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FOLKE .

FÖRBÖNEN.
»B cdjC ll fi.ir varandra .>:
Förbönens skyldighet och företrä
desrätt framträder i hela sin rikedom
och s könhet genom hela bibeln. Den
bibelläsare, som samlar alla de vitt
nesbörd till maning, ledning och upp
muntran, angående förbönens värde
och makt, som bibeln innehåller, skall
finna , a tt han verkligen skördat en
rikedom av andligt guld .
Alla uppmaningar till förbön vittna
om delvis förgätna sanningar angåen
de bönens väsen och dess gagn. Bö
nen är något mycket mer än en väl
gärning mot vår egen själ, som den
bringar till stillhet och harmoni. Den
vill nedkalla välsignelse över andra
på vägar, som icke stå i något givet
samband med den verkan, bönen ut·
övar på våra egna hjärtan. Den bön
faller Herren att på sitt eget sätt
handla i andra riktningar eller på
.andra områ den än dem, vi råda över.

J

Ja k. 5: r6.

A andra sidan är verkligen förbö
nen ett mäktigt nådemedel för den
bedjande. En andens man har vitt
nat, att han under tider av andlig
tomhet och nedslagenhet ofta funni t
en livgivande och förnyande kraft i
att bedja för andra, för deras omvän
delse, helgelse och framgång i Her
rens verk. Han fick genom förbönen
en förnyad insikt om vad han ägde i
Kristus, om den frid och kraft, som
kommer från Kristus, om den full 
komliga frihet, som ligger i att helt
hängiva sig åt Herren till fullgörande
av hans vilja.
Förbönen är till följd av sitt eget
väsen ett vittnesbörd om Guds makt
inom försynens och n å dens rike. Den
utgör en praktisk bekännelse, att han
råder över allas hjärtan, att han hål
ler nyckeln till allas vilja och allas liv
i sin hand, att han verkligen kan låta

)
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allt samverka till sin ära och till vår
välsignelse i Kristus. Bönen om en
väns omvändelse, om förnyelse av
hans andliga liv eller om någon yttre
hjälp är en betydelsefull bekänneise
av detta slag. Sådana äro ock böner
na för kyrkan, för all världen o. s. v.
Förbönen är ett levande vittnes
börd om den troendes levande för
ening med sina bröder i Kristus, och
den vittnar ock om hans underbara
andliga förening med Herren, den
omedelbara förbindelsen med Huvu
det, varigenom vi förenas med alla
lemmarna.
0, att vi kunde få en fullare, mer
beständig känsla av denna heliga, and
liga gemenskap med Herren och ge
nom honom med bröderna!
I och med en fördjupad insikt i Guds
ord och vår livsgemenskap med Her
ren samt en växande känsla av denna
gemenskaps verklighet och underbara
glädje skola vi också få erfara en väx
ande dragning till förbön. En levande
förening med den himmelske förebed
jaren är en kraftig uppmuntran till
förbön. Måtte den Helige Ande giva
oss en allt djupare inblick i denna
hemlighet och alltmer driva oss att,
då vi äro inför Herrens ansikte, fritt
tala ut för honom allt vad som angår
våra bröder.
Det ligger i sakens natur, att en
stor del av förböner lämpligast böra
förläggas till den enskilda bönen. Så
Snart förbönen börjar ingå i enskild
heter, måste det vara så. Låtom oss
därför i Herrens namn föresätta oss,
att vår enskilda förbön, hurudan den
än förut varit, hädanefter skall bliva
rik, uthållig och allvarlig.
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Låtom oss djupt och allvarligt ef
tersträva de stora, beständiga föremå
len för · vår förbön, såsom världen,
missionen, kyrkan, fosterlandet, hem
met, skolan. Och låt oss väl akta oss
för att glömma eller taga det lätt med
de löften och förbindelser vi givit att
bedja för enskilda personer och saker.
Äro vi medlemmar av enskilda böne
föreningar, låtom oss som en helig
plikt inför Gud söka att hålla de löf
ten, som innefattas i vårt medlem
skap. Låtom oss komma ihåg, att
detta ej blott är en plikt u tan en hand
ling, som medför större välsignelse,
än vi kunna ana.
Låtom oss sålunda
sanning bedja
för andra, låtom oss såsom förebed
jare leva i förening med den evige,
himmelske Förebedjaren genom den
Helige Ande. Låtom oss tänka på den
kärleksfulle och minnesgode Epafras,
som i sina böner alltid kämpade för
sina bröder i Kolosse (Kol. 4: I2).
Och låtom oss i tankarna besöka Pau
lus i fängelset och lyssna till honom,
då han beder för sina troende vänner
Kristus (Fil. 4 kap.).
Vi kristna behöva alltid påminna
oss, att förbönen ständigt måste på
ett levande sätt ingå i det arbete, som
vi försöka utföra för andra i och ge
nom Herren. Huru mycket kunna vi
ej genom Guds nåd uträtta endast
därigenom att våra vänner veta, att
vi bedja för dem. En missionär hade
ej sällan i hednalandets ensamhet att
genomkämpa tider av trötthet, fasor
och sjukdom, varunder han knappast
tyckte sig kunna uthärda den själsliga
ansträngning, som bönen medför, men
han fann då, att den kortaste vägen

10 mars 19:3 0

till bönhörelse och frid var detta en
da bönerop : » Herre, hör mina bed
jande vänner i hemlandet! »
Med andakt fall för Herren ned.
Men för dig själv ej endast bed.
Försonlig, broderlig och öm,
Uti din bön ej nästan glöm!
Hans nöd ock som din egen känn,
Han vare ovän eller vän!
(E ft er " Bönen i det fördolda » av
bis kop H . C. G. lIo ul e. Bearbetning
a v Er ik Folke. )

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

Apostelns maning: " Bedjen oavlåt
ligen » är på samma gång, som det är
ett maningens ord, också ett ord fullt
av uppmuntran. Det ger oss frimodi g 
het att oavlåtligen komma inför nå
dens tron med våra mångfaldiga be
hov. Det ger oss också frimodighet
att komma till våra medbröder i tron
med begäran om hjälp i bönen. Vi
dela samma lott i världen, vi dela
samma förmåner inför tronen. Då vi
nu detta år samlas till gemensam bön
den sedvanliga dagen den 14 mars, är
det mer än någonsin i medvetandet av
tidens allvar och därför ock aven sär
skild kallelse från Herren att vara i
trägen böneverksamhet
enlighet
med den apostoliska förmaningen i I
Tim. 2: l.
Vi hoppas, att det skall bli möjligt
för missionens vänner att den dagen
samlas till bön och tacksägelse. Vi ha
av Herrens löfte och av många års er
farenhet lärt, vilken kraft och välsig-

nelse gemensam bön medför, och VI
känna, att läget på missionsfältet och
i hemlandet ger oss de rikaste anled
ningar att nu begagna oss av den för
mån löftet giver.
Till ledning för tacksägelse och bön
anteckna vi följande:
TACKSÄGELSEÄMNEN.
Att Herren bevarat våra missionä
rer från att falla i rövarehänder,
att de, som varit allvarligt sjuka,
(Ethel Blom, Elna Lenell, Karin An
dersson, Ingeborg Ackzell samt Hilma
Tjäder) blivit återställda till hälsa,
att våra sist utresande lyckligt an
länt till s ina bestämmelseorter,
att vi få fortfarande åtnjuta relativt
lugn på vå rt fält i Shansi,
att Herren bistått och bevarat våra
kinesiska trossyskon under den ihå l
lande svåra krigs- och hungersnöden,
att vi få i frihet verka Guds verk,
och att det finnes mottaglighet för
Ordet bland folket.
att vi här hemma fått glädja ess å t
missionsvännernas trofasta stöd i för
bön och med medel. Guds underbara
bönhörelse i sistnämnda avseende vid
årsskiftet är ett stort ämne till tack
sägelse,
att flera unga synas ha erfarit Guds
kallelse till missionsfältet.
BÖNEÄMNEN.
Att det må inträda ordnade förhål
landen i de av rövare och hungersnöd
svårt hemsökta trakterna på våra
Honan- och Shensifält, och att våra
missionsstationer där må bli fria från
inkvarteringar av krigsmän,
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att vi må bli förskonade från pest
och svåra farsoter, som vanligen åt
följa ofreden och hungersnöden,
att tältverksamheten må i allt större
utsträckning kunna upptagas, och att
den må följas av välsignelse.
att vår skolverksamhet må kunna
allt mer och mer upptagas och få fort
gå med frihet att undervisa i kristen
dom,
att Herren måtte välsigna de infödda
troende med ny kraft till heligt liv
och nit för själars frälsning,
att all den nöd, varmed Kinas folk
blivit hemsökt, må leda till ett ivri
gare sökande efter Herren,
att vi må få det stora behovet av
flera missionärer fyllt. Vi vilja s är
skilt erinra om att vi känt oss kallade
att bedja om tio nya manliga miss io
närer,
att vi må få nåd till att tro Gud
med avseende på våra lekamliga be 
hov, och att Herren ville i trofasthet
förse för dessa,
att Herren må rikligen välsigna
alla offer på missionens altare och
allt hans folk, som försakar och giver
till Herrens verk.
Vi ha också känt oss kallade att
bedja Eder särskilt frambära broder
Richard Andersson och hans hustru i
bön inför Herren, att han i sin stora
nåd måtte återställa dem till hälsan
och så göra det möjligt för dem att
återupptaga arbetet i Kina, där deras
närvaro f. n. är hö g eligen påkallad .
Vår broders långvariga k lenhet g er
tydligen vid handen , att vi behöva
söka 055 fram till att för honom bedja
trons bön (Jak. 5) som har särskilt
löfte med sig. Vi ville därför bedja
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Eder enträget åkalla Herren för den
na sak.
Det är en obeskrivlig förmån, att
vi få vända oss till Eder i fråga om
vår bönedag den 14 mars, som även
blivit en missionen s offerdag. Herren
give oss nåd att b edja och a tt tro, att
vi ock må få frambära tacksägelsens
och lovets offer p å hans altare.
E r i k F o l k e.

