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UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. 

SASOM INTET HAFVANDE OC'H DOCK 

ALLTING ÄGANDE.* 


2 Kor. 6: 10. 

E8I:N~ZER 

JESU LÄRJUNGARS LIF AR 
fullt af motsatser, skenbara och 

verkliga. De äro i outsäglig glädje 
i all sin bedröfvelse. De se efter 
ting, som icke synas. De utkämpa 
sin kamp på jorden men hafva sin 
umgängelse i himmelen. Då de ' äro 

' svaga, äro de starka. De bäras på 
änglahänder men trampas under 
världens fötter. Anden strider mot 
köttet; lagen i lemmarna förorsakar 
slitningar. Synnerligen kraftigt kom
mer denna motsats till tals i 2 Kor.
brefvets 6 kap., där det heter: »Så
som bedragare och dock sannfärdiga, 
såsom okände och dock kände, så
som döende. och se, vi lefva , såsom 

tuktade och dock icke 'dödade, såsom 
bedröfvade och dock alltid glade, 
såsom fattige och dock många rika 
görande, såsom intet hafvande och 
dock allting ägande. 

På . en af dessa motsatser vilja vi 
nu närmare aktgifva: Intet hafvande 
och dock allting ägande. 

I ntet ha/vande. Det dröjer i all
mänhet länge, innan Guds Ande nöd
gar en människa att under odeladt 
erkännande intaga den ställningen. ' 
Det ' är bittert som döden att upp
gifva allt eget, och den vägen synes 
oss jämväl leda till döden. Ja, i själfva 
verket äro 'vi aldrig riktigt helt inne 
i den ställningen att intet hafva, ty 

• Utdrag ur ett föredrag aJ kyrkoherde Fr . Hammarst~n. 
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då vi tro 03S som mest utblottade, 
påvisar Anden å ter något, som måste 
uppgifvas, eller ock befanns det , att 
vi tftgit tillbaka något, som dock en 
gång var uppgifvet. . lVIe n om det än 
alltjämt brister mycket i den hela 
och fulla frigörelsen från det egna 
jaget, blir dock alltid. en lärjunges 
uppriktiga bekännelse inför sin him
melske Fader denna: »Jag är intet 

och har intet.» Rätt sedt förhåller 


. det sig ock så. Det bästa är befläc

kadt. Berömmelsen är utelyckt . Vi 

varda rättfärdiga utan förskyllan af 

hans nåd genom förlossningen i Kris- · 
tus Jesus. Allt hos oss, som är an
vändbart, är en gåfva af Gud . Hvad 
har du, det du icke har undfått? 
Mycket af det som vi synas hafva, 
skola vi en gång lämna åter. Det 
var icke vårt. Räkenskap skall af
läggas för förvaltningen. 

Men nu gäller det att icke allenast 
veta detta utan att också i lifvet 
förhålla sig såsom intet hafvande. 
Hvilken gripande maning till öd~ 
mjukhet, att vi intet hafva! Icke 
blott i den tysta bönekammaren vid 
bekännelsen af synd och sökande 
efter visshet om syndaförlåtelse må 
denna sanning stå lefvande inskrif
ven i våra hjärtan utan jämväl ute 
i lifvet bland människor, i världs
vimlet så väl som i brödrakretsen, 
i vår närmaste kallelse och därutan
för, i hemlifvet och i det off~ntliga 

framträdandet i allmänhet. Vår öd
mjukhet där är gradmätaren på san
ningen af munnens bekännelse, att 
vi intet hafva, och sanningen i be
kännelsen är åter förutsättningen för 

undfåendet af syndaförlåtelsens nåd. 
Huru viktigt för Guds rikes fram
gång på jorden, att han, som ödmju
kade sig själf intill döden, har öd

.mjuka lärjungar! Fattigdomen i an
den ställer oss i det verkliga bero
.endeförhållandet till Gud. Om vi 
i sanning hålla före, att vi intet hafva, 
äro vi ju hänvisade att stund för 
stund bero af vår Gud. Huru vi 
hafva det i detta hänseende, skall 
bland annat visa sig, då vi bära ut 
den ädla säden, Guds ord. Äro vi 
då, såsom de där intet hafva, så 
kunna vi icke lita på vårt minne från 
förflutna såningsstunder, icke trösta 
på gamla förråd , utan måste ligga 
fattiga · inför Herren, på det att han 
för hvarje gång måtte smörja oss 
med färsk olja. Och på samma sätt 
blir det efter predikan och vittnan
det . Vi hafva där återigen ingen 
berömmelse, ty hela saken är Herrens. 
Äfven i ett anna t hänseende må vi 
erinra oss betydelsen af att vara' 
såsom intet hafvande, nämligen då 
vi såras ute i lifvet eller måste böja 
oss inför våra bröder i tron. J u mindre 
vi äro, dess svårare blir det att såra 
oss. J u mindre skottafla för satan, 
dess svårare för honom att träffa 
oss med sina glödande pilar. Ret~ 

