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öO S I N I Ni S L A N D. 5 Mars 1923: 

GIVANDETS VÄLSIGNELSE. 

.Av kontraktsprosten L. M. Engström. 

Missionsintresset tillför en försam-
l~ng ymnig välsignelse. Detta enlig't 
den oryggliga lagen i Guds rike: Den 

sbm giver han får . . Den som lyder 
Gud, bliver välsignad av Gud. Redan 
i ,det t'i ffi l i g a blir detta uppenbarat. 

l)<en missionsintresserade har ett kraf
tigt motgift mot världsvändhet och 
jordesinne. Givandet för Herrens skull 
medför en -underbar drygsel i det 

timliga g6da. 
Ännu tydligare blir välsignelsen i 

det a n d 1 i g a. Tron väckes och 
stärkes under missionsintresset. Guds 
Ande finner större framgång för sitt 
verk hos den människa, som nitälskar 

för andras frälsning. Bönelivet blir 
_ djupare och varmare. Kärlekslivet in

ne.L~{r~re: kärleken till Herren, kär

~ken +.ilL o~:t"\. eviga själen och kär
lrlCem 'iii' medät~iosta. Hoppe't om 
evigt .tv· nn.rg.J~~ och- varl........er allt 
vissqre. "ffih tr.1'c:fllig kristendl:)m .med 
m~g, glöd, rr.ru:!., kraft,"blir (öljdeöl ~v 

sant miss.ionsintress·e. 
Allra härligast ska ll v31~elsen l ~ 

sig i e v i g h e t e ~ ~r1ektif>e't.'· sen 

mot hedningarna, ä en de minsta, 
skola igenlönas i de rättfärdigas upp-. 
ståndel,.se. Vad som j tro o~h kärlek 
gives åt missione~-;.i jorden, :;kall i 
himmelen befinnas vara förvandlat i 
eviga skatter. .Bönhörelser, 'av vilka 
den .uppriktige missionsbedjaren 
livstide~ såg litet eller intet, skola 
där framträda i utomordentlig stor
het och. härlighet. . Hedningar, vilka 

genom )~n missionskr~stens förbön och 
kärlek. blivit .. dragna närmare. Guds 

r~.ke, blivit förda dU omvändelse och 
. helgelse, . skola i evighet högeligen 
föröka hans outsägliga och härliga 

glädjle. 

Det finnes tvenne kapitel i den He
liga Skrift, som äro mycket litet kän
da och ännu mindre behjärtade. Det 
är 2 Kor. 8 och 9 kapitel. Läs dem! 
Behjärta d.em! Förvandla dem i bön! 

Fatta detta uppsåt: Jag vill genom 
Guds nåd bli en tacksam, offervillig,' 
förebedjande och hängiven missions
kristen. Jag vill ock uppmuntra andra 
att bliva det. Jag vill arbeta, för att 
min församling må bli en offervillig 

församling, en rätt missionsintresserad 
församling. 


(U r H emlan d kyrkan ochm issiOIl n .) 


Tillbedjan. 
Uncler JJr'Ödraf6rsamlingell s {örs.fa tid 

. v.oro · m edlemmarna li nder hela fem iiI' 
e!lcll'iiJä ig< samlade [ör all tillbedja lafll
me . Och en väldig krafl f(jljde p il dCll i lQ 

fl·llbedjall. De blevo villiga val' och ~n alf 

~~l' r, JVJp allt .för alt [öljl1 lammet och gå. 
l (. ~• .Tedde. Del lände.,> hos vaj" enda en 

Qv dem ae.Q t örsta kärlekens ~i l {jd och 
vän ne. Larm t blev allt för dem. Och 
nät l md blev ~ allt föl' dem. l:ullde han 
{örAärliga Sig [Ienqm dem i Viirlrlell. När 
hal', aV.~ sedan apusli'a1"JPJ,m; lid, cn :>ådan 

~äldiy •kJ~tl byrlltit fram ' i ' ·c·,iiI:.ki.2J:.. TSO~ 
Just da, IW'; bnds folk var samlal i till
bedjan inlör rvrtmel? M en. vi mu lägga 
märke till, pUke} lL l h il II j g tillbedjan 
del vor.' })CJHW li( blev den märkligast.e
; Brödraförsew iingells historia. . 

0, alt del komme en sodan lid i val' 
l1istor:ia. i varie "ens1.:iIl livs historia ," 
('W1s !ör.'wm'lings historia! 

i 
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·jl5' Ma rs 1923. ~D. 

Den 14-mars. 

) Och de törslad e ej uti ök
narna, där han Z,edde defll. VaL- ' 
len lät han {lVla åt dem ur ldip
pan, och klippan klöv han, och 
vallen rann därur.» E s. 48: 21. 

S. M. K:s årliga gemensamma bö
ne- och offerdag står åter för dörren. 
pen 14 instundande mars ingår S. M. 
K. i sitt 36 år. Vil.ken rikedom av 

nådC?sbevisningar gömmes ej inom ra
men av dessa 35< år! Guds tiders, tro
fasthet har i !lanning varit en skatt 
av .saligheter. 

När vi i år samlas till gemensam 

bön är läget allvarligare än det kan
ske någonsin varit. De mest löftes
rika möjligheter till a,ndlig skörd före
finnas på vårt fält. Den infödda för
samlingen .står mer än någonsin redo
bogen att träda in under arbetets ok. 
Församlingslivet har hunnit att nå en 
betydande grad av fasthet och mog
nad. Redan har ledningen av försam
lingsarbet et: delvis börjat kunna över
tagas av de infödda själva. En besö
kelsetid ifrån Herren, då han på ett 
särskilt sätt ville utgjuta över de unga 
planteringarna sin Andes rika 'nådes
regn sku]1e snart kunn.a förvandla 
den spirande andliga brodden t ill en 
blomstrande Herrens örtagård, vars 
välluktsångor skulle sprida sig vida 
omkring över hela den hedniska byg

den. 
,Me,n allt detta underbart stora, som 

t:\u skuUe kunna vinnas, hotas, på 
mångfaldigt 'Sätt. Rövarnas oavlåtliga' 
p1u:~aringståg ha utarmat bef~lkning

e'i,. :och även m~nga ibl~nd 'de krist na,. 
g~ng'ersnödeJ1s vålTIadreser sig å'ter-, 
igen' hotande över så ,gott 'som, hela 

vårt fält:. Den tros komma att bli svå
rare än den sistlidna hungersnöden 
var, enär nu folket intet har samlat i 

lador eller magasin. Allt detta har ju 
högst avsevärt reducerat möjligheter
na till självunderhåll och 'självut
bredning. Det blir ju icke ens 'möj
ligt för de kristna att ,under sådana 
nödtider kunna hålla sina barn i sko
lorna. Än mindre kunna de helt över
taga det ekonomiska ansvaret för sko
lor eller an~ra verksamhetsgrenar. 

Mitt i all denna sönderslitenhet och 
nöd börja nya anti~utländska ström
ningar gå fram ibland folket. Över

grepp ha begåtts, som för kort ' tid 

sedan skulle ansetts otänkbara. Mis
sionärer och andra utlänningar ha ta
gits som gisslan av ~ringströvande 

bandithorder. Utländska köpmän och 
ämbetsmän ha utsatts för grovt över
fall. Även mord ha förekommit. Det 
~er, även ut, som om en ny boxarrö'
relse skulle vara under uppsegling.' 

Mitt i all denna väldiga kamp äro 
våra leder g lest besatta. Några ha 
på grund av ålder 'och bruten hälsa 

måst lämna sin post därute. En. har 
Herren nyligen kallat till sig. Flera 
av dem, som ännu tappert kämpa där
ute, äro nedbrutna och måsti~ snarast 
möjligt beredas tilHälie till hemresa. 
I somliga fall ha stationer fått stå 
vakanta eDer bemannade med endast 
,en enda utländsk arbetskraft, 'och än
nu hava ej de kommit, ,som skulle 
kunna rycka in, där lederna glesnat. 
Den lilla skaran i 'striden har att bära 
abnormt stora arbetsbörd.or, och för
stärkning är ett skdande' :behov. Arbe
tet har också under det · åT',: som gått 
haft att kämpa med 'ekonomiska ttång

.' ( '::' " 
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SIN1MS .. D. 	 5 :Mars 1923. 

mål. Med innerlig tacksamhet till 
Herren ha vi fått se, att de medel, 
som kunnat utsändas, räckt till mis
sionärernas underhåll och till de allra 
nödvändigaste missionsutgifterna, så
som infödda medhjälpares avlöning, 

hyror, hemresor, m. m. d. Men intet 
har blivit över för de i budgeten upp
tagna· förslagen rörande behövliga och 
önskvärda utgifter, varför missionä
rerna fått arbeta utan det stöd, som 

ett rikligare tillskott till rt:lissionsmed
len för· dem skulle hel: varit ifråga om 
att :föra ar~etet framåt till nya segrar 
och landvinningar i denna de rika 
möjligheternas tid. Ej heller har det 
varit möjligt att, såsom önskligt hade 

varit, r.eparera och uppehålla: missio
nens byg.gnader och skolv·erksamhet. 

Hur allvarligt manar oss icke· allt 
detta till tro.gen, uthållig förbön, när 
vi nu samlas...Låt oss tänka oss n~gra 
punkter., omkring vilka .vi särskilt 
kunde samla våra tankar i tacksägelse 
och förbön: 

Tacksägelseämnen: 
r. 	 Guds rika nåd mot S. M. K. un

der de gångna 35 åren. 
2. 	"De '- IÖftesrika möjligheterna till 

andlig skörd på vårt fält. 
3. 	 Den infödda för.sam]ingens tillväxt 

i a~tal och i ökad offervilja. . 
4. 	 Försam.lingens tillväxt i fasthet 

och mognad. 
5. 	 Att lednin~en börjar kunna över

taga!:; av de infödda. 

Böneämnen: 
I. 	 För de genöm rövarnas plundrings

tåg. utarmade. . 

2. 	 För:. de av · hungersnöden åter ho
tade. 

3. 	 För aHa q.e· kristna på vårt fält; 
som direkt eller indirekt drabbas 
av dessa hemsökelser. 

4. 	 Att de anti-utländska strömning
arna bland folket må kunna dämpas. 

5. 	 För de fåtaliga missionärerna i 

stridslinjen. 
6. 	 För de nedbrutna och trötta mis

sionärerna. 
7. 	 Att Gud må kalla nya män o~h 

kvinnor in i · sin heliga tjänst. , 
8. 	 Att Herren i sin nåd må fylla mis

sionens ekonomiska behov. 
g. 	 Att en besökelsetid ifrån Herren 

må komma över hela yårt fält och 
över allt vårt arbete såväl i hem

landet som på missionsfäh~t. 

Från redaktion och expedition. 
Den 14 mars, 

son1 är S. lVI. K:s {'u'liga bönc- och offcr~ 

dag, anordnas ett · möte p{\ Stadsmissio
nens lokal, Slor!orget 3, Stockholm, till 
vilket alla missionens vänner hjärWgt, in.-. 
bjudas. !\'Iötet kommcl', vill Gud, alt ledas 
av sekreteraren, varji~mt ·c missionärero;l 
Jtugml Berg och Oscar Cm'lCh kornma aU 
m edyed.:a. Mötet börjar 1-:1. 7 c. m. Efter 
mötet enkel tesupe, yar\"id översle II. D·i1l~ 
n er avslutar mötet. 

Den son1 önskar deltaga i Icsupcn. tOl~

de amu~ila detta till S. M, K:s expedition. 
AlIm. Te1. Norr 22·[ n ,. Hiks 4·159. .. " 

Mt.cl uysccndc. P~\ denna \'nr böne- ocl~ 
o.Hcrdag, bedja ~;i aH få rikta "åra läsares' 
uppm ~Tksamhet P~\ den i delta· numiner 
införda artikeln me l ruhrilken ·»De.ll 1~, 

mars». _. : '. 
Det vorc~ gott om "ara "änner landet 

runt pa elen dagen om ön under aldrig 
st\ enkla f.örhållanden, ja, o.n~ inte nler än· 
ly.l eller tre kunna .ko.mrna tillsammans, 
då "ilie förena sig med ,oss i gemensam,. 
allvarlig bön. Vår missions läge både. ut~: 
och hemma iir sådant, aH vi. FIlet" ·än n"å :: 
gonsin bchö"'a ·allvärligt anropa II.erreni 
namn. 