· ~~~O~ITION.
Den 14 mars.
Missione ns <t r lig:\ bö n c - oe h " ffe l' dag
den U m ars ii I' snar t i nn e. ra an n a n
p la ts i d e tta nu m met· ay v ~u- tid nin g in 
föra v i ett u ppro p om gemensa m bö n de n
d agen . .\ ve n h ii r vil ja v i e meller tid på 
m inn a om de nna dilg oeh a n bdall a d en
fJt m issionsyän nerlws h iigkoms t. I S tod, 
ho lm samlas y j denn: . (lag till m ö te i
Slaclsmissionens K yr J~s al , S tor torge t 5, kL
7 e. m.

S. M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor.
.\ w:n in nevarande Cn' h oppas vi at t o m
Gucl så v ill rå anordna tye nn e B ibel- oe h
Ungdomsyee kor. Den första :lY d essa pla 
llcras a tt hållas på Golllancl i San d a, d ä r
sam lin g sker onsdagen den 18 j u n i oeh
mö Lena sedan v. G. lwmma al t h ållas till
och med de n 24 juni.
På Sl cni n ge h oppas y i fa sa mlas tis
dagen de n 22 ju li oeh mö tena d är k o m ma
seda n Y. G. a lt P~\g'l t. o. m. d en 27 ju l i.
N iir mare m eddela nden ko mma att in
fly ta, då förberede lser n a tag it fas la re for
mer, men reda n nu ville v i p åminna om
d essa mö ten, in bjnda till dem och begära
rörbö n.

Bönelistorna i ny upplaga.
)) Upplys nin ga r om S\'enska JIissionen i
Kin a t i Il Yitgledning i förbön», de s. k.
bönclistorna, ha\a uikommit i ny upplaga
och er hfdlas g ratis Irån S. !II. K:s expe
dit io n .
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Med dessa »Upplysningar» såsom väg
ledning kan man utan sYårighet under
loppet aven vecka frambära alla S. M. K:s
missionärer samt deras arbete i förbön.
?I'l ånga av våra vänner tänka väl med sär
skilt intresse på någon viss missionär,
men bra gott vore om dessa »bönelislor»
finge bidraga till, alt alla missionärerna
bleve ih[lgkomna i förbön. I denna nö
dens lid därute äro de om möjligt mera
i\n annars i behov av förbön.

»För min och evangelii skull.l)
Mörkret har sänkt sin svarla slöja Ö\'er
Kinas jord. l'tanför mitt fönster höres
de svarta royf;}glarnas hesa skrik. - De
lwmma ibland lihom ett svart oväders
moln , och p[lminna oss om de ondskans
andemakter, som råda här i mörkret. 
Från elt avgudatempel ljuder en ldockas
entoniga »dong, dong». Kallar den månne
människorna till templet, eller skall den
väcka avgudarna? - - .'\ven trolltrummor
nas dova smaltrande talar om mörl,er 
hedendomens svarta mörker.
I denna mörka omgivning ligger Kina
Inlandsmissionens sprakskola som en ljus
punkt. Här har en skara unga lyckliga
systrar si lt tillfälliga hem. De ha kommit
hit från de mest sl,ilda delar av viirIden.
Av missionens Herre ha de kallats till ljus
bärare idetla mörl,a kaos. I varje bliek
lyser en stilla, djup glädje, som påminner
om sol efter regn, och en frid lik den, som
r~lcler i naturen, d~1 solen bryter fram och
allt blir stilla eHer en hiiItig storm. 
För n[lgon lid sedan lossades en förtöj
ning h~ir och en annan där. Barn slötos
i föräldrars famn, och vän omfamnade
vän, men ett ofrånkomligt »m,'tstel) skilde
dem åt. I <'Ivskedets stund var det doek
en stark arm, som uppehöll de yacklanck.
oeh en l,ärleksfull stämma, som visl,ade:
ilFör min och evangelii skull -l)
Jag ser för min inre syn en gammal
kYinna, som sitler ensam V[I stranden av
en flod. Hon siller där en timme, två

limmar, tre timm<'lr och ser ut över flo
den. - Yad vii ntar hon på? - J o, där,
där änl'1igen ser hon Mten, som skall föra
hennes älsl,ade barn till Kinas kust. Dot
tern hade yelat bespara modern den
långa yägen och avskedet bland de många
männisl,orna och därför sagt fan'äl i hem
met, men rnodersLirleken var för stark,
oeh den drev henne alt g~l den långa vä
gen till den plats, där hon visste, a tt hon
skulle kunna se b~lten - och kanske en
skymt av silt barn ännu en gång. - Bålen
är Hlllgt borta, men nog sl,ulle hon l,änna
igen sin doller om hon stode ute på däck,
men nej; bålen gömmer den käras gestalt,
och längre och längre glider den bort . ..
Den gamla vandrar ensam den långa yä
gen tillbal,a till sitt hem - - - »För min
och evangelii skull)l 

*

Nu har hon yäntat yecka efter vecka,
ja , m flllad efter m[lnacl pil elt brev fran
sitt hem, den unga syslern, men förgäves.
Ett brev från en v~in talade om, att allt
inte står v ii! lill i hcmmet. - Yad kan
hon ,l.(öra? Det finns inga möjligheler att
komma hem, och de bre\' hon skriver utan
att få något svar ta flera veclwr på vägen.
Allt vad hon kan göra ~ir alt bedja och
pröYa att Guds nåd i1r nog ... »För min
och evangeIii skull» 
Det var julafton. Mitt emot mig vid
frukosthordet satt en syster s;'t lyst, och
jag kunde inte hjiilpa, att jag märkte en
tål' , som föll ned för henncs kind. Jag
li1ste nilgonting bakom den taren: minnen
fran hemmet och kära, som hon lämnat
lflngt därborta, nej därhemma i älskat fus
terland. Men jag s~g något mer: en fa
miljekrets, samlad omkring julens glädje
iimne långt därborta i ett annat land. Och
det Yilade en sällsam slämning över den
lilla familjel,retsen - elt av barnen firade
sin första jul i ett hednal<'lnd, dit hon kal
lats med julens fridsbudskap ... »För min
och eyo.ngelii sl;ull» Yi veta S:l litet vad som Yäntar alla dessa
unga . En g[lllg hände det, alt en millio
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närsdotter, som givit upp allt för J es us,
fick lägga ned sitt liv pfl denna plats un
der de första m~ll1aderna i Kina, men ge
nom sitt korla liv h är och sin död fick
hon vittna om sin ?>Iä sta r e, och frukt en
uteblev inte heller.
Mina tanl;ar föres ofrivilligt till Davids
ord i 1 Krön. 21: 24: »Jag vill inte oHra
brännoifer utan kosinad» (eng. övers.). j\r
något för dyrbart a lt offra för honom,
som gav allt för oss? - Millioner och ~lter
millioner själar leva och dö i della land
utan alt k ä nna honom, so m givi t silt liv
föl' alt bcIria dem fr ån de mörkrets bojor
vari de nn äro bundna. - Ar n ~go t offer
för s tort för att bringa dem frälsningens
evangelium? Offrancle ts väg är inle
heller tung och dyster, ty med d e verldiga
offren följer offrandets g lä dje. i\nnu upp
repas d e t som skedde på Hisl;ias tid : »På
samma gå ng som offret begynte, begy nte
också Ilerrens s;lng ljuda.» 2 Krön. 29: 27,
ty »Kristi birlek, det bir det lvång. so m
alslrar olIer och [öder sång». Det li gger
en djup hemli gh et i della. - Det är val'
själs brudgum, som viska r: »För min och
evangeiii Skulhl In gr id Israelsson.

