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Guds barns trygghet. 
Herren gal David seger (beva

rade David, eng. ö/vers.), hvarhelsl 
denne drog fram. 1 Krön. 18: 13. 

Huru trygg är icke den människa, som står 
under Guds osvikliga beskydd! Davids fiender må 
rasa emot honom, de må uttänka listiga och onda 
anslag, de må hopa sig omkring honom för att för
därfva honom - de kunna dock ej nå honom, ty 
han omgifves af den mur, som heter Guds skyd
dande eller tillstädjande vilja. David vandrar näm
ligen på den honom af Gud anvisade vägen. Han 
följer den gudomliga planen för sitt lif. Han kan 
med full tillförsikt lita på Gud, emedan han lyder 
honom. Det är därför, som fienderna äro beröf
vade all makt att skada honom. Åter och åter 
tyckes det, som om deras öfverlägsna antal måste 
besegra honom. Men gudomligt beskydd trotsar 
alla mänskliga beräkningar. Och ehuru Davids lif 
fortgår under nästan ständiga strider, betecknas det 
ock af ständiga segrar, för hvilka äran tillkommer 
Gud allena. 

Liksom David omgifvas vi af fiender, talrika 
och mäktiga. F rån det nya lifvets början, ända till 
dess löftena om den himmelska härligheten äro upp
fyllda, fortfar vår mäktige vedersakare att bestrida 
oss hvarje tumsbredd mark. Och blott den är trygg, 
som alltid och allestädes har det medvetandet, att 
han är på den plats, Gud anvisat honom. Så länge 
vi icke afvika från hans viljas väg, få vi taga fasta 

på och erfara samma skydd, som kom David till 
d el. Ty vi hafva många löften, att Herren vill 
vara nära dem, som gå framåt i lydnad för hans 
kallelse. 

Stuart-Holden (The Christian). 

Våra jul- och nyårspresenter. 
Den till formen välkända julIådan gjorde som 

en trogen och välkommen vän ä/ven denna helg sin 
påhälsning här och infann sig i god tid, jämt 8 
dagar före jul. 

Vi räknade det denna gång nästan som ett 
under att få hälsa den välkommen - af skäl, som 
lätt förstås, och vågade knappast tro på verklig
heten däral, förrän vi sågo den anländ hit. Och 
öppnas måste den, fastän julaftonen ej var inne. 
Man tyckte sig åtminstone ha rätt att "klämma" på 
klapparna i förtid. Och där ej känslan gaf oss för
vissning, kom oss lukten till hjälp. O , hvad kaffet, 
sockret, chokladen, blåbären och karamellerna luk
tade godt, bättre än den finaste parfym! Och hvad 
det smakade sedan, när julen kom l "Gud välsigne 
Stockholms -, Dufb!) - , Norrköpings -, Styre
stads - , Tranås' - ,Orebro -, Lanna -, Skellefteå 
och andra vänner"! - sprang därför från djupet 
af våra hjärtan. 

Vi som näppeligen trodde. oss få någon julro 
för de myckna röfvarna i trakten, ha fått fira helgen 
i den största frid, värmda af mycken kärlek från 
många vänner. 

Men äfven nyåret medförde för oss ö/verraskande 
presenter, som - jag hoppas ingen tar illa upp, 
hvad jag nu säger - gladde oss ännu mer. Sent 
på nyårsaltanen kom ett bref från en vår diakon, 
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Äter tillryggalades en dagsresa mot väster, och 
så befann jag mig på den lilla idealiska utstationen 
Hsiao-i, tillhörande Pucheng-distriktet - en oas i 
den andliga vildmarken. Arbetet där förestås af 
fröken Ingeborg Ackzell, hvilken Herren tydligen 
danat för denna tjänst. Ej för intet fick hon först 
verka sin Herres verk som lärarinna ensam på Björk
vik långt borta i skogen, hemma i det svenska 
Sörmland. O, att hvarj e Guds barn ginge i af 
Herren beredda gärningar! 

Lördagen den 22 jan. reste jag vidare till "det ber
giga Pucheng", som ordspråket lyder, f. n. röfvarnas 
förlolvade land. I vagnen satt jag och bad Gud 
att i händelse af ölverfall kunna la emot röfvarna 
på det mest effektiva sätt. Min text hade jag klar, 
och de två silfverbi!ar, jag ägde, skulle de gärna 
få taga, blott jag först en stund för dem finge pre
dika Jesus Kristus och honom korsfäst. Dock syntes 
inga röfvare till. En stor glädje bereddes mig, då 
jag på .aftonen välkomnades af min gamle vän Hugo 
Linder, han~ maka och lille rare Lennart. Vid fru
kosten nästa morgon komma två sparfvar inflygande 
genom en öppning olvan bjälken i väggen. Hvad 
jag härm ed ville säga är, att våra syskon i Pucheng 
behöfva ett rymligare och bättre hus att bo och 
arbeta i. De behölva ock ett större kapell och 
framför allt Guds folks ständiga förbön er, där de 
stå så att säga i deu främsta stridslinjen. TiHsam
mans med en stab af infödda medhjälpare utföra de 
på denna vidsträckta teg ett synnerligen betydelse
fullt, vägbrytande arbete, bland annat genom tält
predikan. På söndagsmötet i Pucheng hade jag 
glädj en få tala till de församlade öfver den gamla, 
men dock alltid uya texten: "Se, Guds Lamm, som 
borttager världens synd". 

