dig' 

)JII aY :dlt hjiiri,1. i:1g r,ngr:!r mig, 


110rtl:,8' syndell cYinllcrlig' 

O, IlclTC Jesus, friils mig'» 


l'n(\ersöker Jll:1I1 gUIllJll:1n I lais teologi 
niirmHl'c, finner '!I:Hl dock, all hOIl ycl 
iel;c sa litet, Ilon yet, all .Iesus dött fÖl' 

hC'llle, och :ltt hon gellom 11'011 In" honon, 
hlil' hälsl. )>.1ag ii!' en synd,H'e, mCn ,Jesus 
,il' Friilsarcn , dl'! passar jll rikligt IJ!'a, 
,lag hara Iror p:i IIonollI, sii hlir jag 
fridsl)), siige,' hon s:i töm(ijd, och s,i 1)('
"iiIlar hOI!, hurll Jesus hiiilper hcullc i lkl 

<lagliga lin't - - » in'c sk ulle dcl g,i S:l bra 
i dd och dcl, onl inle .JeslIs hjiilpll' mig " 
- " och bunl bUl' h,\l' 1IJ11,.;iil1gc IIIcd sill 
I:riilsare om d:lgörlla, P,i dcnna höga hc
l;~inn('Jsl' ble\' d:t gUIlII1I;Ul [Jai döp\. Enligl 
Ii,[[el i ,\pg, 2: :lil S "I sl;ulle hon Yid dopl'l 

la dcn helig(' .\ Illlc , s:duJlda sl;:lil hon hii 
danl'ilcr };\ hlieka iill djupare in i Kri sli 
liir;]s hemligheter . Yid ~lonJ1iil('l yar d vl 

inga friimmalld(' "dare. 1I1C11 

ja!!' lyckte y:,r uuge l'Y:JngeJisl 
lIai Y:lI' som 11)' och }riiml11:1IHk 
, - "id jiimföre]sl' J1lcd hurll i :l;:! 
i anll hOllom i börjaJl aY :\I'l't, 
I[~m höll Yid möl<'l etl Wrcdrag, 
,om yar " Ii gCllolllgoll, {ulll (lP 

l\.risli liin[ Ocll ;,i\'('1I eglla l'l' 

larcllhctcr. 11errcn h,lr hall 

honol1l Olll hand uI,dcr y,ircn 
<Kh SO lllmaren, som jag ol'i;s;' i 
yinlr_as hoppacl f's, rl;i HCITcn J)('
1lagatlc Ligga siJla h:md pii del 
hall hade bi)'l, "1;1g:1 iIdn ho
no m hans lille gosse, S;i gol t. 
när opcral'ioJlcn h 'e ];;1S, ~:\,SOIJ' 

JIlall tydligcJl Jlliir];('I', all dCll gjorl ho~ 

118i, 

Etl S/Ol't beJ.-YlIlJllel' Iramlades iiYCII in · 
för församlingen Yid slormölet. Dcn lä · 
gcnlH'l, SOIl, vi lIU j S :il' haft till y~,]' ho · 
sIad om SOlllrarna och till gudstjäns tlok al 
lör ö\'J'igt, ;;;"1' oss JlU ur h ~inclcrn8. dr, 
iigal'cn iinlJl8r inlösa dCll, \'i ha niimIige ll 
lwft den P~l s, k förpanlning, Det :scr 
mörl;! ut ang[lcllclc n)' Iiigenhet, och \'i 
l;oJlJlllo öYcrens 0111 alt bedja Gnd ginlo" 
l' n S[HI :1'1. 

\" [ tI' l!CIlIl'CSI1 FråJl lI 'o llchiiWt konl all 

bli jusl ]>;'J »F:lrmors» dag, sjullde m~Ul~' 

(lens sjunde dag, OH'raIH i byarna såg" 
\'i ',[\:onstt'ödarna Farmors)) bil(1 , gjo]'! 
~I\' halm och kliidd i grallll8 Jdiider, bred· 
\'id elt hord fullt :n' oHergå\'oL Dc lJlIga 

flickorna lillbedja c!cllna gutlomlight'l fiir 

'l tt hli sJ,irkliga i handarhcl<' , 

Etlcr ih"ll<lIIdc regn, ~Oltl fylloc Yiigar 
och rält med yallen och hindnldc lläslall 
"n s~01";\I'dsl'J, bl!'Y del siuIIigell mol mit
ten ay sC)llcnJiJl'r biillrc \'iidcJ'. ~[ell 

11lilnga :\\' si'u'sl;ilt de ralliga s l;ojol' h" 
s liirl;o' in, uch i Inissionsrii];ning,lrJla loni<
»Hep, ;lY r~lInl;Jd(' Jllur;-,r)) hli cn sl,',cnd,' 
rubrik, J goss\;o];Jn IJJc\,(} l'l'p,1l'ationerJl ;' 
'''"S( ' \',;rl (h.,.<ll'l' g('I'OIl' regnet. P:l \';U " 

"Hissitllli;f ('f' /Ji' f'('S« i I,il/o, 
/-', / 11 .U,I"i fl J;,'r !l'in'J. 
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gard rasade fler a murar och i l'uchow 
ramponcrad es ett hus all\" ursall1l. 

Sedan y~iga rn a bli Yil farbara, gjorde Yi 
cn r esa till vilr s törst a landsortskrels, Pei
chuang, so m Yi e j I;unnat besöka fi.irllt. 
Dr. Uu yar nu hemkommen fr fll1 Kan suh. 
där h ::\I1 s('nas t yarit i tre [,r. Dr. Liu ä r 
","1' gamle sl;olgosse, h a r icke studerat Yid 
,'[,rt semin arium, men utbild ats till hil;are 
"id en engelsk 
cllgcls);a och 
g rad. Det yar 
srn. Yi funno. 
diga JeslI s tro n 

lä ro ans talt, dår han lårt 
fått Yästcrländsk doktors
rI od;: drn gamle enl;le gos
Barnasinnet och den enfal 
yar l;yar. Trots lärdomen 

" a r h a n lil;a ödmjuk som förr och aJl 
spr,iJ;slös i högsta grad. 

1\';, unga män f1' C\n trakt en hade yari t 
tillsammans med honom i Kansuh såsom 
C'leycr pä sj ukhuse t. Dessa yoro nu oel; 
11l'1ll1;0I11na och tycktes lika lite t so m Dr. 
Liu ha bliyit »sLura», 5:,som j dylika fall 
s:t oll a sl;er. D r. King, !\mler yars led-

L A N D. 	 5 februari 1926. 

ning de s tud era t och arbetat·, är yissel' 
ligen en hikaremission~il' m ed Guds n åde 
och har synbarligen äyen fått nåd att rätt 
ha ndleda de unga. 

\:id hällsmötet gays tillfäll e för dessa 
vänner " tt m eddela något av silj a upple
"c]scr' under dcssa tre år. Somliga yän
tad e Yäl ::l t t Iii höra nil got om upplenla 
äyc'nlyr - P ~I v~, gen h em h"c1 e de bl. a. 
r"I; a t i röyareh~ind e r och utplundra ts p~' 

bild e egna och a ndras 1illhörighe tel', som 
dc hade llIed s ig - men "ad vl fin go ly ,s 
no. till \"ar i slället bar;1 a ndli ga erfarcn
heter. 

När 	den elle av de un ga m ä nne n berät
t<lUC om en C\"angelisationsresa, som Dr. 
Lill 	 och !l8n gjort. oc h. s];ildrcluc, huru 
de dänid en natt legat och taLlt om sin 
hcmförsa mlings sorgliga "lillstånd. då gre 
pos 	 \"å ra hjär tan. Il a n gjorde det på e Lt 
5,1 	 s tilla sä tt, men s ~" att man n~is tan hör
de g r ~ll e n i r ös ten , och n ~ir vi olll('delbart 
där på föllo p" I, nä och b ~,do, yar bönen s. 
Ande med, och de l hk\" bön . (rorts.) 

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

A/lmiinl/C/ missionsmedel. 

1. 	 Ki n cser lln s Y ,inner, .1 ön];ö p ni g
I n nl'h lIrt i ad. rl"id<clt . \II na (j,[Cl"

Yfl ll~ lIdss io ll,'iS P<l l' b. 
:J. :':Td;1 of'h l \lI UH, K l'ist dnla, sÖ llclags

tioc; ri ll,e:-nr ,>. t i lt AlIIia EriJ.;: s sol1 s 
under ll . 

..4. 	 Bj urhi:jek s )[ i ~s i on sfu l'~am l ing

.i. 	 H. C .• Sallcl h c llI 
G. 	 K. F. 1" . )(:, IlI oll e ,.;:t" disfrikt, fill 

\1. Il. ingucrgs u ndorl !. 
7. 	 Il. ,J .• ~ro t" ln. \ ' e rkstau , :0: 111 C. W. 

10. K . ~L A:~ pcns ions fond , till A. F orss 
b0rgs lllHl pl'h. 

11. K. ~L A .. t ill ct:o 
H . E. 1.. :\[:) r ies(au , t ill 

lJll e. crh. 
l:,. L. l'.. t hlm 
Hi. Olläm n d 
Ii. n. H . .F. i. ön nes[ ad . 
1R. ('. A., \'iSU )' . 
]9. E. S . H O\' ll1 nn s lor p 
~O . »\'yå rs:;åv-ft f l" Il ;')[ 
21. A. L. , G rcbo 
22, K . \V .. »e n droppe» 

R . _\ ndcr.'soll s 


. kiirdcfcstlll cd cl 


a » 

~3. L . Ens k cuc, gl1\ L G. 
21), »..c.\nnie » 
'!.7. E . J ., 13ouen, ti ll J. A spberg s lI ndcr h. 
:{ . D :o. rab . lhL 1[, 8. Ö. 
:31. » Fiil' e n rn~rv n » 
3:2. 5\"(: 11 kH _'~llian Slnis ion e n ti lL 1-\ll g. 
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20 : 
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, :\0 : 
10: 

l.·): 
JO : 

:10: 
100 : 
;1,,1) : 
R:,, 
,O : 
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7 : ~2 
S : 
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10 : 
100 : 
11: SO", 

_ n(·h Au g lI sta B ergs undcrh. 3,000: 
33. ~\'L'n ska AlIitll"lf'lJliss ioncn. l' ng-d.-förb. 

t i ll l-f ug'o Lill c\ PI':-; u ndcrh . 1.:100 : 
34. Sp.,,, 'h.-I llcd('l 1"1" 11 T ra n[tS 1I1 .oJllll ejd, 

:;1It K. B. 	 GIÖ: ·40 
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:l~ . 
41. 
4 ~ . 
44. 
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4(, . 
47 
48. 
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:11) . 
:\1. 
:,2. 
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:d . 
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:,Ii. 
:1/, 
jS. 

jO. 

GI. 
I l ~. 
tia. 
64. 
fi i'. 
(iR . 
Ii!!. 
,O. 
,l. 
7'2. 

TIC' [Oi chidl'.:lg" 1' 1'. Trnn !ls. g in d:o 
n :o fr. l'. . 1.. S(cnsjö n 
E,·an" . T, u(h. :I(f" i Greho , [ill 

T~llgh ~i ('k s nndorh. 
" l ' I" I]nd , ri ka fön å ,J" 
l!,i nfa Jr' n Os terslIlH I 
E. 	( ' .. O" fc r ];ors berg·a. pro\.". a S. 
S. 	 'f.. S t hlm, sp,"·u.- Ill edcl 
»Tack. Du\-bo » 
Koll. i H iissr lb,. r, l l 
H C' ~t·h i drag' i'l'. Ho\'u 

\'. 
7.) : 
JO : 

373 : 
L. 4: ;)0 

22 : 90 
100: 	

lG: G·] 
10: 

:I[ a rl< . G: 41, t ill mi ssionii r c rn as 
lIndf'l"h. 1,000: 

Killll e ·\" cduI11s mfg-, s pilrb.-lllcdc l 
()n iill lnd 
n. A.. Spju [sb yo'd 
E. 	 ( ' .. H ö g s by -Xr hlll t 
H. .r. , G r öns k il ra 
E . 	n., 11: 0
)r. 	H ., d: o 
~\r. 	 s.. gm S . . J.. Orooro 
1) :0 g'! ll ,l:o. »l' a b. och (;v ( ' l'sko ft ,~ 
S pa rh. -mcdel. Trct tonded agen. i Be

tesdadyri<an. S[hlm 
Oj'j'C1'l\'> VOl" i R c[csda kyrkiln, St hlm, 

Trettond edage n 
E . 	 X .. S t hlm. " tacl'samhct ti ll G-Uf!» 
K-ng, \"'orrköpin,C'. o f fcl'ku\"(,l' t 
I. 	A., \'onkö pinA" 
)) [r s:,,' stl:! r HalllltlS ~nFl l"hji ~)O; fl " 

l:C cschidr fl g' fl' . K.nlrine ho llll, G . E. 
K. S., Born h ollll 
H. H .. S[ hlm 
J3j ö rköhys :ll!"g 
» l · p p . l: II , l R .. 
Jf j . S" l ~ ppsid a 

;)0 : 
20: 
2;", : 

;1: 
:1,: 

3;;: 

10 : 
S: 9·] 

.)10: O:t 

38;, .iO 
};I 2;~ 

.J 
2;) 
' 0 
l O 

(i 3.), 

l O 
JO 
8 7;; 

2j 
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,~. Kjnnkrcl,c JJ. Gu):(, till Elna Gllnllnr l~.iörl,ö JO :l:;, TIii ckscua 2:;:-. KOl's

dos lltl(krh. 'iD : - ucrg'a lG: -, Xa ~,,-[ a l'P 18: öO. Lämn 


Os:-.l>~· krpfs av Ri s inJ,rn nlfg- JO: - hll l t JO: -. Hjiillnry el 7: - , Slätt 

,7. Kyrkobröderna i Kuugsholme n. Akra :!i: 31, Nä~b)~ :z ....,: - , I(arstorp 


' llIu'h_-lllc,l c l 8/1 1926 203: ;;0 J3: JO, Bur\sl~1l8tOI'P l :" - . ,22: OG' 
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~l. )[issionslllc!lcl friin "'yr . jnsa llll. "id l" PHa ;;00: 

.J. H: s !Jr"ii k. g'1Il E. S. :10 : - löD. A. H., Fjiil'(lilo"dra 40: 
H . B - n. 1' rana , :..!~:  l:;!. )[, K ., d :o 10: 
\\'a lleber~n syförenin g '(;j: - ]52. 1;.' Pli ~ pn l' bö~ t'on 3j: 
F. S., 	 }fpdvig-,unl ~O : - ljR . S. O. , S<tlt •. ur sparbi)sS iJll 10: 
O. v. ~f .. "finl1capoli.< 100: - 1j·1, K oll. i nj lIrsus :18: 
Sk illill;::-HI'yds Kl'. l' ll;::-d. -förell in::· 100: - 1 :.; •. Hj. 'l'.. 1I.inrsäs 40 : 
Del av frkn E. FredriKssons les l ill Il .. 1jo. L. T. F. .. ;\1nlal e ll. J' ~sclJ . 10: 

s.a lnt riinla :,42: 73 ] ,)7. K oll. i Ont11lll)"l'a 30: ,,() 
&<. l L H., Ens ked e . ;)0:- 1;;8 . Koll. i Sk a tt lln ~u)'ll 17: 70 
!IO. S ...A.... ....\ " Hc)g-all ii" , rau. å R . S. 0.7: 23 ]:)~ . n:n i E cls u)'ll 5:': 60 
!Il. :Mi ss io HS \'~inn c l' i G l'ebo. ;; 111 A. II . 10 : - lGO. D:o i Irn ~lll llren. J SIUlIlll1l:lr 8: 

Spnl'b.-lllcdcl, ;::-lll r:. IL KIlmia 7 : G3 161. D :o i }fosjö • H: 
T . ~., 	 Kr isld ata, till ~Jinnic Nie llOl- 102. A . W .. Korsniis. rcs~u icl ral': l,,, -

SO Il S 1Il1derh . .iO : - 163. H. S .. H of'·N. bNg :,: 50 
nI. E . H .. ,\I"sju JO: - JG~, ."\Ilf'l'lIl1lS ll1[g 2:1: 
!Ili. ~, "'ijr s f l illA' (>Jl. i'nill OllillJlIH.1 » RO : -- lG:,. E . S., _\l' llt' lllark :): :-'0 
~I j' . )~ L . J ~s tt 1I <-l IlU» ' 10: 48 16G. K F .. l[ c nljllJlj:!'a J3: 97 

J\lO . FruJl ~I\önl crrst i Frösi. försulllliuA', 1(;9. Orr" rkll\' ('rt fl'. Yridll cnl, g'lll II. I .. 
till HaJJlU I \\' "ng lllHl cl'h .,;::-m.J. H. lU\I: - Ä Il':adlS 2: ;'0 

JOI. A. K .. rig-ch ollll . go Il I R. W. :J: ;jO 1,0. n. G. , Gill': 10 : 
JII:I . Kull. ir ;111 Ki Il amötc i i\ \"\'i<lsj"1Ir :1 ~ : - 171. SraJ'h. -med cl fl'..... pplur)'ds .,föl'cning 
JO I. ,\ . L, H cd ,'igosd a l :111:  oell , kolhnrll fiS: 70 
]0,-1. >\ ()n ;i 111 lid ,) ]~"I: - 1i.!.. »13 . A., e l t lac ko ffc r föl' mottagen 
](11;, ~lyr("sl nds mfg- :HIII:  l låd ;) 2:1 : 
JO,. (J. A. O .. OS lcn" la :.: - Ps. :17 : 3!I, 40 :,0 : 
W". H . B. , Sthlm 10: - )~ L . 'l' . >~ :,0: 
] II!) . le L ., I I1Ind l,i: - " :\fi ,,ionsofJ'er i Söl'll, vjd II . oeh IL 
110. 	 .\ !. X. , S t h il ll. h,iiilr l ill rrkn .\. 1',,1- .A nd eJ"!'\on s bC'si.k 

l lH"l' S 1I1Hl cl'h. i lJilJclsko L:11I 1{IU: - ),7. E. e"'!1 (; . X .. E g'e ls l a 
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Il ~. .~ Ul· .\ I Hl'ias sparhi):=:i el » :2."1: - n. And ersons be,ök 17/1 R2: J.; 