Nådefull hjälp under besvärlig resa.
(Forts. fr. föreg. n:r.)
Vi väntade a lltsrl till dagen därp~l, d:l
vi å ter försökte att få komma över. Denna
gå ng s todo vi och sågo m ed glädje och
hopp hur en s tor båt tum för tum högg
eller s tö lte sig grnom isen till s den lade
till, där folket s tod och vä ntade på den .
Snart voro vi lik som m [ll1 ga andra lyck 
ligt ombord oc h gladde~ ~lter i hoppet att
snart vara över Hoden. Vi bereddes ti[[
samma n s med andra plats i elen enda lilla
hylten, där vi vor o skyd dade för den kalla
vinden, och där s utto vi och bidade tåligt,
att Mten skulle lägga ut. Men vi väntade
förg ä ve s.
E fter n,'tgon timmes väntan ropa färj
karlarna till oss, alt om vi vill komma
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öve r , ska vi skynda upp. Alla rusa nu
mot den lilla dörröppning en . Krypancle
på händer och fötter komm a vi ut på
däck, varifrån vi fösas n ed i e n lite n båt.
Där är redan vår eskort med sakerna.
Det hela är emellertid oförklarligt för oss.
Ska inte den stora båten över? På vå r
fråga få vi till svar, alt godset ej kan las
tas av, och att den stora b~lten därför ej
],an gå över. Det är nu inge nting anna t
för oss alt göra än yara s tilla, där vi äro,
oeh förtrösIa på v:h Guds hj älp .
Båten drages med linor av män, som gå
på isen. Ju längre ut och närmare s tröm
draget vi komma, dess hitare och s tarkare
bli stötarna mot vår lilla båt av de dri
vande isflaken. Mest spännande är det, då
vi kommit så långt, alt vi ska över ström
men. Var och en si lter tyst och s tilla på
sin plats, och endast fiirjkarlarnas rop
under det de a l'bela föl' livet höres. Men
endast några ögonblick varar spän ningen.
Vi äro lycklig t över oeh föra s nu med
strömmen mot lanclni ngsplatse n.
V[lra hjärtan äro överfulla av t ack och
lov till Gud. Ila n h a r lyckligt fört oss
över floden tm sist. Flera dagar ha vi
kas lat längtande blickar över flod en till
Shansi. Nu äro Yi där. Yilk en känsla av
trygghet och ro man öndå erfar h ä r. Visst
iiI' det myeket soldater ~iven här, men det
är dock som att man vän tar a tt äve n de
skola uppföra sig vä l.
Efter en natt på värdsh usr t vid floden
fortsä tta vi näs ta morgon Illed buss. Efter
alt ha behövt en dag för a tt komma n~lgra
tiotal Ii, tycker man det är underbart att
kunna färdas hundratals Ii P~l några tim
mar. Vill en liten by ut a nf ör Puchow skil
jas Juclith H:s och mina vägar, och var
och en far at sit t h J I\. l-renen är dock
med oss. Och s<lsom vi under hela resan
EllI erfara try gghe t under han s beskydd,
så skola vi få »bo i trygg het hos honom,
hos h onom som överskyggar oss alllid».
Med varm hälsning. Tillgivna
Elna LenelI.

»Tack en Herren, ly han är god, ly hans
Ps. 107: 1.

nåd varar clJinner/iycn.)
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Köld, hunger och krigsnöd.
Sinan lIsien den 12 :te Jan. 1930.
I·Gira Missio nsvä nner!
In gen i dessa tndder h ar nagon annan
lanke om krig än a Lt det är förskrä cklig t.
Ehuru dessa solda ter väster iIra n äro
förbj udna a t t sk juta i onödan, sä ä ro dc
likv[il av olllstiindigheterna t\'ingade att
sjäha sörja för sin utkoms t, ty eljest
hungrade dc ihj ~il.
En förfärlig l<yla räder denna vinter.
I mannaminne har det ej vari t en så
kall vin ter som den na och so m krä vt sa
manga of[er. Bara i en by ej lä ngt här
ifrån ha 37 personer frusit ihjäl. Här på
gatan frös en hiist, så alt han dog.
I dag den 12 jan. hal' det varit ett här
ligt vädel'. Vi ha kunnat sa mlas i J-apc1
let rätt man grant och h a haft nattvards
grlI1g i lugn och 1'0 . I vart norra di
strikt, där de kristna förlidet år förfölj
d es och fi encler na till och med satte ut
dagen d~l dc skulle dödas, ha nu fiend er
na fått ulstå svåra lidanden från rövar
skaror, vilka i tuse ntal uts ugit trak ten.
Under denna starka kyla har isen på
Gula Flod('n burit, och en förtvivlad kamp
mellan rövarna och miJitär norr om flo
den har pilgJ.tt en längre tid. Nu ha rö
varna segrat och taga de I'ika norr om
floden. Egendomligt nog ha dessa rövar
skaror "arit milda mot de kristna jäm
fört mot de icke Lroend e.
Den 11 jan. 1;0 111 e n s tor sändning post.
Ett par hundr a skottkärror fulla, där
Ibland hade vi et t tjug utal brev och p a
J,et, jultidningar m. m. Det var en s tor
glädjedag för oss. Dc ,,<Inner, som sänt
oss bre\', kan därför förstå, alt de flesta
om iin ej alla natt oss. Hoppas att »Si
nims Land » lå ter mitt tack utga till alla
kamrater och "änner, som i hågkommit
oss denna prövningens tid. Vi lä sa och
begrunda Rom. 12 hela lwp. men isyn
nerhet dessa ord: »Varen tåliga i nöde n»
och verserna 12 och 13.
I kvinn oskolan h a vi sådana so m ej kun
na sändas hem för oroligheternas skull.
Varannan m ~i nni ska vii r sorgdräU Huru
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skall det inte bli för folket i all
mänhet, om dessa tusend en av militär ej
fortsätter sin färd snart. De som nu bo
i Barnhemmet och p~\ Missionsstationen
liro ej svåra emot oss, me n det har ju
ä nd å sina besvärligheter. Vi få ju alltid
sova för öppna dörrar, som de bevaka,
och deja kök och annat med dem. Jag
ville nu i s tor hast sända dessa rader, ty
ka nske att post kommer a tt sändas en dag
nu snart.
Träv irket i alla tempel är nedrive t oeh
Ilppelda t, oeh i månget h em äro fönster
bågar, dörrposter oeh möbl er r edan upp
eldade. I-lär i staden stå träd en o rörda,
på sina h åll äro de ocksa nedsågade. Så
många unga människor döda. LycJdiga
de so m fått lära l,änna Herren medan dc
levde. De ha nu ro.
Varm hi1lsning.
Tillgivna

Maria Pettersson.
Vid början
termin.

av

kvinn~skolans

nya

Tungchowfu, She. N. China, d. 17 jan. 19:10 ,

Kära vänner!
gill' började vi kvinnoskolans vårter
min. Den unge läraren 'Ven ledde guds
tjänsten, som vi hade i kl:1~srummet. Ul
om eleve rn a hade flera miin och kvinnor
kommit [ör a lt \'ara med på bönemötet,
som vi brllk a ha varje torsdags f. m. Där
för "ar klassrummet alldeles packa t, och
det var en fördel i de t kalla rummet, som
ej kunde eld as varmt med en liten kine
sisk spis .
Hnnger och köld, so m i m a nn am inn e ej
haft sin like i detta land, biller nöd, som
vi knappast kunna ana, har vari t överflö
dande denna vinter. friin tomma, kalla
hem, där intet mera fann s att sälja eller
panta bort för a tt få mat för dagen, h a de
kvinnorna kommit för a tt få undervisn in g
i kvinnoskolan. Och där s utta vi ned,
glömde nöden och möl'];ret och kylan för
a tt lyssna till Herrens budskap, framburet
av hans unge tj iin are. Texten var Luk.
5: 1- 11.
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»Det är med stor tacksamhet i hjärtat,
som vi samlas här i dag 1i1l den nya ter
minens öppnande. Ar det för att vi åLer
skola få äla oss mätta lekamligen? Nej.
Här räder nöd och hunger omkring oss,
men vi ha ej svultit ihjäl denna vinter,
fast m~,nga i vår närhet ha gjort det. lnle
för alt vi äro bäLtre än dc, utan därför alt
Herren handlat i nåd och barmhärtighet
mot oss. Och nu ha vi ytterligare alt tacka
för den stora n~,den, aLt Herren gör det
möjligt för oss, att åler få sitta ned om
kring hans eget, dyrbara ord. Vi skola nu
lära lilet av Petrus från texten, som vi
läste. Han hade använt hela sin sUcldig
h et som fiskare hela natten, men ej lyc
kats få fisk. Så kom Herren Jesus och
ville låna hans båt. Pclrus kunde ju tycka,
alt han behövde arbeta, och ej ville hind
ras genom att Herren skulle ha båten. Men
han var villig att HIIla ut sin båt. Och det
som kunde synas som elt hinder, det blev
till välsignelse. Det är sr, olika här i sko
lan, den ena kan läsa mera än den andra.
Kanske en, som ej kan S~l många skriv
tecken, kommer och her dig om hjiilp.
Ka nske du vill framåt, vill st udera för att
J;unna mera än någon annan a v kamra
lerna, och så l,ännef' du dig förargad över
hindret. Akta dig, alt det ej är llerren s
välsignel se, du visar ifrån dig! Ty ännu
kan det se ut som ett hinder, då det i släl
let är Herren Jesus, som kommer för alt
välsigna dig.
Petl"us hade arbelat hela nalten och fått
intet. Men d[, hopplösh elen grcp honom,
l,om Herren. Oeh d;l fick Pelrus den rika
Hlngslen. Ej för sin skicklighels sl,ull,
utan för alt Jesus yar hans Herre, och han
lydde Herrens ord.
Vad tror du han länk te, n~ir han säg
den myckna fisken? Ville han skynda in
liJl sLaden för alt sälja den') Gladde han
sig redan vid tanken på den stora för
tjänsten? Nej, det heter, alt han lämnade
allt för att följa Jesus.
Varav kom Jet sig, alt Jet han förut