Nästa onsdagsafton var jag åter i Tungchow, 
nu för att anhålla Om bro Nils Svensons personliga 
hjälp vid anskaffandet af ett större predikotält, som 
vi tänka köpa i Am erika. Ett varmt tack till de 
vänner, som gifvit penningar för ändamål'etl 

Efter 1'/, dags färd mot norr inträffade jag den 
28 jan. i Hoyang och hade nöjet återse våra kära 
syskon Robert och Dagny Bergling, deras lille hurtige 
Rudolf, frök en Emy Ohrlander samt medarbetarna_ 
Broder Robert B. utför ett intensivt arbete. Utom 
församlingsvård och ev.angelistverksamhet har han 
opieasyl, gosskola och industriskola. I Hoyang och 
Hancheng - hans förra station - där fröken Anna 
Eriksson f. n. utför det så betydelsefulla arbetet att 
utbilda bibelkvinnor, finnas tillsammans omkring 300 
församlingsmedlemmar. På söndag f. m_ den 30 
hade jag åter förm ån.en få tala ordet till rätt många 
i Hoyangs kapell. A fven delta är för litel. Samma 
e_ m. började vi gem~nsa:mt bedja om medel för 
dess utvidgande. De små töserna i fröken Ohr
landers flickskola vo ro synnerligen uppmärksamma 
und er predikan. Gud välsigne dem! 

På måndagen gick jag på nytt öfver Gula floden 
och hvilade öfver natten i staden Linchin i vår pro
vins Shansi, där broder Axel Hahne har en utstation. 
Därifrån besökte jag syskonen i Ishih, som just höllo 

• på att rusta i ordning för det kinesiska nyåret. Sex 
stora regeringsområden (el. hsien ) höra till broder 

Hahnes distrikt. Efter höstterminens slut -_ .. br_ H. 
har uäml. också en gosskola - har han hållit en 
bibelkurs, däri ett tiotal kristna från Chiehchow haft 
förmånen få deltaga. En liknande kurs - dessa 
kurser betyda mycket för fö rsamlingens tillväxt inåt 
- skall, v_ G., hållas där under mars månad. F rök
narna Forsberg och Björklund bygga nu om sin · 
flickskola, som lofvar att bli förträfflig. Flera flickor 
från vårt distrikt få begagna sig af densamma. Broder 
Hahne höll på att underhandla om inköp af det 
hus, de bebo. Måtte allt lyckas väl! 

Den 2:a febr. var jag åter hemma hos min kära 
hustru, som, Gud vare lof, var frisk och kry. 

Jag har under min resa fått se något af Guds 
väldiga gärningar under det sist flydda kvartseklet. 
Vårt arbete är icke fåfängt i Herren. Honom vare 
å·ra från nu och till evig tid! 

Som svar på bön har Herren gifvi t oss i Chieh
chow en my cket skicklig lärare i modersmålet, herr 
Ch'ij (Tjuu), som förr varit ämbetsman. Sin unge 
son har han med sig hos oss, och dennes barn
hustru har han sändt till missionens flickskola i Isbih. 
Bedjen, alt han må bli verkligt frälst! 

Vår folk- och mellanskola är nu åter i gång 
med ganska många elever. Bedjen, att de alla må 
vinnas för Jesus oeh bli pelare i hans församling! 

Chiehchow (Haichow) den 10 febr. 1916. 

Henrik Tjäder_ 

EH och annat om Herrens strider 
i Pucheng-distriktet. 

Det allmänna uppvaknande, som Kina under de 
sista åren fått bevittna, Edinburgkonferensens upp
rop och dess fortsättningskommitteers utredningar, 
tidens tecken och känslan af folkets andliga hjälp
löshet, det ena med det andra har led t oss här i 
Pucheng att alltmer inse vikten af att vidtaga kraf
tiga ansträngningar i och för vårt fälts evangeli
sering. 

Den välsignelse Herren gilvit åt flera icke blott 
korporationers utan äfven enskilda kvinnors och mälls 
bemödanden i denna riktning, ha varit min maka 
och mig en uppmuntran till att inför Herren öfver
väga, hvad som möjligen kunde göras för denna sak 
inom vårt eget distrikt. 

Så framkastade min hustru under sommaren ett 
förslag till fru Olsson angående medverkan vid större 
möten för kvinnor. Det möltes med varmaste sym
pati_ På det härliga Blomsterberget utgjorde helt 
naturligt höstens arbete målet för våra studier och 
ämnet för mången rådplägning. Efter hand mognade 
den planen, att vi skulle med utnyttjande af alla 
våra resurser 'göra en "framryckning längs hela Jinien"" 
och angripa själafiendens förskansningar på alla de 
ställen, där vi ha stationer_ Dessa kunde då tjäna 
som operationsbasis. 