113 :-;. L,. Y:-\! ad . IH'O\' il S. L. 9: - J'9. J,,,mnhlll ls mfg-. s pal·u.-lllcdcl 22: 2;) 

ll~ . " E tt li;ft~ ti ll H e rren rr~n ?!( e cll,· >" JSO. :Ii. och B. ,J., Ou c hög JOO: 

gm _\. B. 	 J82. ]~ . A .. ]I (jc:-all Us :1: 7.) 
X. 	 N .. " la eko [re r ». l ill }:,l rid Sji;  183. B oda mr;.: , 'SI CII~jön, hl'sbitlrng' 2:); 

strii llls uud f'r h. JO: J8-1. Banu, :-,- rttrcningell i öhn· i)~c ll. Kall
10U: .lit,. "T nck"Uer, 1.'''Jl. 7: 9. JO " 	 hul nH' ll. g'ln D. l'. F . ;1I1:

118. Koll. i .\" )'I and. I'llel E' r ti' I;C I', Tre t- 1~.;. )· S.,·sle r Ann a ». SPUl'b.- lllCdcl !I: 11 
tund ed agen. gm u.. A. 1;2 : ·JRI:. H. L - l(. \'ii xjö 10: 

lJ9. » Cll l1 l1 (o1)' ;'> ~H : - lR'. 
LO. :'\l. JJ. L .. 'fYl'in:.;(' 101l:  Jl~\,~~tl t~ir!t ~l~,-~n\\\~Jc rt~Il.-medcl. till 28:
l ~ L E. B .. g'lll ,1. ~., K ram fors 4: - 1 &~ . G. L., ufl'NKn,'cI·t, gom H. Fl .. Hova 13:
J ~~. L G .. I-[1l1 e1 :0 l: 50 JR9 . 8pa 1'I). - I II. och g- ..l \ror. g' lll d:o 30:
1 ~3. .r. \V. 1"- 111, (;111 d:o ~: JO J UO . ) I .,,1. rö l' bloJlllll or "id e n '"Hfl S bl r 
1 ~-I. .A . A - II , g'11l ll:o ~: 50 ~:l /h .;; 
]~~, . E. F - n, g ln d:!) :1: - 19~. F. U. n., L llnd s bl'l ll ll l, »dl li let tack, 
l~(j . K. H- g' . . <::Hl (I : D :..!:  urrer pa H CITC II S u l b:u'c » 2;): 
]ll. .r. X - d. go lll el :" :!: JO Hi> \T)'ds ;'[fg' 40: 
J :!R . U . 1)- II. g-11l eJ:o :..!: »)r. E" }fög-n ll ii!'}) 2:; : 
] ~n. :.\[, M- d. g Hl d:u :!: 50 L . \\' _, "(r(H'(·rh t·I' g- . sPII I·IJ. ~ IlJ ('d c l 10: 
]:10 . L. K., gom d:o :!: 25 »1' •. 100. t ill direkt c \' angclis"t ions-
J;J!. 11 . S - n. /.Pll e1:n (i: :!j nrbc p » 102: 31 
J:I ~ . »Fyllna(L., g'lll e1:n ";: - O. A . . J .. X nl'rköpin;:: :)0 : 
n\. Offel' l<t1\'cr t fl' . j(öJ1in~ fe;1' 4: c k\',) » S~· riirfoll i II J:p Il , Bl'oba cka» ,,00 : 

g'1l1 A. 11. 	 2G: - SPHl'iJ, -1ll0dCl 1'1 ' , y iiJlIl Cl' i Väl' ll umo, 
1:11. 	 ) 'l'()l\lthJ sJlal'l Jö ~ or 1 ~)2.j ) . fr. l(ö pinz ...::, g'IU .1. L . J07: 3') 

g il l ll: o JO ': 22 S\·. L. )[ .. lil l D. L and in. undel'h. l, 22j : 
K. D ., \'iixji;, ra b . å. H . K Ö . lG: 87 A. L .. ot'l'l'l'l<ll\'crl , gil l 1\. . B., S kel 
~pa rh.-Jlledd. gom K. D ., \'iixjö 17: 15 loff c o1 	 20: 
n:o fr. A. H., gom d :o 207. L . .\"., L ii d c l'llp. spurb. -nlcuc[ 8: 4.)
D: (.) 1" 1'. A. L . g-m d:o lO : ~1I8 . ,\1". X .. d: u, d:o 	 ]J: 5j 
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. ORGAN.yÖR)Yr]J:KA:~510Nd'I-I·:KINA· ).t- ~. 
r- [ i\- I)" Jr ))~ 1\ ~ 

~C'l FOIl§U' 
L _ 

A.NSVA.RIG UTGIVARE : E. FOLKE. 

( ~ II- ' ~ 

: 

~ '~:I .... 
;TC 

A p~-4.\, 
f t:.r: r;:rrc-L~ L 

IQIunga uifa jurb:coanbrn, 1E>öb:cn liDefs. kraftEr lös:cr, 
Jfjätfrab bibar mänskuanben Hpp ut liDds käIIa ÖSEr 
i5in förIussnings :stura bag. 10ärIbsberrukfanbe bess uåg . 
.§ (uier bujan fäff hring ruten, lIiu he~åHd - kraft bduingab, 
{[rryck Er mullen ~järferufEn, )linet låt:cf - haft o:cuingab. 
{[Dång är jotbrliDefs lag. JElöb är !imtg segertåg. 

liommEr bag, bå länkar bris.fa, JJ:csus så gau liu i böben, 
)fångenskapens. bag ben Sluta, i5å ut euig käUas. flöb:cn 
Rnbab pröuntibens nöb. $pring:cr liud, euigt m)ft. 
]'rigj1.lrb sliger njä( ur grund, Baffnab sum oas i sanben 
Wänber TJem tiII Jfabersf)usei; mör5fanbe uc~ fröfta anben 
Jliusoefriarn nämnes lElöb. )leuer fum, när liud ffl)ff. 

..§å nau frösf , bdrrp:ftfa fJiärfa, 

I 
 ::Wu TJar bel i böbrns smäda, 

JElel bu TJat i liuds TJ1.lPP, 
Zlryns frirgängehnm fjär truna, 

I 
(En uuanskIig liuds kruna 
JElöben blir nib s(ulat Lopp. m. :l'. Brtlnt. 

Vid Na th. J-!ögllla1'l s jordfästning dell 16 febru ari 1926. 
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RÄTTFÄRDIGHETENS, LIVETS OCH HÄRLIGHETENS 

OVANSKLIGA KRONA.*) 


" Hä re ft e r är mig fö r varad rä tt
färdighetens krona vilken Herren, 
den rä llfärdi ge dom a ren, skall g iva 
mig på d r n da~ell. men icke blo lt 
~ t mig ut an ock ilt alla, som ä lsk a 
h a ns tillkommelse. » 

2 Tim. 4 : 8. 

Här i texten talas om en krona, och 
vi veta väl alla, att vår bibel talar om 

tre olika slags kronor, vilka utlovas 

åt dem, som hålla ut intill änden i 

gemenskap med Herren Jesus. Jag 
har tänkt, att nu stanna något vid 

dessa tre kronor. 
När man i bibeln läser om dem, så 

är det nog så, att man får det intryc
ket, att de först skulle givas, då J e
sus kommer tillbaka. Men jag kan in
te frigöra mig riktigt från den tanken, 
att den som har nått målet och fått 
möta Jesus, han har ock fått kronan. 
N aturligtvis få, när Jesus kommer, 
de som möta honom för första gång
en sina kronor. Det är ju alldeles 
självklart. Men jag älskar den tan
ken, att vi skola få den krona, som 
utlovas åt Guds barn, när vår ande 
lämnat det jordiska och vi så få blic
ka in uti Jesu ansikte och skåda ho
nom, som vi ha älskat här nere på jor
den. Det är ju emellertid icke fullt 
tydligt, n ä r vi skola få kronan, men 

.att där finns en krona i beredskap åt 
dem, som höra Gud till, det är allde
les tydligt och klart. För vår broder, 
vän och medarbetare, som nu har fått 
gå hem till Gud, står detta säkert me
ra levande och verkligt än någonsin 
under den tid, han vandrade här nere 

*) Föredrag av P rins O. B ernadotte v id 
minnesb ögt id pn e ft er Ko mmendör O. \'on 
Feilit zen deu "I, 1926. 

på jorden. Han har nu klarare begrepp 
om den härlighet, som ligger uti att 
få emottaga de kronorna ifrån Her
rens hand. 

Bibeln talar visserligen om tre kro
nor, men jag förmodar, att det är tre 

olika sidor av den krona, som vän
tar. Vi kunna inte fatta så mycket av 
härligheten däruppe, och därför får 
Gud i sitt ord tala till oss i sådana 

bilder, som vi kunna förstå. Och des
sa tre kronor, tänker jag, äro tre olika 
sidor av det, som Herren en gång 
vill skänka oss. I nya översättningen 
kallas de för kransar. Jag tycker för 
min egen del mera om uttrycket i vår 
gamla översättning. En krona är nå
got bra mycket större och härligare 
att få mottaga än en krans. 

Tex ten talar om rättfärdig
h e t e n s krona. Den rättfärdighe
tens krona, som Paulus väntade efter, 
det var naturligtvis inte en krona , 
som han fick på grund av sin egen 
rättfärdighet. Det förstå vi. Den gavs 
på grund av den rättfärdighet, som 
Jesus hade vunnit. Endast därför kun
na vi någonsin ha utsikt att få rätt
färdighetens krona däruppe i himme
len. Vi skola få den från vår domare, 
den r ättfärdige domaren, som också är 
den barmhärtige samariten, som för

står och vet allt. 
Jag var i våras under en vecka 

Budapest. Överallt såg man där på 
statens hus och andra offentliga bygg
nader ungerska vapnet , som kröntes 
av ungerska kronan. Denna framstäl
les alltid med korset böjt nedåt, med 

i 
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ett brutet kors, och jag frågade, var
för så var förhållandet. Jo det var på 
grund aven händelse för många hund
ra år sedan, då ungerska konungen 
flydde för turkarna, tror jag. Kiksre
galerna togos med under flykten . Kro
nan tappades, och korset på den böj

des. Sedan vågade man inte räta 
ut det, emedan man var rädd, att det 
skulle brytas av. Från den tiden är 
korset på ungerska kronan och på lan

dets vapen böjt nedåt. - Vi få tac
ka Gud, att vår krona i himmelen är 
en krona, som krönes av ett kors, som 

aldrig skall böjas. Det korset skall 

stå upprätt i alla tider. Det korset 
tror jag, att vi skola få skåda upp 
till i himmelen, och det skall vara vår 
glädje, vår fröjd och vår salighet. 

De som få kronan, äro de, som 
älska hans tillkommelse, heter det , och 
vi älska väl hans tillkommelse därför, 
att vi älska honom. Det är därför, som 
vi glädjas att se framåt emot den tid, 
då vår Herre skall komma tillbaka för 
att lösa allt det som är bundet, för 
att hämta sin skara och även för att 
taga sin makt och regera över hela 
jorden. 

Paulus var viss, att han skulle få 
den kronan. Varför? Jo, han kämpa
de den goda kampen. Han stod på Je
su sida, och den som står på Jesu sida 
och är villig att underordna sig sin 
Herre, han kan vara viss att han käm
par den goda kampen. Han säger 

sig hava fullbordat loppet, innan han 

hade slutat sitt liv. Det är inte många, 
som våga säga så. Men jag tänker, 
att vi. när vi minnas vår broder. inte 
behöva vara rädda att säga, att han 
har kämpat den goda kampen, han 
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har fullbordat loppet, och han har be
varat tron intill änden. Därför kun
de han också vara viss om att nå 
målet. Åt honom var förvarad rätt
färdighetens krona. 

En annan krona är l i vet s krona, 
och det ställe, som talar om denna 
krona, återfinna vi i Jak. I: 12. Livets 

krona är det eviga livets krona, som 
varje Guds barn skall få, och som 
skall vara liksom inseglet på, att vi 
för evigt höra Herren till. 

Tänk så stort, att Guds folk med 

trygghet kunna blicka framåt och 
blicka in uti evigheten och veta, att 

det eviga livet är en verklighet. Det 
är inte endast sköna ord, som vi tala. 
Det är inte vackra bilder blott, som 
framställas för oss i Guds ord, utan 
det är en verklighet. 

I morse läste jag i den lilla boken 

»Daily Ligth " . Det sista språket där 
var Upp. 2 I: 4. Då jag läste det, tänk
te jag på den här stunden och på vår 
broder, som har fått erfara det ordets 
verklighet. När jag sedan slog upp 
min bibel och läste den versen, så 
förstod jag, att där i första hand syf
tas på tillståndet härnere på jorden, 
när det blir en ny himmel och en ny 
jord. Men en ny himmel och en ny 
jord kommer ju ner ifrån himmelen, 
och det skulle ju inte vara en ny him
mel och en ny jord där Jesus regerar, 
om inte tillståndet och förhållandena 
på den nya jorden skall vara lika till

ståndet däruppe i himmelen. Därför 
är jag alldeles övertygad om, att be
skrivningen där i fjärde versen också 
är beskrivningen på tillståndet i him
melen. 

När man Guds ord läser om him
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melen, så finner man, att inte så litet 

säges om himmelen. Det är likväl inte 
så mycket, som säges oss rörande det 

vi f å, i det nya hemmet och hur livet 

gestaltar sig där, men det är mycket 
vi få veta om, vad vid s l i p p a i him
melen. 

I Upp. 21:4 läsa vi: " Och Gud skall 
avtorka alla tårar från deras ögon, 

och döden skall icke vara mer, ic~e 

heller sorg, icke heller rop, icke heller 
värk varder mer, ty det första har gått 

till ända.» 

Gud är där, det förstå vi. Men där 
skall inte vara några tårar. Dem skall 
Gud torka bort. 0, hur många tårar, 
som ljutas här. Det är millioner tå
rar varje dag på denna jord. I him
melen skall inte ljutas några tårar. 
Där äro tårarna avtorkade av Jesus. 
Det skall inte vara någon död, och 
döden, det är väl det bittraste på jor
den. Ingen död skall vara i himmelen, 

ingen grav, ingen kista, som någonsin 
bäres ut. Icke ögon, som slutas, icke 
människor, som stå sörjande omkring 
en öppen grav. Sådant skall icke fin
nas i himmelen. Det är för alltid slut, 
när en människa lämnat denna jorden. 
Det skall inte vara någon sorg, eller 
rop eller veklagan. I himmelen få vi 
vila till våra själar. I himmelen där 
är det intet mörker,' utan där är det 
ljust, och i himmelen skall det aldrig 
vara någon värk och aldrig vara nå
gon plåga, inga verop, ty det första 

är förgånget. Så betygar oss denna 
text. 

Allt detta är en verklighet, en verk
lighet, som vår hemgångne broder nu 
har fått erfara, ty att »vara nära 
Kristus», det är väl att leva med ho-
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nom och då får man ock erfara, vad 
Herren har att skänka oss. Det som 

vi läsa om i den versen, det är, vad 

Herren har berett icke blott för honom 
vars minne vi fira, utan även för oss 
allesamman. Vi skola en gång få slippa 
allt, som härnere trycker oss, och vi 
skola få äga allt, vad Gud har berett 
åt oss däruppe i himmelen. 

Livets krona är för dem, som älska 

Herren, för dem, som tåligt ha lidit 
härnere på jorden, och som ha bestått 
provet. Jag tror, att vi, som kände 
kommendör von Feilitzen, vi äro be

nägna att säga: Han bestod provet 
så mycket som en människa kan gö
ra det. Det finns ingen, som fullt be
står provet, det förstå vi, men han 
bestod det säkert i så hög grad att 
hans Herre i himmelen med glädje 
räcker honom livets l{rona. 

Den sista kronan är h ä r l i g h e
t e n s o van s k l i g a k r o n a, om 

vilken vi läsa i I Petr. 5: 4. Det är 
något alldeles obeskrivligt skönt att 
tänka på detta uttryck: härlighetens 
ovanskliga krona. Uti den nya över

sättningen kallas den för segerkrans. 
Det påminner oss om, att striden är 
slut, och den fulla segern är vunnen. 

Kronor äro sköna och dyrbara här
nere på jorden. Ibland läsa vi i tid
ningarna om ryska tsarens krona, som 
är så dyrbar, att ingen kan köpa den, 
fast ryssarna bjuda ut den över hela 
världen. Ändå är det intet emot här

lighetens krona i himmelen, och den 
kronan är ovansklig och oförgänglig. 
Den är lika oförgänglig, som den sa
liga evighet, som Herren har vunnit 
åt oss, då han gav sitt liv på Golgata 
kors. Emedan han gav sitt liv, kunna 
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O. von Feilitzen. 
Kommendör O. v. Feilitzen var re

dan i unga år dragen till Gud. En 

hans kadettkamrat har berättat, att 
han varje morgon drog sig undan i 
stillhet och läste sin bibel, vilken han 
ständigt bar på sig. Bibeln förblev se
dan under hela livet hans käraste bok. 
För att tränga in i dess sanningsdjup 
skaffade han sig de bästa hjälpkällor 

och med tillhjälp av dessa ägnade han 
sig med stor iver åt studiet av de he
liga skrifterna. En synnerligen stor 
glädje beredde det honom, då han i 
sin sena ålder fick till present en kon
kordans till Gamla Testamentet på 
hebreiska. Med tillhjälp av denna for
skade han nu ivrigare än någonsin i 
ordet. Då han under senare år genom 
sin svaga hörsel hindrades ifrån att 
höra och uppfatta predikan, ägnade 
han sig så mycket mer åt studiet av 
Guds ord. Detta fyllde hans genom 
svaghet och sjukdom mera ensamma 
år med stor glädje. Vid ett tillfälle 
omtalade han, att han varit sysselsatt 
i tre hela veckor med att utforska en 

vi en gång få mottaga härlighetens 
ovanskliga krona. Segerkransarna här
nere på jorden de vissna och multna, 
men segerkransen, härlighetens 
ovanskliga krona, multnar aldrig. 
Den få vi behålla, den förblir, den 
rostar icke. Den strålar alltid lika här

liab och överst är den krönt med kor
sets tecken. Icke minst därför blir 
det vår glädje att få bära kronan en 
gång däruppe i himmelen. Amen. 

enda vers i Efeserbrevet, men han 
hade ej ännu uttömt dess djup. 