;, :»På diila murar. 'Jerusalem, har jag 
s~iiW väktare;. varkefl _dag eller natt ra de 
någonsin tystna. ~. I .som skQlen ropa till 
.flerTen, given eder -ingen fO'. Och given 
honom ingen ro, förrän han dier har 
byggt upp Jerusalem och låtit . del bliva 
ett .. -ämne l iIl lOl)sån(j på jorden.» Es. 
62: 6,'7. 

'; r ' ; * 
.' .o ijäJistled,igltet.

I 'Missionsföreståndar<~ E. Folke har för 
sin hälsas v{irdande erhållit tjänstledig
het under mars och april månader. Un

der tiden handhar sekreteraren rörcst!'ln
clarens funktioner. 

Nödläget på vårt fält. 

I brev, daterat Yiincheng den 10 jan. 
1923, s-kriver lTlissionskommittens ' sekrete
rare, pastor .J. '[h. Sandberg: »Hungers
nöden och de fattigas lidande runt om
kring oss fyller alla med smärta och ve
mod. Det :'ir mörka utsiktCl' framför oss. 
Annu har ej nöden n~Ht sin höjdpunkt, ty 
ånnu finnes lit et k\'3,r :?iltäta, och jämfö
rdscvis fa äro nu alldeles utblottadc, men 
~ncd fÖIT:idl.ll~ .slut oeh lIlan utsikter till 
skörd i \" ;11' st irra tiotusentals männis1wr 

I med hopplösh '.t fr:nnJör sig, 
Efter J~incsisk a IlJ"[u'et l\Ommcr de~ en

Hgt allas mening alt bli,:a förfiirli gt. Manga 
.förklara helt öppet, alt för dem finnes in
tet hopp. Endast döden väntar. Och sä
kert är, att bin ej hj~ilp prhållas i stol 
nt-s-t-rä ck ni ng,' sil komma m~ngCl, många 
alt dö hungcrsd()den. Det är svårt att Ul1

del: sådana förh[dlan(lcn predika. Dc fat
tiga endast Hinka på och .fråga: »Vad sko
la vi äta']» Vi ha bildat en nödhjälpsför
ening häl' för df'Ha distrikt, bestående av 
swdcns ledande ämbetsmän och affärs
män samt . \'i främlingar och ha\'a vant 
OSs till andra f(;reningar med hegäran om 
hjälp.» 

.. :Vi I~a ticZni'ngen ·fljt)- ed')~a vlln
ne'i'~ och bekanta och uppmana 
delll. att prenumelf'ett'a å den
Sitmma! 

~o 00000000 000000.0,0. 0009090000 ~ ~O_QOOO_O ooo~ oo~_o_o~ 
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. Vår nyaste missionsstatiori. . 
I ett enskilt brev medc.lelnr missionär Bein

hoft : ' , 

Efter många och Hlnga ars ~örberedel

ser ha vi' äntl-igen kommit så 1ångt, att 
vi 1111 äro bosatta i staden Shanohow. D.et 
har ingalunda varit lätt att' flytta hit med 
~lla våni saker över, de svåra I-Isiashi
bergen. 

Dc byggnåder, som nu uppförts p":;' mis
sionens mark, ~ro helt och hallet nya. Vår 
lilb bostad på övr e våningen är lilen men 
bekväm. Rummen äro små, men vi tycka 
om dem. Kanske ej S~I privata, som vi 
skulle önskat, fy -dc ligga utmed gatan. 
Det var ett gammalt hus, som vi köpt i 
Pinglu och 'Som hade virke tjll en andra 
,åning. U nder oss ha vi ett litet ],apell. 
som rynnncl' omlo'ing 120 personer. I 
andra iinden av huset ha vi elt stortlrev
Ugt gästemottngningsrum. Det ar j san
ning ett nöje aU se ett snyggt gastemot- ~ 

tagningsrum, som. ju ~\r så viktigt i vår ' 
verksamhet, fy det är ju där, som först a 
intrycken givas. Ett trevligt, inbj,llclandc 
gåstnl.m och en yänlig och ' m;'innisli:ovin
I~ande g-ästef!.1ottagare iiI' nyckeln till all 
"år verksa.mhd. 

Vi hoppas få inviga vårt lilla kapeJl den 
31 dec. och att tillsammall~ med ledare 
från Lingpao och andra Honanförsam
tingar fira nyår. 

Enligt de medsända 'lotograiiern~1 'synes 
stationen i' sitt nuvarande' skick. Det ål· 
väl byggda hus. Jag hade ·en mycket duk
tig och pålitlig byggmästare. 'som sparade 
mig mycket besvär och bel\ymmer- Trå
kigt nog är stationen ej på lJngt när fih-~ 
dig, ty penningarna räckte ej till mer. . 

Själva arbetets början 'synes mycket 
h[tt'd. Helt tydligt ra<lcr iblaiHl. folket en 
främlingsfientlig ande. Staden Shanchow 
är en hårdarbetad m.ark.· Vad som: mi 1'in~ 

nes kvar av ' det ursprungliga' livliga sam
hället är blott en lämning uv det 's~imsta 

Yamenfolket . från den garnlaTao tai 
Yamen, . som nu 'fly'lIats till Honanfn för 
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flera år sedan. Det :lr den gamla stam
mens svekfulla, konservativa ämbelsmän. 
Under hungernödstiden fick jag på ett sör
skilt sätt lära leänna, vilket djupt hat de 
närde till alla främlingar. Shanchow's geo
grafiska läge är också mycket säreget, och 
staden ligger mycket isolerad. 

Genom järnvägens öppnande hoppas vi 
emellertid, att stora förändringar här 
komma nU ske. Det planeras en järnbro 
emellan staden och södra förstaden, där 
ock HirnvägsstCltionen· skall förläggas vid 

bergen. Det var vid detta lillfälle. som 
tvenne järnvägsingenjörer fingo mcdfölj41 
som gisslan och ha sedan varit i rövarnas 
händer under fyra månader. 

Den gångna sommaren och hösten har 
varit en prövningens tid för oss Honan· 
missionärer i synnerhet på grund av det 
rysliga rövareväsendet, som varit rådan
de. Efter de erfarenheter, jag gjort av rö
varnCl i värdshuset, begav jag mig till Wu
pc-fu och begärde skydd i enlighet med 
de hestämmelser, som äro angjvna mitt 

Slwnchfl/( nyn missio1t8stat'ir.,1n sedd f1'ån gatan. Pulo 0, He'i Il ',off. 

Distdktsgeneralens residens till vänster. PortvH rkten Hsii med hustru i stora porten. 

Till viinster i porten gästrum, till höger kapell. övre våningen mi'ssionärsbostnd, 


den breda floddalen, som bergströmmen 
bildat. Endast genqm stadens införlivande 
med södra förstaden l{an den utvecldas 
från affärssynpunkt sett. De stora affä
rerna söka gärna skydd bakom dc gamla 
säkra stadsmurarna. Alltsedan i somras, 
då $hnncllOw intogs av rövare och illa 
plundrades, har här rått ständig oro och 
osäkerhet. Affärerna hava varit till hälf
ten stängda. AWirslivet ligger nere. Sam
hallets säkerhet är ej betryggad. Portar
na till staden slogas upp på vid gavel av 
stadens bevakningstrupper, och rövare 
och, soldater kämpade om bytet. Sedan 
JöIjdes rövare och soldater åt mot södra 

pass. Vida:re begärde jag instruktioner. 
huruvida jag borde föra min familj till 
Shanchow i västra Honan. Han gav siU 
tillstånd därtill och beordracle därefter en 
hel division till denna del av Honan och 
på hans ord och löfte flyttade vi till Shai1
chow, där vi nu bo. Barnen äro hemma 
på julferier och dc ha mycket alt se p~ 
den nya platsen. För na.gra dagar sedan 
gick det rykten, att en hop rövare' voro 
på marsch till Shanchow och skolornn 
stängdes och folket flydde. Själv reste' jap; 
över floden för alt i Pinglu söka hyra ett 
litet hus, dit 'vi yj(1 behov kunde flylta. 
Järnvägsfolket har cn båt på denna slr~n-



den uch har också i det fridfulla Shansi 
skaffat sig en fristad undan rcrc;rarhordar
11a i Honan. 

Kinn rlr i ett hopplöst tillstånd. Så långt 
jag kan minnas under' mina tjugu år j 

Kina har jag ej sett det så mörkt som nu· 
Det fordras en alldeles särskild Herrens 
nåd ntt vara missionär härute nu. Kinas 
folk och regering beh6ver mycken förbön. 

Min hustru har varit bättre en tid, men 
sedan hon l;:om hit har hon blivit sämre. 
Det är hj.iirtat som är oroligt och inte "ill 

och de sJuka kunna rå hjälpeil fritt. Vi 
ilmna sli:ri\"a till Amerika, men kineserna 
ha nu hos ameril\.anarna. förstört sina 
sympaliel', dels på grund av att rövarna 
hortfört arneril.anska medborgare som 
gisslan och dels på grund av att soldatcr
11a i Kalgan skjutit e.n amerikansk affärs
man. Hemma i Sverige är det . ål ingen 
utsikt att rå nägon hopsamling t ill stånd! 
över hela vnrt fält råd~r .stor nöd, och vi 
skalle vara glada, om det funnes- någon 
möjlighet för oss alt fä me~l~!; som' vi 

Shanchow mission.sstat-ion fJ'an gdrd.s8'idan. l!olo o, Bätl'Iorr. 

fungera ibland. Hon behöver komma bern. 
Vi resa så snart skolan ~ir slut p[\ Kikung 
i början .av juni. Hon skall försöka h {tlb 
u t tm dess. 

Ayguderiet florerar lrämlingsfient
ligheten tillväxer. 

\.fiss ionlir Blom skriver fruu Yi.incileng: 

Här h~\lla vi nu på med förarbete rör 
a vhjälpande av hungersnöden. En korn

. mitte har bildats. i vilken jag liksom i den 

. förra måst å taga mig att vara vice ord
rörande. Jag hoppas, vi skola få pengar, 
, å att de arbetsdugliga bli sa tl'a _ i tiUfälle 
a U förtj,äna sin föda, under det alt de sm tt 

själYa J\.unde kontroll,era. Det som kom
mer genom officiell fönnedling löper stor 
fara att fö'rdröjas eHer ock att komma så
danalill del, som kunna hålla sig fram
me, hur stort eller litet behovet än .. må 
'-'ara. 

I Shcnsi och Honan är det ungefär li
kadant som här i Shansi, och om . ej ne
derbörd kommer, så- att det sådda kan 
gro., bl ir läget på vårsidan JÖrlvivlat. Just 
nu ~ir det de mera utarmade; ', !:\om lida, 
men då blir det fl,l1a. . 

Från Shensi höra vi även, aH det är 
en boxarrörelse under uppsegling. D-et 
s~r ut, som om reaktionen fått stark fart 
efter guvernör Feng's avresa, ' och 'i Sian



Fat tiga. ,i Y 'iin che?l[j, 

fu ha myndighe terna ~lterlagit den r~illig

hct som gavs att pl'cdi'ka i den lokal, SOI1l 

general Fcng på sin tid lä t uppföra för 
det ändamålet. Avguderiet florerar värre 
~in någonsin. Särskilt ber man ivrigt till 
gudarna om regn. neligiösa sammanslut
ningar, vilk~ hålla övningar lilmand ' 
hoxarnas, vinna milnga anhiingare. Dessa 
s,:'!mmanslutningal' hcsj[ilas av llat mot nlll 
utländskt Nyligen förspord --'5, att staden 
Lanlicil var behlgrad aven s.i<.lan skara, 
men vi ha ej hör t hur det sedan gål!". 
Herren bevarc de sina! 