Sedan vi af Herren fått visshet om att planen 
var af honom, gingo vi till verket med förberedel
serna. Först värfvades broder J. Olsson jämte hans 
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kolportör och bibelkvinna. V åra egna evangelister, 
af hvilka ett par nyligen under en månad fått ut
rustning vid broder Olssons bibelkurs i Yuncheng, 
samt bibelkvinnorna ombådos att "hvässa sina svärd" 
och "fylla sina koger". Det stora tältet sattes i 
fullgod t skick_ Ett stort standar förfärdigades. På 
dess hvita duk, inramad af en bred, svart list, voro 
stora, fint skurna skriftecken af sammet uppklistrade, 
inbjudande till tältpredikan. Lärare anställdes med 
uppgift att skrilva affischer för uppklistring i stä
derna samt inbjudningskort, sam på bistationerna 
skulle af missionsarbetarne utdelas i hemmen för kvin
nOrnas räkning. 

Men planen omfattade ej blott evangelisations
'Wrksamhet bland hedningarna. Broder Olssons sär
skilda uppgift bIet at! hålla eftermiddagsmöten för 
det andliga lilvets fördjupande bland församlings
medlemmar och katekumener, tillhörande resp. bi
stationer. I syfte att få skaran mangrant samlad 
och för att få stillhet vid mötena, utsände vi inbjud
ning till samtliga församlingsmediernmar att under 
mötesdagarna vara min hustrus och mina gäster. 
Detta visade sig också ha åsyftad verkan. 

Som kampanjen skulle bli långvarig och arbetet 
ansträngande för både kinesiska och svenska arbe
tare, och då det gällde att kunna insätta full arbets
kraft på hvarj e ställe, insågo vi, att förplägnings
frågan måste ordnas på allra bästa sätt. Vi från
gingo därför seden att gifva matpenningar åt de 
kinesiska arbetarne (då kinesen i regel gärna äter 
klen kost, blolt han kan spara in några slantar). I 
stället anställdes två kockar för den kinesiska mat
lagningen och en för den svenska. Kinesisk köks
attiralj fanns redan på bistationerna, och för den 
svenska sörjde min maka. He nnes uppfunna kok
spis: en järnplåt med en krage, hvarpå spisröret 
sattes, var lätt aU både frakta och inmura, och den 
medförda proviantlådan lämnade intet ölrigt att önska. 
Hvarje dag kunde vi sedan på bestämd tid sätta oss 
vid ett viii dukadt bord, alldeles som 'hade vi varit 
hemma. 

Bud hade också sändts angående bönemötens 
håIJande på hvarje station - den viktigaste af all 
förberedelse - och jag har anledning tro, att det 
bads mycket för våra möten. Vi, missionärer, känd e 
också, att utan Herrens särskilda nåd och hjälp 
skulle hela företaget bli omöjligt. Denna del af lan
det hade nämligen under de senaste månaderna 
blifvit härd för ett röfvareväsen, hvartill man till och 
med i dessa trakter icke sett något motstycke. En 
kort skildring skall gilva läsaren en inblick i läget. 

Revolutionen mot mandschudynastien år 1911 
utfördes här i Shensi genom en massa äfventyrs
lystna och löst folk, kanske till största delen !rån 
Pucheng. En del af dessa "soldater" rymde sedan, 
medtagande sina moderna gevär j andra afskedades. 
De djärfvaste samlade anhängare och blelvo rykt
bara röfvarehöfdingar, som i sina ofta förskansade 
hus förde ett gladt Iif med sina kamrater på bekost
nad af de förmögna på landet, hvilka de ständigt 
beskattade. Då våldsdåden blefvo outhärdliga, till
kallades militär. När denna ankom, drogo sig röf
varna för tillfället in bland bergen lör att åter komma 

fram, så snart militären aflägsnat sig. Förra "åren 
hitkom en öfverste, så oduglig SOrr). ledare, att röf· 
vame ej ens brydde sig om att fly. Bataljer leve
rerades, och i dessa var det i regel militären, som 
kom till korta. Som den kinesiska regeringen alltid 
är i ekonomiskt trångmål och ammunition således 
icke kan bestås för skjutölningar, förlorar den kine
siske soldaten i känslan al sin olörmåga lätt allt 
mod j han saknar också ambition och fosterlands
kärlek. Men i öfvermod mot folket, roffning och 
plundring på sina förläggningsorter visade sig sol
daterna minst lika goda SOm röfvame. Då till sist 
oskyldiga personer längslades och an-ättades på 
blotta misstankar, insågo myndighe\!,ma nödvändig
heten al att få militären härifrån. Olversten lolvade 
att draga sig tillbaka på villkor att staden gåfve ho
nom en bra rekommendation till provinsens militär
guvernör. Stadens myndigheter afsände nu en skrif
velse med innehåll, att som sagde ölverste ådagalagt 
en så eminent förmåga och visat ett så outtröttligt nit, 
att alla rölvare i trakten nu voro utrotade, behöfdes 
militären ej vidare, hvarför öfversten rekommende
rades till en högre befattning å annat håll. På grund 
af denna rapport återkallades militären. Rölvarna 
hade nu fria händer, och deras oförvägenhet giek 
så långt, att de en dag nära Hsing-she-chen sköto 
till och med på ett par amerikanare, som med sitt 
följe kommo ridande från Standard Oilbolagets 10
togenbrunnar i norra delen af provinsen. Till sist 
sågo stadsfullmäktige här ingen annan utväg att rädda 
samhällena än att erbjuda de djärfvaste röfvarhöf
dingarna och deras män värfning i stadens tjänst. 
Bland de till rådplägning inkallade höfdingarna var 
en vid namn Chiu-ua samt dennes adjutant, den förut 
i vår tidning omskrifne Hbotfärdige röfvaren", hvilka 
en lång tid utgjort en plåga för köpingen S'uen-chia
chuang. Den senares släktingar, som vara här un
der dopklassen, togo honom med till stationen, där 
han åter för mig betygade sin såväl som många 
kamraters botfärdighet, bedjande att jag, om möjligt, 
skulle skaffa honom plats i en annan provins, där 
han icke kunde nås af sina fiender_ Lifvet~å lan
det hade blifvit så outhärdligt, att vår stad var fylld 
med flyktingar, burget eller förmöget landtfolk. Så
dant var läget i landet, då vi höllo på at! rusta oss 
för vår kampanj. Herren manade oss dock åstad, 
och vi kände, att just då behöfde folket få höra 
budskapet om honom, som förmår frälsa kropp och 
själ. Men vi kände djupt behofvet af att "Vägröd
jaren ll skulle gå framför oss. 