Vilket bibliskt ämne man än be

rörde var han genast färdig att från 

alla delar av bibeln belysa dess inne
håll. En sådan förtrogenhet med or
det gav en stor stadga åt hans andliga 
liv. Kommendör v. Feilitzen blev 

också alltigenom en helgjuten kristlig 
personlighet, en bibJisk kristen. Den

na världen hade ingen dragning för 
honom. Och dock var han ingen mys
tiker utan en det praktiska livets man. 
I alla livets förhållanden utmärkte han 
sig för den största plikttrohet. Ge
digenhet och grundlighet voro utmär
kande för hans karaktär. Det intryck, 
han gav, var detta: en människa kan 
aldrig utvinna något större och rikare 
i livet än då hon hämtar insikt och 
ljus ur Guds ord, och ingenting ger 
henne mera kraft att vandra ett him

melskt liv på jorden. 

Denna förtrogenhet med ordet 
gjorde också att kommendör O. v. 
Feilitzen blev en mycket verksam 
kristen. De olyckliga i våra fängelser 
lågo honom tungt på hjärtat. Regel
bundet besökte han Långholmen och 
läste bibeln med fångarna. I soldat
missionen var han också mycket verk
sam och var under en följd av år med
lem i dess styrelse. 

Genom kapten John Ahlberg inför
des kommendör v. Feilitzen i den vän
krets, som särskilt arbetade för Kina
missionen, och 188g ingick han som 
medlem i Kommitten för Svenska 

Missionen i Kina samt åtog sig upp
draget att vara missionens kassör. 
Svenska Missionen i Kina var alltse
dan den teg i Guds vingård, han mest 
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intresserade sig för. Till ordförande i 

Kommitten valdes han år 1897, och t 
kvarstod på denna post · i tretton år. 

Vid pastor Josef Holmgrens frånfälle 

åtog han sig att sköta sekreterarearbe

tet, tills Herren givit missionen en 

kraft för denna post. I över sju år gav 

kommendör v. Feilitzen utan någon 

pekuniär ersättning odelat sin tid och 

kraft åt denna uppgift. Med sällspord 

noggranhet och hängivenhet verka

de han för missionen under denna tid. 

Man finner ej många i besittning av 

en så grundlig missionskunskap, som 

han ägde, och denna sökte han på 

allt sätt göra fruktbärande. I förbö
nen var han uthållig. Ända in i de 
sista dagarna av sitt liv var han i bön 
för missionärerna. Dagen före sin 

hemgång hörde man honom säga: " Nu 
är hon på Medelhavet» och tär:kte då 
på en av våra till Kina utresande syst

rar. Detta varma hjärta har nu upp
hört att slå. Efter ett långt och trä
get arbete har denne Herrens trogne 
tjänare fått ingå i sin Herres balädJ' e , 
manande oss att följa efter och icke 

förtröttas. E. F. 

Döden. 

])öden ~ir ingen död, om den höjer frän 
m?rker llll lJUS, f~~1n s,:aghet till styrka, 
~ran sYl1d[ullhet llll helIghet. Dödf'!1 är 
mgen dod, om den för oss närmare Kris
tus, som är li~els källa. Döden är ingen 
d?d, om den iorvandlar var tro i äskäd
n!ng och läter oss se honom, på vilken 
Vl hava .trott. Döden är iHg'en död, om 
den befnar oss fdlll tvivel och fruktan 
f~ån växlingar och tillf~ilIigheter, fr~\~ 
tld och rum och från allt som tid och 
rum ..rö~a med sig och sedan förstöra, Dö
d~n a!' Ingen död, ty Krislus har övervun
mt döden. 

Ch. Kinqsley . 
(Ur Sanningsvittnet.) 

Nalhanael Högman. 
)) Herrens förlossade skola vända 

tillbaka och komma till Sion med ju

bel, evig glädje skall kröna deras hu

vuden, fröjd och glädje skola de und· 

få, sorg och bekymmer skola dö bort. » 

(Es. SI: I I). Så betygar Skriften, och 

då vi få vara vittnen till, hur Herren 

ur vår krets kallar de sina den ene 

efter den andre till sig, veta vi, att 

det är till sin högtidsskara på Sions 

berg, han församlar dem, och vi veta, 

vad han där har i beredskap för dem. 
V år käre Broder N a t h a n a e l 

H ö g m a n har nu lyft vingen för att 
stiga upp till jublets, till den eviga 
glädjens land. V år Broders hemgår:g 

var en hemgång i frid. Han vilade 

tryggt på den fasta grunden. Det var 
med full trosvisshet han såg fram 
emot mötet med sin Frälsare. 

V år Broders vandring härnere blev 

ej lång. Han var vid sitt frånfälle en
dast något över 47 år gammal. Ända 

ifrån barndomen blev hans väg en 
smärteväg. Tre och ett haUt år gam
mal blev han faderlös, och sin moder 

fick han ej behålla längre än till sitt 
femte å r. Den fader- och moderlöse 

gossen togs emellertid om hand av 
gudfruktiga vänner till hans föräld

rar, och i deras hem åtnjöt han öm 
omvårdnad. 

Sina skolår tillbragte N athanael 

sin födelsestad Göteborg, där han ge
nomgick Lundenska privatskolan. Som 

hans håg stod till lantbruk, fick han 
sedan genomgå en kurs i Kristine
hamns praktiska skola, efter vars slut 
han tog anställning vid ett par lant

i 
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egendomar. Den andra av dessa var 

belägen i norra Västergötland. 

»Här fann » - skriver han i sin an

sökan - »Herren mitt hjärta och gav 
mig syndaförlåtelse och frid. Fastän 

sedan barndomen ofta sökt av Guds 
Ande, var jag ända hittills främman

de för ett sant liv i Gud. Efter myc
ken inre strid och nöd gjorde jag upp 
min sak med Herren i Mariestads mis

sionshus den I februari I 897 under en 
därstädes pågående väckelse. 

Någon tid efter min omvändelse 

blev jag ledd att upptaga söndags

skolarbete på en avlägsen plats i sock

nen, där ej sådan verksamhet fanns. 
I detta arbete väcktes mitt hjärta till 
kärlek för Herrens rikssak, och en 
längtan att få tjäna Jesus ibland hed
ningarna började besjäla mig. Redan 
i barndomen hade missionstankar före
svävat mig. Nu började dessa mis
sionstankar återkomma med allt mäk
tigare styrka, till dess en afton vintern 
1899 jag offrade åt Jesus mitt liv för 
hedningarna. När så boxareupproret 

utbröt år 1900, drogs min längtan på 
ett särskilt sätt till Kina. 

Hösten 1900 genomgick jag en bi
belkurs vid Götabro, N erike, och har 
sedan dess ägnat all min tid åt att 
offentligt vittna om Herren, huvud
sakligast i Småland och Västergöt
land. » 

Genom en särskild Herrens ledning 

kom Nathanael Högman att utgå till 
Svenska Missionens i Kina fält i stäl

let för till Helgelseförbundets, som 
först var ämnat. Vissheten om att 
detta var Herrens väg för honom, vann 
han under en tid av djup rannsakan 
och helig bönekamp. 

Till Kina utsändes han år 1903 och 
verkade därstädes i nio år. Är 1908 

ingick han äktenskap med fröken Ju

dith Gustafsson från Nässjö. De unga 

makarna arbetade dels i Hoyang, dels 
i Tungchowfu i Shensi. Fru Högmans 

krafter brötos emellertid ned under 

det ansträngande arbetet, och hon 
nödgades å tervända till hemlandet ett 
par år före sin make. 

Sin semester i hemlandet var vår 
Broder angelägen om att utnyttja på 

bästa sätt för att bli dugliggjord för 

sin missionsuppgift i Kina. Han kän

de ett djupt behov av grundligare bi

belkännedom och sökte därför inträ
de i d:r White's bibelinstitut i New
York. 

N athanael Högman fick emellertid 
aldrig sin önskan att återvända till 
Kina uppfylld. Herrens väg med ho

nom blev en annan. Vårt arbete i hem
landet krävde förstärkning av arbets

krafterna, och då han av Kommitten 
kallades till resesekreterare, mottog 
han villigt detta uppdrag. För detta 
arbete var han också mycket lämp
lig. Hans naturliga begåvning, hans 
helgade väsen, hans insikt och erfa
renhet uti missionsverksamheten voro 
egenskaper, som skulle komma att vi
sa sig mycket fruktbärande. Därtill 
kom att de principer vår mission sökt 
följa, voro för honom heliga, och att 
han därför med hela sin övertygelse 

följde dem. 

Ären 1916-1918 var han ständigt 

upptagen av reseverksamhet. Det var 
en tid full av välsignelse för vår Bro
der. Under de bibelstunder, han led
de, fick han nåd att med stor kraft 
frambä~a budskapet. Guds barn ble
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vo förnyade, och många, som förut 
vandrat främmande för livet i Gud, 

blevo väckta och kommo till tro. 

Från och med år 19 I 8 kallades N a
thanael Högman till missionens ordi
narie sekreterare och ingick som med
lem Kommitten. Arbetsuppgiften 
blev nu mera omfattande. Han fick 
därför ej tid att som förut ägna sig 
uteslutande åt Ordets tjänst. Ofta 

uttryckte han en längtan att få åter
gå till denna verksamhet, men då han 
var fullt övertygad, att han även i 
detta var på Guds viljas väg, tjänade 
han i lydnad och med villighetens an
de sin Mästare. 

Under de sju år, han tjänstgjorde 
som sekreterare, fick han många till
fällen att göra insatser av bestående 
värde i Missionens ledning. Hans 
mogna insikt, hans sunda omdöme 
tillika med hans andliga syn på Guds 
rike gjorde, att man gärna lyssnade 
till hans råd, och detta gjorde man så 
mycket mer, som han framträdde med 
den fina takt och kristliga försynthet, 
som är utmärkande för en gudsmän
niska. 

Därför åtnjöt han förtroende icke 
blott inom den trängre kretsen 
Svenska Missionen i Kina och dess 
vänner - utan inom alla de kristna 
lägren. Det var på grund därav, som 
han kallades att som suppleant vara 
Sveriges representant vid det Interna
tionella Missionsrådets första konsti
tuerande möte i Lake Mohonk i U. 

S. A. år 1921. 

Jämte sekreterarearbetet åtog han 
sig också redigeringen av Missionens 
tidning Sinims Land. För denna gren 
av hemverksamheten hyste han stort 
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intresse och utförde som redaktör ett 
synnerligen förtjänstfullt arbete. Hans 

egna bidrag i tidningen, i synnerhet 
hans bibelstudier, voro mycket gi

vande. 

Hans bibelstudier över U ppenba
relseboken, utgivna på Svenska Mis
sionens i Kina förlag under titeln 
»Framtidsutsikten, hava vunnit stor 

spridning och fått vara till hjälp för 

många genom det ljus, som däri spri
des över Herrens vägar och över det 
levande hopp, vartill Guds barn bli

vit födda genom Jesu Kristi uppstån
delse från de döda. 

För vår Hroder blev missionsgär
ningen ej endast till en uppgift, som 
givits honom. Missionen var hans liv, 
han blev ett med den, och troget gick 
han med alla dess svårigheter, all dess 
nöd och alla dess behov till sin him
melske Fader i bön. 

Ej långt efter sin hemkomst från 
Kina, började vår Broder känna tec
ken till den sjukdom, som skulle bry
ta ned hans jordiska tälthydda. Un
der den långvariga sjukdomsnöden 
framträdde hans Gudsförhållande p~ 

ett sätt, som var mycket lärorikt och 
som manade till efterföljd. Under hela 
sin svaghetstid, under de stunder, då 
han hade att kämpa sin hårdaste tros
kamp, kunde han av intet förmås att 
taga något steg, som han ej kände 
höra till Guds bestämda ledning. Den
na trohet var något särdeles utmär
kande för honom, och den gav åt hans 
kristliga vandel en hög grad av fast
het och styrka. 

Under julhögtiden tog hans svag
het så överhanden, att han nödgades 
intaga sängen. De sista veckorna hava 
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varit smärtfyllda, men ända in i det 
sista präglades hans väsen aven ljuv
lig stilla förtröstan. Man kände, att 

han vilade i den gode Herdens famn, 
och då uppbrottstimmen kom, lyfte 
han stadigt sin blick uppåt och hans 
förlossade ande mötte sin Frälsare. 

Missionens vänner vilja säkert i 
kärlekens förbön tänka på hans kära, 
som nu stå ensamma och äro beröva

de det goda stöd, som de ägde i ma
ken och fadern. Må vår Gud, som är 
faderlösas fader och änkors försvarare 
uppehålla dem och fylla det stora tom
rummet. 

För oss, som stodo honom nära i" 
arbetet, kännes vår Broders bortgång 
ifrån jordelivet som en synnerligen 
stor och smärtsam förlust, men då vi 
veta, att han blivit förflyttad till hög
re tjänst inför sin Guds ansikte i den 

himmelska helgedomen, vilja vi vara 
stilla inför vår Faders vilja, tackande 
honom för vad han gav oss och vår 
mission" genom denne sin trogne tjä
nare och bedjande honom om nåd att 
få leva genom Herren och för Herren, 
under den lilla tid, som ännu återstår 
tills hembudet når även oss. 

E. F. 

Gud gömmer 	en bok med vita blad, 
i vilken han 	tecknat ,de sina. 
Där lyser ett namn för varje rad, 
som stjärnor de namnen skina. 

Och alla de 	stredo Guds strider här, 
men nu ha 	de vilan hunnit. 
Och alla de 	 hade sin Konung kär 
och ned för 	 honom brunnit. 

(Okänd förf.) 

o. 	von FeiJitzen -
Nathanael Högman. 

Vilken stor förmån det är, att i mis

sionsarbetet ha fått stå nära en sådan 
personlighet som kommendör O. v o il 
F e i I i t z e n. De lärdomar, han gav 
O'enom sitt liv och arbete, äro så vär
'" 
defulla, att vi aldrig nog kunna tacka 
Gud för dem. Hans stora kärlek och 
ödmjukhet, hans förmåga att överse 
med fel och brist, då han var förvis

sad "om, att motivet ändå var gott, 
hans tro, hans tacksamhet, glädje och 
frimodighet, det sätt, varpå varje del 
av arbetet frambars inför Gud, huru 
han bad för varje missionär och de 
infödda kristna, den glädje, han kän
de över varje infödd arbetare, allt 
detta är värden, som vi ej kunna nog 
högt skatta. 

Få kunna som han följa detaljerna i 
arbetet på fältet. Med vilken glädje 
gick han ej igenom rapporterna där
utifrån och upprättade statistik över 
församlingsmedlemmar, evangelister, 
bibelkvinnor och skolbarn. Att syssla 
med detaljer blev aldrig för honom 
något smått eller tungt. Han insåg 
nödvändigheten av att alla länkar fo
gades väl tillsammans för att något 
fast och helt därigenom skulle uppstå. 

Han kunde också bära bördor, men 
han bar dem 	fram till korsets fot, och 
han fick nåd 	att lägga dem där. Med 

djup tacksamhet minnes jag den da~" 
Kommendören bad Gud välsigna mig 

i det då för 	mig nya arbetet på S. M. 
K:s expedition. Den oro, som hjärtat 
kände, försvann, och jag fick tacka 
Gud då och många, många gånger se
dan för all den stora kärlek, varmed 
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jag möttes av honom och som sedan 
alltid följde mig. 

Dagen innan han fick lämna detta 
livet , hade jag den stora förmånen att 
för några minuter få sitta vid hans 
bädd. Bland de ord, som han då sade, 
var detta: » Jesus dog för oss för att 
vi skulle få leva med honom.» Däri 
låg hemligheten till hans innerliga 
gudsförhållande och till hans frimo

dighet i dödens stund. 

N a t h a n a e l H ö g m a n, vännen, 
brodern, har han verkligen lämnat 
oss? - Icke kan jag fatta, att vi ald
rig mer skola få se honom ibland oss 
på expeditionen. Det var, som om so
len gått i moln, då vi fingo klart för 
oss, att Gud tänkte taga hem sin tjä
nare nu. 

Allt vad han varit såsom Gudsor
dets förkunnare, missionsman och le
dare ha andra röster tolkat på ett gri
pande sä tt. Här ville jag endast få 
säga några ord av tacksamhet om vän
nen. 

Han gav så rikt, även då det han 
gav var bräddfullt av lidande, att det 
var en nåd att få taga del däri. Dock 
mycken glädje bodde iNathanael, en 
naturlig av Gud helgad glädje, och av 
den förmådde han dela med sig åt 
andra. Det var en stark sida hos ho
nom. 

Han levde ett rikt liv i Gud, och att 

under samtal med honom få höra nå
got ur det livet, ja det var evighets
stunder. Han älskade sitt arbete i mis
sionens tjänst , och att ha få tt tjäna 
tillsammans med ,honom dä r, ären stor 
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förmån. Gud vare tack för de år, han 
lånade oss sin tjänare! 

Det möter så mycket i missionsar

betet. Det blir nöd och oro många 
gånger, men ock en fröjd och en tack
samhet till Gud för all hans nåd, som 
i så stor trofasthet möter oss dag för 
dag i det arbetet. Gud har mött oss 
på många olika sätt många gånger 
dessa år Nathanael Högman har stått 

i hemarbetet, och det har varit läro
rikt, ja underbart att få se, hur han 
kunde taga allt från Gud - även då 
det svåra lidande kom, som nedbröt 
honom själv. - Mycket litet talade 

-han om detta lidande till någon annan 
än Gud. Men ibland kunde vi få käm
pa med honom i bön även för detta. 

Det har varit lyckliga år i samarbe
tet med honom, år, som lämnat djupa 
spår efter sig. Att Nathanael lämnat 
oss är ännu som en dröm, men trots 

saknaden, ja smärtan över, att vi för
lorat honom, kunna vi ändå tacka. 
Tacka för att Gud så underbart välsig
nat ett människoliv, och tacka för att 
tjänsten får fortsätta, fast vår broder 
fått gå in i evighetens värld. 