ligheten liksom misshälligheten brö
derna emellan har vanligtvis sin or
sak däruti, att någon utväxt från 
det egna jaget stött emot och blif
vit öm. De som icke . taga så stort 
rum, komma lättare fram i lifvet, 
där så många knuffar delas ut och 
man merendels så oförsynt armbå
gar sig . fram. 
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Och nu blott ännu en erinran om 
huru denna ställning: »Såsom intet 
hafvande» icke är något tillfälligt 
för en troende utan det väsentliga 
och genomgående för hela hans tros
lif: Våra krafter, :vår tid, våra gåf
vor och märk; äfven våra ägodelar, 
äro Herrens. »Silfret och guldet är 
mitt», säger Herren Sebaot. Må det 
då ock alltsamman stå till hans för
fogande i den mån han begär det ur 
våra händer för främjandet af sin 
rikssak! ' Den ilifligast erkända san
ning ter sig så olika för förstånds
uppfattningen och inför samvetet, som 
begär dess insättande och förverk
ligande i lifvet. Därföre, om vi nu 
allt detta veta, saliga äro vi, om vi 
det göra. Och om vi nu intet hafva, 
låtom oss då visa oss inför Herren 
såsom riktiga tiggare! I, som anropen 
Herrens namn, gifven honom ingen 
ro och läinnen honom ingen ro (J es. 
62: 6-7). Två tomma händer kunna 
knäppas till bön, och då det sker i 
tron, förmår den tomhändte utföra 
storverk. Tiderna äro onda och 
mörka. Guds församling liknar än 
i dag skeppet, som lider plats i vå
gen.·! Låtom oss, endräktigt samlade 
kring nådens tron, nedbedja välsig
nelse öfver oss och vårt arbete! Den 
inre och den yttre missionen kräfva 
mycken bön. Må vi bedja om Anden, 
erinrande oss Herrens löfte, att han 
)mycket mer» skall gifva sin Ande 
åt dem, som bedja honom. Herren 
hör bön. 

GIFVER DU TIONDE? 

En varm vän till mISSIOnen, ombud för 
S. ·M. K. i en norrländsk stad, har tillställt 
oss följande varmhjärtade och väckande skrif
velse med begäran att få den införd i S . L : 
lVled glädje göra vi detta, isynnerhet som väl
signelsen af det · regelbundna gifvandet och 
förvaltarest"älIn.ingen- inför Gud ej kan nog be
tonas. Författaren af uppsatsen är ock en 
man, som i många år praktiserat, hvad han 
lär. Med skrifvelsen följde en check på 1,000 

kr. för ändamålet i fråga. 

I MAL. 3: 10 SE VI, ATT GUD 
af Israels folk fordrade, att de 

. skulle erlägga tionde af sin inkomst. 
Denna skulle föras. till Herrens för
rådshus för att vid behof vara till
gänglig för gudstj änsten eller andra 
med Guds rike sammanhängande 
ting. Jag vet ej, om Gud i Nya te.s~ 
tamentet direkt har befallt, att hans 
folk skall gifva tionde, men på många 
ställen bjuder han oss dock att hjälpa, 
sjuka och fattiga, att göra det goda 
och på så sätt dela med . oss, Gal. 
12: 13. Lärjungarna skulle ju icke 
heller taga med sig något utan få 
hvad de behöfde, dit de kommo, 
eller af dem som utsände dem; Be
höfdes det hus att predika uti,så 
ställde naturligtvis de som . ville aU 
det skulle predikas, också om detta.. 