Vid vårt höstmöte framlade vi åter saken i ge
mensam bön inför Herren och kände oss styrkta. 
Evangelisterna på stationerna fingo nu sina sista 
order; det gällde för dem alt utse och iordning
ställa plats för stora tältet, att skaffa bänkar, bord, 
h~spisJ tt~panna samt nattvakt för tältet; äfvenså att 
inköpa spannmål eller mjöl, kol, grönsaker m. m. 
för köket - samt fod er för våra dragare; at! ordna 
sofplatser för såväl expeditionens medlemmar som 
de troende från landet och alt på utsatt dag ha 
allting klart vid vår ankomst. 

Den 10 nov., några dagar efter höstrnötet, be
gaf sig expeditionen på väg. Den bestod af 16 
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kineser (12 män och 4 kvinnor) och 4 svenskar, 
samt medförde 4 vagnar, en stor med tältutrust
ningen, packningen och evangelisterna, samt tre 
mindre för bibelkvinnorna och missionärerna. På de 
närmast belägna platserna fingo vi dessutom hjälp 
af min hustru, som kom dit och ledde ett evan
geliskt möte för kvinnor. 

Att i detalj skildra denna för mitt minne så 
dyrbara evangelisationsresa blefve alltför vidlyftigt. 
En öfverblick öfver arbetets gång torde ock vara 
nog för att hos läsaren väcka intresse för detta slags 
verksamhet. Kl. hall 8 f. m. hölls af undertecknad 
en timmes bibelläsning för de inbjudna troende och 
arbetarne. Efter frukosten vara evangelisterna fria 
för studium af sina texter till omkr. kl. 10, då tält
predikan för män begynte. Under förmiddagen sam
lades småningom inbjudna kvinnor i kapellet, där 
fru Olsson med hjälp af fröken Ackzell, en evan
gelist eller undertecknad samt bibelkvinnorna vid
makthöll predikan och samtal till middagen kl. 2, 
då folket hemförlofvades för dagen. 

l tältet turade evangelister med hjälp af oss, 
missionärer, om med korta predikningar och vittnes
börd, och utanför hade ett par kolportörer sina böc
ker utlagda tilYförsäljning. Det värmde hjärtat att 
se, huru tältet ibland fylldes ganska tidigt, och huru 
allvarligt mångas ansikten blickade emot oss. De 
kände nog, att det var lifsvärden, det var fråga om, 
och att vi hade deras sanna väl på våra hjärtan. 
Den stillhet, som alltid rådde, det intresse, som i 
allmänhet visades oss, såväl som den tacksamhet, 
som flera uttryckte i ord, gjorde tydligt, att våra 
bemödanden vara värderade. Likaså var det en 
glädje att ibland se kapellen samtidigt fyllda till 
sista plats med barn och kvinnor, som, med få un
dantag, al<,lrig förr hört predikan om Jesus, så ock 
att bevittna medarbetarnas ifver och intresse samt 
hvars och ens bemödande att till bästa möjliga ver
kan framföra det budskap, som han eller hon fått 
för dagen. jag räknade ibland i tältet 300 åhörare 
på en gång, och kvinnorna uppgingo stundom till 
ett par hundratal. 

Kl. half 4 e. m. började det gemensamma mötet 
för troende, hvilket broder Josef Olsson hade till 
uppgift att leda. Herren välsignade rikligen dessa 
stilla stunder vid ordet, så att det värmde hjärtat 
för de himmelska tingen och drog sinnet från jor· 
den och världen. Ibland hade vi på e. m. ännu ett 
möte för troende, hvilket liksom kvällsrnötet leddes 
af undertecknad. 

Att de troende satt värde på icke blott det 
goda, som de för egen del fingo mottaga, utan också 
på vårt bemödande att nå folket i deras distrikt, 
därpå har jag fått flerfaldiga bevis. För mig, hvars 
viktigaste arbete nog bestod i enskilda samtal med 
troende och rådplägningar med ledame, var det sär
skildt värdefullt att ha alla samlade i en så god och 
mottaglig sinnesförfattning. 