något annat. Till den, som lä rt sig älska
Herrens ord och lyda honom, kan Jesus
säga som 1ill Petru s : »Frukta icke; här
eIter skall du fånga människor.»
Är det ej vflr längtan, alt också ,'i skola
få bli männi sl,ofiskal'e? Och är det ej den
bönen, vi vilja börja te rmin en med, alt
Herren målle giva oss mOllagliga hjärtan
för sitt eget ord, så alt vi lyda hans ord,
och då ocks~t kunna Ht se ha ns makt och
härlighet uppenba rad ?J)
EHer prediJ<an följde s[, ett innerligt
bönemöte, eller rättare tacksägelscmö te,
då många tacka de och prisade Herren för
möjligheten all HI komma till skolan, lack
vare de trogna vännerna hemma, som i
denna nödens lid giva medel och intres
sera sig för arbetet bland Kinas l,yinllul'.
Over dessa förebedjare och skaffare ned
bads också Guds rika välsignelse. Och Srt
kunde vi med slor frimodighet g~t in i ar
betet p[t nytt, ty Herren Jesus ville komma
ock sa till oss m ed sitt ord, sin välsignelse.
Bed atl många av clevern;l m [,lte kallas
och skicklig'göra s till IIl'rrens 'ijänal'e,
människofi skare i della land!
Ingeborg Ae kzell .

s triivQt för oeh arbetat natten igenom, det

sl,örden o Lillr i\c klig, oeh därLill kom uL

förlorade plölsligt silt värde? lIan hade
r~,tt sy n ptt en annan rikedom, han hade
lärl sig, alt Jesu ord var dyrbarare än

pn-,ssningarna för militärens behov och
avurullet i järnvägsförbindelserna, sa att
inlet spannmål kunde införas österifrån.

Utdrag ur brev från äldste Wei Ti
chen i Honanfu, den 23 jan 1930.

Niiden i Honanfu är oändligt mycket
svarare, emedan de hungrande fr[\l1 alla
hall samlas hit och bo 'i lempel och andra
tomma platser, sa mt var dag i manga
hundralal draga omkring i skaror av
miin och l<vinnor, unga och gamla. Den
som ser deras nöd gripes på det djupasle
av m edlidande. Nu ha välgörande för
eningar fdn olika platser' öppnat verk
samhet här med asyler, viillingkök o. d.
och m ånga av de v ~\I'a, som hart erfaren
het i nödhFilpsarbele bilräda dem,
Flera av dc nili ska l,\'innorna gå ocksa
sI än dig t ut 1i1l deras boningsplalser och
predika för dem.
Den mes la nöden är förorsakad av
higstillslandet. Alt börja med var höst
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Detla tillsLånd är sannerligen förskräck
ligt. Läran om Guds straff över männi
skornas ondska visar sig fullkomligt rik
ti g och principen »orsa l, och verkan» är
ii nnu mera påtaglig. Bedjen för denna
s tora nöd, och särskilt för Guds barn, som
också undel' uenna ondskans översväm
ning äro i samma nödl äge, och at t Her
rens folk må lte röna n åd i nöden.
Det är ocl,så en smittosam Sjukdom, som
angri PCT
ma tsmältn ingsorga nen
och
manga ha dött en bråddöd därav. Nll ha
ocks~1 de tre pastorerna Lindell, Lindbeck
och Hansson (tillhörand e /\ugustanasyno
den) alla angripits av denna sjul,dom,
emedan de bist[ltt varandr a oeh överfört
smillan till varandra. Bland dem iir pas
tor Lindbeck sjukast oeh är än nu ej utom
fara. Vid vårt bönemöte talade deras
Aldste \Vu om att febern var 104 gr. Fah
renheit och ej visade tecken a tt minskas.
G('!1om alt v[lrda de sjuka ådrog sig
ocl,s:t Dr. Friberg sjukdome n och efter
knappast en veckas sjukdom lämnade han
världen den 23 jan. och anden åtef\'ände
till himmelen. Trots hik8res ankoms t från
f[el' a platser var dct ingenting som hjälp
te . Folket i I-Ionanfu kallade honom »Den
I('vande Jesus», »:\långa sjukas Lycko
stjärna» och »De fattigas och övergivnas
Frälsare». Han yal' ocl<så ett skin ande
ljus i Herrens församling, som nu för
all tid lämnat oss, och många unga och
gamla, män och kvinnor, då de höra
detta, fälla tårar såsom regn och med
hjärtan smiirtade till domning sörja h o
nom billert. Att en som srl iilskade Her
ren och älskade människor skull e få dö
mitt i en tid av människors strid och
hästars 'tummel, är någo t som änllu mer
framkallar hjät'leslygfl och yemodssuckar.
Jag tänker, att när denna sorgliga under
rättelse kommer Er tillhanda, Ni också
känna s tor sorg och saknad, och beder
även a tt Ni ville bedja för de sjuka pas
torerna sam t !innu mer för den bort
gångnes maka och barn därhemma. När
rle i hemmet få h(jra rlclla Hjrskräckliga
sorgebud, vilken smärta, vilken kl agan,
vilkell h.iärtesorg! lIEI Gud i himmelen,
tl'östens Gud, giva hjälp genom sin Helige
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Ande, så a tt de ej ge sig över a v sorg.
iI·l å också vi, som ä nnu kvarleva i Her
rens n~ld, nit iskt verka hans verk, medan
det ä nnu heler »i dag», ty man vet ej vad
morgo ndage n bringar.
Nu när årsskiftet nalkas (det kinesiska
efter månårets beräkning) är det alltjiimt
många utblottad e, lidande kristna utan
kläder och föda, som komma hit och kla
ga sin nöd och söka hjiilp. Val' dag iiI'
det alltid nag!'a, som sitta här och vänta
dagen i ända. Sannerli gen, synen smärtar
hjärtat och att höra deras jämmer fram
kallar klagan. Vi ha förut mo ttagit många
n~ldesbe\'is, men nu är det åter många,
som stil utan möjlighet till livsuppehä lle.
(översatt av Carl F . Blom .)