I den mån en kristen blir lösgjord 
från världen och inser sina plikter 
mot Gud och nästan (= alla männi
skor), vill han ock vara med om 
att gifva och hjälpa, där Gud säger 
att han så skall göra. Men för att 
hafva .något bestämdt att taga af 
och ej gifva Gud för litet - ty det 
blir så lätt så i synnerhet för dem, 
som Gud gifvit litet mer af den orätt
färdiga mammon - bör man be
stämma sig för en viss del af sin in~ 
komst. Det hindrar ju inte, att du 
får gifva mer eller gifva Gud extra 
löften, t. ex. då du fått hjälp i någon 
särskild nöd, eller då Gud gifvit dig 
en särskild välsignelse p(det lekam
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liga eller andliga området. Har du 
bestämt dig för ett visst belopp af 
din inkomst, går det sedan lätt att 
gifva, ty satan afstår då från att vara 
med och lägga sig i, hvad du skall 
gifva för hvar gång, enär han vet, 
att du i alla fa ll gifver hvad du be
stämt dig för. Han frestar nog på 
andra vis, men kassör får du själf 
vara. Akta dig bara att ej blifva lik 
Ananias och Safira! 

Hvarför jag just nu skrifver detta, 
beror på~ att jag i Sinims land n:r 
IS o. 16, sid . 215, läst missionär 
Bergs bref, hvari han talar om huru 
han åstundar att snart få en ny 
gudstj änstlokal i Honanfu . Jag skref 
till kommitten för att få närmare 
upplysning angående denna sak, och 
missionär Högmans svar ' lyder: 

»Honanfu är ett af de allra största 
och viktigaste centra på vårt fält. 
Förutom det stora arbete, som alltid 
erbjuder sig i en stor stad i Kina, 
har man här dessutom ett stort sol
datläger på 20,000 man utanför västra 
förstaden. Staden, som nu är ett 
viktigt centrum äfven ikommuni
kationshänseende, sträcker sitt in
flytande vida omkring. Missionsarbe
tet är just nu synnerligen framgångs
rikt, och vårdhafvande missionären 
på platsen, Rik. Andersson, skrif- . 
ver, att »om det , någonsin kunnat 
sägas i Kina, att fälten hvitna till 
skörd, är det nw>. Församlingen på 
platsen är i stadig tillväxt och i lif
lig verksamhet. 

Det kapell, som nu står till förfo
gande, är egentligen en sidobygg
nad, som i »den ringa begynnelsens 
dag» blef inredd för detta ändamål. 
-Meningen vore nu att inreda detta 
gamla kapell till skollokal och så 
bygga ett nytt och större kapell, 
som kan rymma omkring 700 per
soner. För att förverkliga denna 
plan erfordras för det nya kapellet 
'en summa af 10,000 kr. och för änd

ringen af det gamla kapellet till skol
lokal 2,000. . Till dessa slutsatser 
ha bröderna därute kommit efter ge
mensamt samråd. Br. Aug. Berg, 
som nu är hemkommen, bestyrker 
ock detta. Denna summa fru Ida 
bröderna därute skall verka afskräc
kande hög men erinra om att äfven 
i Kina dyrtid råder. Jämfördt meJ 
svenska förhållanden är det ju dock 
ej så farligt. Att få den infödda 
församlingens hjälp till detta kapell
bygge kan man ej i Honanfu mycket 
påräkna, då den fått inrikta all sin 
kraft på evangelisationsarbetet i by
arna och vid titstationerna.» 

Och nu, käre bröder, hvad skola 
vi svara härpå? Skola vi svara, att 
vi ej kunna bygga något kapell? 
Nej, nej! Vi skola tacka Gud, för att 
han går fram med makt, och att han 
böjer och öppnar kinesernas hjär
tan , så att de vilja komma och höra 
det eviga lifvets ord. Alltså: ' En 
ny gudstjänstlokal så fort som möj
ligt! Tiden är kort både för dem 
därute och oss här hemma. Låt oss 
gå raskt till verket! 

När Gud bj öd Israels folk ' att samla 
in till tabernaklets byggande, fram
buro de så mycket att Mose måste 
säga till, att de ej skulle gifva mer. 
Det var bra gjordt. Sådana erfaren
heter få nog tyvärr ej missionssäll
skapen i våra dagar göra. Här i sta
den är under bildning en ny bank. 
De aktier, som funnos lediga, sedan 
stiftarne tagit sina, öfvedecknades 
tio och en half gång. Jag undrar, 
om kapellbygget i Honanfu blir öfver
tecknadt två gånger. - Skulle det 
bli så, hoppas jag alla gifvarne äro 
med om, att i så fall öfverblifna be
lopp fåt användas till nytt kapell 
på annan plats i Kina. - De medel, 
vi gifva Gud, äro ju ej borta - de 
äro hemma. Gud gifver större ut
delning redan här än någon bank, och 
säker är han . Öppna därför börsen, 
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så att han kan få fylla il Han säger: 
» ~röJva mig, om icke jag . upplåter 
hunmelens fönster och gjuter väl
signelse neder rikligen», Mal. 3: 10. 