Det finnes mycken utbredd fiendsl;:ap 
mot aUt utländskt mitt under all den vän
lighet man möter. Denna främlingsfient
ligbet är liksom en ström under en stilla 
vattenyta, Denna underström bryter fram 
ibland än här och än där , Särskilt hos 
soldäter och rövare. Utlänningarnas an
seende har sjunldt mycket dessa år sedan 
kriget och särskilt genom . alt ryssarna 
gjort sin härsk.ande klass, landsflyktig och 
skaror av dessa nu va ndr.a omkring som 
tiggare i Ki.na utan några rättigheter. Här 
i Shan'si är det bättre än på andra håll. 
Men blir det en större rörelse, så är det 
väl ej 1roligt, att Shansi bm stå utanför. 

5 Mars 1923. 

Beinhoffs äro nu basalla i Shanchow 
och ha uet mycket trevligt där. Men stäm
ningen är mycket orolig i staden, och folk 
har ej sinne för något annat än vad som 
rör ·den personliga säkerheten. De ~ro 
uppe den ena natten cfter den andra ' med 
sina lykto,r, beredda tilf flykt. Härom nat
ICIl rövades. en by 2 Y:! km. fr;'1l1 sladen 7 

utan alt soldaterna ville eller nigade göra 
ntlgot för att förhindra det ta. lIcrrc'n be
vare "tira syskon både från anfall och alt 
nedbrytas av oro och väntan! Brodel· 
T3einhoff har varit myckel nedstäOH} cHel' 
rövnrennfallct i Ch~ngm::lo , d :\ h a n fö rlo

rade så mycket. Nu har han hört, att 
hans mula finns till igenlösning för 70 
dollars, men det är inte så Hitt all skaff" 
dessa. 

Tältet i Chichchow har varit nedtag l 
under juldagarn~, men skall nu ~ter s ~il

tas upp i en by Tishang vid stora v~gen 
lill Puchow. Under den kallast e. tiden Hl 
de lov alt sätta upp en liten kamin fi)r 
alt h{llla sig varm,a, och det hjälper tiJl 
alt locka folk, ty m ånff.a h a e j 1':'td a tt. 
elda mer i hemmen i,io vad som bc-höv~ 

f()l' alt koka malen. 

* 
Vid målet. 

iVfi,..,s ion U r B f'i' ,qli,'H.Y kkl'i ver fl':IU ]foynng: 

Mitt sisl.a meddelande gällde invigningen 
:lY Barnhemmet i Sinanhsien. 

Omedelbart d~lrcfler fOlisa Ile vi resan 
lill Yiincheng och IToynng, DLI v~igen val' 
o~äker beslöto vi alt göra resan från i ~irn
vägens åndpunkt, Kuan-Intang, in i den 
trygga Shansiprovinsen på en d~lg, vilket 
lyckades. Väl komna över :floden känd e
vi oss trygga, tog.o in på ett , riinlshus och 
sovo go !t. Hela d<-~gcn möltc vi tnlpper 
av olika vapenslag med och ulan uniform. 
Ibland dessa funnos manga Shensi-rövarc, 
vilka nu kallats att fylka sig under ' f. (J . 
Shensimajorens, numera I-Ion angenera
len Hll-Li-sengs fana. Denne ung~ offi
cer (28 år gammal), som på grund av sitt: 
modiga framryckande med Shensirövarn~1: 

till general Feng-Y-hsiangs bistånd erhöll 
sin höga llln ~imnjng, har redan "~gal 
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framträda som aspirant till guvernörspos
len i Honan, vilken general Feng, på 
grund av \Vu-Pch-fus intriger. m~lst läm
na. Som. han tydligen gått med i \Vu's in
trigspel bar han tillätits att samla en här 
på 30,000 man under sig, vilken till stor 
del utgöres av f. d. rövare fdn denna pro
vins. Naturligen begråta vi ej förlusten 
av dem, fy vi ha ännu överflöd på så-

Jarnvägen avskurits. Så fingo vi- en ny 
anledning alt prisa Herren. 

En behaglig överraskning 

mötte oss pa vagen till Yiineheng. Då vi 
som bäst i bergssluttningarna med möda 
togo oss fram på de bergiga. steniga och 
trånga vägarna, öppnade sig plötsligt 'för 
assen bred och väl banad bilväg. där 3 

1loJ/a'ng mission8sta tian. 
Fnl ll v. till b.: MIldin L ~ ndcn, doktol"innnn Maria B erg, Ester Berg, 


H.obed och Dngny BergJing. 


dana. Dl'I':\S ankomst till HOlk !) och ay
sU«cn därmed torde ej i ringa man h ~1 

bidragit till att Feng Y -hsiang skuddade 
Honan .stoftet av sina rölter slog sig ned 

och oml.:ring Peking ·med sina 30,000 
man. 

FramkomnG till Yiincheng fingo vi hö
ra, aH tYå d a gar, sedan vi farit .fram ge
nom Ho-nan, hade 5 järnvägsstationer ta
gits av de slagna I-Ionan trupperna och 

stora "agnar _med lätthet kunde kör:}- i: 
bredd. Vår häpnad och glädje blev slor, 
men varade ej så länge, ty så snart v'i 
kommo ned från bergel var trafik fl den 
nya v~\gen förbjuden för andra fordon än 
bilar. Dessa torde ej komma i gång förr
än nästa höst, då bjlvägen först hunnit 
II tstrki ekas till Gula flo den. vilket skull c 
bli samtidigt med alt Honanjärnvägen ut_o 
slräckes till samma punkt på andra sidan: 

i 
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floden. Då. så skett kan man pä något mer 
än 3 dygn komma fran Shanghai till Yun
cheng. Samma resa tog mig för 29 år se
dan något öyer 3 månader. 

I Yiincheng Immo vi alla syskonen vid 
bättre hälsa) än vi vågat "änta. Lyck
ligast syntes vännerna Landins vara, som 
just fått sin rara lilla skatt. Mormor visa
de honom med stolthet omkring för de 
nva gästerna och :lodra lillslädes,vanmdc 

r b~undrare. 

FramkoJnJla till Hoycmg 

började gästerna strömma ,in från när 
och fjärran under d.e 9 dagar jag shim

I nadc i Hoyang. innan jag begav mig ut 
, i distriktet på rnin visitationsresa till ut

s talonerna. 16 dagar nar nH de.nna vm·at 
och nu hefinller j ag mig jiimte min hust

I ru och sonen Marlin i HUllcbeng. 
Första n esö)\:cL gållclc stadcn Chenghsien, 

där stormöte hade anordnats i samband 
, med lnilt besök. Hela anordningen jiimte 

nllt jag där hörde och Si'lg gjorde P ~\ mig 
r del ~l 11ra h~bta intryck D~-l nya , rymliga 
. oell trevligt inredda kapellet, de t.vå nya, 
, stora , trevligt inredda rummen för gäster 
• oeJ.! cH rum. vilket skulle belrakffls som. 
: pastorns rum, "rar alltsammans en frukl 
: av en 5-~lrig insamling på platsen. På min 
: fråga 0111 dc voro skuldfl'ia. fick jag till 
: syar, att de hade medel öye,-, yarmed dc 
; nästa väl' hoppades kunna inreda skolsa l 
, och 4 andra sovrum. Hcd.an nästa å r hop

p::idcs de få börja egen skola. Det beh.ö
ver väl ej sägas, 'att dessa upplysningar 
Iramkallade lovets. och tacksägelsens to
ner '{dm mitt nllra innersta. . 

Ett 60-tal .medlemmar i ett 50-tat sö
kare voro närvarande.. 2 änkor i, äldern 
72-73, som av svaghet länge hindrats att 
kominå till Hoyangs !)10rmöten och vilka 
äga troend,e sön~r i 'sina h em, döples 
in~deIs b egjutning. 

. . Räddad undaJI döds/aJ'a. 

'Vid ' avresan från lloy.ang var jag b~

slut.en att besöka vår avlägsnaste' utsta
tion , Wci-chunng i vårt SV distrikt. I 
sista stunden ledde Herren mig, att ä-ndra 

resplan. J-Iade jag . följt ' den ursprungliga. 
hade jag tillsamman med den väl befästa 
köpingens innevånare fätt dela fasan as 
alt vara belägrad och beskjuten i 9 dygn. 
Ty den nan, som jag hade ämna t till
bringa där, b1ev köpingen omringad och 
beskjuten fr~n alla sidor av trupper till
hörande vårt regemente i I-Ioyang. Detta 
darför, alt den i köpingen förlagda majo
rcn med sin hat.aljon hade vägrat att lyda 
l-Ioyanggeneralens order. 

Huru innerligt tac1'sam kände jag mig 
ie.ke, då jag upptäckte huru 'överhängan
dc dcn fara V,ll', undan vHli:en Herr(~n räd
dat mig. 

Min r esa genom nordöstra Hoya11g - : 
och nästan hela Han-ch,cngdistriktet p å 
vilken jag ännu befinner mig har i stort 
sett ,'arit allt annat än uppmuntrande. 
.Mina långa överläggningar med ledrH"11a , 
fr~n alla utom en end~ utstation h a givit 
vid handen, att satan varit synnerligen 
verksam på hela detta fält, den sista tiden. 
En lång rad av syndafall ha bloltats. Ald
rig har jag förut vid besök hfir känt mi~ 
så beklämd. Herren {örba1"11lC sig över dc 
fallna! ! 

A.ler i Hoyang. 

\It få lid att fullborda uetl a brev är ej 
HHl. \ id hemkomste n frän JIanch eng-vlsi
rationen, lladc underriittc.lse n{ltt oss, att 
den lille flyktingen. Huuolf .Bergling, nätt . 
TungcbowIu och d~tl' väntade p å at! pappa 
skulle komma och håmta honom. D-et ,·al' 
ju en glådjande nyhet P;~l Sfl!i'nma gfrnrg 
som uppdraget att hämta honom syntes 
fullt uv farO l-. 

Den 'omskrivne majoren hade med sina 
lojala h-upper drivits ut ur köpingen '\Vei
chnang och !tIg nu ulmed vägen till Tung
chowfu. Förut var han rövarehövding 'och 
efter ],riget ifråga har han !Iter degra
derats till rövare: Det var som att fara 
genom eld, men Herren var en eldsmar 
omkring oss. 

På vägen till Tungchowfu sände jag bud· 
till ledarna pu ,"åra utstationer i sÖ'drf1 
distriktet, aH de skulle samlas till möt~ 
med m ig på utstationen i 'Si'teo på åter
resan från T. På S~l' sätt, fick j C'l g: tillfäUe 
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alt träHa 'och överlägga med alla ledarna 
-<lch uppmuntras genom de erfarenheter, 
som många hade gjort. Ej minst kärt var 
,att återse de under beskjutningen av 
Weichuang inneslutna ledarna och finna 
huru underbart Herren beskyddat sitt 
folk under beskjutningen. 

Nu är jul och julstöket här och jag har 
Imnu icke ens hunnit , se igenom lådorna 
i mitt skrivbord efter framkomsten. 

Vi ha inkallat alla ledarna i vårt di
strikt till bibelkurs här från den 3-15 
inst. januari. 

Skönt· att 'fela :;ig haya förebedjare 

hemma. 
Vördsam hälsning till aUa missions

vänner! 
I Hen"en - Eder 

Rob. Bergling. 

Från'när och fjärran. 
ett nyUgeu hitkommet nummer av Pe· 

king och Tientsin Times beskrives ett besök 
av deu kristne generalen Fen[/ Yu hsian.[J 

vid Tsing Hua College i Peking. Vid dett.a 
C.ollege. -yistas de ungo. män, som kiuesiskn. 
n~gel'ingen på. statens bekostnad .siinder till 
utländska, mest · amerikanska, Hirdomssiitell 
.tör att (\ .;j, l' fullborda. Sill utbildning. 