Guds underbara hjälp.
Rysligt kall y,lI' nalten och h~lrd den
mUl' ade bädden, där jag 1~lg. Springorna
för luft, råltor och nyfikna ögon voro le
g io. Jag hade ej sovit S~I vidare go tt. Men
det hade förutom ovan nä mnd:.t ii ven en
anna n orsak. Jag hade varit på resa i
två och en halv månader. Nu var målet
närmare ä fl någonsin tidi gare. Kanske
yorc jag hemma hos Far oeh ~Ior redan
om H-15 eller i värsta fall 35 timmar.
Annu yar det en och en h alv mils resa
till Gula Floden, och det gäller a lt ya ra
dä r tidigt, om man vill lwmma över den
d8gen.
Jag r opade ptl kuskarna . De stiga upp
och spänna för mulorn8. I det f1amman
ue skene t av tre r ökiga ly klor går den
skaka nde färden fram på i na Ilens mör
ker svep ta vägar. Det är så tvst överallt.
Jag har god tid att tala med Gud om det,
som ligger på hjärtat. Så småningom
ljusnar det, och medan kusken med s in
Jfll1ga piska driver på djuren, språka ha n
oclt jag om Gud. lIan har hört mycket.
Han deltar i gudstjänsterna i sin hemby
ibland, men frälsningen längtar han ej
iinnu efter. Under vårt långa samtal mär
ker jag ej hur l~mgsamt djuren gå, och
kluckall ~i l' Låtle nio och tio, i/lilan vi nå
byn vid floden. Det är nog för sent. V~lrt
hopp om att komma öwr i dag börjar
vackla.
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byn frågar jag om nodöverg~tngen ~ir
öppen. »Nej, ingen båt har gått över på
elva dagar. Flodstranden oeh maderna
äro för sanka oeh osäkra. Floden är
fylld av tjock omöjlig is.» - Det lät inte
hoppingivande. Jag bad i mitt hjärta till
Gud, medan jag besökte flodvaktens offi
cerare. Han lovade genast att kalla båt
männen. Därtill sände han med tre sol
dater. De skulle se till, om det ej fanns
någon möjlighet att hjälpa mig öyer flo
den. Dct g~illde att komma iväg snarast.
Y8gnarna siindes en väg, och vi vand
rade \:n annan. Det bar nedför den drygt
1 km. langa, branta backen. Hur gladde
jag mig inte, när ja g 1 mil bort på andra
sidan floden såg min hemprovins Shensi,
som jag två är tidigare måst fly ifrån.
Nere på maderna var det läng viig att
gå fram till nodf~lran. På ett ställe var
det svårt att veta, vad man borde göra.
Antingen skulle vi gå vidare rakt fram
och sjunka över knäna i lera och iskallt
vatten, eller också göra en omväg pr) 1
eller 2 kilometer. .M\:n hann vi verkligen
med detta senare? - Medan soldaterna
och jag rådgöra om deLta, sänder Gud en
bonde med sin stora av två oxar förspän
da vagn emot den plats där Yi stå. Vi
inv~inta den. Taekande Gud får jag äka
fint över det svåra gyttjiga stället.
I en stråhydda måste vi vän ta tre och
en halv timme på båtmännen, som tänkt
strejka. Under tiden infinner sig 200-300
miinniskol' i hopp om att fa komma över
iloden. Hu, vad vi frysa i den bistra vin
lerkölden. Det viner och blåser.
Omsider komma vagnarna, som i bac
ken på ett h;}r när störtat ner i den djupa
dalen, eniir ett par remmar i seldonen
brustit. Gud lät dock mulorna med krop
parna mola vagnen, och faran yar av
värjd. - Nu lastas inom loppet aven
halv timme sex stora pr~lInar fulla av
människor oeh varor. I 8-10 dagar hade
mrll1ga suttit nere vid flodstranden och
frusit förskräckligt, medan de vaktade
"illa val'or i v~inlall på alL få kOmlll<l över.
Det ii!" väldiga isflak i vägen, och alla
tro, att vi m~lste driva en halv mil nedåt,
innan vi kunna nå ut i verldiga fåran.
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Just det ögonblick vi lägga ut, låter Gud
det elter ske ett under. En förfärande
mängd is lossnar framför oss och flyter
bort. Vi kunna allts[l fara rakt ut. Många
ropa till mig: »:\Iissionärens namn är
stort inför Gud, därför låter han svårig
heterna i dag ge vika.» - »Nej», sade jag,
»det är inte mitt namn som är stort, utan
Gud, som i nåd hört bönerna.» Så fick
jag ett utmärkt tillfälle att predika för dc
villigt lyssnande medresenärerna.
Snart äro vi framme. Men innan dess
få vi ännu en g~tng se Guds märkliga in
gripande. Blott 20- 30 meter från stran
den pä Shensi-sidan kom ett iskomplex
emot oss med vild fart. Alla förstå, att
det kommer att driya oss hjälplöst långt
nedåt floden. i\Ien tänk, någon meter
innan det når oss, viker isflaket åt
sidan och passerar utan att skada oss.
Ater ropa de m~ll1g <1 hedningarna: »Se,
se, iinnu en nåd fr å n Gud för Er skull.»
- Men jag kände mig alltför ringa inför
all denna Guds nåd. Mitt hjärta kunde
dock ej annat iin jubla mot levande Gud,
när jag två mil hemiIrån lyckligt land
steg i provinsen Shensi.
I-Ioyang, Shensi, den 27 januari 1930.
Martin Bcrgling.
Litet om juUirandet i Juicheng.
Ej långt före jul blev det ett riktigt
svenskt vinterväder. Snöflingorna bör
jade dansa i luften förökande sig mer och
mer. När vi följande morgon tittade ut
genom fönstret, var marken betäckt med
det allI'a vackrasIe vita tiicke, vilket öka
drs, så att det blev omkring G tum Ljockt.
Därefter smällde det till och blev riktig
vinter, mall förflyttades lill norra Shansi
i stället för södra. Hur skulle det nu gå
för de troende 111. fl. som skulle komma
in till högtiden~ Djup snö och så kallt.
i\Ell1ga av dem har ganska långt alt gä, i
staden har vi få troende.
Vära farhågol' voro dock utan grund.
Julafton, ja, dagen förut, kom mo en del,
så Hiir del började skymma på vid halv
G-liden var det fullt överallt på v~lra går
dar, män och kvinnor, unga och gamla,
gossar och flickor. Dc kommo våta, frus
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na och hungriga, alla gäe nde till fots, ty
i dessa krigstider tas alla djur av so lda
terna, som de kan Hi tag pä. Gamla
kvinnor ha gält över en och e n halv
svensk mi!. Men o så glada de a lla sy ntes
vara, alt de viii kommit fram till mål e t,
till högtiden .
Det var många, som firade jul med oss
för första gången, men även sådana som
voro samlade meel oss för 17:de gången
hiir i Juicheng för att gliidjas med oss
över Jesu födelse och hans stora kärlek
till oss, ja, över Fadrens stora kärlek,
som gav oss denna »outsägligt rika gåval).
Varm välling var det första de fingo att
värma sig med. Sedan saml ades vi [iII
julbön i kapellet, som iiI' beläget mitt i
s tade n. Yi har ju i\.[issionsstationen viel
söd ra s tadsporteIl, men staden är ej så
vidstriickt som väl iir, ty då man ser de
gamla kvinnorna gå med sina små fötter
p å de tillfrusna ga [orna, tyck er man dc t
iiI' sy nd om dem.
Kap ell e t fylldes i en hast till sista plats.
De iildsLa kvinnorna, som äro mest fru s 
na, brukar Hl sin plats omkring kamin en,
men denna gäng var det andra, som gjor
de dem platsen stridig, och det var sm~l
nickorna. Det sag ut alt bli ett spektakel
som en annan jul, da de knuffade kami
nen sä alla rören ramlade neel. Men efter
en liten varning Logs fötterna Irån k a mi
nen, vilk et var väl iiven för der ~ls SkOl',
Ly de hade eljest fålt väl mycket ;IV vär
men .
Diakon en (:en. som val' ledare av della
möLe, kom 5>1 upp P~l talarestolen, och jul
s;ll1gerna började alt ljuda. Då vi så man
graIlt iirosamlade sjunges det både bra
ocb med kläm skall jag siiga, vi sliipar ej
när vi sjunga. Niir Yåra skolbarn l<omma
hern från and ra stationer, bli de alltid ef
ter e tt tag tills de bli vana. EvangelisLen
Pei är en duktig s~lngar'e, som känncr till
de fl es ta s<lngerna i sångboken. Texten
för a fton en var i Matt. 2: 1-12, om de
vise männen Ir~tl1 österns länder. Den
l1:t e versen val' ege ntligen vad hall slan
nade för. Vi skulle frambära Yåra skaller
likt de vise männ en, ge Jesus det bästa
Yi h a att ge,
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N~ir vi kommit hem till stationen blev
den frågan briinnancle : yar skall alla få
en plats, att de må kunn a sova en stund?
De \'01'0 ju tr'ötta efter den rätt så l~ll1ga
yandringen. Ja, vi voro rådösa. IIur
skulle vi lwnna bereda sovplatser för lGO
il 170 personer? :'Ilen den svårigheten
hjälpte de oss ur. ))Vi sitter en stund, tills
klockan ringer för uppstigning. Det går
så bra, och så byts vi om iblanc!.)) Ja, S~l
sade de, och sfl måste det bli.
Det var ej lätt att få tillr äckli g t varmt
i en sådan köld; Lräkolsrat hiir och där
jämte eld i )) kan ga rna )) gjorde ej till fy l
les t. Likväl syntes alla glada. Tv':' blevo
sjuka av triikolsos undel' naLten, men Gud