. ~ck, låt oss då pröfva och gifva rik
lIgen och med glad t hjärta, icke med 
olust eller tvång! »Gud älskar en 
glad gifvare.» Kom ihåg, att »mången 
spar och blir fattigare och fattigare, 
men den som gifver ut får mer och 
mer.» »Så din säd om morgonen och 
håll icke upp därmed om aftonen. 
Du vet icke, hvilket som lyckas 
bäst; och om bådadera sätten lyckas, 
vore det så mycket bättre.» Gif där
f?r till h~ge.t och vänster: åt fattiga, 
sJ uka, missionen och öfverallt, där 
du ser att du kan få tjäna Gud! När 
du och jag lämna jorden och skola 
öfver dödsfloden, så skola vi förvisso 
icke tycka eller tänka, att vi gifvit 
u t för mycket för Guds sak. 

Och nu till sist åter till Honanfu 
kapellbygge! När du, min käre vän, 
går ti~l din kyrka eller ditt kapell 
och sitter där trefligt och bra, så 
tänk på Kinas myllrande millioner, 
nu särskild t på Honanfu , och gör, 
hvad Gud säger, att du skall göra.
Jag beder till Gud, att han må väcka 
oss, sina förvaltare , att ordentligt 
g?ra de utbetalningar, han genom 
sm Ande säger till om, så att S. M. 
K:s kommitte i Stockholm snart må 
kunna telegrafera u t till missionärerna 
! Honanfu: »Rikligt med penningar 
mflyta. Byggen genast kapellet!» 

Konungens ärende är brådskande. 

O-d 1/9. 
-n. 

Visa -tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera å densamma 1 

FOR S. M. K:s BEDJANDE 
VÄNNER. 

Tacksägelseämnen .

DEN PASSANDE LÄGENHET, 
Herren gifvit missionen i Ching 

teo chen, och den öppna dörr Herren 
gifvit evangelium i denna stad och 
dess omnejd (sid. 254). 

Tacksägelse- och böneämnen. 

De 4 nydöpta i Pucheng. - Flick
skolan i samma stad (sid. 247-248) . 

De 52, som vid stormötet i Hoyang 
uppt.ogos i församlingen, och . de 58, 
som I Hancheng erhöllo dopet (sid. 249). 

Arbetet inom fängelset i Tungchow 
fu. - Den nye medhjälparen Song, 
att han må växa i nåden och bli 
församlingen till stor välsignelse. 
K. F. U. M. i Tungchow fu. - Söka
ren H a.nn. . - De 10 kvinnliga sö
karna I Tungchow fu. -Arbetet i 
Tungkuan samt de därvarande evan~ 
g.~~isterna. - Att regelbundna guds
t)anster kunnat upptagas på ytter
lIgare två platser inom distriktet. 
Den af missionär Olsson omtalade 
postmäst<;trer:. - De 4 inom Tung
chow dlstnkt anställda kolportö
rerna (sid. 251-253). 

Tältmissionen inom Chiehchow di
strikt (sid. 254). 

Det kvinnliga seminariet och öf
ningsskolan i Yuncheng, att Herren 
gifvit både godt utrymme med af
seende på lokal, goda infödda med
arbetare och glädje i arbetet. - Att 
Herrens Ande tydligen arbetar på 
många af de unga och på barnen 
(sid. 254-255). 

Den af frk. Ackzell omtalade fa
miljen (sid. 255). 

Böneämnen: 

.Att ~erren må hjälpa våra syskon 
Lmder I Pucheng genom de svårig
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heter, . som vållas -af den kinesiska, 
själfständiga församlingen.- - Er
hållande af bättre bostäder på denna 
station (s.id. 247--.248). 

Att de infödda troende ' i Pucheng 
mer ,än hittills må förstå vikten af 
:arbete för Gud, att deras andliga lif 
så må stärkas och utvecklas. - Att 
,våra' syskon på denna fältets mest 
aflägsna del c;lagligen må få erfara 
Herrens närvaro, Andens kraft och 
ledning (sid. 250). 