Genera.len tillbragte ej mindre än fem tim
~ nar vid li\.roverket och inspekterade allo. dess 
avdelningar. Av beskrivningen flr man det 

~ntrycket, att anstalten i alla hänseenden 

motsvarar t. o. m. ,sådana anspråk, 150m bär 

i Europa sbilla.s på. en hägre lärdoll1sanstalt. 

I auditorium höll Fel1g' ett kraftigt och 
;l,llvarligt tal till studenterna. Han sade dHri 
ol.and annat: Tsing Hua College utnjuter 

sto'rt a.nseeude i den lärda värld-en, och se
~8U jag nu inspekterat det, kan jag instäu· 
ma i de lovonl, det fått. Jag avsUir nu ofta 
från att gi;ra besök pi oli~a ,platser, ty Kina 
f'Jefinner sig verkligen i ett hopplös,t kaol) , 
och def::ta hill' sin gruud i militLlrismen. Vårn 

s oldater- ilro ulvnr. Det lir dock ej så myc· 

ket mansknpet som fastmer befälet, som bill' 
~klllden för ,JGnas 'elä,nde. Vura soluater hUn

g iva s ig åt dryckenskap, osedlighet och rof
, er i. OHic"cl'uma hÄlla stora. harem och leva 

i utsvävningar. Kunna viiI säd.\ll!l. be:5kyudll 
oss? 

J-ng har innehaft po~ten som överbefälb:l

vare i hilde Shensi och Honan. Då. rövare
skaror överföllo dessa pl:ovinsel', telegrafera
de jag tiI! beIälhavarna för de olika . trupp

förbanden att angripa rövarna, men icke en 

enda av dem rörde sig från stället.. Dö, jag 

använde kraftigare påtryckniog, varnade dc 

banditerna på f?rhand, sfi. att dessa skulle 
få tid att draga sig' undan. De nöjde ~ig ~e
dan med att plundra befolkningen pli det rö· 

varna vid sin avfitnl Hlmnnt kvar. Du la· 
g-eU8 vi.iktluc {)Ch oTdDiogem~ uppru.tLbällare 

hanc1lo. så, ko.n det ej GnDat iLn medföra ödes· 

digra. följder. I våra hem hållo. Yi hundar 

till skydd, men om dessa börja anfalla siuu 

herrar, iil' det tid på att göra llågot. Vi bålla 
en arm~ för värt skydd, men börja våra. 501

4ater att plundra oss, kunna vi ej sitta still~l . 
DoJer dessa förhållanden blir det omöjligt 

att uppehålla våra skolor. I Honan tränga 

soldaterna in i dessa, eld va bort liinlre och 
lärjungar och sätta. sig själva i besittning 
av loko.lernn.. Handel och industri kan ej 
bedrivas. ty soldaterna taga med vä.\d alla 
penningar de kunna komma il,t. Vem kan 

hindra dem? .De hu vapen. 

Det hjälper ej att vi sknffa oss utliindska 
kläder, utHindska uniformer, eller att' vi b(' 
v~ipnn. oss med uWindska vapen. Vad vi 

f?"am.för allt 7Jrhö'va iir ett n'!Jlt hjiirtu.. " 

Den 10 sist!. december återlämnade Japan 
K·iao-chow jiimte staden Tsing-tao till ,Kina. 

Denna. betydelsefulla hii,ndelse kungjordes ge
, nom att den kinesiska f\:)ggn.n kl. 12 på da· 

gen hissades över regeringsbyggnaden i Tsing. 
tao. Det var förstu. gungen linder 24, ur, 'som 
den kinesiska flaggaIl vajaue över en offent· 

lig byggnad i denna ståd. 
I avvaktan. på de j~pf\,llska m"odighetel" 

na El avtågande haue banditer samlat sig för 

att nu erhålla. ett lätt byte. Mång.."\. av sta
dens invånare beredde sig på n.tt Hy. Den 

kinesiska. regeri.ngen yar oförberedd och 

kunde ej Wmna staden beskydd utan· sökte 
i stället hejda banditerna. genom att till dem.. 
utbetala 100,000 dollars. Strax: efter 'detta 
tillsatte emelle;tid regeringe.n den' välkände 
kristne ledaren dl'. C. T. Wang SOm guvernör 
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över · proviusen Shautung' för att diirigcnom 
tillförsäkra provinsen en r:ittvis styrelse. Dr. 

Wo.i:lg mottog uppdraget lIndcr villkor, att 

provinsen skulle st.i UIAS llndel' den k r istne 

generalEm Feng YIl Hsio.ng's armes beskydd . 

Dett:l tilliits, och nu stå krist.na F;oJdater på 

vakt 'överallt och betjiina folht med all möj

lig vänlighet. Dr. C. T. Wang, den nye gll

vernilren, har under maugn. år varit cn av 

dc främsta I e(hll'n fl, inom den kincsiskn K . F. 

U. M.-rörelsel!. Flera av Kinas mest frum
stående statsm~in ä.ro nu kristna . l)rcmiär· 

ministern lV. 1V. Ycn och \)nuervi~njngsmi
ni:slcrll."j 1-Ya·lI.g Chi'ng hi(~ iiro bii.do, ~(jllCl' Ull 

kristna p:u:;tol'er. lVelZing/.on [(00, som nu ilr 

L(inas utrikesminislel', har fått sin uppfost

mn vid amcrikanska episkopalkyrkuns uni
versitet i Shangbai. Han var Kinas de1egat 
vid ' fredskoufcrcnsen i V<:'rsaille, och bar sc

dan dess varit kinesiskt si.indebllcl i Engln.nd. 

Den nyligen a.vlidnc utrikcsministern Wu 

Ting fang blev döpt såsom gosse och upp

fostrades vid S :t PllllI s College, Honkong

II:t.ni=; son TIi tt Clwo Cha val' cn :.w dc kille

siska del p-<)'ateJ'Jl:l vid fl'cuskoJ11eJ'cnscll i Paris. 

Vid dct nOJ'(lisk:t missioJlsm o t ,t i K i.ipen

hamn i maj i år gjordes bl. :1. ett uttalllUd.c
iiii- upp,'ä.ttant]e jj av ett non)i8JLl mi.<:,sioHS,.r/(l. 

med tvenne reprt>R r ntil utcr frllll varj e laud. 

för att b ··fr i.imjtl g (:! mensa mlllil missiou il ill 

tres. ~n. P:l~ inbjudan av S vens k ;l missions
.dlde t. h ölls d fl t ftirst il ,.;amm<lutriLJet i Stock

holm den 13 februari på 1<.. F. U . M:s loka.1. 

De' oliJm liindernas l'cpresenbtntel' voro; från 

"I)all ma rK. professor Torm och Jniss ion:sdirck

tor Busch; fr å n Norge missionss kref ~ rarc 
B r allOLztlRg o ~1 Madaga:;;kiu' rnissiollii l'G Jl, pm;
f'or Olsen j från Finbud il1issionsdil'd;:tor: 

'farkkanen och rnissiol1slii.ral'cn paRtor l'nasio 

och' Iran Sverige missionsdirektoi' Gunnar 

Brnnuin ocb missionsfÖl'cstå llJare J. N:yr~Yl. 

. 'ammantr1·idet öppnades av Svenska miss ions

rauets o,rdföntl\clc, mi ss.ionsdirek,tor Folke. 

Till Non.Iiskfl. mi$r;ionsnldct.s ordför:l.ude lör 
en period av tre :\r nts8. O'f) mi s. iOIl~u i rektor 

Brtindin och till vice ordförande för Snnlm:l 

IJid 111issionsdirektol" T a l'kkane-n, Helsingfors. 

. amtitligt beslöts, att ord föl':tndeposteu sklll
le · alt.(H·n'CI· lI lIi.eUan de nonli,;ka Hl n }('rno. och 

under trcårsperiode: innehavas av rcpr~setl

tanter [ör lunderna i följande ordning;' 1>ve

rige, . Finland, Norge och Danmark. Ord

uingen bestämdes med hänsyn till att ::tllm ~.in

na nordiska missionskonferensel' , vilka. J:ni~

sionsr'åuet har som en av si nit uppgifter att 

:tnordna, skola bullas vnrt tredje' :h 'i u~ nor

diska länderna i den angivna ordningen. · 

Vid sammunträdet beslöts I1tt anordna erc 

allmiin nordisk missionskonferens i 8toc:k
holm i september H125. 

Vad sekretariatet b~t. riiffar, beiilUt5, att 
dett.a skall vara permanent och icke alternera 
mellu'n li.tnuct'nu. på. fHl.mmQ ",'iloe ,>om o nlfv rt\ n . 

depost.en, dettn. för a.tt så slor ellb(\tligb({ och 

kont.inuitet som möjligt mä. vinnas inbeteL 
Till sekretemre utsåg.;; miss iolni.sekl'ct.eraren 

J. E . Lundahl, Stockholm. 
Mi s ::;ioDsl'udeLs sammllntr;itl cu .~kob h å ll a .. 

en g-:lng om :het och för övrigt n:i r ord fiJ 

randen finnc\' liimpligt att samm~uk:llln. leua

möterna. Nästa ordinaric ~a,mmantl' i id '" h:lI 

l e ~ 19~3 i Helsingfors. 

Myndigheterna i Indicn ba\o-a )III vid La.gi 

nvseväl'ua lii,tJn !vler i de strä.nga bel;tiiJl\nl Is el" _ 

som jnskriinkt Iudjamjssiouens. rörelsefrihct 

efter krjget. Ansökniugnr om pass tOl Indien 

skola Blä.dluueft.er uchandlas ' :lv Brittiska Mis.

SiOTlsl'Iidet, eHor om uet äi' fråga om mi ssio 

n:ir(~ r som varit. i I udlien, av l -nti'onelln ~fi s 

!;iOllSråuct ~ Indien. Svenskn nt iss ionil.rcr · bliva 

h lirigell om lib:Wllda meu mi ,,;;; io ll itrer . frå n 

Eng]ancl och Amerika, och i fråga, om ny ,? 

a.osökningm· inbespares på detta stitt :1\' :;cv;i.rcT 

ti d, d å d~ icke som förr beI\öva g a. till Inuien .· 

DCll lojal itclsiörklaring , som ic/": a-britti . k::t 

mis~ iolliircr må"j·.e avge, h a r på iCllm.;;t :i1Ining' 

fl'r~ n miRsionshåll fått en vidare f 01'111 uJ r ing 
än förr. Såsom förklaringen DlI :tr avfattad. 

kunna. icke lä.ngre missionärer, 80m under

skriva den, misstänkas för :ltt möjlip,·p.n i sin

l ojal i~tct gent emot reo'eringen "ilj:l, ta. parti 

t.rn ot de nn.tionell a. indiska. rÖl'eJ!'ol' l'nn. Detta 

kan vara av stor bef.yde]se för fr:lI~glingcn' 
i missionärens arbete j synnerhe t bland bil 
unde hindu er. 

Tysku missionärer fli numera ålervitndn til P. 

Indlien, om do inträda i en engelf;!-.: mi!;sions. 
tj;i Ll~ t· , .Detta medgivfl.n<le f;"1.1' snnr(liJikt icke

I 
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stor praktisk betydelse, redan till följd nv de 

engelska missjonernas dåliga ekonomiska !-:iUll· 

ning. Det eaktat bör det dock h!L1sas som 
rett vä.lkommet tecken P;L att de engelska. 

myndigheterna börja inta en mindre avvisan· 

,de st:,tudpunkt gen t emot den tyska rnis

.sionell. 