vare loy, det blev ej några sV~lra följder
dämv. Klockan 5 ringdes det för upps ti g
ning och kl. G yoro vi alla samlade till
ollesflng i kapellet. Undertecknad läsLe
Joli. 1: 1-14. .\l1a lyssnade stilla till d e t
glada julevangeliet om Kristus kommen i
världen för aLt frälsa syndare. Ja, mer !i n
en gfmg förundrar man sig, att man får'
en s~ldan stillhet, da det jr en sädall
blandning av åhörare.
Den största delen ähörare hörde dock
till dem, som fröjdades i sitt sinne, Ly
Julen yar inne, Fl'iilsaren kommen ya1"
Det sista i den versen Iröjclade iiyen det:
))Se huru ljusen brinna i husen .)) Yi hade
ej få lju s i kapellet, som kom barna ögo n
,1 tt tindra, ja, de gamlas lik8sa.
Sedan vi kommit hem igen bj ödos a lla
på frukost, beståeude av gr~'nviilling, bl'öd
och grönsaker. Denna gan g Ljöds ej p[\
något k ö Lt, Ly det iir allt för dyrt. Huru
ta eksamma voro Yi inle, att det fanns
bröd att köpa. Niir soldaterna strax för e
j ulon strömmade in i sL~den oeh i hej a
distriktet, såg det ej ljust ut vare sig dA
det giilJde födoiirnnen eller friden, men
IIerren gav oss lugn heja högtiden, oeh
Yi h a det jämförelsevis lugnt iinnu. ,Ma n
kan först~1 huru uthun g rade de voro, di:!
man 1iinker pa yad den lilla frukosten
l,ostade, men s~\ är brödet 8 gånger dy
I'<J.re iill i \ Cln li g a fall. FUJ'sallllillgl:ll Lt.;
koslade en tred jedel och Yi u Uiinningar
t \' ~l tr eclj rdclar.
Klockan hah 11 f. m . samlades vi till
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FrAn Puchow.
det sista stora mötet under dessa dagar,
då evangelisten Pei Huan-ch'ang predi
»EII nådens dr frän H erren och en
kade för oss över en jultext hos Esaias.
hämndcn~ dag (rån vdr Gud. "
På e. m. gingo de allra l'lesta hem till
Es . 61: 2.
sina h em. Väl var det, ty dagen efter ha
Denna dubbla betydelse kan med skäl
de vi det väldigaste ynäder igen. Glada
lillämpas på det å r , som nu gå tt till ända.
och tacksamma vandrade de hem till sina
Det h ar varit en hämndens dag, och den
kalla, fattiga hem. 0, Yad det är ömt om
fortfar så alltjämt. Della arma folk i della
dem i dessa tider. Kölden, hungern, rö
varna och solda terna, all t och alla ha de . stora land vänder sig icke, i stort sett, till
levande Gud. Visserligen är det ett ej
att s trida emot och lida av. Lyckliga alla
ringa avfall fdm de »eländiga smulsgu
de, so m har det ljusa, sa li ga hoppe t. Ej
darna» men till vad? Icke till levande
mind re ä n 9 församlingsmedlemmar, som
Gud, u tan man bugar och mediterar inför
förra julen voro ihland oss lovprisande
minnet och bilden a v en människa. Ja
lIerr en, prisade IIU dänlppe i härlighe
man kan nu rent av tala om en Sun Yat
tens boning sin Frälsare och Konung.
sen-kult. Denl)a har genomsyrat all a folk
Några ligga sj uk a och El väl snart flytta
lager, utan motstycke, på endast några Iå
~iven de. Ja i sanning lyckliga de, som
år. I skolor, ämbetsverk och hos militä
slippa fr ån denna tidens vedermödd.
ren hålll's varje måndagsmorgon en åm in
Annandag jul hade vi vår sedvanliga
llelsestund - ja så gott som tillbedj an 
fest för medhjälparna på stationen. Enn
inför porträltet av n~imnde reformator,
gelisler, bibelkvinnor och tjänare. Nu
revolulioniir, rältare sagt. Allt emellan å t
bjöds hara på te med svenska kakor ha
kallas bC'fulkningen tillsammans från stad
kade h~ir i köht. En julklapp får ju all
och la nd för att bibringas det evangelium,
tid var och en vid delta tiIHälle. Och S~l
som denna tvivelak ti ga och förföriska
var julen över 1929. Ar viss P~I , alt en del
lära stundom kallas.
av den säd, som s~\ddes i de änn u ej tro
Så talar Gud sitt mäktiga språk. Nu
endes hj är tan , sl<all bära frukt i si n tid.
och då kommer en hämndens dag, denna
I dag är nyårsafton . Delta fil' har snart
gång så Emg, så lång. Och ännu synes ej
lupit lit. Herren har hjkilpt igenom dag
syndamåttet vara fullt. Ondskan regerar
efter dag. Det h ar ej alltid varit ljnsa och
landet. Krig, hig, allas krig mot alla.
glada dagar, m en äve n de mörka dagarna
IIelt visst triumferar fursten över ond
tar elt slut. Efter moln låter Gud ~tler
skans makter.
solen skina. Ja den lyser p et andra sidan
IIungersnöd och pest samt nu en kyla så
molnen ä ven d~\ vi ej se den.
långvarig och stark som ej i mannamin
Tack kära l\Iissionsvänner och förebed
ne. Människor och boslwp förgås i myc
jare för 1929. Hen'en löne Eder för alla
kenhet. Nöden är förfärlig. Är det ej
Edra oHer och förböner. \ "i önska Eder
»en hämndens dag från vår Gud». Vis
god fortsättning p[t 1930. »Jesus Krislus
serligen.
är densamme i går och i dag, så oek i
:'Ilen, Herren vare lov, det är endas t en
evigheu) »Han kröner året med silt goda,
dag i jämförelse m ed nådens - »ett nå
och hans fotspår de drypa av felma.»
dens år från Herren».
Tack även för jul- och nyårshälsningar
(Forts.)
samt för jultidningar oc.h böcl<er. Herren
välsigne Eder för allt.
Visa tidningen t'Ö'l' ed'l'a vitn
Edra i Herrens tjänst
Gerda och Osca r ear/en.
ner och bekanta och ttpprnana
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Gud hjälpte och frälste.
På de n varma »kan gen » silla tV [1 ldnes
l;vinnor oeh språka. De ha svept in sig i
tiiekrn S ,'l skönt och ha god tid, ty det iir
nY~lrsdagen, då ingen arbetar.
)lY<.:t dw), siiger fru Hög, som är bibel
kvinna, »dct V,lr underbart hur Gud sva
rac!c ]'~I våra böller och h.iälp le oss för
tV ~I- lr'e ~lr srrLtn.»
) lfur d:l '?» säger lilla fnl F~u', oeh lutar
sig [ral11 lull av intresse alt L1 höra .
Fru får ilr opiul1lpatient och kom hit
fur f~ ra veekor sedan. ));1 såg hon SIlllIt
sig oc h r iidd ul. ::\u har Gud börjat ta la
till h enne. Blicken har hlivit ljus l1 ('h öp 
p en, hon verkar ren och sn y g::; somt vill
hi"l\"a om allt som rör Iriilsningen och det
eyig:l .
»JO », siiger Iru IIii.!..(. »clct var d~l den
oliieke öYCTste Korls tl'lljlper kommo in i
min hemstad. De brilnde, rövade, skän
dade och niislan vettskriirnde hela sta
dens Jolle Du m~l tro det var farligl. -
Jag visste ingen annon råd än alt bedja
för oss alla. 1\le1\ jag var mest iin gsli g
för l11i[1 syi;\rfar, som inle var hemm .l ,
utan mflste vara i sin bnlik på öslra ga 
lan. NaLurliglyis yoro alla bUlikerna
Sliin::;da, - J8, vet Ull, jag bad och bad,
och fasliin .iag hörde huru de skrek o oeh
väsnades och slogo sönder porlar in till
hcmmen, forlsalle jag alt bedja, J\fånga
gå n" r linder bönen hoppade jclg högt av
skrämsel, (1<1 j;1g hörde skott eller slag.»
»Hur g ick det'!» s~iger frll Får helt iy
rigL
».10, lä nk, når s\'ärlar kom hem från
butiken b('rii ltade han om, hur de slagit
sönder portarna lill en mängd affärer,
Då d e ej kunnat komma in till hans gran
nar p å anna t skilt, bOITade dc hål genom
td väggar. Där inne r övade de glade
ligen. !\frn sviirfars port slog dom inle
p i:'. Och si" iingslig ban "ar hände inget
hos honom på h ela dagen, - Och vi diil'
hemma, vi fick öpp na porlen för soldaler
m~lI1ga g~mger. De kommo in på gården,
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sägo sig om, framsl ii llde fl'ägor, men logo
ingenting da dc gingo.»
»Jag sade sedan till syiirfar, att det var
Gud, som bevarat oss. J ag bad honom
oeksa lro på Gud, ,ren uet vill(' han inle,
IIan bara sade, att han hade sa brålt i
afLiren, alt han ej hade lid alt gå till
några möten,)
»!\fen, inte J[mgt efter h iinder det nå
got. Svärfar får S~l ont i ella benet, alt
han ej kan g;l, D it sade jag lill honom:
»I3ccl lill Gue!, s a kan han hj iilpa dig'»
»Ja, om Gu d hj iilper mj~ fran della
o nda, d:l vill j;lg vel'ldigen tro p å ho
nom », blc\' hans svar.
»Yi sal11lalks då flera slyckcn i rum
met. Det val' cltcnnicldag. Yi biTjade
bedja för sYiirfar. Ifan h;lde ju sa ont.
lIan hade inte Etlt SOV'1. på många nidter
lÖl' viirk. Medan vi b,l(lo, SOllllWclc han
och so \' iinda till nii s la mor,l.(oll. XiiI' han
(l~{ vaknade, kiincle han sig S:l l;ry och
kuncle l'e(lan samma (bg g,l slödd cmot
en käpp.)
»Tre dD'~ a r senare \'Dl' det sön(l::1g. D CI
gick s\'iirfar till .l.(lldsljänstct'na, och dem
försummade han st'dan aldl'ig. Han bIn
även snart döpt. - lIan förblev helt fri sk
hela liden , :inda till Ire (b.g ;l]" innan h an
dog Iöt, ell ;\1' sedan. Så Ir~i1sle Gud ho
nom . .\r int e .Jesu makt slor?»
,lIar/in Berq/in[J.