Minnet av kommendör O. von Fei
Ii tzen och missionssekreterare N a tha
nael Högman, deras helgade umgän
gelse och stora kärlek är ett dyrbart 

testamente. Gud give mig och oss alla 

nåd att rätt kunna förvalta denna sto
ra rikedom! 

L i s a B lom. 
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Två minneshögtider. 
Tvänne tisdagar ~I rad ha Sv. Missio

nens i Kina vänner varit samlade lill min
neshöglider i Stockholm. Sorgebudska
pen . ha kommit så tätt. Saknadens ve
mod har gripit oss, ty två av dem som 
st~ tt oss närmast ha lämnat oss. 

Tisdagen den 9 febr. voro vi samlade 
omkring kommendör O. von Feilitzens 
minne, ja, omkring hans liv. I l(ärlek ha
de han givit sig åt Gud och åt oss, och 
i tacksamhet och leärlek bevara vi därför 
hans minne. 

Ett rikt inslag i den stämningsfulla och 
mycket givande minnesstunden gavs oss 
genom Prins O. Bernadotte i det föredrag, 
som vi på annat ställe i denna tidning 
fått förmånen referera. Med stor tack
samhet lyssnade vi Oc!,stl till de budskap, 
vilka framburos av hans personliga vän
ner överste Ch. Tottie och major O. von 
Malmborg. De erinrade bl. a. om huru 
den hemförlovade ägt en u nderbar inblick 
i Guds ord, som han läst ända sedan sin 
kadettid, om huru han betonade vikten av 
helgdse samt ofta talade om reningsleäl
Ian och om det himmelska hemmet, till 
vilket han nu fått flytta. 

För missionärerna talade missionär C. 
F. Blom, och anknöt sig därvid till Ebr. 
13: 7: »Tänleen P~I edra lärare, som ha
va talat Guds ord till eder; sen huru de 
slutade sin levnad, och efterfölj en deras 
tro.» 

lIHssionär Blom påminde om, att kom
mendör O. VOIl Feilitzen varit vår lärare 
och ledare, emedan han själv varit lärd 
och ledd av Gud. Såsom sådan få vi nu 
tänka på honom, se huru han slutade sin 
levnad oeh efterfölja hans tro. Han var 
mMmedveten och han vandrade framåt 
mot målet i tro, som tog sig uttryek i 
trohet i det minsta. »Det var ingenting i 
livet, som inle var viktigt eller inte var 
helgat fr t Herrens tjänsUl 

Missionärsbarnen hade till sin talesman 
[J tt pastor Henrik Berg. som erinrade om 
lä rj unga rnes ord efter vandringen 1i1l
sammans med J eSlls på vägen till Em
m,lllS: »\"oro ieke våra hjärtan brinnande 

i oss, när han talade med oss på vägen 
och uttydde skrifterna för oss?» 

?\'Iycket kan göra oss hänförda, men 
intet kan göra v~\ra hjärtan så brinnande, 
som det att vara nära Herren Jesus. Då 
vi kommo j beröring med kommendör O. 
von Feili tzen kände vi, att han var brin
nande därför att han varit med Herren 
J esus. Han var helt driven av Gud. I-Ian 
älskade våra föräldrar, och hans kärlek 
räc!de även lill för oss, missionärernas 
barn. Han var tålig i bedrövelsen och 
en bönens man. Göre Herren även oss 
brinnande liksom v~lr hänsovne vördade 
vän var det. 

Missionsföreståndare E. Folke avslöt 
minneshögtiden. Han erinrade om leda
möler i Kom. för S. M. K., vilka flyttats 
från den stridande skaran till den trium
ferande. De äro oss övermflttan kära för 
det verles skull som de utfört. Vi minnas 
dem med tacksamhet och deras minne 
manar oeh uppmuntrar oss till ulhållig
het och trohet under vandringen mot 
målet. 

På dagen en vecka senare samlades vi 
omkring missionssekreterare Na/h. l1ög
mans bår och följde honom lill den sista 
vilan . Pä kvällen samma dag var minnes
högtid efter honom anordnad. 

I sorgehuset samlades en skara närma
re vänner till den hemgångne samt mis
sionärer och missionsledare. 

Missionsdirektor E. Folke ledde våra 
tankar lill .les. 51: 11: )Ja, Herrens för
lossade skola vända tillbaka och komma 
tiLL Sion med jubel; evig glädje skall 
kröna deras huvuden, fröjd oeh glädje 
skola de undfå, sorg och suckan skola fly 
bort.» Professorskan Hellström sjöng en 
solosång och gemensamt sjöngs: »1 hop
pet sig min frälsta själ förnöjer.» 

I Bromma kyrka, där jordfästningen 
förrä ttades, mötte dessutom flera vänner. 
Pastor J. I-lagner rörrättade jordfästning
en och talade därvid över orden: »Var 
och en som bel,änner mig inför männi
skorna, honom skall ock rvIännislwsonen 
bekänna inför Guds ~inglar.» I ett kom
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Till Nathanael Högman. 

Vid minneshögtiden den 16/2 /926 . 

..lin en gång har himlens klocka ljudit 


Och kallat ifrån jordens sorg och strid 


En Herrens ädle och trogne kämpe 


Till landet med evig vila och frid. 


Du gick ifrån oss, du gode, käre, 


Och lämnade kvar en talrik skara 


Som ville äga dig länge, länge, 


Men dig dock unnar hos Herren vara. 


Du längtat länge till livets älv, 

Till strömmen från Guds och Lammets 

tron 

.Htt där få dricka ur klara källan 

evig fullhet, med evig jubelton. 

Du hade redan härnere smakat 

Båd tröst och glädje ur livets flod . 

Vi det förnummo. Ditt väsen sade, 

.Htt du dig tvagit i Lammets blod. 

mande nummer hoppas vi kunna närmare 
referera detta taL Sång utfördes av di
rektör Edm. Skoglund oeh aven mans
kvartett, varjämte missionär C. F. Blom 
uppläste av h onom författade verser. 

Vid den öppna graven nedlades kran
sar: av missionsdirektor Erik Folke fr~ll1 

Svenska lvfi ssionen i Kina, av missions
sekr. J. E. Lundahllr:,n Svenska Missions
rådet, av fru Anna Peterson från Lära
rinnornas Missionsförening och av kyrko
herde Svensson från Bromma kyrkoråd. 
Den gripande sl unden avslöts med sång
en: »S taden där ovan ~ir härlig.» 

~: 

Samma dag som jordfästningen förrät
tades var minneshögtid anordnad på 
Sladsmissionens lokal. Denna leddes av 
ordfö ran den i Kommitten för Svenska 

Du gav oss alltid i ord och gärning 

Ett bud från himlen, från nådens Gud. 

Din röst, din blick, ditt hela, rika liv, 

l allt vi funno från höjden ljud. 

Vi dig nu se i himlens helgonskara 

Du är bland dem, som livets krona 
I 

vunnit. 

l handen bär du segerpalmen skön, 

Och evighetens krans din hjässa funnit. 

Nu töcken mer din blick ej skymmer, 


Men klart du skådar Guds kärleks öga, 


Och livets lidande och dunkla spår 


Ha blivit mening i himlen höga. 


Då där du tackar för Herrens nåd, 


Vår röst vi höja i böners ljud 


Och bedja ödmjukt med rörda hjärtan 


.Htt också vi en gång må skåda Gud. 


Carl Olsson. 

:'Ilissionen i Ki na, överste H. Ditlner, som 
ocksa h öll ett inl edningsan fö ra nde, vari 
han bl. a. erinrade om huru målmedve
tenhet, klarhet och lugn uimärl;te Na
lh anael IIögmans trogna tjänst. Lugn 
och undergiven vandrade han framat 
även uli tåredalen. Han vä ntade p:1 sin 
Gud. Han va r beredd a lt mottaga liv 
och hälsa av honom, men då det blev 
klart för honom, att livet p[1 jorden snart 
var slut, då gick han med samma lugn 
och vill ighet över gränsen innanför för
Wte n. Där' torkades tara rna. Där m ötte 
honom säkert Guds änglar för a tt ledsaga 
honom fram inför Gud på Sion. 

Under aftonens lopp höllos oeks"l l,orta 
anföranden av r ektor Joh. Rinman, mis
SIOnärerna R. Aliders5ull, Curl Blom och 
iV/arUn Linden, missionsdirektor N il s 
Dah lberg, missiollssekreterare J. E. Lun
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dahl, pas tor Carl Olsson och fröken Mary 
Ramsten samt avslutningslal av miss ions
direktor E. Folke . 

Vi erinrades om m ycket vi h ade att lära 
a v Nath. H ögman. Han var öppen för 
Gud, han hade en underbar förm åga att 
skilja mellan huvudsak och bisak , och 
han talade och h a ndlade alltid under en 
känsla av ansvar. Ha n blev ick e ohör
sam den himmelska sy nen, han s tod inför 
Gud. 

Vi p ,i mindes ock om vad han genom 
Guds nåd varit, vad Gud g ivit oss genom 
h onom. H an fick viltncsbördet, a tt h an 
varit )en ått-rspeglare av Herrens härlig
h e t», en m an med andlig blick, som lev
d e i den andliga världen, och so m såg 
Kris ti församling och Guds rik e P:l jor
den i den högre förklaring, som gives 
det andliga sinnet. H a n h ad e varit en 
vän, som genom att möta andra med för
s tCl els e och visa dem iörtro ende vunnit 
d eras kä rl ek och Hl lt bliva till oska ttbar 
uppmuntra n och hjälp. 

Vid minneshögtiden utfördes soloså ng 
av professo r skan H ellslröm och dr Frans 
Blom. Det var en sant uppbygglig och 
uppfordrande höglidss lund, en s tund, som 
efterlämn a t outpl;jnliga minnen. F örvi sso 
känd e vi alla, att Gud i V{lr hemg:)ngne 
vän givit oss S'l mycket a v värde, att det 
ej kan med ord besk riva s. Vi ha så rik 
anledning att m ed tanke p å vad »H erren 
gav» genom N. Högman säga: ») Prisat 
va re H err ens n amn.» I förvi ssning om 
a tt allt vad Gud gör är gjort i trofasthet 
och med tanke på vad Gud nu givit vå r 
hemförlovade vän vilja vi, även om det 
sker m ed smärta, säga: »Herren ga v och 
Herren to g. Prisat vare Herrens namn.) 

l1-I. L. 

Sinims Land k ommer denna g:lIlg nå 
go t fö r s en a t dels p å grllnrl a v att vi ej 1 
lid kunnat ordna med utgivningsräLten 
ell er sekreter a r e H ög mans hemförlovning 
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och dels emedan vi ej tidiga re kunn a t få 
det m a terial Jä rdigt, so m vi önskade 
skulle inflyta i detta numm er. 

Vi bedja därför tidningens läsek rets 
om överseende h ärför p å samma gång 
so m vi a nbefa lla vår tidning åt missions
vä nnernas hågl;oms t i förbön, då dess 
redaktör nu ä r borta, ne.i, hemma hos 
H erren . 

Ett lack. 
Från såvä l mi ssionssällskap som en

skilda missionsvä nner h a va vi, med an
ledning av missionssek r eterare N a th. 
Högm ans hemförlovning, få tt mottaga 
skrivelser och brev, i vilka uttryck g ivits 
lör deltag ande i vår s tora och sm ä rtsam
ma förlust. Vi bedja h ä rmed Htt få uttala 
ett varmt och uppriktigt tack fö r dessa 
sl(rivelser. 

Samtidi g t bedja vi o cks ~l a lt Hl ullala 
vårt varma t ack till de mi ssions vänner, 
som givit m edel till missionen i stället för 
blommor till k ommendör O. von Feilit
zen och missionssekr. N. IIögman. »De 
rättfärdigas minne lever i å minnelse». 

.För aU föJ"!Jijn och alla beris på 

kärleJ, oeh vänskap, som gars ,"år 

äiskade make och fader, l1lissiollS

sekreterare Natll. Hiiguwu, linder llaus 

liinga PI'ö"otid, och som både \lä och 

nu rid llllltS llelllföl"loming kommit 

oss till lId, för blommor till båren, 

g'iiror till ~Iiss ion!'n och Blomster

fondelI och all hedersberislllng', som 

äg'llats hallS liv och giirning, bedja Ii 

lltt fit frlllubiinl rikll lljärtlllls iUller

lig'a och ödmjuka tllck. 

JUDIT HÖCDIAN. 

Bal"nett. 

"Ue örennuno - i kraft llr 
Lammets ])lod. ,. 
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L YF T 1.Vl I G H Ö G R E. 


"Lyft mig högre, lyft mig högre", Lyfl mig högre, lyft mig högre, 


Viskade med sakta röst Jorden är tör låg tör mig. 


Lilla Emma på sin dödsbädd , .Jag vill llyga över bergen , 

Lutad mot sin moders bröst. O, min Frälsare till dig! 


Och den gode herden hörde Dl! har dött för mig, sel lär mig 

Barnets bön och bar sitt lamm Nu att leva helt lör dig! 


Hl/ld på starka herdearmar Lylt mig över alla hinder, 


Over djupen ända fram. Jämna själv din väg tör mig! 


Under vardagslivets vimmel Lylt mig högre, lYlt mig högre 

[(/inga ännu mången gång Mat den sälla stund, dd ,;ag, 


Dessa barnets ord [ör hjärtat Fri /rån allt som här mig trycker, 

Likt en ljuvlig hemlandssdng. Skåda får med fröjd din dag! 

Och när jorden vill mig fästa Lyft mig över all den ävlan, 

Vid de ting, som mari förgå, Som har blott ett jordiskt mål, 

Hör jag detta: »Lyft mig högre », Lyft mig över allt, som icke 

Tills jag själv ocl.' suckar sel. Ljuset från ditt öga tål! 


Lyft mig högre, ständigt högre, 

I ills det goda land fag ndtt, 

Dit du själv, en stund i förväg, 

Segrande, o Herre, gått! 

NIedan det och det på Jorden 

lY! ig alftiämt vill trycka ner, 

Lyft mig högre) IYll mig högre, 

Tills jag dig tör evigt ser! 


Ur Samlade sånger av L. S. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadr'ess: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 44 59. Norr 22473. 


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

I N N E H Å L L: 

Döden - Livet. - Rättfärdighetens, Live ts och H ärlighetens Ovanskliga Krona. 
- O. von FeiJitzen. - NalhanaeJ Högman. - O. von FeiJitzen-Nathanael Hög
mnn. - Två minneshögtider. _ . Till Natb.. Il ög man·. - rrdl1 Hed. uch Exp. - Lyfl 

mig högre. 

Svenska Trycl<eriaktiebolaget, Stockholm, 1926. 
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"HONOM SKALL OCK JAG BEKÄNNA."'" 


"D'idi),·. var och en 50(1( bekän · skatt i lerkäril på det att den över
ner Illig inför Olnnll iskorna, honoLu 

svinneliga kraften må vara Guds och 
Fader. so m iir i himmelen. " 
s k al l ock j ag kiinn as vid inför min 

icke något, som kommer från oss. » 
. :\fatt. 1.0: 32 . 

V år hänsovne vän hörde till dem, 
Någon har sagt, att Kristus har i vilkas hjärtan »ljuset från Gud » gått 

många bekännare, men få efterföljare. upp, och i vilkas liv »kunskapen om 

Detta påstående kan försvaras endast Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte " 

om man i ordet bekännelse lägger in strålade fram. Hans liv var en bekän

den mening, som ett allmänt språk- nelse om, att skatten hade blivit en 

bruk förvanskat det till, men ingalun- personlig egendom, om den ock för

da om man ser ordet från dess ur- varades i ett lerkäril. Kärlet hade 

sprungliga, bibliska innebörd. Jesu ingen berömmelse mer än den, att den 

ord till lärjungarna vid det tillfälle, lät skatten komma till sin rätt. Ja ju 

från vilket textordet förskriver sig, mera skatten kom till synes, desto 

visar vad Jesus själv lägger in i ordet mer försvann kärilet. När vi därför 
bekänna. 1 vers 20 säger Jesus: "Det denna stund säga några ord om vår 
är icke I, som talen, utan det är eder vän Nathanael Högman, så är det 

Faders Ande, som talar i eder. » 1 mera om skatten, vi tala, än om käri
vers 22: ,, 1 skolen bli hatade av alla let. 

för mitt namns skull; men den som Vilken bekännelse avlade icke Na
håller ut intill änden, han skall varda thanael Högman genom ett liv präg

frälst " , samt i vers 25: "Det är nog lat av den stilla Andens oförgängliga 
för lärjungen, att han bliver såsom väsende. Huru hade icke kraften från 

hans mästare. » " Därför den som be- ovan fått genomtränga hans person

känner mig - - - . » Den bekän- lighet! Fridsamt och redligt vandra
nelse, som Jesus talar om, har alltså de han i umgänge med Gud. Därför 
sin förutsättning i hjärtats samliv med förde han med sig in ibland oss något 

Gud, i korsets omskapande kraft i vår av den eviga världen genom sin stilla 
personlighet samt i sinnets förnyelse helgade umgängelse. 

och helgelse genom Andens innebo- " Ett annat område för Nathanael 
ende. 

Högmans bekännelse, som nått långt 
Denna genomgripande förändring i .' utöver den personliga vänkretsens be

en människas inre skildrar Paulus i 2 
gränsning, är hans fulltoniga Kristus-

Kor. 4: 6: )) Ty Gud är den som bjöd förkunnelse. Vi alla, som haft förmå
ljuset lysa utur mörkret och lysa i nen att få lyssna till hans framställ
våra hJ'ärtan, på det att kunskapen om o o 

ning, bevara minnet därav sasom na-
Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte got av det dyrbaraste av allt. Jag 
skulle framlysa. Men vi hava denna tänker då icke på klarheten i fram

• Tal av pastor Joh. Hagne'r vid missions ställningen eller på språkets skönhet,
sekret erare Nath. Högmans jordfa.stning i 
JJror,t ma; kyrka den 1.6 februari 1926. ej heller på det stilla, värdiga, helga
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de framställningssättet , allt så utmär

kande för honom. - Allt detta glöm

de vi för budskapet, som han frambar. 