.;}'1issiouiren A. A. l\fyrberg har av K. M: t 
meddelats rätt att förrätta vigsel av svenska 

. lUderscUar i Ki Da., 

' :.> llh,~ Mi s iono.ry Heview ot tbe vVor!t'" 

m eddda.r Itl f. buddismen gör avseviLruH land, 

vinningar i li'i>rent!t Staterna., särs kilt i de 

v äs.trn.. , , .. tnterna, dill' många orienta,lcr i.il'o 

·:.unlade. Men ilven gtupper av ::nne rikanel' i 
'()lika stider' studera nu buddismen oeh sprida 

,dess lii.ror blnnd sina "Unner. Buddismens in

flytande förmiirkes i mAnga av ue nya mo

·derna t~\nkest.röHJniDgarna som' trängn iu i 
'kyrkorna. och bllddist.i::ik litteratur i ypper

lig engel:,;l'~ dräkt sprides i l'<i.ndet. Nylig' n 

.avhölls en stor högtidLghet i ett av de blid· 
<.li:t.isk:1 templen i Los Angeles för att fira 
rninoe-t nv nt;ddas födelse. Denua högtidlig. 

bet bevistatIc" av över 500 deltagare, av vilka 

må.nga. vore amerikaner. 1 (~e tal, som 'höllos, 

.gjo rd \ amerika n erna följalHle uttalande: 
»Budd is men och kristendomeu hava i sto,rt 

,. amma ur._pl"uug. :Men låt oss jiimföl'll. d e t 

trå.nga, dogmatiska, intoleranta, ju. b:lI'brr

iSka ~ralHb·ii.Oalld (! t i1\' ..~ri!)teUd..ome~,l med 
en lllll<lc BlIidda: upphoJd~t karakla r och 

jup iUlliga.. tira,. 'fiink vilka brott, som e n~ 
ltigt bi t ori(c!ll. de kl' ,i.·LU:tl.. tlcgått. Aldrig såg 

tin aD någonti~g Rl.\dant bl llud orienta.le r. » 

: J a, ä.r icke OC1::d\ c1~ttfl, et.~ tidens teck j:l l1. 
~[edendomens motmi~sion ibland de kristna 

~oIken bar hunnit ett gott stycke, och det 

t ora a.vfallet breder ut sig i den ga.mlu kris-

t.enhet.ens mnder. 

r ,Japan hur bildats en buddistisk ft'iils 

ningsanne. Den anol'drul.l' Kinder~rten, natt 

n::irb~irgen och >;.iöma.ushem~ 

I en amerikallsk lJli:ssioll!-:itidskrift finller, 

man följande samuHull'ukniug :lV vau SOIll 

man skulle kUll D;). ha. åsto.dkolllmit för de 

peDningal:, som kriget kosbl.t. 1 million mis

sionurer sklllle klin ont , ho. uts;ints på mis
sionsfältet; och IIlld~rhallits under 10 ål'; 1 

!jkohl, för en kostnau iW 40,000 dolla 1's och 1 

kyrka föl' eu kostnarJ ,l.\' 1,000 uolhns skulle: 

kLlnnf~ ho, uppbyggt~ j 1 million sUder o<::h 
bynr. 10,000 högskolor, vardcl'lt för eu kost, 

nnu av 100,000 dollars kunde ha uppförts. J 

1,000 städer kunde universitet till ett viil'Ot' 
:tV 1 million <lollan,; v:lrUeru. uppby'ggts. 

100,000 kolonier, kostanue 50,000 dollars ya\'

dera knntle ha. upprättats, 100,000 mönster
samhiillel?- efter eu kost,uua :w 100,000 dollars 

\'ardera och 20,000 sjukhus till en kosttl~d 

av 500,000 dollars per styck kunde b.1t upp

riitbs. 10 mill ioner småbam kUll,ue ha fä,tt 
~itt underhåll, i krjstna. b.nnhem efter en be

riikna<.l kostD:Hl av 500 (Jollars varuera. Ull

der G tll·. 

Viidclsbefolkniugcns antal Riiges nu var~l 

1,64G,OOO,OOO. Till namnet ;11' en tredj~del 

uiirav kristell och inemot hii.lften (kristna , 
jUllar oeh muhammedaner) tjllbc(ler ell~r ve!; 

något om Gud, Mer iin p-n fjiiJ"dedel iil' an · 

tingen hiuduer eller buddister och anta,gli

gen äro ~OO)uOo.,OOO i :I\l(]e.]es i'iirskild be

rniirkel e hednioO"ur . Hela, viirltlen iiI' IlH Up

p ' n iiir mi~sion e ll. Pl'M stant isl;:a mi :-;.<;'io lli.i

rel', s rn vEi rka i samba.nd rued mi ...;sionSSiill

sk ap i Europa, A merika, Afrika, Asien odt; 

Australien voro Hl15 24,030. Av desso. vor~ 
I 

1,041 ordinerade samt 13,719 kvinnor. An -: 

talet ord inerade inföddl1. rrli ss ionsarbctate \ 'nr: 

7,430 oell andra infi5dd;-\ mil; 'ioJJsrll ed fi rbetare: 

\"oro 5,1 45,236 - - ::lllt e ft e r en lItliin.dsk lui s-: 
sionstidning. I 

"En stor förändring nu mot förr". 

Om tältkampanje.n i Pllchowfu, meddelar 
Y. ~!6ster: 

Med tacksamhet till Gud se vi tilJbaka 
på denna tältkarnpanj, Stor,a människoska
ror samlades för att lyssna till budskapet 
om frälsningen i Kristus Jesus. Det ar en 
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stor förändring nu mol förr i människor
nas hållning vid s;1dana tillfällen. Det var 
som regel lätt förr att i hast få ihop en 
mängd folk men myd:et svårt att hålla 
dem samlade längre än till dess den största 
nyfikenheten lagt sig. Nu tog det. gärna 
en dag - ja mer om det var i en full
komligt frä.mmande by - innan folket i 
allmänhet kom sig för eller rent av vå
gade sig in i tältet. 'Men sednn hade vi 
att glädja oss åt stadigt stigande intresse 
för varje dag ända till fram emot midnatt. 
Ej litet böcker och tra]Wltcr s!\ldcs ock 
Vi hoppas alt senare få upptaga detta slags 
arbete på andra håll i distriktet. Den 
stora svärigheten är emellertid att vi sak
na ett tält. Att låna från annan station 
~lr ej alltid lämpligt. 

Tacksägelse- och böneämnen. 
Den H mars, s. 52. 
För den nya stationen i Shanchow, s. 53. 
Att Gud ville rikligen välsigna arbetet 

Shanchowdistrildel, s. 54. 
Främlingsfientligheterna, s. 54-. 
Tältpredikan, s. 56. 
Att familjen Bergling lyckligt framkom

mit, s. 56. 
Utstationen Chenghsien, s. 58. 
Missionär Hobert Berglings räddning 

undan ciöclsfura, s. 58. 

Tillståndet i församlingarna, s. 58. 

Bibelkursern-a, s. 59. 

General Feng och andra kristna ledare 

Kina, s. 5D. 

Enhetssträvandena i hemländerna, s. GO. 

AU missionen i Indien fått ökad rörelse

frihet, s. 60. 
Buddismens framträngande, s. Gl. 

Missionstidningell 

SINIM,S LAND, 
28 :uc årgången, 

organ för Svenska Missionen i Kina, 
redigerad av Nath. Högman under med
verkan av E1'ik Folke m. il. , utkommer 
med 18 nummer om året, sa.mt innehiHIer' 
uppbyggelseartiklar, bibelstudier, brev fr , 
Kina , samt ruissionsnotif';~r fdn n:ir och 
fjäsmn. 

Tidningen kostar: helt. år kr. 2; 25, 3 
kvartal kl'. 1: 75, halvar kr. 1: 25,1 kvar· 
tal kr. O: 90. 1 månad kr. O: (35: 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 
3: 25 pI" ar. 

Prenumerants:llnlo.re, som verk"tä.Ila 
prenumeration il. ni.irmaste postkontor, 
erhålln, mot insiindunde till expo av pos
tens kvittenser, kr. 2: 25 för varje 5-tnl 
ex. men då intet -friexemplar. 

Niir 5 ex. eller därutöver rekviro::rn5 
från exp., erhålles vart 6 :te ex. gratifl. 

När mindre än 5 ' ex. Lagas bör prenu
meration ske på posten. 
PnlV(~Xemplai' erhåUuli gratis fråu ex· 

peditionen. 
Redaktionen. 

Ädelstenar i Mästarens Hans Stjärna i Östern.Från lidande till seger. krona. 19:de ärg.
En kineskvinnas livskamp :tvLivpbilderJrdn missionsarbdet Omväxlande innehåll. 
Ingeborg Ackzell. Rikt illnstr.i lana av fru R. Gofortb. ·Över 40 illinstrationer. 

Pris k.r. 2: 25. Pris l In. Pris kart. 2: 25, klotb. 3: 25' 1 
5 ex. 25 % rabatt.På denna bok lii,mnas nu 

10 ex. 25 % rabatt.50 % rabatt. Ett fdtal ex. !innp8 kvar. .1 

REDOVISNING 
för medel innutna till "Svenska: Missionen i Kina" und,er februari 1923. 

272. Svenska' Alliansm.ission(~ 1l till 
A/.lmiillna missi.Qnsmedel. LindeTs Ullöerhäll 

273. E. ~) Motala 
::r,l. Svenska A.Iliansmissi:onen till m issio- , ' 1 274. G., M.otala 

lliir och fru Bergs underhl'lll 3,000;  275. K. S ., Motala 
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276. E . S .. Kristianstad 3: 75 359. Koll. i Lll~1l. 	 8 
277. Obs.! »Spnrade tobaksslnntru.·» m. ro. :':2:---, 360. A. E .. Laxå 	 20 
278. . »Herrens tionde» 	 l: 20 361- Koll. i Zinkgruvnn t4 7'::1 
281. Koll. i HAlland, Trettoudedngen 60; - 3~2. i Amweberg 10 
~2. · H. Å. 5: - ;:Hi3. » i MossbY, gm O. E., E:ulllla 20 20 
~B. B. L., Fjällglhd :':- ,364. M. P., },lossby rIO 
284. l. A., Borgen 	 50: - 36;). V. O(',h C. E. Mossby 200 
~. 	Koll. från Sl<elleftefl Stads Söndags- 366• Vid sPul'b.·töruuiug i llrånstn, gill A. 

. skola 30: - P .. KUlIlla 150: 
286. H. B, Slocl,holm 2ä:- :;67. E. S. E., Vall. resebitlrng 10': 
t87. »Ånnie» 10: - iloS. Koll. i Djulö. RatriuebolUl 3/:? 9: 30 
:!.SS. K. M. A. till A. FOl'ssbergs ulluerh . . 110:- 3G~. » i Valla, gm Valla lllfg -l/2 :l2: 
289. K. M. A:s pCDsiousl'ond till d :o 7~ : - :170. » i Köping. 7/2 	 33: 2li 
390. 	 Onämnd. ~m S. L .. Ystad 10: - 3H. Resn. Köping-Stockholm, 9/2. A. H . . !l .: 30 
291. R. O., Visby. »et.t löfte ', 25:- i.m. UngdOUlsföl'cningca Daggryningen, 

29'2. . H. V.• Visby, »taekoffcl' ») 15: - Bredestnd 225: ....:... 