På sista dagens eftermiddag hölls på hvarje 
plats ett församlingsmöte . På en utstation, som är 
centrum för troende i ett aflägset distrikt, och där 
ledaren ej har annan utbildning, än den han kunnat 
förvärfva genom själfstudium och kortare ·bibel

kurser, är det inte lätt att leda de troende till ett 
organiserad t församlingslif, som dock är så viktigt 
för en församlings bestånd och utveckling. Våra 
församlingsrnöten äro därför af en fostrande art, då 
grundsatserna angående inträde i församlingen, trohet 
i söndagens helighållande, kristligt familjel if (inne. 
fattande äfven förlofningar, bröllop, begrafningar), 
verksamhet för Gud, bärandet af församlingens ut
gifter, disciplinering m. m., åter och åter måste fram
hållas. Diirför var detta utmärkta tillfälle till för
samlingsmöte ytterst välkommet. Allra sist samlades 
vi med de troende omkring Herrens bord, då vi 
gemensamt fin go tacka för all hans nåd. Så korn 
afskedet, och så bar det i väg till nästa plats. Föl
jande orter fingo besök: Hsing-she-chen, Suen-chia
chuang, Pei-shui, Pu-cheng, Hsiao-i och Hua-chow. 

Till sist något om huru Herren hjälpt. Några 
dagar innan vi afreste till Hsing-she-chen, fingo vi 
höra, att ett kompani soldater från Sianfu ankommit 
och drifvit röfvame i den trakten ned på slätten. 
Vi sågo ej heller spår af röfvare där; tältet var ofta 
packadt. Tvenne aftnar hade vi laterna magicaföre
visning i krigsgudens tempel. Det var en oförgätlig 
stund första aftonen, då omkr. 1,000 personer stodo 
lyssnande under ett par timmar till berättelserna om 
Jesu lif. Då folkhafvet ibland på grund af någon 
bakomstående påträngning kom i svallning, såg det 
litet oroande ut, men Herren hjälpte till Svar på 
bön; för öfrigt var ordningen mönstergill. 

Under uppehållet på nämnda plats kom bud, 
att ett röfvareband plundrat en köping på vägen till 
Pei-shui, och strax därpå, att samma band öfver
rumplat f. d. höfdingen Chiu'ua, som nu hade be
vakningen af Suen-chia-chuang, vår närmaste station. 
Då vi strax därpå kommo dit, uppvaktade jag i säll
skap med broder Olsson f. d. röfvarhöfdingen, nu
mer Ukaptenen" Chiu-ua. Det var intressant att se 
en röfvarehöfding på nära håll: en smärt 22 års 
man, tarfligt klädd men med Ivenne gördlar, späc
k~de med gevärspatronsatser, i kors öfver bröstet; 
figuren, hållningen och dragen vara just sådana, som 
man tycker skulle väcka beundran hos en äfventyrs
lysten ungdom; men just då hade hans drag ett 
uttryck af blyghet och förlägenhet. Jag omtalade 
öppet, att jag redan lagt mig ut för honom och 
hans adjutant hos stadsfullmäktige i Pucheng och 
att, om han nu bara skötte sig och sökte få s itt 
folk att hushålla med sin sold (utan att roffa från 
folket), skulle nog myndigheterna se till, att han 
finge någon säker anställning och således ej behöfva 
tvingas att lefva rölvareli!. Han hade varit i strid 
med sina fiender från dagningen till middagen. Väl 
hade han hållit köpingen men förlorat tre man i 
döda och några särade, bland dem sin adjutant, "den 
botfärdige röfvaren", som nu låg med ett skottsår 
genom benet och bara beklagade det usla lif, de 
måste föra., "Detta är ju alldeles som att vara röf
vare", sade han. Vi voro nu ytterst välkomna, då 
vi kunde hjälpa de sårade. 

Medan kampanjen pågick i Suen-chia, ankom 
plötsligt en natt ett band af några tiotal röfvare. 
Väpnade till tänderna och aldrig lämnande geväret 
ur handen, gingo de omkring, komma till tältet, ja, 

lO 
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äfven in på stationen, där de begärde fotogen för 
sina gevär. Vi predikade för dem och låtsades ej 
vara rädda, men kusligt var det, innan vi visste de
ras ärende. De visade sig vara Chiu-uas gamla 
kamrater, som han kallat till hjälp, och de försvunno 
en natt lika tyst, som de kommit. Så bevarade 
Herren oss steg för steg, så att vi lyckliga och 
glada fingo afsluta kampanjen i Huachow. Jämt 
en månad tog det, innan jag kom hem igen. 

Denna verksamhet har klart ådagalagt nyttan 
af verkliga bistationer. Att infödda kristna själfva 
utförde arbetet, vore naturligtvis det bästa; det skulle 
bli billigare för missionen och göra en stationsföre
ståndares möda många gånger mindre. Men olyckan 
är, att hvad den kinesiska församlingen på sin nu
varande ståndpunkt synes vara i stånd att göra, alls 
icke förslår, när det gäller större distrikts evangeli
sering. Församlingen är för fåtalig för att kunna 
bära större bördor. Genom en stadigt pågående, 
rationellt drifven evangeliserande verksamhet om
skapas allmänna opinionen; kunskapen om Kristus 
och kristendomen sprides inom olika samhällslager, 
och till slut är jordmånen beredd för väckelser och 
ett ymnigt inbärgande af troende i församlingen, som 
då skall bli bärkraftig. 