I sanning, här lyste kunskapen om 

Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte 

fram. Och kraften var Guds. Huru 

målades icke Kristus för oss såsom av 

Gud gjord till visdom, rättfärdighet, 

helgelse och förlossning. Intet led i 

det kristna livsinnehållet framhölls på 

det andras bekostnad, utan allt Guds 

råd fick komma till sin rätt, om ock 

Nathanael Högmans käraste ämne var 

denna tidsålders snara avslutning och 

Kristi tillkommelse. Huru skulle det 
kunna vara annat för honom, en yttre 
missionens man som han var. 

Därmed berör jag det tredje områ

de för Nathanael Högmans bekännel

se, ett område som sträcker sig ut
över Sveriges gränser, ända ut till 

Kinas miljoner. Nath. Högman hörde 

till de lyckliga, som fått viga sina liv 
till förverkligande av Jesu älsklings
tanke. Ett liv lagt på missionens al
tare, såsom hans, är ju en enda mäk

tig gripande bekännelse om tron på 
Kristi evangelium såsom det enda till

räckliga till frälsning och salighet. 

Men om denna livsgärning kunna an
dra vittna bättre än jag. 

:;-: 

»Den, som bekänner mig inför män

niskorna - - -. » Huru ytterligt be

gränsad är icke tiden i en människas 
liv för detta stora uppdrag. Vem av 

oss hade icke hoppats, att ännu i 
många år få ha vår hänsovne vän 

ibland oss. Huru gripande allvarligt 
påminnas vi icke nu om, huru snart 
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våra tillfällen att bekänna Jesus inför 

människorna kan vara förbi. Den på

minnelsen gav också Nath . Högman, 

när jag för jämt en vecka sedan vid 

denna timme satt hos honom. och jag 

räknar det som ett testamente från 

honom till mig: "Käre Johan, upphör 

aldrig att bära fram det bästa vetet, 

predika det gamla evangeliet, ty det 

är ingenting annat som håller. Skulle 

Gud än en gång vilja giva mig en ar

betsdag, aldrig skulle jag säga nej, när 

nil.gon beder om hjälp .» Må vi bära 

detta med oss in i vår gärning och 

gripa de flyende tillfällena för tjänsten 
i Guds rike! 

Hans livsdag är ändad och över

gången in i den andra världen har fört 

vår käre broder in i fullkomligt nya 
förhållanden. Om det blir glädje i him

melen över att en enda syndare om

vänder sig, och det har Jesus själv 

sagt, huru mycket större måste då 
icke glädjen vara, när en ökenvandra

re träder in i ljusets värld. Jag tror, 
att det är därför, som så många just 

i övergångens ögonblick höra sådan 

förunderlig musik. Det är välkomst

hälsningen för den trötte pilgrimen. 
Jag förmår ju icke att tolka, vad Nath. 

Högman redan nu har upplevt, helst 
som bibeln tiger om just själva över

gången. Det gives ju ting, som äro så 

underbara, att ingen människotunga 

kan uttala dem. (2 Kon. 12: 4). Jag 

tror, att till detta outsägbara hör mö

tet mellan den hemkomne bekännande 

lärjungen och den bekände Mästaren. 

Det har nu Nathanael Högman fått 
uppleva. 

Det finnes ett gripande ord i Upp. 

2 I: 4 a; som jag dristar mig att till
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lämpa på detta möte: »Gud skall av

torka alla tårar från deras ögon.» Det 

är ju tårarna, som frampressades un

der den sista smärtan, lidandet, skils

mässan och nöden härnere, som det 

där talas om. Det säger mig, det or

det, att Herren så moderligen ömt tar 

det hemkomna barnet liksom först av 

allt i sin famn för att avlägsna de sista 

spåren av jordlivets nöd från barnets 
panna. 

Efter detta personliga möte mellan 

Mästaren och lärjungen genljuder 

himlarna av bekännelsen om att en 

ökenvandrare kommit hem. Här i vår 

text står: » Honom skall jag bekänna 
inför min Fader », och i Luk. 12: 8: 
» Honom skall jag bekänna inför Guds 

änglar.» Säger icke detta oss, att him
larna genljuda av denna bekännelse. 

Svindlar icke vår tanke inför detta att 
bliva bekänd inför Gud själv och de 

tiotusen gånger tiotusen änglarna. Det 
är bekännelsen om en syndare, som 
sökt rening i Lammets blod, om en 

själ, som icke aktade sitt liv något 

värt mot att vinna Kristus, om en lär

junge, som mitt i en fientlig farlig 

värld bekände Jesu namn, och som 

icke förnekade ens inför lidande och 

nöd. I sanning, vår vän Nathanael 

Högman, som nu upplevt detta , han 
måste väl i salig förundran säga : 

» Herre, när gjorde jag dig detta .» 

(Matt. 25: 37-40). 

Den korta tiden härnere under 

kroppsligt lidande och djup inre nöd 

med en bekännelse, som ju ock präg
lats av denna tid ens begränsningar, 
den har nu vår broder fått utbyta mot 

en evig bekännelse från Jesu mun in
för Gud och hans änglar. - Och I 
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kära, som idag står sörjande vid .en 

kär makes och faders bår! Jag vet, att 

människoord äro så innehållslösa en 

stund som denna. Låt mig därför blott 

giva eder detta ord ifrån Jesus. Är det 

icke en outsäglig lindring i all Eder 

smärta, att Eder make och fader och 

vår vän inför Guds och Lammets tron 

fått uppleva uppfyllelsen av detta Jesu 
löfte? 

Så gå vi då att viga stoftet av vår 

hänsovne vän Nathanael Högman till 
den sista vilan. Vile Du, käre broder 

i frid, tills basunen ljuder, då Du till

sammans med alla saligen avsomnade 

skall uppstå, och vi som då leva, till
sammans med Dig, förvandlas och 
uppryckas i skyar Herren till mötes. 
Amen. 

~~O~ITION 

Hemförlovat ombnd. 

SY. ~Ii ssionc n s i Kin a ombud, kontrakt s
p ros ten /1. r . Ris /J cJ'g. Lo rta, fick el en 22 
-[ch r . de tt a ,'I I' s luta si n yerksa mhetsdag 
h ii r n ere p å jorden. För ej S[l länge se
da n h ade Yi b rev fr,'m honom med ill
bju ela n a tt besök a Loft'l. Yi anade ej d å, 
a tt h a ns yerksamhets tid "ar si'! niira sitt 
slut, so m den nu "isat sig vara. S'I kom
m a cl ödsbuden 01'la oviintat. Giyc Gud oss 
(bl n[lc! a tt "u'ka medan dagen yarar. 
l'\a tten komm er, eL) ingen l,an nrka. 

Missionsresor och möten. 

Spd a n de nna rubrik sist förekom l "å
r a m eddel a nden från redaUion och ex
pedition h a r r ~itt lång tid förflutit. Flera 
av de våra h a dä runder varit i livlig verk
s'Jmh et. 

Ka nd. G. Osl erl! erg har sil gott som hcb 
tid e n va rit ute på resor och har sen as t 
hesö kt flera plat ser i ö stergötland oeh 
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Sm,iland. Missionär (j. V. Westcl' hill' rest 
i Nerike och Sm~dand. fröken Judith 
fJu/(qvist har oek s~l besökt olika platser 
~ilrskilt i Sm~dand bland Vara trogna vän
ner i Östra H ärad. .\ ven rnissionärsparet 
Jitom samt mi ss ioniir och fru Ilndcrsson 
ha haft möten p{l olil,a platser och mis
sionär C. .r. Bcrgqvist har varit verksam 
pt1 J'lera platser i Norrland. 

rör de n närmas te framtiden planeras 
hl. a. en resa i SUlnc för missionärsparet 
Blom. Göteborg hoppas vi s k,lll bi ett 
hesök av missions rör es t,inclare E. Foll,'c och 
Norrköping av missionär och fru ..ln
dcrsson. ·.Missionär Martirr Linden står 
i begrepp att resa till Skellefteå med om
nejd , och miss ioniir C. .I. Bergqvist fort
sä tter ~in resa i Norrland. 

Den 14 mars. 
Denna dag, vilken som bekant iir S. 

:'II. 1\.:5 ~irliga böne- och offerdag, niinnar 
sig iinnu en g'lJlg, och vi hOl.lpas, alt vara 
viinner landet runt P<l denna dag skola 
ih~lgkolllma vår mission i [örbön . Då S~l 

ske kan, blir det s~lkert till hjälp och väl
signelse, om man kommer tillsammans 
till gern en~am lacksägelse och förbön. 
:'IIcn om della är omöjligt nr den en
skilde tr ~i da in i helig bönetjänst, ihåg
kommande ordet: )lEn riittfii rdig mans 
hön förmår mycket, cl~l den är i verk
s:lmhel.) 

Ett ~imne lill siirskild tacksamhet iir, 
:llt agitationen mot kris tendomcn i Kina, 
so m sä rskilt planerades att bedrivas med 
kraft vid jul och nY~lr, ej synes hava med
fört synnerligen stora resultat. Ställningen 
iir eluck iinnll mycket allvarlig och manar 
till förbön. 

.\nnu ett särskilt allvarligt böneämne 
vilja vi ock påminna om. Den l,ämpande 
skaran i Kina beder om och väntar pa 
förstärkning. Vi behöva personliga kraf
ter, särskilt unga män, vilka givits oss av 
Gud för hans verk på den teg, han an
förtrott åt oss. 

En liten sk "r" s l!\r rpno "II rps" under 
SOl-Ilmaren och hös ten. För dem behöva 
vi siirskilt bedja, att Herren öppnar väg 
rör dem. DeraslItresa kostar t. ex. en 

ej s.\ liten summa penning'u. :'Ifå miss io
ne ns vänner bedja Gud förse med medel, 
SOIll behövas, samt iiven i övrigt öppna 
och bereda viig [ör dem . 

Ilär i Stockholm hoppas vi denna dag 
L'l samlas till en böne- och oHcrstund i 
Stadsmissionens kyrksal. Kommiltens ord
törande, överste H . JJillner, kommer v. 
G., :ltt leda mötet, och h emmavarande 
missiunärer komma att tala. Detaljerat 
program kommer att Illeddel<ls genom an
lIons i Svenska Morgonbladct, Svenska 
Dagbhldct och Stockholms-Tidningen. 

Detla möte blir sö ndagen den 14 m a rs 
kl. () e. m. 

Sekreterare Högmans fotol!rafi. 
:'Ili'inga av v[lra och V~lT' hemförlovade 

missionssckreterares viillller hava givit ut
tryck lör en önskan alt Ul köpa sel,r. Hög
mans fotografi. iUen anledning h iirav 
bcdja vi härmed få meddela, alt vi ämna 
bes tälla s[ld a na, och att vänner som ön
sl,a köpa dem kunna meddela detta till 
v ':1 r Exp. Fotografierna tillsändes dem 
sed a n mot postförskott. 

Ulur djupen. 
Fil löfte mig påminll, som dll haver tulat, 
ett ord, som mill hjärta kan trygga sig vid, 
din kärlek ilar allt id milt si /l Il C hugsvalat, 
nu beder jag dig all få könna din {rid. 

Mill skepp är så hjälplöst blond stormnr 
på havet. 

dör böljor sig resa och bränningar slå, 
förutan din hjälp kan det bliva begravet 
i djupet, om du ej i fören vill slö. 

Vad mig syns omö.iligt, förmår du all göra, 
ack, låt mig clet fast hålla uti min själ; 
du kan och du vill ju min farkost så töra, 
all alll, som jag fruktar, blir vänt /iII milt 

viii. 

Gerda Wal/gren. 
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Från Ishihdistriklet. 
(Forts.) 

Sent pe! kvällen kom diakonen Lius son
hustru på besök. Hon ville berätta om 
den bönhörelse, som I,ommit henn e till 
del. Vid vårt förra besök i Peiehuang, 
hade hon bett om församlingens förbön 
[ör sig. Hon var nämligen sjuk sedan en 
längre tid och bley sämre och sämre. Hon 
bley efter gemensa m bön smord med olja 
i Jesu namn och bley inom kort bättre. Nu 
yar hon fet och frodi g, sam t l,ände sig 
Irisk. Det yar en glädje att höra henne 
giva Gud ä ran för vad som skett med 
henne. 

Söndagen därpa besökLe jag Su en
chuang-](retsen. I-lär är del andliga till
s tåndet ej mycket bältre än i Peil:huang, 
lllen det är :t tminstone en , som sörjer där
ö"er, dial,onen Suen, och lians sorg dri

ver honom till bön. Jag hade got t tillfälle 
att sam tala med denne broder. Han kom 
i god tid på söndagsmorgonen, och det 
sag liinge ut, som om han och kapells tä
clersl,an skulle bli min a enda åhörare. Vid 
middagstiden slutade dock det skrämman
de regne t. Flera komma, och Yi hade Yar 
högmässa på eftermiddagen i stället för 
på förmiddagen. 

Utom dessa två m ånadsbesöl, har jag 
ej prt länge kunnat göra n~tgra distl'ikts
resor, ly andra resor ha måst göras : till 
missionskommittesamma n träde, presbyte
riemöte och resor till Puehow. Min hustru 
har doc!( efter återkomsten iran 'vVan
chLian gjor t några byresor, yafYid Lisa 
Gustafsson ~i ven varit mecl. 

Hösl ens slormöte yar elt hela distriJ,
lels möle. Till talare hade kallats Pastor 
Ching och hans systerson diakonen Chang. 

Bild frun Ishih-dislrikll'l. Bibelkvinna omgiven ov söndagss/':olbarn. 
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Dessa bröder ulnytljades också ordentligt. 
Knappast n"gon annan talade. Och de ta 
lade golt. N~\r dial;onen Chang talade om 
den förlorade sonen, yar intresset spänt 
till det ytlersla. Det bley en sådan m ftlande 
skildring av den unge mannens ~il1nes

beskaffenhet oeh hans öden, att man rik
tigt levde med i dem. Ett särskilt pi.kant 
drag fick sk ildringen ock genom att den 
förlorade sonen fick namnet Hai, V~ll' unge 
·eyangelis ts namn. Det befanns sedan, att 
hans namn som barn även var Tong-ua, 
alldeles som evaIlgelisten! Intet under att 
del hördes fnitter här och där i salen, men 
evangelisten höll god min. Han och Chang 
ii ro goda "lin ner, uch troligen hade den 
senare Hllt lov ay Hai alt lå ta honom fi
gur'era som den förlorade sonen. 

Jag tänkte dock tillJJaka nagra år, d~l 
Hai gjorde som den rörlorade sonen, drog 
bort till ett ayhigset land - reste lill Ka n
s uh - för att bli rik. När han Etlt genom
leya sina vedermödor och »bf>sinnat sig», 
vände Il an å ler och mottogs pa ett sä tt 
n~lgOl liknande det. med vilket den förlo
rade sonen mottogs. "id den välkomstfest·, 
~om hölls för honom. kunde jag id;c av
hedla J1lig från att göra ('n liten antydan 
i denna riktning, och jag S:lg. att t ~'tr arna 
el {l ej voro långt borla. 

l'~l <; tor Ching h'11' vid IJ ~lda dc lillfällen, 
h,111 förut varit hiir, varmt lalat för ka
pellbygget. N~ir hall nu kom upp P[l talar
s lolen och såg den packade sa len och den 
fuJlsalta gården ulanför, kllnde han icke 
hcllcr tiga, ulan måsle mana till skynd
sa mhet med bygg·et. N:igon ny insamling 
gjordes dock ej nu. Dct blir så liten ökning 
i fonden genom de kollek ter, so m givas 
här; det: behövdes s lörre summor, för alt 
få ihop de 4,000 kr., som fattas. 

\'iel ckonomimölct lillkom något nytt: 
en budget uppgjordes föl' det kommande 
året, Församlingen har åtskilliga gemen
samma ulgifter utom de sä rskilda utgifter, 
,·arje församling h,lt, . De 'lllmiinn'l 11tr(if
tema äro för gosskolans drift, eldning j 

kap ellet, kinesisk gäslemotlagning, aygif
ten till presbyleriel m. nI. och beräl,nades 
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gli till 180 h., d. v. s. 75 öre på var för
samlingsmedlem. Denna summa är ju ej 
stor, men många kunna ej giva något alls, 
s.1 alt de andra mås te betala S[l mycket 
mer. 

* 
Dia/..:oninuigning hade vi änn, Del var 

Chen från Linchin. som enhälligt valts 
till diakon av sin krct~ och som IIll av 
1110(1 erförsamI ingen lika cnhä11 igt godkän
dcs. Sedan även församlingsr:ld valts för 
disll'iklsförsamlingen jämte arbetsulskott, 
yoro alla ekonomiska ärenden undanstö
kade, och vi hade blott det bästa b ·a r till 
sisl: Na!tuardsm()/el, som vi denna gång 
Clnordrlat prl kvällen sisla dagen. Det blev 
Cn stilla, ljuvlig s tund , fastän även allvar
lig, med vidräkning och varning. Del bin
des, SOI11 om det yar elt möte mellan sj~i

lanta och deras Vän. Säkert blev det i 
några fall en uppgörelse. 

En sorglig hiinclelse från liden för s tor
mötel måsle meddelas. l"agra dagar förut 
ringo Yl höra, all. var diakon, den allmänt 
[lktaclc. varmt gudfru];[ige Keng, blivit 
häktad. Det befanns, alt han, då han selt 
s ill yngre broders huslnl i färd med atl 
binda Sill [lickas löller och funnil, att hon 
ic!,c \·ille lyssna till sin släklings förma
nin gar, bliyit S~l ivrig, all han log elt spö 
och slog till hcnne med. Troligen har han 
dor:k även knuffat henne, ly hon fölJ om
kull och nedkom kort efteråt med el! död
fÖlt barn. 

Det blev n a lurliglvis slor uppståndelse 
i hela byn över en så dan händelse och en 
Yälkommen anledning för Kengs fi ender 
alt söka komma honom till livs. Hall för
des lill staden och in sa ttes l rannsaknings
häklet och hade all utsi kt att få silta kvar 
där i mrlllader, ly det var, vad byfolket 
sade, att han förtjänade - och nm kunde 
gensäga det? 