Ett välgörande järnvägsbolag.
I Mandsjuriet hal' ett betyda nde [iii t [(il'
kristlig \'erk s umhet gjorts tillg ii ngligt genom
ml"clvcrkan 'I V Södra Mand sjuricb Järnvi.gs
bola g, i \'ilket na g ra :w le<larna fi ro kristnn.
Dewl huln;; bc\'ilj:tr 50 % rabatt pa jiirn\'ög, 
bilj e tt er at al la sum tj ii na i e\' an ge lium och
SI ' lI\
bo i ~[:1I1lhjuriet sa mt rätt at l passera
fr itt fu r dem, so m komma in utifrån. Dc tre
kri s tn a orgn ni saticnerna, som utföra det mest
vmfa tt and c arbe tCl äro de pre.siJylcriansk a,
kon g r ega tiona li stiska cch metcdistiska kyrl;or
11~"'l..

I'\)l'ul c m

o(':-\ S <.1

finnas ·den

t:~lgebka

k)'l

kw, Friil s nin g~a rrn';n och ]C F. U. ?IL där.
(Fritt efter Thc ~[i"icrwry Rcview or the

'Vodd.)
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Biblar utdelas på slagskepp.
Offi cerarna pi't d c japan ska sl a gsl;epp e n
S~n
Fra ncisko-viken mott ago den H a ug,
e[[er en omscrl'.' [ullt utarb e tad och g enom
fö rd eeremcni vähilli g t och hj iirtligt e tt antal
biblar , g ivna a v representanter för d c jap a n
ska och amerikan S};:1 kyr],orn a samt Ameri
k a nska J3ibclsäll skapet.
Vice a miralen Nomu r a sa de, d Ct h;m h öll ett
taL, att de .i a pansk ~ offiecc arn a k ä nde del so m
en s tor iil' u, att biblar skänktes till dem , och

att han mån ga g il nger va r it i Amerika o ch
visst r , att n a tionen s upphöj<.la löre s tii llnin ga r
,-'ch he'ga idt' ,il in spirer a ts av Bibeln. Dc voro
'1lL tsa lyc kliga a lt f j motta g'] d e nna bok, och
de t var del'a s hopp och bön att med r iillfä r
di,c; hd e ns id ca L och Bibel ns riitt vi su s m g r und
1n':\ alllid skull e hii r s), a m ell a n d c lvå n a lio
ne rna, \ ' idar e yttrade han, att h a n h oppa des,
a tt dessa slag sk e pp aldri g , kulle fö ra kri g ,
utan enda s t \"ara en natial\ c- II p nli ss tyrk a, ,, 1'
iJ("l"nde för rå ttf iirdi g he t, fred oc h viil\"il j".
( f.rilt dter The ~Ii ,;s ioll ar y He \"ic w of th ~
World.)

Protestanter i Kina.
\ " Lr en 1929 [an n

det o mhi ng -1,750 mi " io

L1 :ire r i Kina . D e lla ä r i d et nä rm a ste 78 %
~t\" det ») normal a » antal e t ,n i s s i o n ~ir c r i Kina,
d . v. s. d e t som va r r"dande f { >l' n ,i gr o. ~r s(' 
(!:I n,
S amm ~ n s ln g ning
me ll'''1 n;\g r n av dc
led a nde g rLlpperna har mill >!; "t 'In ta kt en , kil
d a or;r a ni ,a ti o ncl' till n "go t m in dre iin t'tt
hun d r·a . Miss ionär erna a rbeta nu igen i "i b
provins e rn a.
i\li ssic n ä rer finnas i c mkr ing G7 % (10 ~) a v
dc 729 s läder, i vil k a d c fö r r verO bc.','lll a ,
Dell sen" , te l,in esiska miss io nsrtrsboken u pp
I:t gc r od s!, namn p it tju go ny a s t"lion e r.
)': n jämförelse mell a n mi ss ion så rsböck c rna i
Kina fö r 1\)27 och 1020 visa r, alt närm are
femhundr a n y a n a mn
mi ss ionärer tillkom

ra

mit, alll s ~ i medeLtal 250 nya mi ss ic när e r fö r

vart e ch ett av dt ' " a tv il {tL
Ar 1922 r a pporl e rades antalet natl\' <1 r,lsberii l
li ga de fö r " tmlings medl e mmar vara 402,539 . POl
grund av olika bcr:iknin gsg rund er är d c t svårt
a tt nu angiva anl:Llet, m e n a nt ag li g t är, a tt
cet nuvara nde antalet förs a mlin gs m edlemm a r
ii r omk ring llfi,63J.
(Fritt cfler Chin e - c Rec ordcr,)
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Indien.

Barnäktenskapslagen

Den l ag ,tifl a nde församlingen

i Indien har

a nlagit etl h g [ö r s!:t g, so m fas tstiilLe r e n må
nad s [iin g el st' slra[ f och 1,000 rupis i böt er för
d e n, SOIll öv erb evi sa s om alt ha förrättat vigs el
mdL ;tn en fli c ka linder fj or lon eller en g osse
linder 1t'mto l1 år, Dett a sbl! bli en s to)" hj ä lp
fö r att Lt bo rt d C' olyck liga förh {tllandcn, som
Ultt fä ste i Indien, g e num uruket a v ba rnälden
skap,
:\Ia n h ar bCI'ä knat , all de t i Indien finn s
8,500,000 hu s trur och 3,000,000 äkt a miin under
fe mton ä r, och ·100,000 ba rn änkor un d er fem
te n, F as ta n Ga nd hi och nati t; n"list er na l ä ng"
h ,] v:lI'it h ,tg " dc för a tt lti',j a gilt o, ,, ldcl"ll, ,,:in
Ut S det en a yse\'5rd opp",i ti " n mot den nya
la gen .
(fritt efl e r
W o rld,)

The ?lis siona ry

R e \' ie", o f lhe

Sadhu Sundar Singh ej återl'unnen.
~1r. C. E , Ri d di e, mi ss ion ' tr i d e n n o rdvästra
prc viJ I' en av P elHb ja b, skrin' r o m <.le my s t iska
iiirh a lla nd rn , som ra d a i sctl nIJ CLn t! med Sadhu
Snllch r Sin g lb fi.i rsv in nande :
D en 19 april be ga v ,ig S:Lll h u S u ndm' Sin gh
i\':ig [ö r att besijka ti,bet a n s!; " histn a, soh1 bo
t io d ag sm arscher ,is ler c m sjö n i\[a na,., row"r.
II a n iimnacle 'tter\"ä Ll d a (·lIe r sl; ;cka tillbak a
ett s il tltl e h ud
juli. So m in~ 1!l me d delande
I,otll lllil, iJe):(a \'tJ si;:; P a sl or C. E, R id d 1c f r å n
"'ya Zeel a nd ' P re,by te riJn , ka ~li <" ion och Dr.

J olm C. T a ylOr 1r'ln d rn R d orm e rade Pre sby 
t erian ska M iss ione n ut ,tt t söl;a och fi) lj,(c d e n
Y:l g,

lian

111a :-, t c

ha

t~l g il ,

SH

l;lI1g t

l ibe tans!;;l gri'L! ISe n till IIotip asset.

so n l

till den

;\1;'t n fann

inget S P'" ' av Sac1 l1 un , och d e t bci"r ad e s, a lt
han s lt iils a, so m ic ke v;1 rit s tark under n , g ra
~r, ej s lå tt ut mrd <l en sy"ra pufres lningen
uilClcr del1 a ns lr,in g '1fIc1c r es an, e ller att h a n
fallit o t lrr [ö r en koleraepidemi, som härj ade
utmNL pil gri m sYii,g rn i m3j och juni. Om delta

h a r \'ar it fa llet , ii r de t otrtdigt a tt njgo l sp å r
kunde

finn as

av h o nom, ty offrens kr opp a r

LLsta s g ena s t, ut a n alt identifieras, i det, som
lIlan rn ena r. fr ~'dsllill gsg iyande yattnct i den
hd ig."\ G u ngv ::; .

(Fritt elter
\\' o rI<!.)

Thc

"li ss io nary Hevic w of the
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REDOVISNINGAR
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under februari 1930.
~09.
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] 1111 : .
Sak a r ja 4: G lill C. Bloms ulldnh.
1011 : 

~IIO.

,,2 :\["s cb .

S. M. K:s Pensionsfond.

;I,:"

.J>,

Kl'. ,jO:

SärsIdida ändamal.

2:J2.

II. A ..

10: 2.,

245.

i \' (' r k ~, e fl e l" .~·oLtf. ;:!'1J] .L. l., ~[a
ri es (/l t!
I. H" )[alnl(i. till )far ia ])(' ll · r ."' ~lJll.
II t t au\·. el l er .l!"o t LC " g ILl V, \\ ' ,
G. ),L, Vi~b . . ' . ti ll Dnl'Jl iI. i SinnIl

10:
,jo:-

T,(, k~IHlrg-.

lill Cn rl,'((s altan".

J.. L., Knn da . t ill Y. \VC' s t C' l' alt

2;): -

1-:. H., "U l l Uill"
~,j :
O. \\'., M;-tllllÖ, rör e van g'. un<lorh.
100: 
:\1. &; ?\. C- i. S t hlm. li ll .\,,('1 Hahne

f ii l.' dc

S,l: -

all\'.

hnl J~T.

JO: 

1i; r ku!' c !l l'( i I s hih

100:

.

~.)7,

.jO: :j:
2;): -

Vil ll lH...'I· i rr;,1lc: bo l ill CV ~LTIg-. Yllen
Yu i ll ·· slJ ~ :rq.{:) u l lflcrb. g ill D. ~"',

2,")8,

rs.

~I;·l.

»)S\'c nsk 1( \'illIl U n , ti ll Id a Hin~'lJc r t! ,
L rIl !C i lll· :-;k \'jnna. t . uppnlull Lru ll
2~:
»OIlilmnlb,. till ]Jl"(.:dikoUilt i Shansi
enl. .si.irskild Liverensk.
1,000:

i llas~lt', o[[crkoll.
1<'. A., Hrodd crud
GO: 21
T C-St..lDH!ntHmr.! d cl ef t.c r <:l\'l. fru Ida
Abl'uharn ss on, Norrköping
9,114: 50

,1::1

nn\'.

gT(J
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~(I:
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För
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;1(11): --

J

:lH.
;;-1,-1,
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: ! .. l...d(, lI~ l

g -I n
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~%.

:lJ4.

:ll;-..
:\1(;,

t;;.Il l~.i lj -:-';lol'i.ifl g ell

C. & S. Je. ,~'lfl eJ:o
E . . l \.. , g Ul ll:o
U., V;:d~t e ll a

28G.