293. 	 Oniimnd,. .gm L A., NOl'rköping' 13 : - 373. O. och G. O-n. DlIVbo, »en blommn. 
296. l. A.. Norrköpin g, »i sULllet för på Gunuar Folkes grav » ~:-

krans till fru Sunds bår :·) 10: - :\7-1 . Vinköls arbctsföreuing ]50: 
:297. G. N., 'ppsnla 12: - :!i5. Fam. J .. österän~ 31: 8!) 
298. A. G . • K T'lgtlall ~t. all 8:- :176. llA.-el>, Gbg- ;>0:
:!9!l. Frlm lDissiolli'lauktioncn i Lund 27/11 377. Skiirfsta syförening 57: JO 

1!122 ]60 ; - :l78. »)Ett löfte till Renen 31/10 1922») . 3: i5 
:100. . E. L, IJul1U 10: - :j7!). Ch. T .. SnltsjÖ·StoriiU~')Q 200; 
:102. "BIllOl,u llcng:w och ettöringal' ':j80. Splub ·medel fråu Iugdstorp. gm 

Hcrrens Je;;u välsig;nado namn » L. E. 100: 
fråu O. och H. K .. Lund 19: 50 3S2. O. B., Västerås, rör fric::\:. av S. L. 6: 7.", 

302. 	 S . J., Luleå, till J. Aspberg's tmJ '1'- :IR3. Å. D., Sala ~O : 
håll 2:>: - 384. Boda mfg.. gm A. J. 'j5:

304. »Onämud», gm A. E. JOO: - asS. Sparb.·medel från Kynn. gm L. N. lli: 
:~05. A. .l-s, t.ill M. Lindeu.q hemresa 20: - 386. E . P., Mal'il!stad. till Anna .Tan· 
:l06. M. (}-s, till d :o 10: zoos h(!nll'esa 50: 
307. 	 O. G-n, till d:o ;)0:- ;~8i. »Från Guds förn'tdRkn.illnlfll'e» 1,000: 
308. Syförenillgeu i pl'iistgål'dcll, Bygde:'\. 25: - 388. Husl,varna evnng~liskn 1111'~ 70: 
:Ul. R. Sthlm, sparb.'lUcdel 17 : 12 l189. A. F., Huskvarna .i: ..:.. 
:312. nUr Gnds rika förråd ») '10: - 390. S., Huskarna 1:
3111.. »Ingrid och Svante Kj.n, till »'fa{'. :l9l. D.. Huskvarna i: 75 

bror Lindens hcmrcsa» 20:- 392. Daggryniugen i K. :M. A., till Ester 
315. 	 Från ~kioptikonförevisniuS" på Vä Bergs undel'hll.ll 300; 

stcrds liiroverk 30fl 46: - ~!)3. Systedöreningen )Liljan». Vadstena 70: 
SI&.. 	 E. J., Boden, blI J. AspMrgs un- :196. Koll. i Orebro, gm S. J. 308: 2(; 

derhåll 100: - 397. Offerkuvert i d:o gom il:o 45: (12 
317. Koll. i Mattens församlingssal 4/2 i:l: 92 398. S. J . Örebro, rcsebidrag 30:
rna. »Tvä vänner». gnl W. F., Riivs:iu 10:- 399. Viisby KristI. Un~d.-röreniD till M. 
319. 	 Mödcryus Mrg 100: - Lindeus hemresa ;;0:
321. F. G. R •. Djm:sholm 50: - 401. S. T .. örobro 	 50 : 
322. E. B., Sthlm 	 50,:- 402. A. O., Nord er·iin ;',0:
324. Store Aby Ostra syfi)reJliu.~ 50: - 403. Obs.! »)Spill'ud.c tobaksslul1(nl' » m. m. 30 ~ -
:)2;;, Linneryds rufg, spal'b -merid 100: - 404. ),Herreus tionde» 1: 25 
320. Sparb.·medel frå.n Mora, gm M. S. 16: 7;1 40~. En vän i SkelJeftcår.,.till E. Sjöströmg
:127. O. Å., Spjutbygd, »Herrcns tiondc,) 20: - hemresa, jZ'm A . n. :i0:
328. K. L.. Kristdnln lO: - 406. »! Rtii]1et för blOUlIlJ()r vid Gllnnar 
:129. S. U., Sthlm GOO: - FoJkes bh'. P i> . 23: 1. ), 10: 
:]30. L. L., Sthlm, till E . Sjöstr(imf; hern· 407. Sparb·medcl fJ'än syförening: flir ·S. 

resa 	 10: - M. K. i Ulricehamn 4:i: 3.i 
331. Grytg-öls Bruks och Bys mfg 2;):- 408. HbtIl' Till Judit HllltC)vists under
!132. 	 Offerkuvert. från H-H 100: - ;jO: 
336. Koll. i Mal'iestnd. ~m. A. H. ;-,(1: 82 409. »LillR Astrids kä.rlcksgåva till mis
33,7. Koll. i Ha.sslo. gm F. A., Rl'oddel'ud 24: 96 stoneIl» gm K. B., Trauås 30: 
~. Missionsvlinner i Hassie offel'knvcl't 411- ) A .. KUUlla. a.tt anv. utir de t hii5t 

och sparb.-IDcdel till H. Anders behövs» !l0: 
sons underhåll 93: [JO 413. Lnk. l: '/4. till R. Andersons. llnder· 

339. Koll. vid missionsmiite i SkellcftetL båll . 	 300: 
Sta.ds kyJ'kn 1':a söndng-cn i Adv. 200 : - 414. Fråo avI. fru M B. KlttmcR(oro 500: 

3l0. »Onlimnu». Her]ensbYIl, ~I>arb.··medcl i: ...:.... 415. Bji;rn!) Ungd ..,förenl Dr.r till Maria 
Mi. O.. ErsOlark. s psrIJ.·lIJ.edel G: 80 HIlHkl'antz nnderhålJ 
:l42. »Oniimlldll, till miss10närcrnas hem- 416. Från KinnkrctRell. ~on·köping. »tm 

l'MOl' 	 3,000: - åminnelse av Lina Snnd, i stället 
348. Liir:ll'C och hnrn i 1i.Jg-huH Il: - fÄr blommor vifl .l!'l'aven ~,
aH. H. H. DjIJl',:holm, »en blOlllma IHt 411. »Kinaviin i Norrköping' ) . I Kor. 

GOnllal' Folke" bår ~) If> 15: å8 18;) : 
34'J. J_ oeh N H., Dnvbo. (1,:0 ll:o 10 41~. V. A, ~lriilHmiis :~ :,: 
346. KinakretselI. Umeå, 26/1 27 50 4]9. S M. Skövde. IiI} O. Oarlens un/1crh. 50: 
:~"7. Koll i Köping, ~m A . II. 25 32 420. ImmlLnuelf;k församlings un~d.-fören . , 
348. 	 A. H .. Köping, resebidrag JO Skövf1e. till O. Carlens unrlerh. 7å:
349. Koll. i Lanna. glO E. H , Hiuiugcbro 3:1 22 4.21. A. S.• Övre 'Gllerud, sporb -medel till 
350. Koll. i Fjugesta.. ~m E. O. :lO d:o :n: 51 
3.'iI. F.. C • .F.itll!'csLu, resebidrag 10 426. ) ()uHmnd», g-rn A. K ., RPir];:el'yd 1;,: 
352. Koll. i TTackvnd . . 14 42'7. »Två missionsviLnncl', Filipstnd). gm
3')8. i K Råcta 9' 50 R. B. !l:-. 
ilI).J. » . i GlIll'snång', jl'1ll 'r. B. r,o> ·PS;. ), T-T or I'eu;; (lcb 21, 
35;;. RnRsle missionsförening. l'osl~ lJidl' . lO 4:~9.. Kin"kl'ctsen, Ume.å. 1!l/2 :lG 20 
3~(,)., Koll. i ArniiR. gm iP. J. ' . , 24 ;jO 4!l0. SikolhUl'nen!'l sp81'b.-1ll del. Hejde ;,4 
~7. E. S.. Äl(!'nrå;; 20 4:11. 'M. R. He.illc 12" 
358. .Mf~ i .X.lgnd~, rc!;ebiurng . :1 4[\4. J. R. Tenhutt 	 20 .jft 
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-I3~. UugdOlllsklnsscn i OVllnruyrl1, till El· 335. F. H-u, Du\'uo, till u :o :10: 
1111 Lcnells ulldel'håll mu. Hedlluväoucrnas Allians, fÖl' deras 

F . A., Veddinge 	 lre evungelisters underhåll 300: -
Dcl 	nv fröken Lotten Hagelins testfi· ~94. Jkr>g :s, KristI. Yngl.·ful'cu. till . H. 

mente 100: - Linders verJ{sumhet ~OO: 
G. K., 	Rjörköby . ao: 395. FrAn örebro, tIll Mat'in Pettcl'sson, 
A. E ., 	 Kl'ylbo, l'p:ub.. melld :1.5: bidrag t.ill eu syma.sk,n . 40; (j:,
O. A . K., Lcrber!!,ct, lO: - 400. Fru Ebba Skyltes stitl'UhllS. fi;!' bi· 

B" I;'IU J. N., Knl.lllLOrs 3: :.-. belkv . Ynog Shi·shi, i TungshowiII 100~-
E. F., 	gill tl:o 11:0 :J: - -UD. »Till GunoDr Folkes minne i sliillet 
J. A., g' lI\ d:o d:o 	 1: 50 föl' blomlf'lor Jlit haus b1iI' J) fiir cn 
K. H ., gm d :o d :o 	 2: 5u elevs ulbildning vid MaDI.. Semi·. , 
J. F., 	I;'lII <1:0 d:o ;\:- nariet, 409: 
K . . L .. gm cJ:o (\:0 	 3:  422. S. M., Skövde, Ull dvii.n~en Moe Liti 
n. S ., gill <1:0 u:d i) :  iII i Si.nan . ;,Q;
L G., gm d:o l\ :o ~ : - -132. »Lillll Lisbets sparbösSIl» t.iIl frH Itln. 
K. A., gm d:o u:o 	 3:- Ringberg, till bjiilp för gossen ICH 
A fö):stlltlu biicl<cl' gill Ll:o l<l: ii., Aug-en , G:
]i' . R, Solleftd. 20:- ·tu. F . S. och S. W., Hn.galllnd, till :M. 
SkärCsta ,.~'IiiJ'cnin!!,. gm F. n. 28: 50 Uiug:ben! alt nllV. efter a-oltfiIlIJ. l(}() ; -
Grebo u lfg-, LiJ,l N. EngbHcks unliel'h. :200: - A. K ., Björkeryu, till M. Linucll oel! 
Felli.ug·sbro mIg'. koll. gill G L. 20: - J. Hllltqvist, att anv. efLc!' gOllt. 20: 
Till C. o(~ h E. Bloms underhåll: fdm 432. M. B., Hejue. till H. Linde\', ntt anv, 

Skede JO: -, L åmnbult 25: -. UI· el'ter gottfi unande 2~:-
rikstInI, splll'b .me uel 56: 60. S'utt· -133. J. R .. Långniis, föl' li)rnren Sie i Pu· 
åkrn mfg-. 20: -, Till :M. Lindens chow 300: 
undel'håll: från R.ii-ilteryd 40: -,. 437. N orl'snnda. MisSionSsyförening, till 
Nilsby ZOO: -, Ull'iksdnl, SI1[tl'h.-illC Bal'llhemlllet i SimIll 5{):
tIei56: 60. Till J. HultcJ'vists uno 4:18. »Föl' en fi"sål<l krnkväxt». Ilvl. M:1
<Icrhåll, koll. vill k retslllöte i Bo· J'jn. Andersson. Bl'otluetol:p, till C. 
dn 26: 58 ;j7·l; 78 B'om. att nllV. el'lcl' gottfilllll1lHle l~,: 

-160. K. F . U . K:~ Cenlralförcnltl!!', gm ~39 . A. S .. L:a Ullcvi. »lill' GnnulI J' Fol-. 
K. M. A., till M. BjörkhlJifls \111- kes minne i sliiHet fÖl' LloITll1lo)" 
del'h å ll ~OO: - på. huns båt» till en elevs ll1Hl~rlL 
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MOSE OCH HERRENS UNDER. 
Av rektor Joh. Rinman. 

På människovis räknade Mose från 
början av befrielsekampen blott med 
rent naturliga faktorer. Faraos makt 
och list å ena sidan samt Moses van
makt och oförstånd å andra sidan. 
Något tredje fanns då knappast för 
honom. 

En dag klagade han denna sin nöd 
för Herren. » Herre, allt if~ån den dag 
j a g g i c k till Farao för att tala i 
ditt namn, h a r h a n ju gjort illa mot 
detta folk.» Härpå svarade Herren: 

»N u s k a 11 d u f å s e v a d j a g 

s k a Il g ö r a», 2 Mos. S: 23; 6: I. 
Och Moses f i c k s e. Ja, han såg 

Herrens gärningar så väldiga, att 
hans utseende därav förvandlades och 
hans sinne därav omskapades. Ej un
derligt att när han mot slutet av sitt 
mirakulösa liv sjöng sin svanesång, 
Ps. go, detta är grundtonen däri: 
» Herre, låt d i n a g ä r n i n g a r up
penbaras för dina tjänare och din 
härlighet över deras barn!» 