Så har nu Herren huipit oss alt lyckligt full
borda denna färd med dess kombinering al evan
geliska mötcn och konlerenser lör troende. Jag 
hoppas det skall visa sig, att den varit ett pioniär
arbete. Huru många al själafienden bundna fångar, 
som genom den komma alt bli lösta, är fördoldt för 
oss. Borgen lör att striden ej varit låfäng, ha vi 
lått, genom att några både här i Pucheng och Hsing
she-chen låtit anteckna sig såsom lorskare och sedan 
visat tecken till verklig omvändelse. Vi vilja nu in
nerligt bedja de Herrens vänner, SOm läsa detta, 
hjälpa oss i bön, att de samvetssår, som mången 
fått, genom den Helige Andes ölverbevisning må 
hålla på att svida, till dess själen söker läkedom vid 
korsets fot. 

Pucheng i jan. 1916. 
L. Hugo Linder. 

Mienchih, Ho, 15 jan. 1916. 

Kära missionsvänner! 

"En iinnu högre våg vill jag 
visa eder." 1 Kor. 12: 31. 

Under hela hösten med dess mångahanda och 
olikartade arbeten ha vi här i Mienchih känt oss 
burna af och såsom med en mur omgifna al för
bön. Jag måste därför nu genom tidningen sända 
ett varmt tack till dem, som ej mina privatbref 

nått. Liksom David spelade sitt lifs sånger på 
harpan med de fyra strängarne : hjärterap, bidan, 
förtröstan och tack, så bli också vi härute små· 
ningom kunniga i det slaget af strängaspel, och 
jag ville gärna, alt den sista strängens ton skulle 
ljuda klart både inför Herren och inför trofasta, om 
än ej alltid personligen kända vänner i hemlandet. 

Jag har ej talat om Jongnings församling nu 
p.å en' tid. Den näst sista söndagen i oktober hade 
VI vårt stormöte där. Det var lullt ut lika stilla 
därute under tältet på den stora tröskplanen samt 
om aftnarna inne i den rymliga, långsträckta grottan 
som någonsin inne i staden i den där förhyrda lo· 
kalen. När jag satt och såg mig om efter nya 
ansikten, nya bevis på evangeiii kraft, tyckte jag 
dock, att de voro bra lå. 

Nu något om en bland dessa nya, hvars namn 
är lang. När han cn dag var ute för att förtjäna 
en slant genom att sälja bön-ost, hade en ond 
gardshund bitit honom riktigt illa i foten. Trots 
doktorernas alla ansträngningar hade såret bliivit 
allt värre. En kristen granne, sam döptes i våras, 
had e då frågat, om han ej finge bedja Gud bota 
foten. Den sjuke gal sitt samtycke därtill, och nästa 
dag var lang så mycket bättre, att han kunde till
ryggalägga mer än en och cn half svensk mil till 
fots. Och snart var han lullkomligt frisk. Nu be
vislar han gudstjänsterna regelbundet, och det är 
en stor uppmuntran. 

En annan ny sökare fick jag sakna bland de 
närvarande. D et var en mycket förmögen äldre 
lärare, som brukat komma med vid gudstjänsterna 
nära ett h alf t år. Både för sin lärdom och sin 
rikedom är han allmänt uppbure n, men röfvarna ha 
aldrig lämnat honom någon ro. De ha snappat 
bort än den ene, än den andre af hans närmaste, 
och så måste han löSll'" dem med dryga belopp. 
Det senaste dådet är, att de satt eld på hans hus. 
Kanske är det känslan af alltings lörgänglighet, som 
kommit honom att i kristendomen söka någ'ot 
bättre_ Vi ville gärna bedja honom komma till 
Mienchih lör att · undervisa i den aftonskola, som 
de troende länge där önskat grunda. Han skulle 
då få hjälp att förstå Guds ord bättre och äfven 
lefva fredad lör röfvare. Men hans gamla mor leIver 
ännu, och trots sonens grå hår, höga lärdomsgrad 
och anseende hos alla grannar när och fjärran, har 
hon så ofta låtit sitt ,missnöjes galla utgjutas öfver 
sonens hufvud, i all synnerhet sedan han börjat be
vista de kristnas sammankomster, att han en dag 
blef förbittrad och al bara vrede insjuknade. Och så 
kunde han ej komma till stormötet. 

Olika ämnen vidrördes under mötena, men denna 
gång betonades alldeles särskildt vikten af att vara 
fullt ärlig med penningar samt att icke svika de 
plikter man har emot församlingen. 

Evangelisten Djinn från Mienchih yttrade bl. a.: 
"Det var en tid, då jag tänkte : Det är all

deles i sin ordning, att missionen förser mig med 
föda och kläder, Om jag följer dess lära, men jag 
tackar Gud, som numer fört mig på andra tankar. 
Det är ej missionen, SOm skall underhålla oss, utan 
vi borde underhålla missionen och missionärerna.. 
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Om vi nu också icke ha hunnit därhän, att vi kunna 
underhålla den utländske missionären, nog kunde 
vi underhålla våra egna evangelister. Hela saken 
beror på, om vi i våra hjärtan sätta högt värde på 
evangelium. Antag, alt någon här finge tillfälle att 
köpa åker för lem täl pr tunnland, skulle han ej 
anstränga sig att köpa så många tunnland som möj
ligt ? Men vi värdera ej evangelium såsom vi 
bord.e. " 

Han omtalade sedan, att trettio muhammedan
familjer i Mienchih underhålla sin egen präst. Det 
var mycket intressant att höra på och lärde oss, 
huru det är ekonomiskt .möjligt, att Islam kan göra 
en så kraftig motstöt mot kristen propaganda, som 
fallet nu är. 