För min del kände jag mig ej kunna in
gripa, rnpn vi b"do alla om Guds ingri
pande till det bästa, till ICengs räddning 
[rån sig själY. Det var wmodigt alt få 
sända Nya Testamenlet till en hInge, vil
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ken va r församlin gen s diakon! Ch a ng 
())I-l iml agåvan ))) ledde ett bönemöte en a v 
stormötesdaga rn a och framh öll di\ krafti g t 
Keng såsom ett varnan de exempel, och 
jag tror, att lite var I, ä nde vilden av på 
minnel sen: Den som stå r , m å se till, att 
han ic];e faller! Dju pas t känner nog Ken g 
dett a s jälv och blyges över sin häftighet. 
:VIi\. h an kunn a lä ra sig, a tt egen luaf t 
eller eget ärlig t uppså t icl,e är no g att 
bevara från fa ll, så att h a n lär sig r äkn a 
m ed Guds makt! 

Emellertid, ehuru de t såg ut, som om 
Keng skull e komm a a tt få sitta inspärrad 
över he la mötet, sla pp han dock ut, detta 
däri genom att en av de tr oe nde har en 
so n, som är god vän med polismästa ren, 
so m inspärra t Keng. Denn e gick nu i god 
föl' honom , och S ~l kom h a n ut, g iek här 
skamsen bl a nd de troende, men delto g 
dock i sis ta delen av mötet. 

Möt e t hade v a rit i allo gott och vi sl,il
des ~\t med sakn ad. Näst a distriktsmö te 
blir nästa \'<Jr i s tället lör p 1\ hösten , som 
hittills varit va nligt. Då torde vi få döpll 
fl era personer. Redan nu ä r det nilgra, 
som önska döpas, men vid dett a möte 
ansågs de t bäst dröja till våren. 

Give Herren väckelse inom rörsamIin gen 
och bland h eclninga rne ! 

Axel Hahn e. 

Tillfredss tällda små Barnhemmet, 

Något om julen år 1925 j Sinan. 
Allt eftersom jule n närmad e sig, steg 

spä Ilningen allt h ög re. SI\Ulle julli\dorna 
hinn a fram i tid ? Yi had e hört, att lå
dorna kommit till Hank ow, men t<igför
bindelserna b levo a vbrutn a p[l grund av 
inbördes krige t. Det såg hopplös t ut. Men 
vi behövd e s[\ väl [;\ dessa gåvur fr~ll1 vän 
ner h emma till jul, för att ej vå r a skydds
linga r , både s tora och sm ~\ , skulle bli be 
svikna. Därför bådo vi da gligen till Her
r en, som sag t, a tt vi skol a göra våra önsk
nin gar kunniga inför Honom, bild o, att 
Han ville öppna väg lör julkla pparna. 
Och Gud h ör bön. P å själva jula l'tonen 
vid et'tid en på middage lI kommo de el'ter
läng tade klapparna hit. Hur brå ttom 
rin go vi ej att öppna li'Id orna och pake ten 
l'ör a lt del a ut till var och en, såso m det 
bäs t passade. Vil,li gas t va r atl om möj
li g t alla i sa mma klass eller iUder få lika . 
Ty ))den Iwngliga svens ka avundsjukall)) 
synes ha en nära släkting i den kinesiska 
avun cbjukan. Dä rför gäller det alt vara 
s~\ r ä ttvis som möjligt. 

Nä r 130 papp e rsp ~\ sar, gjorda av ga mla 
tidningar, blivit fylld a med kinesi ska nöt
ter , tv a ka r ameller samt julklapp·i var
dera, så va r det tid att kalla upp a lla ))de 
v~\ra )) till andra vå nin gen, där julklapps
utd elningen skulle g[\ av s tap eln. F örs t 
sj öngos julsånge r, vareft e r evangeli sten 

ledde i bö n. DiireHer la
Jade jag om julgran (vi ha
de ell cy press kl ädd till 
gran i s to r a rummel, där 
vi sutto), .iulgå vor och den 
s to ra julg~\v an Herren Gud 
s kä nkte till a ll världen den 

. förs ta julen. Sedan sjöngs 
en sång igen, varefter kl ap
parna d elades ut. Glädjen 
över gåvorna va r mycket 
mycket stor. 

Efter en has tig m åltid, då 
min kamra t och jag åto 
j ulgröt sam t sk inka, och 
barnen u Lo s in 1110 l SOUl 

vanligt , gingo vi till kapel
let, dä r julgranen var tänd.Sinan. 

Foto N. A )'I l l er.i'o ll. Många hedningar hade ock
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S~l lock a ts till detta möte P~l grund av de 
många ljuse n. Evangel is ten och en ung 
s tuderande från Yuncheng predikade, så 
det blev sen t, innan vi kom mo hem igen. 

Nä s ta morgo n började julottan kl. (j 

och r äckte ett par timma r. Vi tV ~1 hade 
druckit kaffe, innan vi gingo, men kine
serna g iJl go lill julo ttan utan så mycket 
so m lilet kokt vallen a lt värma s ig med, 
och visade ändå ej någon otillighet över, 
att det räckte så länge. Ljusen . ,j!:llgra
nen och andra ljus voro t ~inda. Del v"<11' S~l 
feslli g t [ör llem som an nars rent boks tav
ligt sill a i mörkret. De kinesiska hem 
men äro ju så då ligt upplys ta i regel, att 
man ej kan se alt arbete vid det ljuset. 

Efter frukost var jag h os en sjuk flicka, 
dott er till V[lr bibelkvinna. Flick an h ar 
legat sj uk i flera m,jnader. Hon licl, en 
docka sa mt litet godsaker. 0, vad hon 
blev glad! På förmiddagen var det så ng
möte i kapellet, men för a tt alla kineser 
skulle kunna gå, voro vi hemma och ord
nad e för middagen. 

.:\ntligen på eftermiddagen fingo vi en 
lit en s tund rör var egen julafton. Men 
det blev ej så länge, a lt vi hunno se var
andras julklappar en gång. Vi läs te, 
sjöngo och hade en lit en böneslund till
sammans samt gåvo varandra våra jul
klappa r. Vad vi (<ilt från Sverige hunno 
vi ej tilla P~l till sam mans, fastän vi öpp
nade det mesta var för sig. 

Sedan kallades all a upp igen till sång
möle. Liksom kvätlen förut bar jag upp 
v[lr lill e krympling, so m ej alls kan gå 
eller s tödja P~l benen. Han är OCkS:1 st um 
och döv, men han kan ju se, och ansiktet 
stl'il lade av glädje över att han fi ck vara 
med . Utom myck et s[lng ringo de se plan
sch er över herdarna och över de vise 
männen sa mt be rälla, vad de kommo ih ~lg 

om det. Jag berättade sedan en berä ltelse 
för dem. Glada ski ldes vi åt för att g;j 
till vila, sedan vi haft en bönes tund, d~l 

fl er a belt tiJl Gud . 
Annandagens e ft ermiddag voro pojkar

na hör för alt få se pe, en del lcks akCl' och 

läggs pel, som de [å leka med gemensa mt 
utan alt taga med sig. pel söndagskvällen 
yoro dc stora pojkarna, som lära sig yr

))F:n grup p smul/in.gan) i Barnhemmet. 
Ful O R. A.?Itit'rso'n. 

ken, sam l kockarna med flera här för a lt 
leka och tilla pil dockorna m. m. Ni må 
tro, en docka ~ir lik a rolig för en kines, 
som är Sel gammal, alt han eller hon h a r 
barn oc h barnbarn, som någonsin för en 
flick a hemma. 

En annan eftermiddag voro alla flickor
na på hemmet uppe [ör att titta på leksa
ker. Det är en del s törre leksaker, so m 
skulle vara rör fina alt g iva en s~i rskild, 

som de fil leka med gemensamt. När vi 
ha dem till gemensa mt bruk så att de all a 
få leka med dem, bli de ej anledning till 
avundsjuka, bli bara till glädje. Den ener
middagen var den sto ra glädjedagen in
ne, då flickorna sk ulle f ~l leka med allL 
della. 

Jag önskar, att ni kunde hava va ril 
med och sett dem all a . Skolflickorna s ut
to runt ett bord, sysse lsatta med liiggspel 
eller a ndra leksaker. De små drogo en 
tr:'ihils t i clt snö r e e ller en slru ls, som 

nickar med huvude t och därför väcke r 
s tor förtjusning. Den lilla blinda flickan 
drog på en speldosa. Den lill e krymp
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lingen, som ej alls kan reda sig själv, var 
uppburen och sa tt intill kolfatet för att 
värma sig. lIan fi ck tilta P~l den ena sa
kcn efter den andra, och hålla i handen. 
Den ena h anden kan han använda, men 
ej den andra. Döv och stum är han ock
så. Men dct lill a lidande ansiktet lys te så 
glatt, d;l h an fick se allt della. 

På golvet su tto en grupp småltingar 
omkring i'dinnie Nicholson, so m hade en 
snurra att gå runt. Det var så förunder
ligt allting! K iigra dockor och andra sa
ker gingo från h and till hand under upp
märksamt beundra nde oeh beskådande. 

En del av leksahrna hade jag med mig 
till Kina för att ha för sådana lekstunder 
med barnen, så de h ade sett dem förut, 
men det är lika roligt för varje gång. 
Andra voro nya för julen från Katrine
holm, J iim tla nd, Norrköpi ng m . fl. platser. 
Naturligtvis delade vi ut en del saker till 
julklappar också. !Bollar, »g ubbnasdu
kan>, smådocko.·, pennor, munspel m. m. 
delades t . ex. ut i »godsakspåseml, som 
var och en fick. Då vi gjor t i ordning 130 
p;lsar av gamla tidningar, så förstå ni, 
att eld gick åt mycket, innan alla fått en 
S[1k eller tV:l i påsen. 

Julafton hade min kamrat och jag en 
svensk middag med dopp i gryta n, vilket 
smakade så bra. Annars h a vi h art för 
mycket att göra för att kunna känna jul
frid och helgstämning. Men kanske vi 
kunna ra giva a ndra mera glädje ge nom 
att vi få försaka vår egen vila och s till
het. Och då ä r det ju en förmån att få 
göra det. 

Julens glädjeämne räcker till för oss 
alla och räcker året runt. Däröver fröj
das vi också härute i I\ina. »När de s;\go 
s tj ä rnan, blevo de mycket glada.» 

Ingeborg .4.ckze/l. 

En efter undervisning hungrande 
kvinna. 

Vi inbjödos en dag att komma till en 
by, där tälte t var uppslage t en tid i YD

ras, och två av de män, som vunnos un
der den tiden, mötte oss ined kokvagn 
och förde oss till byn ifråga. Vi välkom-
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nades varmt till ett av h emmen, och det 
dröjde ej länge, förrän de flesta av de ny
,"Ulma \'oro samlade och med s tor gläd je 
lyssnade till de sanningar ur Gnds ord, 
vilka vi hngo nåd alt förkunna för dem. 
Efte r mötet å tervände de till si na h em oeh 
gingo till vila, men en so m ej var hågad 
a lt sova, det var hustrun i hemmet, där 
vi bodde, en ung, intelligent, r ar kvinna. 
BOll tog sin bibel och sångbok och bad 
oss säga henne betydelsen a v det ell er 
det skriv tecknet, som hon glömt. Hon 
hade under den lilla tid. hon tillhört Her
ren, ej lärt så litet b~lde i sångboken och 
bibeln, och den iver och glädje, hon lade 
i dagen vid inlärande av de krangliga 
tecknen, samt ifraga om a lt fatta inne
hållet av det läs ta , förvanade och gladde 
oss mycket. 

Kl. var cirka 10 på kvällen, d~l vi gingo 
I il! vil a, men hon sa tt fortfarande kvar 
vid si na böcker. Bibelkvinnan, hon själv 
och jag låga i samma rum, och ständigt 
rr~lgade hon bibelkvinnan efter sådant, hon 
icke förs tod. ,;>i. nLligen lade hon bort böc
kerna, men ej fö r att vila, utan för a tt i 
ett närgränsande rum sälta sig att spin
na färdigt garnet, som fattades till vä ven, 
som skull e göras i ordning da gen därpå. 
IIur dags h on kom och lade sig, vet jag 
icke, men följande morgon kl. 4 vaknade 
jag vid a tt h on tände den osande olje
lampan och sa lt e sig att Etsa . Men, ack 
så förargligt, hon hade ju glömt en del 
skrivteck en igen! Så hörde jag henn e 
läsa, tills hon kom till de tecken, som 
hon glömt. D~l fr [lgacle hon med svag 
röst bibelkvinnan: »Vad är det för tec
ken?») 

)Skall du ej sova», ~ade jag, elter a tt h a 
sett på min klocka. )De t ä r ju e.i m o r
gon än.» - ))Jag besvärar ju ej dig», var 
henn es svar, som lät så löjli g t, a tt jag, 
trots min trötthet och önska n att få sova 
i fred , måste le och t acka Gud för hen
nes sällsporda iver att lära. Efter att 
ha läst en god s tund, släckte hon lampan 
och gick till vila igen, men kl. l/z 6 V:lX" 

hon uppe, böjde si na knän, och bad till 
sin älskade Frälsare, va rpå hon gick ut 
att börja arbetet med sin väv. 
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N~ir bibclkvinnan och jag vid fru
kasltiden h ade tillfälle att återse hen
ne, värmde det våra hjärtan att se 
den glädje och frid, som s trillade lit 
från hennes ögon. Sedc1l1 hon fålt 
varpningen av väven färdig, gjorde 
hon sig i ordning alt följa med till 
platsen där tältet var uppslaget, dit 
hennes man skjutsade oss. Det bleve 
ett särskilt kapitel att skildra hur vi 
hade det där, huru p;\ en liten stllnd 
en skara på nära 200 män sa mlades 
tör att se p[l och höra utlänn ingen 
lala (aldrig har min hals blivit s~\ trött 
av talande so m diJ, 2-3 timmar sto
do somliga där, stilla lyssnande till 
våra vittnesbörd). 

Under resan dit och tillbaka igen 
senare på altanen sutta vi i kärran 
och sjöngo små sånger, som hon lärt 
sig. Då berättade hon också för mig, 
hur hon dragits till Herren. 

I våras, då tältet var uppsl:tgct i 
deras by, gingo henm's 1118n och de
ras lille son, som nu går i vår skola 
här i Tungehow, gärna dit och lyss
nade till den nya läran, och mai1l1en 
kom till tro på Gud. En dag fick den 
lille gossen en traktat, som han Hirde 
sig lii s a. Nitr mOI- fick sy n pa trak
taten, tog hon J'r,in gossen den och 
rev sönder d en. Den lille grät och 
"Ingrade djupt alt han tagit hem trak
t;lten till mor, so m ej alls älskade !{illes!,villiW med sill [)(1/'11. 

denna lära. FOLO 1:. O. Ne'ir!lw/('. 

En dag fick mor emellertid besök ;1\' tidig t, tidigt P'\ morgnarna steg hon upp 
en bibclkvinna, som kommit lill tältet Hir och läs te och bibelkvinllan kunde ju ej 
att söka undervisa kvinnorna. Hon ins~tg ha h.iärta neka att hjälpa henne, nej hon 
Sil s m{\l1ingom del orätta i ·alt ha rivit gjord e det med stor glädje. Denna kvin
sönder sin lllle gosses traktat, blev själv na, fru Cheo, är alltså el1 a\' fru kterna av 
intresserad och kom till tro. Så småning tällvel'ksamheten, och vi prisa Herren, 
om kom bibelkYinnan att bo i deras hem, so m så kan frälsa och Iö rvandla männi
och efter det de köpt bibel och s{ll1gbok skor även härute. Bed a ll hOI1 må bli 
va r gos,ens mor outtröttlig i fdga om bcval'Qd och fostrad - ja, bli en själavin
att lära. nare! Hanna Wong. 

».Yu måste du undervisa mig på kväl
En bärgad kärve.larna och nät/erna, /y jag har icke tid att 

läsa ulan rnåsle arbeta på dagarna», sade Chang Ching-ehi p ha t' L'i t t hembud. 
hon /iII bibe/kvinnan, »du tål' sova på Det budskapet nådde oss nyligen och fyU
dagarna i s/ället, dd jag arbe/ar.» Så blev elr' oss med både glädje och bävan. Länge 
det; sent pr, kvällarna satt hon och läste, hade han varit klen till kroppen. Och 
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själen, ja, den hade väl länge varit som 
CP. ryl,and\' veke, ett brutet rö. Men e tt 
brutet rö skall Gud icke sönderbryta, och 
en rykande veke skall han icke utsläcka. 
Den sanningen syntes oss vår vän Chang's 
liv vara ell lämplig illustration till. 

Han var en av dc första, som blevo döpta 
i 	 lIonanfu. Några personer hade blivit 
intresserade i evangelium därute i byn 
Chang-yang, oeh bland dem var Chang. Det 
kostade måhända mera d fl under banbry t
ningens tider än nu att bliva en kristen. 
Det gä llde alt modigt taga korse t på och 
följa Jesus, och mod tycktes Chang ej 
sakna. Det l ~\g n' got robust över hela 
hans väsen. Han fruktad e rör ingen. Han 
y llrade en gång: »Mitt sinne är så s tyvt, 
alt jag ej kall böja mig för någon.» Det 
var d e lla sinne, so m väl var honom till 
hjälp, men som sorgligt nog också torcle 
ha biclr:\git till pans fall. 

De Sl' nan' aren har han varit uteslu
ten ur försu mling<~ n, men har dock orta 
kommit med pa vara gudstjänster. Flera 
g<inger har han beg;1rt att bli återuppta
gen, men det har lika oHa visat sig svårt 
a tt villfara hans begäran. 

En orsak till atl han blev utesluten var, 
a lt han trots många förmaningar och 
övertalningsförsök , gifte bort s in dotter 
lill elt fullkomligt hedniskt hcm. Det var 
väl, som oPa hos kineserna, bcg~iret eHer 
penningen som var det avgöra nde. 

Dessutom var det spelbegäret, som han 
S) ntes ha S~l svårt all bli fri fr[\I1. Det 
kunde ibland gå miin<1der, ulan alt han 
rörde vid kortleken men så blossade be 
gäret upp på nytt. Särskilt var liden vid 
det kinesiska ny~\re t "fresta nde. Man hade 
ju dii sii god lid till sådant. Det var för 
honom en. ständig, näs tan hopplös kamp, 
syntes det oss. 