Av människors och av egna går
ningar hade han fått se, mer än nog. 
»Dina gärningar, o Herre!» så ropa
de det oavbrutet där inne i hans inre. 

Och .vad var det som Herren sär
skilt i 2 Mos. 6: I lovade att själv 
göra? Sammanhanget säger oss det. 

I. H e r r e n lovad e ii t t f ö [
lossa sitt fångna folk, v. 6. 
Dessa löften i v. 6-8 andas den mest 
fria, rena odr övedlödand~ nåd. Och 
till grund för dem alla ligger förloss
ningsundr~t närmare beskrivet i kap. 
12. Det av Gud utsedda påskalam
met såsom ett ställföreträdande offer 
och dess blod såsom enda grunden till 

deras frid samt enda utvägen till 
deras befrielse, det var det gammal
testamentliga. h i s t o r i s k a f r ä l s
n i n g S u n d r e t, det som än i dag 
för Israel framstår som g r u n d v a
l e n för allt det som sedan dess va
rit stort, heligt och härligt inom det
ta folk och b o r g e n för allt det som 
ännu återstår av »framtid och hopp». 

Skuldens borttagande, domens upp
hävande och förnedringens avlägs
nande var ett långt större under än 
de i den yttre världen övernaturliga 
ingripandena i samband med upp
brottet från Egypten och vid Röda . 
havet. 

Det är icke en tillfällighet att både 
judendomen och kristendomen grund
lades med ett historiskt frälsrungsun
der som i enlighet med Guds. rådslut 
i båda fallen skapade ett nytt folk, 
hans egendomsfolk och församlingen, 
s·amt att dessa historiska frälsnings
under i båda fallen efterföljts av he
liga åminnelsemåltider. Ständigt på 
nytt måste dock det h i s t o r i s k a 
f r ä 1s n i n g s u n d r e t upprepas i 
de p e r s o n 1 i g a f r ä l s n i n g s u n
d e r varav ett liv i tron är samman
satt från början till slut. 

Får nu månne i vårt lit" de redan 
personligt upplevda såväl som. ännu 
efterlängtade nådesundren framstå så
som ett ständigt f u Il f ö 1j a n d e 
m e d o s s av det för alltid grundläg
gande frälsningsundret på Golgata'? 

Se detta: ,)En gång för .alla» i 

Rom. 6: 10; Hebr. 7: 27; g: 26, 28; 

ro: 10, 14; Jud. v. 3. 
I jämförelsen därmed blir för oss 
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var j e g å n g en den mest strålande 
möjlighet. Varje gång vi framgå till 
nådens tron, f i n n a vi nåd till hjälp. 

Under av nåd! Och detta »i rätt tid». 

Varje tid är" den rätta tiden sedan 
Kristus en gång »när tiden var inne 
dött för ogudaktiga», Hebr. 4: 14; 

Rom. 5: 6. 

2. H e r r e n lovad e b e f r i a 
sitt folk från tryckande 
b ö r d o r, v. 6. Det är, i tillämp
ningen härav, möjligt att vara per
sonligt fri och ändå tyngd, fri från 
syndens slavtjänst och dock tyngd av 

bördor,. vilka vi ej behövt påtaga oss 

-eller vilka vi ej förstå måhända inte 
ens mäkta att. avlägga. 

Kanske ha vi länge väntat att änd
rade yttre förhållanden skulle avlyf
ta de tunga bekymren. Vänta det 
icke! Ty i 99 fall av 100 blir du be
sviken. Men bed Herren i ditt inre 
inlägga en sådan sin tanke och san
ning, att du inifrån får kraft att kasta 
din börda på honom. »Ha!1 skall då 
s å s k i c k a», att du får »glädjeolja 

stället för sorg, högtidskläder i stäl
let för en bedrövad ande», J es. 6 I: 3. 
Du har med honom att göra, han med 
förhållandena. 

Är det nämligen ej så att vi dag
ligdags behöva komma till den punkt, 
där Herren kan få säga oss sitt: »Nu 

skall du få se vad J a g skall göra!» 

3. H e r r e n sk u 11 e t a g a d e m 
till sitt folk, v. 7. Med sin när
varo helga deras 'samliv, med sin 
uppenbarelse härliggöra deras guds
tjänstliv, med sitt ljus upplysa deras 
väg och med sin mäktiga arm beseg
ra deras fiender. De skulle ej blott 

leva i tron på utan ock »förnimma», 
att Herren var deras Gud. 

Om just dessa Herrens nådegär
ningar mot sitt folk i samband med 
förlossningen ur Egypten säger Je
saias: »Därför att han älskade dem 
och ville skona dem, därför förlossa
de han dem. Han lyfte dem upp och 
bar dem alltjämt. Han lät sin här
liga arm gå fram vid Moses högra si
da. Så ledde du ditt folk », Jes. 63: 7, 

9, 12, 14· 
Detta är att »förnimma» att Her

ren är vår Gud. Att han älskar oss, 
kan något under jämföras därmed? 

. Att han vill skona oss, lyfta upp och 
alltjämt bära oss, vilka övernaturliga 
företeelser i den sinnliga världen kun
na likställas därmed? 

Och undret blev ej heller mindre 
därför, att »Gud lät sin härliga arm 
gå fram vid Moses högra sida». D. 
v. s. att Gud ofta bevisar sina mäk
tigaste nådegärningar mot oss i sam~ 
verkan med någon sin tjänare. Gud 
är den undergörande parten, redska
pet blott den användbara parten. 

4· H e r r e n ' s k u Il e 1y c k l i g e n 
f ö r a d e m t i 11 m å I e t, v. 8. I för
ra fallet, v. 7, var det folket som fick 
Herren själv till sin allsmäktige Gud. 
I detta fall, v. 8, är det Gud som får 
»ett folk för sitt namn». Ty märk att 
målet dit han förde dem var djupast 
sett icke och i varje fall ej då löftes

landet. Själv säger Herren därom: »! 
haven själva sett huru jag burit eder 
på örnavingar och f ö r t e d e r t i 11 

mig»,2 Mos. 19: 4. 
Där ha vi underverkens innehåll 

och syfte. Om han för oss genom 
djupa vatten såsom på torr mark, om 
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han leder oss - till en bitter Mara
brunn som han sedan gör söt, om 
han »låter oss hungra och giver oss 
manna ;;, om han tillåter amalekiter 

att hejda och bekriga oss under vä
gen och därunder ger oss seger, så 
är det allt för att vi skola »förstå i 
vårt hjärta » (5 Mos. 8: 5), att »eder 
har han fört - a t t I s k u 11 e n b 1i
v a -h a n s a r v f o l k», 5 Mos. 4: 20. 

»F Ö r t e d e r t i Il m i g. » Det 
utgör förklaringen till många dina 
och mina förödmjukelser, svaret på 
ofta -uppkommande varför. Sannerli
gen d-et behöves - »mäktiga hans un
de.r ) för att från våra villovägar fö
ra oss tillbaka till honom själv, till 

); h a n s egendoms förlossning, h a n s 
härl ~ghet till pris ». 

I dina vingars skugga 
Blott där _har hjärtat frid. 
Blott uti Din gemenskap 
Jag härdar ut i strid. 
Du, Herre; vinner seger 
Och Henderna fly, 
Du bär mitt hjärtas bördor 
I nåd var morgon ny. 

(U r »H erre n skall göra HIld e !' ibl and eder ,_) 

Ater hungersnöd _i norra Kina. 
Den svåraste i mannaminne. 

Vintern 1920-21 hemsöktes, som 
vi minnas, stora delar av Kina aven 
fruktansvärd hungersnöd. Förbrända 
stodo åkrarna vida- omkring. De små 
lantbruken voro övergivna. Man såg 
fattiga föräldrar, som flydde från de 
hemsökta områdena för att söka räd
da sina liv, binda sina barn vid träd 
för att förhindra dem att _följa med. 
De hungrande människorna avskala

de barken från träden för att få något 
att stilla sin hunger med. 

En storartad hjälpverksamhet igång
sattes, i vilken även Sverige deltog. 
Stora skaror räddades härigenom från 
hungersdödens hemska fasor. 1- detta 
räddningsarbete deltogo svenska mis
sionärer på ett mycket aktivt sätt. 
Flera gåva så ut sig i detta arbete, 
att deras krafter fullständigt -brötos 
ned. De kinesiska myndigheterna ha 

också uppskattat detta och med ord
nar belönat flera av de svenska mis
sionärerna. 

N u når oss än en gång den sorg
liga underrättelsen, att just dessa _om
råden, som 1920-2 r härjades av 
hungersnöd, återigen · stå inför en 
nöd lika svår som den föregående. 
Det anses t. o. m. att den nöd, som 
kommer att vara rådande denna vår 
och försommar, blir större än den fö
regående, ty ~u har folket intet sam
lat i magasin e1ler la~or. Sekretera
ren i Svenska Missionens i Kina Mis
sionskommitte på fält'et, pastor J. Th. 
Sandberg, skriver i br-ev, daterat den 
8 jan.. -1923; »Här äro vi nu mitt in
ne i vad s o m h o t a r a t t b l i d e n _ 
s v å r a s t e h u n g e r s n ö d i m a n
n a m i n n e dessa trakter. En 
mängd människor äro utan livsuppe
häUeoch framtiden är mörk. - Snart 
stirrar hungersnöd tusen i ansiktet.» 

En av de kinesiska myndigheterna 
utarbetad utförlig rapport har av pas
tor Sandberg hemsänts. Av denna 
framgår, a t t i o m k r i n g 2, 5 o o
b y a r 2 5 7,2 9 9 f a ro i l j e r stå in
för hungersnödens hdtand~- verklig
het. De undersökta områdena sträc
ka sig från provinsen Shansis södra 
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del och norr ut samt även in på an
gränsande områden. Av den detalje
rade rapportens skildringar framgår, 
att läget är högst allvarligt. Nöden 
är redan så stor, att människorna be-

A·Mu 1) . )J e, uhr'I/". 

Fn/"//- lUll/ !/("/"S11.iidcn .1 fJ21. 
Uos"e med förfrl1sna föt.t,:!" . 

gynt tillgripa bomullsfrön, bark och 
växtrötter för sitt livsuppehälle. Till

.ståndet under den instundande våren 

anses komma att bliva så ohyggligt, 
att det ej kan beskrivas. Ifrågava
rande trakter hemsöktes åren 1920 

-2 I av hungersnöd och ha ej ännu 
hunnit att återhämta sig, än mindre 
hava några förråd kunnat samlas. 

Under loppet av tre år kommer allt
så hungersnöd till samma trakter två 
gånger. Befolkningen är också all
mänt utblottad. Några rika, som 

skulle kunna ställa sina medel till för
fogande, finnas ej numera. 

Då en stor del av detta hungers
område ligger på Svenska Missionens 
i. Kina fält, där nu svenska missionä
rer under 35 års tid arbetat, är det 
givet, att vi icke kunna låta detta 

nödrop från våra representanter där
ute förklinga ohört. Det skulle vara 

för dem ett oerhört lidande att få stä 
med tomma händer mitt ibland ett 

hungrande och döende folk, åt vilkets 
räddning och välfärd de· vigt sina liv. 
Därför kunna vi ej annat ä~ a·tt 

bringa denna fruktansvärda nöd till 
mera allmän kännedom bland vårt 

folk. Trots de svårigheter, vi själva 

ekonomiskt kämpa med, finnes det 
säkert mer än en, som av villigt hjär
ta vill vara med om att dela med sig 
något av allt det vi ändock så rikligt 
äga åt dem, som därute hungra. Så
dana gåvor få dock ej på · något vis 
förminska de gåvor som bruka givas 
till missionens egentliga löpande ar
bete, vilket i så faU kunde ko~ma att 
mer eller mindre avstanna. 