:,0 : ..

Sv . J\ ll i a n ~rn i s.~ i o llcn, ~Tk Jh.!·. t ill_\ug.
Ih"l'j.!",; U1 H I.11" 11 .
~
l, OOO :
S\", j \. l1 iaItSllI is :-: i n nPlls t" llgd .-f(jTbulLc.l
till Jtu gn Lind er " ulldl'rh.
1,;300:
:r. I';. O.. Skdl l·f l<' å. ;':' 11 1 l';. F .
:1.1:
(r. [)., Oc1 c':--ht;g- , m f\ lJ (H.lslJi u l' n g· jan.
-1::
•\ ske by mr,,· . ;I )','i h i tl l'ag
2,,: t)p u r h.- nll..-',dj·l
(' f l ..· l' [J\~ l .
K atarina
.l onsso ll , g"ln I'; , :\.. j ~ ., ()\"ikr 'u
l '!: 43

.T.

»)()ni.imTlu \

l U: 
l ll : .

), T <.lc ],o ffOl'J )

(lo ll

::1:1.

1,', : 
g ill

I S. Il: ..

»1" 1'

:1I2.

:111.

2,'I{J: 

'rinn,[e enl. Herrens hn <1
S,v"sb. ' r,ncdc l fr. :\l c d ,dbr,

}.:::i n ;!!-;;["I'!:-;I'Il. L1!Jlcl, del av LluktionsI ({('(lol ~·lll H. '\.
H. L., Il\'c l landa
),OnillTIllll ,)
H. W .. l.' rs\·ikcn

:no.

2G9.

till :\l ar in

t.' 1l1.

ro tl('rs~o l\

ih' ('rC ll Sk n lJl lllC'] :-; p

3;3; ;jO

a tt
20: 

S I N I .M. S L A N D.

61
270.

A. O. S .. Strung·!1Us. till H en rik Tjä 
dcl' nit anv. t. lindrancl t' ;IV nöurlL

271.

Ta(·kofr"r fr. M. H., till "I:nia Pet
tersson rör d:o

272.
276.
278.
tH7.
302 .
304 .
~iOB .

Allmiinna missions medel
S. II1. K:s Pensionsfond
Särskilda iindamal

2;): 

10: 
10: 

M. B., till d:u

att am'. -ne"






3 ')' . S,- för c n. Kr ~ . S t hllll. till )[ari " Pd 
h..\ r ~~~H) n ni t ,!ll ", föl' hUII .~Ct'. n {lden s
l ind l'n n d,'
]G2: 
328. S. !\ f.. till V ii ll 1l0rna Cm'lif.n s ntl n nv,
(' [te r goU f. g In O. IJ. , ~ k ii \' d('
100 : 
~,

».I ol·mon; m in n e » till bi iJdvcrks. i
Pud,OI"
332. Kon '" E ,bh"II S mi s ' i onsl; r ds till
Har n h . i tii' II;111
D" l lcllt'ms llo",d nJll.,örcn., ) [almö ,

50: 
3,397: 43

Med IJarml lack lill varje givare!
" Jlen di~ . H err . ii r ingen li k ; du tir stOl',
di I.t namn är stort i 111ak l. » Je!'. 10: 6.
Nödbjälpsmedel.
G. )(., Visb,", j Q : - ; R H., 23: - ; A. B., Raga



1,: 83

~otlr.

24,992: 85

Summa under febr. må n. 19:10: Kr. 28,440: 28

»Herren kiinn er dc sina » till fru
[nl Hilma Tjiidcl' att använuas

j a:
enl igt övcrc n ~kom m e l se
A. A., Göte nc. ti ll Tl a rnh. i Sinan
10:
J,. K., Klinl ClTlllI n. t ill d:o
20:
JTlI s kvarn a ,iinfl n)!. , kola, till unel cl'
håil föl' ~ ];oJgt)ss,," H eD Fuh-,-U Cll 1;'0 :
K. A ._ Ol'c bt·o, L bibelkv. Liu l asuo 's
\!Il dr rh .
200 :
A. E . L ., Ur(),ldc to rp. till enrl lllom

10 mars 1930

Tyd, JU: - ; (rUI d c hun!.!'l'. g- rn t; . A .. 20: - ; E.
S., 'Yr i g~ t n d ..J: - ; :L\ödh.i. ir rlll U }JjJ~a ln g Ill M.
); .. ';)1: - ;
Jöm g-1lI K ..-)Q: - ;
H., I1 r od
d.~tol"jJ , ~.j: - ; ,J. J., H ott Jl("") . 2;j: - ; V .. g'm J. U.,
\ a dslc lla. 10: - ; X. S .• Kl'i sti n e h /ll llll, ,-" - ; .J.
A .. "On kÖI )in ~, 10: --o " On ii ,uud " ~t)O: - ; A . 1'. ,
rl'I~Sll l a ,_ :!j; --: IJ n~ ~(. H. 1:i: - ; S; )L, ::;ILil n>;
"" "O; l~ . & B. F . .10: - ; :r.. II. "O: - ; L . j" .

re.

g ill •.1.

se

X. 2; 30. Su mma

/( r oll O>' l ..}';';:

U.

3:!9.

t i li ,1: 0 . ti ll h jii lp

~OO:

Missionstidningen
S I N 11\'1 S L A N D.



ja: 

S y [ til'C' lI . Nr 3, Sth lw , till )["r i " Pd 
lc r .~ ,., o n.

;"l it

a n \".

fiir

utkommer 19:30 i sin 35:de :>rg"ng.

hn n gc rs n i;

el ens li ll Lll'nIHk
:140.

E.

162: , ;;

n..

~l h lrll . fil !" «lP ni)d lid il Jld c
t' Ut h 0n:::!: &. 't\l nge LH)'w l"n di ~ t r.

i

r .,

A.

Klin l cm "L I, t ill Bar llll. i Si 
nan , g-1I1 TJo I{ .
S. A ., Fi g'~ 1 o l m, till el :el g' ln n. W.
S,d·'ire n. nir ~. ;\[. K., :\lnl m ii, ti ll
n . & n. T j iitl r-, a tt n Il\" . lill m a t
I" ([pm ~ () rn bl's il k a bi be lku r :::P ll !J ..
UN ' OS

" tatio')!l

'1'. .T. , (\ ~t r-I'SUI1t1. ti ll Han na. W; mg' .
t ill h :iii l ll fiil' d" ni;d!.
M. (j .. . ·t o c kS lllld . till lInr l1 h. i :-;i nan
»En r in grt .Jes u \'~ill i I{risblnla »,
t ill (\ : 0
F orslwms Kl'i ~ lI. GIl g'fl. -fö ,cn . fiir
(" . . nug- . rall 'j',' n,g- und er! !.
S y fii re ll. ?o.' l' 1. Sthlm. t ill nödhi iilps 
Rr ht· t ('o l

3G•.

i TU'U!'(' l1nw

M. O., ~[nlll1ii, t ill Hilllla Tjäder, a lt
anv. d[ " r g o t t[ .
»E Il ;'lnon~' m » :,:Jn K. F. lf. 1\[: S m i:.; .
S i OIl S J,;:r I-! t .. Gb g , j st. fi,'l hl o mmo r

10: 
10: 
la: 

50: 

4.-): 
30: .ja: 

;)0: 

t ill lni ~s i o ni.ir Sk a Jl Fi:jiis grav, t ill
K. F . i : . ~ l :s (\I· b. i Kin a
100: 
gm don i SL . i ör ,l:o till d:o
10: 
E. " ~. L., T, unl! . ti ll Hihna 'l' jiLdcl.'
aU UIL\', c llt..: l ' g-oUr.
50: 

n.,

Kr. 3,307: ·13

Organ för Sven k a Mi ssione n i Kina,
an s varig utgivare: E1·j.k Folke. Redigerad
und e r medverkan av Martin Dinden J.n. fl.
U~omm er med 20 Dummer om aret . , amt
innehå ll erupl'hyggelsea rtiklar, bibelötu
dier, brev fr. Kina., uppsatser för ungdom
samt mis~ionsuatiser från när
och fjär
ran, m. m . m . m.
Tidnin gen kostar: helt år kr. 2: 25, 3
kvartal kr.1: 75, halvår kr. 1; 25, 1 kvar 
tal kr. O: 90.
Sänd till ntlandet kostar tidninge n kr.
2 : 75 pr år.
Prenumeran t s fl mlare,
som
verkställa
prenumeration å närmaste postkontor, er
bålla, mot insändande till expo av postens
kvitten ser, 1<r. 2: 25 för varje 6-tal ex. men
då intet friexemplar.
När Ö ex. eller därutö ver rekvireras trå.n
e x p.) erhålles vart 6 :te ex. gratis.
Provexemplar erhållas gratis fräD ex
pedi tianen.
Redaktionen.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 4459. 5473. Postgirokonto n:r 50215.

INNEHÅLL
förbönen. min

oeh

S. M. K:s årl iga böne- och offerdag. -

c"angcJii sk ull.

Frun missioniircl' n a . -

N är och Fjårran. -

fr~1n

Red. oc h Exp. -

Ungdomcn s a ydelning. -

Hcdo\'isning.

Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebol a g-et. 1930.

För
Friln