Så kom den lärande sjukdomen och la
de sin hand P~I honom. Vid vårt förra 
slormöte bad han oss ;1 terigen a lt om 
möjligt få bli iHerupp lagen i församlingen. 
Då jag få tt visshei därom, sade han genom 
budet, som framförde begäran, kan jag 1',\ 
frid, ty det slår ju: »A lJt vad i binden på 
jorden, det skall varda bundet i himmelen 
och .<t11t vad i lös en på jorden det skall 
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varda Jöst i himmeln.» D;l vi Jörstoclo, 
all det var verklig hjärtenöd rör honom, 
och alt h a n ej hade lång tid kvar, vill 
[oro vi hans begäran. Blott en m å nan 
därefter kom meddelandet, att han Lllt gå 
hem. 

»Hur var h a ns sista s tunder?» frågade 
jag. »Jo, han var så lugn och undergiven 
i 	 det sista och hade falt förvi ss ning om 
a tt Gud förHltit honom alla synden>, blev 
svaret. Då han kände slulet n alkas, kalla
de han till sig sina IV[l yngs ta döttrar, 
vilka ej ännu 11'0 på Gud, och sade: »Nu 
ska ll jag snart lämna eder, men vill innan 
c1('ss säga eder n~\gra ord. Möt mig hos 
Jesus! Yar ej oroliga för mig och gråt 
ej, d~\ jag är död, ly jag g~lr hem lill Gud. 
Men möt mig därhemma. Det är min 
sista önskan, att vi a ll a få mötas i him
melen.» S;'l somnade h a n in efter s triden. 
Ef ter de många ~\re[\s ökenvandring fick 
han ingå i Kanaans land. En kärve bär
gad för den himmelska ladan. 

\ ' år vän Chang's hisloria talar om kamp 
men ock om sege r, om mänsk lig bris t, 
men ock om gudomlig n ~ld. Det år e tt 
blad ur den his toria, som talar om sjä lar
nas kamp mot märker och synd härul e. 
Huru väl behöva ej vå ra kris ln a a llt det 
stöd, so m våra före nade förböner knnna 
ge dem i kampen . Må vi d~1 ej förtröltas 
utan likna honom, so m i oiindlig t tål a mod 
h illler ut med oss en och var »lill dess 
h r, n har fört domen lill segen>. 

Na/h. Ellgbäck. 

~TlI~~~~~4~ 
• 

lIemarbetet, v:lra ombud och vänner 
s. 	 60, 01. 

i\Iölena den 14 m8rs s. 01. 
SIäIlningen i Kina. 
Behovet av förs lärkning. 
,'vledeI för utreso r och andra mi ssions

utgifler s. 61. 
De olika grenarna av missionsarbele l pi't 

fi.illct 	s. 62 r. 
Barnh emmet i Sinan s. 64 f. 
De eHer undef\'isning hungrande. 
r Kina bärgade kärvar. 
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Internationell judemissionskonferens i 
Budapest och Warschau år 1927. 

De mitt ibland de kristI!>l folken bocl1([e 

jud a,rlla utgii r a ett p robl e m, so m 111('d för

nyad <.;t.\ ' l'ka tr~i ng('J' si.~ på \-år gel l (~ l' tl ti olls 

lllii nni , k or, Det ;ir ett I!';l, m ma lt. pro blem, o"h 

lilan "ökte I'i>l'I' i liden kOllim,) lill l'ii t[ a lll ("d 

dpt ge llolll att törlryr:ka dJe!' födö lj a judar

na e ller genom at t viigra dem p olitiska o('h 

sociala r ii tt ig heter. Ve vågor av <lnt i ~e llliti :-;lT1, 

so m t id efter alln an skö lja över \'i ;,~u delar 

a" ,'iirIden, iire> för~ök att tillälllpa '<lIIlllHt 

s lag,; m etouer på. för h ,1 1l u nden3, i \,,\01 tid, 

.\ len alla «e-.;=--:.1 flletoJer ha\'a "isn t. ~ ig vu ra 
[lllJkomligt [(irielad2, och d e l k ris[na sam 

vet e l h ar vaKnat. n~ir d pt gHller fr{lgall o m 

be han u iiuge n a" juuarna, Prob lemet ;(,. niim

Jigen i grun d ce h bolten a" andlig art oe ], 

dd kan b lot t lösa., lII ed a ndl iga nied E' \. \'i 

lnå:-..tp kOH l nnl jfr~lll inrotade f(;rdomur oe lL 

\'''dja till de t iidla,,10 G('h b ii,ta illoln l,rj;;l i 

kyrka . 

]);:1 nl[1.Jlga 11~dl b l i r lJlan al11' IlIPr och n ll:~1' 

ö\"ertY,~· ,,, 1 om att lipt niirva ra nd e tid_- liigpt 

kr;;" er alt den/w myd.:et invec klad e oe h kin

ki ga [r,lga I.JfIledellJarl l,a g~ ' upp I iii bE'hnlld

l ing. _\ll·n I?Il :,ådall ull d t>r;-;ö kni ng inn e b;i r 

:ltt llIan IHPd ve r k ligt deltagande för ..,;ak en 

dl a g a ...;kaffar :--i~ PH ~)\· p r hlid, ö\'cr h r ln lil 

:::ct. och att l"an p" alka r fiirs()kpl' tlpp 
[u-lm k yrk orna o('h [olkpll pa ~ " .,;;t( . a l t 

kri s lpJlhden 111;' M prta s ill kiin.'ih n'- ((jq;\ik

l e !>e f! e./l t e l""t judarna, lllol ,.h'Hn fo lk , , fllll 

:;,' al la i (,k ", kri " t na rolk iiI' ,lpt ,Olll har dn. 

~tör .-;ttl In",,", ;-;a rll lllallh. lllling-pn . df?ll stö rsta 

fl n p tl ' ...; ni ng:-;.f{>rrnugu n och de ~ tiiJ':=; ta r(?sul' 

serna p" ol ik a o lllr å dcll, Tr iir beh ihes en apo 

, t ol is k h ii11 fö re 1."' . . .;Olll fiin",\!' , på "tt siitt 

som aldl'ig för.r, iralllhhlln fiir judarna kri.,

tendollIPIls hudskap och dt>tlas lll e ning sa mt 
J.. l'ist('ndoJnPIl~ h öga ~f?d :?lii,. :) , (' ("h :-;0 ni rör

mår å .-tadkonIHUl t>tt åtE'l'\'iindand€' till ,Te", 

cdl apostla rn as Hl i"jo Tl s lllE'tod, SO lll satt e ju' 

dRrna:-; e \'nngeli ~('ri n g i fr~iln-=.t:J. rum meL 

\Ltn fiiht:,.(' (;c k alll n:er atl (kn r,itta ti

,len llU iiI' inll:; flit' delta. \)('1[ frih et ,O ll! ju

,lar na kOllImit i u.lnJutaud~ a", den c',~gp\.-;e 

,om deras nya r a .-; medvetande inncb"r. d e ra , 

" ;;"ande llIi osnöjE' m ed oc'h avfa ll från d un 

rabbin..; k a oc h talmudiska juden do m ens 1'01' 

lfler cH;h formler, uc'. n aJ lt s lö.rr.- upps kaU 

niug en fr 1Hl judi,ska tiinkares och ,k "iast,il

lares s ida av .Jeou5 KriMu s såsom intagande 

~ n e nHsI" pJlll" pi als i religio nens drill, a ll t 

detta h,\ller pJ att bana vi.ig för e n r €' li giös 

p ånyttHidt' l.,e_ Det ]iiftp"'ik" i den llUV;}ra n, 

d, (, sit ua ti o nen 11<11' n ppllI iirksalllrna ts av 

lllånga, vi lka nu (Ui.dö r mena tiden vara nto

gP lI för I? n ~U)rre krHrt3n ...;t J'~irt gnin ,~· i alla 

kl'i"tlla kyrkor för att U\ et t Jldt g r E' pp pil. 

det jurli,ka ['l'ob lpnwt "ch för ntt glira e tt 

ll ytt tiir-ök att lö'a det. 

1:..: nder d et In ternationel la :I\i .sss ionsråd ets 

h ~ign knrnm8. d ii rr'ör yårf?1l 1 !)~7 k Olll.e r c·n:-- c·r 

,, ( t :Hl' ,rd nas i Budappst o('h \\1" r H' hall i syf te 

;lt t "-,,ikn "i:trn l a tank:l!'~ bijne.r (l(-h fll'farf' llhp

ler ,å -olll i en briinJljJlInk t. kring d e ttn det 

viktiga-te n" allil mi- .- i" flsrörf'tag. Del prak

I isi,a ii nd,,, " itl d med d es-a J< o nt'en'nser sku ll ~ 

y;)rn 'lt t för a jll<iPllli ~sin nen" arbe tare ti ll, 

"a I1lIll:11\- , att h rin~ I till " t.;'lntl biittn' SH lll' 

~~riJ.,t(· P;t. mi .........;.i"n-f;iltpi, o(·h uti ;, i.)ka a . ...; I ad 

]: 'I n Ult:1 pi t Ilppli \· n. lld p a v lni :-: ,.·;j(Jn ~in tress !? j 

t' ;~r heJl JIIIH. 1 , ()nfl'n' l1:-;l~rna ~k o la bliva inte!' 

""t io ne lla oel! jntJ 'r -d :" nomilla lionclla (i>ppllH 

r; i " :lJl n folk och m r nll'l kri,tna t ros a - kåt!, 

lli l lg ar), 

I'ör ntt II nd f'I'Jidta di "k u~~ i o n e n "ill k Oll 

i,.,.ense rna har e t t fl't\ g-ohnn ul iir g jorts upp. 

-,,)ll bf'hHnd icl r he in denna ,a k. och dE'tt a 

k""11 ner atl ,ii ndn,; till dt :llllal pe r~o nN, 

.'lllll h:1\'il siir,kilu ,rrfarpnh d i Jud em is ,; io ns, 

:1 1belel. S",H<'II skola sanl rnanfatt:1S i r appor 

ter, sa :llt kOIli'er en" rnedlenlrnarriD. skola ha 
lill hands ell rnii_ng-ct till ;;aken h öra n lle rakta 

fr å n a ll a hinder och a ll a mission ';.';ii\l;;kap ,å 

_,",f )JlL vti. ullue l'lag för di sk ussionen. 

Duktur .Jo hn .\10lt , \'ilken,; in spirpra nde 
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förm åga och rika erfarenhe t i missionsang'c
Iiige nheter :iro enas tående, hal' :'H:l g i t s ig at t 

v,ua onlföl':lnd,,' , och doktor J ..\raccl a nald \Veb 

~te r . . om iiI' allmiint bek ant [ör Sill k:inne

dom om higet i jucleviirlden oell fi.)r , in prak

tiska begå vni ng och org a ui sa tionsiörmåga, 

ironar tjiinstg ijm som sekre terare. Doktor 
\V ebs ter har ,redan g jort en r C, 'L till S kan 

dinavien, iir L n. på besök i Fören ta Staterna 

n~h ,.imnar ;ivcn besöka Undern" i mellers t" 

l;uropa. innan k nfe ren. e r na börja. 

Det. bli.,' nÖlhiindigt alt st6ing t bpgriin , ,, 

an t'llet deltaga re i båda konferem'l'rna till 
10(1 , och man ~kall försöka ~ "JIlJa de b ii, ta 

reprC5 entanterna för kyrkorna och mi ssion>;

,tYl'el se rna bild e i JO: lIropa och !\me.rika .i :imte 

repn'sentativa missioniirer , som arbe ta i de 

land d'll' konferenserna hållas och i angrän

sande lii.ncler. 

Vi berlj '" en tr,iget om böncr. intresse och 

somarbl'l,' h å ll kyrkorna, mis ionss iiJl skapcn, 

alla mi ss ions a rbetare och a lla andra som bära 

I s rae ls sak p :1 s itt hjiirla. Om sinnen och 

hjiirtan på de tta sät t förberedas , s kol a sä 

k e.rt dessa konfer' ·n - l'l" . und2r (3uds v"l sig 

n else och l e doio .~·, bli\"L vad nii :;on har sag t , 

»ll e t tör ta "' III .·kett. l jlldpmi ., ionen sedan 

apos tlarn:l s dagar». 
Januari l!):!li. 

.J . . -l. C. Jrw'kella r. 


J, o n [cl'e n"komm i t [('ns ordförande. 


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

AllmiinHa IlliX f\ io nsJnrdrl. 

:!:1.1. :\rÖIHl'p , örcsfi)l'cnillg" :,0: 
:.\HG. nA nll ie » 
~:j7, FIlIlösa ml'",. KinnemalIlla 
2:IS. T. T. B., orrc rl, ''''e rt 
~: IO. K. M. A., till Agnes Fors' bcrgR 

underh. 
2·10. K .M. A :s p Cllsions l'o n cl I iU Il:o 
241. G. P., Dclsho, sjlarb.-l l1 cd c l 
2·12. 1. n., ,l :0. el:o 
2·13. B. E. d :0. e1:0 
24~. K. A., rI :0, d:o 
24:;. S. S, d:o. d:" 
24(:. K. P., d:o, c\:(J 
~47. T. R.. el :0. d:(. 
248. A. R. , t1:o. ([:0 
24!J. hl. p" el :0, d:o 
2:,0. L. W .. d:o. d:n 
~~'1. K. B-L., Jl, PI-: 
~:,;). ~Ii~~ion::-lll ed fi l fr. XOl':1. g'1ll 

256. O. S .. »Herrens » 

2,)7. " Tacl<o['i'c r » 

~58 . »)En Herrens vi.in » 

2:>!J. :?IL S., )(or" 

2(,0..J. A..1., Elim. j\f ('ol"lhy 

~Gl. O. A. , Spjutsbygd. " tioHdc». alt anv. 

ti ll 11li ss ioll~iI'cl'uas und e rh . 
262. 	 Hvctl a nd agrup])cn a v L. ,[. F .• " <'Il 

li te n b lomm a på Anna iht"l'\'alls 
;rI'il V». 	 gin B. C. 

2(i.'. " Ett tackofl'er t ill Gnd » 

2G6. Harlw n ' ds Arbets röreni ll~ 

26'a. . K .J.. Boden, till J . Aspb"rg-s nn· 


derh å ll ' 
267b. A. G- n 
2G8. En blomma på kommendör O. v . Fei

li tze ll s bil l', » l1It 'll li1 Ck~a' lll \Ut 0(;11 
Idirlck ») 

2G9. »lIr Guds rika förd,]" 
270. En blomm a på l,oll1l1len<liir O. v. Fpi

litzenH hå)"
271. E. r.. l\(ö II Ll)u 
273. 11 scbidrag- från Köping", g'm 
274. Spa.rb. -DlAdel fl 'å n H - Jt, g-m
'27j. »Fro.'t n lU ~l'a Kiu.av iinner i 

n äs . ~nll Th. S. 
27G. Ljungbys lYlfg 
277. ~. O., Hl1~kvj.il' J1a 

1[, n. 

A. H. 
H ..J. 
Sträng

10: 
J:'O: 
JO: _. 

.'f): 
/.): 

·1: ' .) 
:1: :,n 
'2: 
. ): 09 

J:I: 	I.j 
:!: 
~: 
;~: .J ,-, 
7: ~I.-) 

:2: 0"1 
"I: 1.-) 

(),-): 

20: 
:-IU: ,: 
J(;: 

n:) : 

40: - . 

20: 
.;: 

JO: 

JOO: 
'2:-): - 

l:l2: -. 
JO: . 

2: 
;3: j,) 

,J: 
/.): 

30: 
30: 
4~: 

2fti. 
'28fi. 

287. 
:J88 . 

289 . 
:!!lO. 
tf)]. 
~92. 
:!~~. 
29·1. 
~9.j . 

~!)(i. 
~91. 
298. 

299. 
302. 
:1O~ . 
3U:,. 
:106. 
:S07. 
:108. 
:309. 
:H2. 
:313. 

314. 

:ll.,. 
:Il ~ . 
~:W. 
:l21. 

332. 

:124. 
:l'2,-•. 
326. 
~:!7. 

E. O., []:o 
D, B. , ,1:0 
B. 	 1,;-n. Linköp.in g- , i st.. :I'iir blom

mor till komm endör (J. v . Feilit 
zcns bår 

» O n~imud » 
H. B. , RallS, "som tn pk för b,in

hörel sc » 
Spal'b. - l11 c(\pl, g-n l E. C.. )fölodal 
))En blomIna 11l.. komm e ndör O. v. 

Ff'ilit7.e ns l",," , Hled t acksnnlhct 
oe ll k iirl C' I~ »,r. S. 

H. S. 

Onämnd. i brevhitlall 

G. C.. BjörköIJy
Hakebo mfg 
SlIar( s n11'g 
.r. Th., g-m S. h. y,t,.,,1 
G. W -	 g-, g-m d:o 
S. A .. 	 Hök öpin/':c 
»'Blanka p e n ga r oph c(töl'ill!!"a r i 

J cSou vä ls ignade J1f1111n »~ D\' O. och 
H . K ., Lund 

Koll. i kyrksa len. Lyeksclc 3111 
L R. S t hlm 
M . K .. g- m S. A .. Brodelerutl 

.A .. J ., H abo, )) Uud ~il' Jntiktig ) 

Lind crås kYl'kl. mr:; 

Frå n » 1\-10.r och clut te l' ) 

J ' n 11 »E n galumi:ll bcdj<JIH.le \"än » 

»P s, 147: l » 

O. H., Viisterås, rab. pu S. L. 
"En blollllna på kommendör O. v. 

Fo ilit'l.c n s b å r » 
Vid miss ionsbösselömning- i Höga

näs 5{2 
I\. S. 
»Tionde. fdn O. O., Edel' Fnrlel" v et » 
GlI. n. '.r., Sthlm 
H. 	 H., Sthlm, en blo)11 l11 :1 p, 1'001

m endör O. v. Feilit7.en, bå r 
IItl .'::. uu,y Iufg:-, Ull ud.::,:-siuuUr Ul:U fru 
C:.lrl cn ~ underh. 