Djinn fortsatte: "På vägen hit till stormötet 
gin go diakonen Juh och jag och samtalade om industri
skolan i Hoy
ang, och huru 
vi skulle kun
na understödja 
den . 

• Jag tänker 
sälja en ko och 
köpa en an
del för de pen
garna', sade 

Juh. 
Och jag sa

de: 'Jag har 
några tunn

land jord, och 
däraf har jag 
sålt för tjugu 
täl för all kun
na teckna två 
andelar'. 

Men på sista 
tiden har det 
så ofta kommit 
för mig, alt vi 
borde samla 

skatter i him
len . Och nu 
gör jag så, att 
den ena hälften af pengarna använder jag till inköp 
af en andel i industriskolan, och den andra hälften 
skänker jag till den lokal, för hvars anskaffande in
samling nu pågår här inom Jongnings försam
ling'''. 

Den som själf handlar så, vinner sedan gehör, 
när ' han uppmanar andra att gifva . Djinn föreslog, 
att hvarje familj eförsörjare skulle bidraga med en 
half eller hel månadslön till den evangelist, Som vi 
önska lå anställd i den nya lokalen i Jongnings 
stad. 

Så långt hunno vi emellertid ej denna gång, 
att vi kunde anställa bofast evangelist. Men vår 
lokal i staden ha vi tagit i besittning. Vi invigde 
den i december med en veckas bibelstudium öfver 
Jerem"ia. Den är ännu ej iståndsatt och i värdigt 
skick, men vi lå taga ett steg i sänder. 

~~~ ~~~-------~----

När jag ell er slutad bibelkurs vände åter till 
Mienchih lör att hinna hem till julen, vill e borg
mästaren i jongning ändtligen medsända eskort. 
Den nye kejsarens motståndare förmodades ha lejt 
män för att i egenskap af röfvare trakassera ut
ländingarna. När jag anhöll alt slippa eskort, al 
hvilken jag vore mer besvärad än ärad, lofvade 
man att ej sända sådan. Men efter något mer än 
en mils vandring gick eskorten förbi oss, där vi 
slagit oss ned vid vägen. Den höll sig sedan blott 
på något afstånd. Nästa dag hade soldaterna emel
lertid ej tid med oss. De skulle genomsöka bergen 
med tillhjälp af kedjor af uppbådadt fo lk, som i 
stora skaror samlades, väpnade med högafflar, påkar, 
urgamla gevär och allehanda tillhyggen. 

jag gick hem för att fira Fridsfurstens ankomst 
till världen och höra julevangeli et : "Frid på jor

den." Dessa 
alla suckade 
mer eller min
dre med vetet: 
'4 Ack, hur län
ge än dröjer 
dagen att gry? 
Kommer ej 
frälsningens 

timma?" En 
ny kejsare står 
färdig alt be

stiga Kinas 
tron, en man 
som själf kal
lar s ig den F ri
kastige Fur

sten. Men i 
bästa fall vi

sar namnet 
blolt hän mot 
hans goda vil
ja. Huru myc
ket större är 
ej vår frikos · 

tige Furste, 
som gifver 

hvar och en 
som vill utan penningar och för intet Guds frid, 
som öfvergår alli förstånd! 

Edert sändebud 
Malte Ringberg. 

p. S. Bedjen Herren med oss, att den begåf
vad e och af Gud välsignade Djinn blir bevarad i 
ett ödmjukt sinne, växer i nåden och blir till stor 
nytta med sin tjänst ! Djäfvulen har lyckats härja 
härute rätt betydligt. 

D. S. 
:\< 

::: • 
Fröken Ingeborg Akzell skrifver i ett enskild t 

bref från Hsiaoichen den 1 febr.: 

Mitt silfver var slut, och jag sände därför en 
man till Tungehow för att få därifrån, tills jag skulle 
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hinna få från Yuncheng. Han red dit i går morse, 
och nu i kväll har han kommit åter. En mil eller 
något längre härifrån blef han omringad af sju röf
vare, som togo ifrån honom åsnan och packningen. 
En af dem slet sönder hans rock vid försöket att 
ta den ifrån honom, men då han sade, att han skulle 
ta af sig rocken och gifva dem, så fick han behålla 
den på. Han hade silfverbitarna innanför rocken, 
så hade den kommit af, hade nog röfvarna sett silfret 
och tagit det. Nu tyckte de, att hans gamla rock 
ej var så mycket med. Han talade om för dem, att 
han. kände de två röfvarhöfdingarna i Suenchia. 
chuang (en af utstationerna i distriktet), och att han 
ofta hjälpt sårade och sjuka röfvare under sin vis
telse på "evangeliesalen" där. Då röfvarne hörde 
det, refvo de upp sakerna, som han-hade med sig, 
men lämnade dem sedan. De togo endast de koppar
pengar, som han hade med sig åt mig, omkring 10 il 
11 kronor. En af röfvarna hade slagit honom på 
benet med geväret. När de lämnade honom, föll 
han på knä på vägen och bad Gud om hjälp. Se
dan han gått omkring '/, km., kom en af röfvarna 