De som behjärta denna sak, kunna 
insända sina gåvor till S ven s k a 
m i s s i o n e n s i K i n a e x p e d i

tion, Drottninggatan 55, 
S t o c k h o l m. Redovisning för så
lunda inkomna medel sker i Missions
tidningen S I N I M S L A N D. Med
len utsändas utan dröjsmål genom te

legrafremissa till Kina. 

Stockholm den 14 mars 1923. 

Kommit ten för Svenska Missionen 

i Kina. 
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Den, 14 mars. 

S. M. K. firade sin årliga böne- och of
ferdag den 14 mars på Stadsmissionens 
lokal i Stockholm. 

Mötet, som var talrikt besökt, pragl<l
des aven god och stilla ande. Efter någ
ra inledande ord av sekreteraren, som 
med ledning a v Ps. 22 pekade på korset. 
som missionens grundvCll och kraftkälla, 
talade missionär Augusl Berg om evan
gelii fiskafänge och lyckan av fltt få "ara 
med i denna härliga uppgift. Väckande 
och manande ljödo hans ord till de unga, 
alt ställa sina liv till Mästarens förfogan
de, pa det att Han måtte få göra dem till 
människoIiskare. Gripande allvarligt lade 
han också de närvarande på hjärtat att 
tänka på, huru fåtalig den kämpande ska
ran .därute nu var och huru väl den be
hövde stödjas av missionsvännernas ut
hålliga förbön och kärlek. 

Missionär Oscar earlen talade med lec\
ning av Pauli bekännelse: »Jeslls Kristus, 
vilken jag tillhör och vilken jag tjänar» 
om glädjelJ,. ja saligheten a y att fjäna 
Kristus. Att tillhöra och tjäna honom in
nebär en alltmer stegrad glädje. Ju mer 
vi lära l{änna honorn dess dyrbarare blir 
han för våra hjärtan och desto mer lwm
ma vi at,t längta efter att allt fåstare vara 
förenade med honom. Likt slaven i gam
la förbundet vilja vi säga: »Jag älsl.:ar 
min husbonde, jag vil'l ej utgå frL» 

Härefter vidtog den egentliga bönestun
den. 

Dessförinnan uppläste sekreter"ren ett 
h':Hsningstelegram från dr och fru Fries, 
Geneve, vilket just inkommit. De sände' 

. mötet följande hälsning: »Med Eder i tack 
oeh bÖfi» och citerade EL 3: 21: »Honom 
tiWlör äran i församlingen och i Kristus 
Jesus alla släkt,en igenom i evigheternas 
evighet Amen.» 

En skriftlig hälsning från fru Nanny 
Rinman hade också inkommit. 

Den var av följande lydelse: »Innerlig 
kärlek från elen gamla sjuklingen, som 
skulle så gärna - giirna vilja vara med. 
- Förtrösta - tortrösta - tör!rösla!!» 

Det bibelord, hon sände, återfanns i 

Jer. 51: 46 och var av följande Iydels~: 

»Varen icke (örsagda i edra hjärtan, och 
frukten icke [ör de olycksblld som' höras 
i landet, om än ett olycksbud kommer del 
ena året och sedan nästa år ell nu" 
olycksbud, och om än våld råder på jor
den och härskare sld,. mol härskare» 
Det ordet lästes lvå g~lngcr och gjorde ett 
märkbart djupt intryck: p& alla de för
samlade. Det var ju som ett j,)udskap all
deles direkt från Gud till oss, tyckte vi. 
just i det läge, vi hefunno oss såsom en 
lI'Iission. Ja, det var viirt alt lwmma me(\ 
till "{Il' bönestund bara för aH höra det 
budskapet. 

Den bönestund, som nu följde, hlev 
stilla och mäktigt allvadig. Amnen för 
h.H'.k,s~jgel e och fö 'l'bön lästes med kortare 
mellanrllm, ullrler det att de försam1ade 
i tyst bön buro fram inför Gud sin tack
sägelse och sin åkallan. Däreftel" Wljdc 
en bönestund: i vilken flera av de när~ 
val"ande deltogo. Det hela avslutades med 
sången: »1 himlen inför LUlllnets tron». 
Efter supen avslutades mötet av kommi
nister Lindberg och flera sånger sjöngos, 
som v~inllde och stämde "åra hjärlan. 
:Mötet var ~iirsldlt lyckligt i att ~iga många 
[lt Herren helgade s~\llgröster ibland sig, 
som under aftonens ~opp tjänade men. siu 
gåva. 

»Fulll}Qrde sä Herren },rafteligen varje 
godhetens uppsåt och trons verk, P~l det 
alt vår Herre Jesu namn må bliva för
härligat,» 

N. H-Il. 

Jag kände mig i dödens P0/,/(II' och 
kände dödens allvar. .Jag märkte under 
denna lid, huru litel man i s(ldana stun
der kan använda av det som man i det 
{riska til/ståndet kan {öra så bittra strider 
om. Hela mill religiösa medvetande 'inne
höll bloll en t(wke och en bild. Tanken 
var: Gud mill [ader, och bilden var: Jeslls 
i Gelsemane. Jag kunde icke använda 
mer och kände mig icke heller behöva 
mer, i della uppgick {ör mig tid och 
evighet. 

p o n I Il S W i k 1l e 1'. 
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Välkommen åter. 
Fröken F. Prytz skriver vid framkomsten 

till Ylincheng i enskilt brev: 

Här var prytt med flaggor, lyktor och 
))Yäll,ommen at e]'» över ingången till 
\';\rt nya förmak och matsal. Maria fick 
ihop hela sin slora skara i en hast och 
stämde \IPP: »Välkommen hem»), flickor
na !';jöngo köl'en p:'l ~ver'lsl(~1! .1:1, det v~r 

delta döptes 12 personer. Efter detsam
ma ",\l' välkomstfester. Puchow försam
ling sände 3 bröder, som varit med på 
presbyteriet i Chiechow hit för att väl
komna migl Det rörde mitt hjärta djupt. 

För att se på vilken ståndpunkt elever
na nu befunna sig och för att finna ut, 
huru "i borde ordna allt för nästa ter
min, hörde jag på en dag i varje klass, 
börjande med småskolan L Lärareperso
nalen mc\ste ökas ' för alt arbelet skall bli 
tillfredsst511ande. En lärarinna, »Vårblom
11'1 !'IM », SOl\\ l\.'I<\ria anställt, hur o.y familjc-

Jo',,/() .11r"·'o, XV';Jl, 

})iira.·rcpe·rsonulen vid 'emi'na'r iet 7~ö"'ltcrrnJnen 19:?2. 


Fr. vii nsJpl': F·ru U ei, fröken Liu, herr ' -ang, hen och fru Suell 

samt sående bakon) : Frida Prytz ocl'! Marin NyliIl. 


glädje, stor glädje. Sedan hälsningar ut
byUs, måste jag ju se allt nyH. För mina 
~gna två rum är jag så innerligt tacksam. 
Det är så s1,·önt slippa höra papperstaket 
ramla vid den minsta vindfläla, det är nn 
gipstak. . I stället för vinddörr är det nn 
en »)llthindsk» dörr och mellan rUIlnncn 
en ordentlig vägg i st f. en pappersvägg. 
Bada rummen äro målade i gult med en 
verkligt artistisk bård vid taket. Det ger 
en sådan ){änsla av ro och ·vila. Det basta 
av allt är, alt här får jag möta min Fräl
sare i ordet och bönen. 

Jag hann just hit till stormöte l. Vid 

hinder måst säga återbud, men vi ligga i 
underhandling med en annan. Vad den 
andliga delen av arbe.tet beträffar, behö
ves myckett förbön. 

Den 26 dec. slutade regeringens flick
skola här. De bruka eljes läsa till medio 
av 12:le kin. mån. Om dc alls kunna bör
ja, blir det ej förrän den 21 :sta i 1 :stn 
kin:. mån. Lä.rarna ha ej fått 'Ut sin lön 
på :-3 nl'~Ill., lärarinnorna endast halva un
uer denna tid. Med undantag av Yen 
Djoh-i, som var elev hos oss i Puchow, 
är ingen lärarinna anställd för nästa bro 
Ku har brödpriset sligi t från 120 till 130 
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kasch per skålpunu. Elhel och jag voro 
utI' i en by i går. Där ha redan sju [<1

milj er intet alt äta, i en' annan by '5 Ii 
därifrån sakna 20 familjer n~'got aH uppe
halla sig med. Fälten, som eljfs bruka sU, 
gröna vid c1elHul tid, ha på många ställen 
ej e tt grönt strå. Allt ~ir torrt och dystert 
grått. Vi gå säkerlig'en en mycket allvar
sam tid till möres härute. Gören vad I 
Jwnnen för alt lindra den oerhörda nö
den! 

* 

En glädjande utveckling. 

}fissioniir Carl l3lom. meddela!': 

))Min hustru och j,ag ha j,usl bemkommit 
' från Chingto\',', nulstation tiU Chiehdl.Ow, 
där vi av.!agt e tl mycket uppmuntrand e 
besök. De'n lilla gruppen <lY kristna diir
städes har lInu T ~lre t blivit orgauiserad 

Som en själ\'sl ~ nc1ig rörsainling fr;',n ll1()

derIörsal11ling ~ n Chil'chow. O'h nu HY

sldljdes dc t\'{i ctiakollcr. som tidi. 'tare bli
vit valda, o(:h ~ tl för. amlingsriid v;'1Idc's 
varför, de nu iiga JulI sjål\"sIS'Telse. En 
god ande vilar ön'r c1es:a nkb lliti~J;:::t 

lantbrukare, \"ilka gi, a rikligt tUl arb -te t 
i församling n om man lar hiinsyn till de 
hårdn tidl.rn a , 
N ~Lgot, SOIll ,'i siir::;ldll g~,,·o akt pii "."lr 

det anlal k\"innor som kommo fr~lB c~ UH 
8 km, avhlgset bel ägna bY:J r , medförand e 
matsäck i kurg. TV~1 gamla kvinnor, den 
ena mellan SO och GO år och den a ndr,\ 
närmande sig 80, begåyo sig i vä ~)' vid l1io
tidcl"\ i går afton t fter kvällsmölet vid ske
net BV CU papperslY'kt a på "in 5 'km. langa 
promenad hem. .i\, en '01'0 rä lt S~l milngu 
Ul1ga mbinniskor nä r varande. Två unNa 
män, e ~ever i Yunchengs (kristli.ga) högre 

foll,sl,ola, begärde dopet och blevo :mlag
na att döpas i Chiehcho\v. ~n kvinn~ 
blev invald i församlingsd,det, hustru till 
en av diakonerna, och vi äro så glada att 
just hon blev vald, ä\'cnsom för den ställ
ning j.;:-Yinnorna intaga j församlingeh.» 

Fäst, o Je.~u,<;, ditt öga så på mig', alt 

jog icke är i slånd Q'Il draga mig LIndan 

eller vända min blick ifrån dig och så 
bliva förvirrad , Ty IIlom dig finller jag 

i he(a den vida världen ingenting fast och 

osvileligl, och den, som på. lidens och 

människolankarnas svallande hav i cl.' c 

skall bliva förbryllad och vilsen, måste se 
på dig. 

p o n t 1/ ,s lY' i Je ner, 

Tacksägoelse- och böneämnen. 
l Illngnsn(')dcn i Kina. s. nl). 
För "i~lsigllels > el. 14 mars. 
Alt Frilla Pr~'lz ly kli/Il framkommit till 

sill arbe:tsfä It. s. 71. 
Fi'Il' del k\"innlig;'l semin;lri ct med dess 

ö\"ni npsskola. s. 71. 
För dE"1l ghtdj'HH.I utve klin Cfen Ching

tow, s. 72. 
Bedjen för mission;) rern[.l ctc. 

TTisa ti(lningen fÖ/j' edra vlin

nm' och bekanta och ttpp'rnanct 

deJn att prenumC/j"C1"(l, å . den
sa1nmal 
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