»'.r:-lckoffHr» 
H. E 	 Kntrineholm, i st. f. 14 mars 
H. J., 	Eslöv 
Kinukrutsen i Gbg, till E. Gunnar

dos lIlIdcrh. 
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3~8 . G. " A. S .. Lid l,öjlillg. " i "t. iiir ~Oi. Koll. "id missionär och fru Bloms 
lJ!ollllllor på ~ nlh . H ög-mans grav » 10;- besök i Enköping ~O /~ lG: :);, 

~~9. :.'IL n., H ejde, ,)Tiondc ') :J.;: - ~08 . D:o vid d:o i Hallsta hamlllar, gm
:J30. Harnl'n~ sparu.*pennillgur, gm )1. B., G. F. 31: /.>

H ejda 47 : 40\). »"E n Hel'ren~ vän » (i :
YII~:l.-r(jr(>lI. »LilJflUOll » , Gbg'. ~) i st. no. Onämnd ,~): 

för blollllllOl' p. Nnlh. liögmnns 411. Koll. vid församling-snfton S:\ 
bhr" .jO: GöruDR l,yrk sal 20: 

»1 tnrksi11llt minne. av lll edlenlmn)' ·112. A. C., " i st. för pn blomma på mis
i yngl.-förcn. »Libonon », Gbg, }) i sionä r f\'ath. Hög lllnns bell' » 
st. nir blommor vid :\ath. Hög 41:1. » .Ta~ s ka ll rikli~ell Yiil!=;igua ». Ps, 
U1tlJlS bd.l' » 12:): .- ]:l~: 1:, 	 :;0: 

339 . F . H .. DU\'ho, d ion,lo » 2-1: - 41 -1. ~'\ . 1\: .. TI.iöl'k0.l'yd, P:[l\';l och rab. å 
3~U. Syfören illgen i V~infol's 50: . H. S. Ö. -l.): G(j 
;J~~. n. J. , Jk pg ~4: - n:,. Gallt, s mf:::- 3:;: 
3~ ;;. :\(änstorps mfg 7;): - nG. Koll. i Klippa ns miss iooshm 21/2, 
3~6. L. M. F., Viistcrås. insam l. vid C. g'1ll O. n.. Hiala 1.>: ti3 

och E. Blo ms bos;;k 1:J/2 18: 2;; 41,. l"r av I. fröken nrita Jonssons, Sig
3·1/. E. A., Hvctl a ndn, " on bionullo 1'" tnna. s pa rbössa, gUl E. E. !l: :!:)

Xath . HÖgllWIIs g-n,,'}) ;JU: - 418. \Vinköls arb cLf;(örcnillg 1.;0: 
Sv. n., ,l a ri estatl, till d:o :1: - ·L!:!. »Ps. ;j: 13 :> . till Jni ss ionärernas ULl
A. H., AX\'all, Il:o 2:1: - nnderh iill lOj: 83 
:.'IL O., Stoc li sunll. lill <\:0 1·-'; - 2 Kor. 4: '. till R. An ,lcrsons un(1erh . 200: 
Dugg-t'YJIingen i K. "r. A" till E. Slousö Arbetsföreui llg och Kri st

Bcrg's tl ndcrh . unl:t mt'g- GO I: n;;
".'II. S .. Jk pg- 420. " .1es . jj: 1 ~. 1:3» ,jOO: 
H. 	och E. I - n , " bl om ma vid ""lh. ~:!i". " Lova H er re n, min s.iäL" Ps. 103: 1 JU: 

Hög-m a ns bö n , 10: - 428. Koll. i Robertslors kyrka 21/2, vid 
.Jul stjiirna ns ex p ., Gbg :';1111; - C..J. B c rg-ft\'ists rÖl'prll'ag 20 : ;,g
l\-ri s~ ioIl Rnf lc r pa Arniis 7/2, gm P ..J. :'u: - 42n. »För en g"uldk edja och bro~ch }) 100: 
FOJ'sholll s mIg-. r esebidrag 1;; : , 4:J0. »Okänu» ~OO: 
:.'I1i8sion,,' . i H ass ic , "i s t. Iiir blom- 431. H iiltten av be hill1n. nv sl,ördefes t 

111 0 1' på NElth. HögnHlns 11:11' ) 21i: - Sl,iil'fstn, g m F. n. 130: 3:, 
E. och E. K.~ :Mal'icslad, d:o 10: - ~32. B., gom d:o ~: ~.j 
l -o E. 'V . ,J., Lövåsen, d:o lO : - 43.3 . SkicrYc1skrctsens KristI. Ungdoms 
H. B., Töreboda, d:o 10: - förelling-	 100: 
G. och E. Fblr, d :0, d:o 10: - 434. 1':. O., G nesta, Ps. 2~::La. ~9 1:,: 
A. K.. ]-L "ellanda l:,: - ~ 3.j. Koll. i Viis terils yid nlissio niir och 
Kina viinner i Vadstena, d:o l .;: - fru nlOlll S bcsök, gUl O. B. 3G: 
Koll. i öre bro vid V. W c lC l'S besök. 

gm S. J. lGi : 17 	 Kr. 15,410: S;;' 
Insaml. vid m iss ionsafton vid u:o (i;: :!,) 

S . .11 . J(:s Pe11sirm slOlul. 
3 G. » Oll ~illllltl ), ]0:

En gå vu a \. a vlillne go(\siign ren herr 
C. ,J. Gllsla \'SSO Il , Kiissj ö 3,"2:]j 

:H~fI. Yänllf~r i Fli5-by, gm G. 13. ~Ii: 3/0. L . R .. FiliJlslad 	 10 : 
~2j. :-'1,,1. :1: 3 	 :.0:3/1. E. och K. R, i .-t. fiir blommor IJ;} 

~ath. HÖgtlHlll N bar 10:  Kr. ~G: -F och J. R .. (1:0 	 10: 
l .Ji llIH..'rYtb ulfg l(lfJ: - Sii,-skilda iindamål. 
J[uskvarnH c\'ang. mfg 11111: -- U. H., Slhllll, för Cll bibcll,,' innas 
G. K., llj i:i rköbY ' 1:>: - unJ e rl.. 300: 
J,. B. , (l:" 2:..1: :Ii 233. Visby FCll1öros f'öl'cnin:::-, till Hu g'O 
En tl' ed,icd01 av sÖlldi:l~sskolbarllPllS Liud er , hjii1p i cV'lJlg-c li~ationsarbet . 21:

i Sk oHc f't cEl koll. 1\)2:" gm C. l~. .iO: - 23:1. S. S" St hlm, rör liirul'cS undel'lt. 
3/R. A. ,",ch G. 'l'h ., "Ctl'icehamn, " tionde " 1:,(1:  ?IIienchill 100: 
3i9. O. v . .\t., Minu eapol is VI: '"2;) 2jl. Kill<l.\'äII ller i :\rol"l'ldjpi llP: , till n. 
380. "Iyrhults 'Ill'", 10 : BCJ'~lin g- . fö.r Iudust1'h;kolull 
:381. Offerl,uvcl' t fn n Fridhcm, gm H. r. ~: :,0 HnYUlIg', gill A. S. 12j: 
:182. B. I{., G i slad M. B .. K nlllulr, ,, :\1a1. 1: 11. för Her
:JS~. )'lör{cryd s mfg . årsbhlrng 	 re n~ vel'k i I ehuan » ~OO : 
38,. S. i\L K :s d e l i inlöse n av inteclm. K. F. r. ".'I( :s missiousi<rcts, Gb:::- , t ill 

i fas t ig het i Ostc l'sulld 3,000: K. F. U. M:s-arbetet i Yiincbcng 100: 
., 8. Riinla , <\:0 ]2'1: - 2G3. Gm L: n Svenska Barn t idning-cus 
3~I U. »1'jll mi ss ioniil' X. Hög-llI a ilS minne . exp., .Tlq)g', till "r. Pcl tc rssolls 

från L. P., 1<. S.. H. F., 1"1. A., skola i Pi nnn 	 ~3: 3~ 
E. L ., E. A., E. n." 1:,: - 2G4 _ B. och A., Hnskvarnn , till r. Aek

:101. Koll. vid n. V. W:, besök i Tiiby 22: BO zeJls arhe tu bland barnen 10: 
2_,)392. D:o vid e1:0 i Hackvads kyrka 2~: :;0 Koll. i Köping-, u. 2 fehr. 102", till'-.

:)93. D:o vid d:o i Edsbel'lrs kyrka 15: 2;; bamh. i Si ll :1 n. g-m .'\ . H. 90: 
39~. D: o vid d:o i Hidinge kyrka 11: 66 C. ,J. L .. Linuuryel, till (\:0 33: 
~9J. D:o vid d:o i L a lllH l 1:',: - J kpg;; Kl·ist l. Yng1. -fö r en:s Vccko 
3%. D: o vid d:o i Fjllgcs la ~U: - 1I1ission ska;;sa ~r 192.i, till l-I. Lin 
;1~l7. l):o v id eI:o i 1" "t" 1,: ~o d e r, att av honom auv. till särsk ilt 
:I~H. n:o vill il:o i .1<:i vpsla 11;: 32 ii lld arna l 200: 
399. S. ,J., Ön'bro, r ese bidrag :1:- 283. E. och :\1. Ph. 'T., Linköping, till 
~OO. H. T.:.; ,puI'bö"su , Kumla 11; : Gj fru H. 'l'j iider alt anv. efter gottr. 20 : 
~01. A. ::;:s sparbössa , d:o G: tiG 284. D: o till fru S . Sandberg-, ti ll d :o 20:
40~. »En blonllua lH:l. lui ss iunsscl<r. ~. aoo. Söndag-ss kolb. i K estad och Sätra, 

Hög- mnus bår, med tacksamhet oell spa rb.-rn edcl, tiJl bamb. i ::linan, 

kärli-li: " 133: - gOl S. J. 27: 2;;' 


40j. E. W .. llii lsiagborg, " en orör~'äuglig 301. Erstorps lJngdoms[ören., fö l' evan g. 
blomma till miss ionär Höglllans Feng Shi-Isiiins underh . 100: 
g:ra \' ~) lO:  303. A. L., Sthlm, gm )of. B., till E. Ber:;, 

~OG. E. H., u p psala, Ps. 103: 13, H ~O: - att "nv. i verks. e lt. :;ottf. 50: 
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H1O. .J. P .. Sklll'Ö, ti ll ~1innic Niehol50n , 
a tl all". erter gottr. 10 : - 

311. 	 Onämnd. taekorre,. till H. Liuder, 
at t a ll v. ert . got t r .. g-In A. S. 9j : 

31G. M. N.. gm F. M., Sthlm, till H. Liu 
uer alt an\'. CH l. öve r e nsk:. 2;): 

317. }[. E., gm t1: 0 till d:o 1:>: 
3 1~. Koll. i Hii s'elby, till Barnl1- i Sinau, 

16: 
P glEI~ A\'I ,'( '" D' I I' ('0" r e\'"lin',~1 ~3. . '. ".. JUl'SlO hl, ~ ~ 

Song Hsi-li c n 	 ;;0 : 
333. 	 M. )1. , Ljnn gby, till L Ackzell för 

ba rnh. i Sinnn :;0: - 
33·L » Onälllnd » , till " 'I. Hinghc l'g' . :t U 

an\'. e n . ~oILf.• g:m B. L. , ](a I1ll 81' 100 : 
S. 	 M. och O. L ., ti ll O. oc h G. Car 

" ' u, all tlIlV. ert. ;:;ottf., gill O. L., 
Skiivde 100 : 

3!lG. S . :M . till d: o. gm <1:0 j .-,; 

;13 /. A. K., Sl;ö",le, t ill d :o gm d :o 10: 
~:lS. »Slava». t ili (\:0 gill tl:o 2: 
3H. M.. O., Stocksund , till Ester Ber:;, 

att UllV . ett. ;:;ottf. 
342. A . E. L., Droddetorp. {iII C. Blom , 

a tt an\' , rör Hsie H s ill g -yao 10 : Gr. 
3~3. C. H .. ,Jkrg, "' {a"k t ill Gud:,. till 

H. Lilld er. a ll "nv. ert. goltl. G: 
3j5. D. ~r. , S lhlm, till E ste r Dc''':' at! 

a n v. en!. överensl,. 2.;: 
H uss Ic II ngd .-före ll .. lill EI~a Eng'

bi·ie k , rÖl" al'b . i Honanfu 100: 
368. D. K. U., till i\Ial·tin B--ng" ve rks. jO : 
3 ~. Häls ing-borgs Barnmfg, lör gosseu 

Ai Hll a i Si n,,". g-m A. Å. 
On ämnd, till .T. Hu ltqv ist. "tt fil1\'. 

ert. gol II'. c,;
402. Till Lihe l l;v. verks. i PllclIow , gill 

A . L ., 	 ;\(Unsterås 
403. 	 Darnlllfg i Kung.holms miss iull' 

hyuda f"( , L' gOS:-icn \\- ,1 ng En-tse ng :,0: 
41~ . syrÖl'('lI . » VHtltler i Vl'n a», till )f. 

Billg' hcrg- rÖl' eva llg', Cil.1l1g- ChiJl .~· 
l'ht!Il/!'S U [H,h·rh. ·100: .

4"0. l\fi sterhll Hs sy(ören ill g". till .!\ Il11fl 
Erikssons vc rl.;s . :)0: 

421. 	 \fnh nö fri" Krisl!. GYllllla.<i,tri)rpll.. 
rö r CIl fliC'!,us lIndf' r h . i k\'i ll1:1. 
sent. öV'J i ll ~s~kf) l [t 

4.3 i. A. (J-,. :\lö"ll1l1ii . .!'Ö r 1·\ ' n.!I~:. \Vel Dien 
ellen).: 0,'11 8i<10 lLi-kilo 2;'0: 

Kr. 3,18~: 62 

Af,' mii j/lIo ·ull· ........ ifJll ...... lnpdf>[ lj.Ut): .... ;; 

S . • 1/ . J\ :.<" J>clI .\·;uu ;"; / Qud .\6 : 
Siir"'"ii."i/ (/,, iJudaolfll :;, 181 : (j "! 

Slll1l1na IOI e/er l eul' , IIU;}! , 79:2li J\.,. , 18 ,68 /: ·i l 

,lJed {larml lae l.- I iiI varje giu{//,e.' 
»Så l uc ka \'L di .~ nu. val' G lid, oeh lon( dit t 

härli g a II HI1111. " l J(r011. :.:~}: I:i. 

Gåvor till hemmet i Duvbo 4:de kv.1925 . 

F. P., lliiirklillge 10 kr. ; L. S .. Stblm, 2:, kr.: 
sys tral'lla L, Hv el l al~d", "Till .illl ,kiukn" 2:) kr.: 
E. H., Flisby. 10 J,,'.; E. A .. }liorted, 10 kr.: 
E . A. , H\'e Ua nda. 10 kl'.; L H ., Lid i Il::\'ö. :;0 kr .: 
1':. W., H äls ingborg. 20 kr.; K J., Sala. j kr. : 
F.. S., D\l\' bo, n kr.: L A ., Norrkul,inJ:, 2:, kr.: 
L. L .. S thlm , 10 kr.; L . L., Sala, ;,0 kr.; M. P .. 
S und sva ll. 20 l.. r. Summ a 2 ,~) krollor. 

In natura: Li IHollll·t'~\'iillnCl'Ua: g l'i l-' föl ter. 
korv s kink a . .J. L. Viirn nlOo: l fårkropp. Lill 
tomtevkinllr.l'na: l hj ä f't s lug. J. S., 'Malmö : ka l
fe. ~I. L., Mallllö: kak;lO . ~1. och D . .T .. Dnvhn: 
apelsiner , lutl'isk, jnH;orv. N. och H. H., 0,b)':
jll lg-olter. marmelao . 'l ,crNipr, ape lsiner. Ull 
lOUll t~ vän lw rll a: 1 burk ~irt t'r . 2 bUl'kRl' n~i ~sel
kå l. 'L . T., Storängen : julL;\appar. K. och K. 
\V ., T,id i ug-ö : Ma rzi Plllltårttl. B.iörkerydskre t ~e n: 
julos!". BodasjöglekretscTI: jll l (l~t. Nye 11lg-
dO llt..;l öreni Jl g' g'PIlO JH 1\ . S .: j ulo!'>!". M. L .. Viir 
HH : j uioM. A. oc h L. U ., Ill\llllernl : julos!. 
Li ll t.omtevH lln e l'na : J,ön nin; oc h slllu r gih.mat 
varje vC'Cka. 

" armasie lael. lill varj e giuare' 

T"e ;: /]ölli ll fj . 

Missionstid oingen 

S I N I M S L A N D, 
utkommer 1 9 ~·G i s in 31 :ta å rgång. · 

Organ för Svenska. Mi ssionen i Kina , 
utkommer m eo 20 nummer om iiret, 
sa mt innehålle r uppbyggelseurtiklar, bibel
s tud ie r. b rev fr. Kina, samt mis>iionsnoti 
ser fr ån när och fjärra n . 

Tidn ingeo kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvarta l kr. 1 : 75. halvår kr. l: 25, 1 kv~r
tal. kr. O: 90, 1 ~ånad k r. O: 65. 

Sänd till utlandet kost a r tidningen kr 
2: 75 pr å r. 

Prenum era ntsamIare, som verkställa 
prenumeration il. närmast e postkontor , er
h;i lla , mot insändande till expo av postens 
kvittense r , kr. 2: 25 för varje 5-tal ex . 
men då intet f riexemplar. 

Nä r min dre äo 5 ex. tagas bör p ren u
meration ske pil. posLell. 

Provexempl ar erhälbs grat is fr ltn ex 
peditiooen. Redakt'ionen. 

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

Telefon: 44 59. Norr 22f 73. 


I N N E H Å L L: 
Honom ska ll ock jag beUnna. - F dn I{ed. oc h E :-; p . Ulu'r d jupen . - F nl n 
missio ll ä rerna. - Fril n När och fjä rran.- Hcclo yis ning. i\li ss ions lid nin gen 

Sini m s La nd. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~ 

Syenskn Trycl;e riaktiebolagc t, Stocl;hol m, 1926. 