tillbaka till honom med min åsna och sade: " Vän, 
du får åsnan tillbaka, eltersom d u hör till evangelie
salen,H 

Eftersom det är så oroligt på vägarna, började 
vi bli oroliga:, då evangelisten dröjde och det blel 
sent. Och nog voro vi glada att få se honom här 
med både åsnan och silfret oskadad t. Hans ben är 
ömt, men vi hoppas, att det snart går äfver. Vi 
äro alla så tacksamma mot Gud, att röfvarna ej 
gjorde värre skada. Det var öfver 50 kronor i silIver
bitar, som han hade på sig, men det visste ej röf
varna om. Ja, sådana händelser äro ej sällsynta här. 
Samtidigt med mannen härifrån blef en affärsman 
bestulen på öfver 40 kronor. Han ville hindra röf· 
varna, men då afsköto de mot honom ett skott, som 
alldeles slet sönder hans ena öra.. En tredje man 
blel också bestukn på allt, hvad han förde med sig. 
Det går ej aU söka försvara sig mot röfvarna, där
för att de ha gevär. Arma Kina I Röfvarna synas 
värre än förut, fastän soldater så lång tid legat i 
strid med dem. Denna gång tänkte jag, att jag 
skulle skrifva utan att tala om rölvarna, och så har 
jag i alla fall skrifvit en lång "röfvarehistoria". Men 
när man bor midt i röfvareprovinsen så - -

Bref från tre kinesiska unga män. 
Chi Fuh ho, Hsii Hai ien och Chu Yuan peng, 

elever i det teologiska seminariet i Yuncheng, sända 
härmed ett bre f till ledame inom Svenska Missionen 
i Kina, Sverige. 

Från vår barndom uppvuxna i fattigdom och 
på grund däraf saknande tillgångar för att studera 
och komma i åtnjutande af kunskapens förmåner, 
hade vi föga utsikt att kunna i lifvet blifva Jesu 
nyttiga lärjungar. Men Herren ingaf sin kärlek i 
de svenska kristnas hjärtan och upprättade en ut
bildningsanstalt här i Yuncheng. Här hafva vi nu 
fått vår utbildning och kunna ej tillfyllest uttrycka 

vår tacksamhet för denna godhet. Vi, som i år full
bordat våra studier, vilja genom att i Kina utföra Kristi 
arbete afbörda och återgälda vår tacksamhetsskuld. 

Lärame i vår skola äro alla besjälade med nit; 
siudieplanen som följes är god och undervisningen 
likaså, men läroverksbyggnaderna äro för små och lä
rarekralterna för otillräckliga, hvarför det är omöjligt 
att kunna utvidga skolans verksamhet. Då arbe
tarne ännu äro så få och utrymmet ej medgifver 
mottagande af flera elever, blir Herrens verk lidande, 
och detta förorsakar oss smärta. En ' del elever 
måste i år afvisas, emedan tillräckligt utrymme ej 
fanns. Vår bön är därför, att hemförsamlingen ville 
göra en kraftansträngning och hopsamla medel, så 
att vi snart kunde få utvidga våra lokaler, anställa 
flera lärare och mottaga ännu flera elever. På så 
sätt skulle Guds verk gå framåt. Detta är vår inner
liga önskan. 

Med vördnadsfulla hälsningar till hela försam
lingen, 

lärjungarne 
Chi Fu ho, Hsu Hai ien, Chu Yuan peng. 

• 
Förr än de ropa, säger Herren, vill jag svara. 

Med 101 till Gud, kunna vi meddela, att den summa, 
som af missionär August Berg i n:r 6 af vår tid
ning omnämndes såsom behöflig för seminariebygg
nadens utvidgning, redan erhållits. Prisen med oss 
Herren och upphöjen hans namn I 

Red. 

Tacksägelseämnen: Postmästaren Kaos nit
älskan för själars frälsning. - Traktatsällskapets 
gåfv~: - Landtbrukaren från Chenghsien. (sid. 66). 
- Aldste Ching. - Kapelltomten i Puchow. 
Guds verk i Shensi och Shansi under de gångna 
25 åren (sid . 66-67). - Evangelisationsresan i 
Puchengs distrikt (sid. 67-70). - Att våra syskon 
hittills skonats för ölverfa ll af röfvare (sid. 65, 67, 
69). -- Den växande ansvarskänslan 'hos de infödda 
kristna (sid. 70,- 71). - Guds underbara bevarande 
af frk. Ackzells evangelist. - Att till svar på bön 
erforderliga medel inkommit till seminariebyggnadens 
utvidgning (sid. 72). 

Böneämnen : Medel till flera kapells utvidgning 
(sid. 66, 67). - Läraren Ch'ii och evangelisten Djinn 
(sid. 67, 71). - Guds Andes utgjutande öfver fältet. 

Årsmötet. 

Missionens .rsmöte hålles, v. G., Kristi him
melsfärdsdag, den 1 juni. Närmare meddelande i 
nästa nummer af tidningen. 

Ju1'1ådorna. 
På grund af rådande förhållanden hafva vi be

slutat uppskjuta afsändandet af jullådorna. Vi med
dela vidare i saken längre fram. 

\Stod:.holm, Sven,k" Tryckerillkliebol11,et, 1916 