Alla de infödda medarbetarna på 
fältet, 'att de må bli helhjärtade i sitt 
förhållande till Gud, så att deras 
vittnesbörd inför människor ej må 
'vara kraftlöst (sid. 251) . ' 

Att de infödda , kristna må bli 
bevarade i sanningen och ej ryckas 
med af de villolärare, som söka för
därfva och skingra hjorden (sid. 251). 
, ' Att Herrens lifgifvande Ande må 
komma ' öfver utstationerna' San ho 
,k'eo och Peh t'sui fstien, och att 
oenighetens' ande ej längre må få 
rum bland de troende på sistnämnda 
'plats. - Arbetet bland pilgrimerna 
i Hua In Miao (sid. 252)~ 
~_ De stora skaror, som i Ching teo 
chen kommit under evangelii infly
hnde, att många själar må bli uttagna 
från mörkrets välde (sid. 254). 

FRÅN HEMARBETET. 

'UNDER DET MISSIONSLIFVET 
-i ' de stora städerna om som

maren företer mindre lifaktighet, _är 
detta näppeligen fallet med lands
orten. Sommaren är ju de stora kon
ferensernas, missionsmötenas och som
markursernas tid. Rundt om i Sve
riges fagra bygder samlas sommar
tid stora skaror till sådana missions
högtider, och aJltmer har därvid den 
,yttre missionen fått sin gifna plats: 

Att de af S. M. K-s arbetare, som 
sommartid fått vara med om dessa 
·stora möten, känt detta som en 
dyrbar  förmån, är alldeles visst. 
Att komma i beröring med det ge
digna andliga lif som, trots allt, dock, 
rör sig i många af de kristna hemmen 
ute i bygderna, är både inspirerande 
och uppmuntrande. Missionär Lan
din , som deltog i Jämtlands läns 
Luth. Ungdomsförbunds bibel- och 
missionsstudiekurs i Strömsund och 
därvid ledde missionsstudier , skrif
ver: »En härlig norrlandstrakt och 
ett härligt norrlandsfolk samman
träffade jag med däruppe. Sällan 
har jag talat till en så missions- och 
religiöst-intresserad skara ungdom .» 
Därefter besökte L. seminaristmötet 
i Ljusdal, där en skara lärare och lära
rinnor, eller blifvande sådana, samt 
studenter samlats till några dagars 
möte . Äfven i ett frikyrkligt gymna
sistmöte deltog L. med ett föredrag 
om »den studerande ungdomen och 
missionen». 

Vid det stora ,möte, som af Östra 
Härads Ungdomsförb. årligen an
ordnas vid Holsbybrunn, hade un
dertecknad förmånen att få medverka. 
Detta möte hade i år en större till
slutning än någonsin. Från sock
narne rundt om, i denna på andliga 
besökelsetider så rika bygd, hade 
stora _skaror samlats, mest ungdom. 
' I den vackra furuskog, som omger 
Holsbybrunn, såg man massor af for
don och hästar såsom vid en fält
manöver samt långa led af sida vid 
sida ställda cyklar. Framme vid den 
fria" öppna »domkyrkaIl» rådde dock 
en anmärkningsvärd stillhet bland de 
omkring 2,500 åhörarna. Det kän
des gripande allvarligt att få tala 
till ' denna skara om »världskrisen 
och missionen». Brunbrända stodo 
fälten l bygden rundt omkring.Verk
lig missväxt syntes hota. Därute 
härjade världskrigets brand. Men 



247 15 September 19 17. KINA-MISSIONSTIDNINGEN. 

hos folket från dessa bygder brann 
kärleken till missionen ännu varm. 
Ur dessa ungas led ha midt under 
världskrigets hemsökelsetid till de un
der skördearbetet dignande kämpar
nes hjälp därute .kommit en man 
och en kvinna. Och bakom dem och 
oss står i Östra härads bygder en 
stor och trogen skara vid trossen . 
Vid detta möte medverkade ock 
kyrkoherde Didoff och pastor N eill 

.från Malmö. 
I samband med detta möte· deltog 

jag ock i Hvetlanda missionsförenings 
möte och senare i ett missionsmöte i 
Oppeby i Östergötland. I Oppeby 
samlades stora ·. skaror äfven från 
andra . socknar, och kyrkan var till 

· trängsel fylld af uppmärksamma åhö
rare. Det är dock, trots alla ström
ningar i tiden, hunger efter Guds 
ord i våra bygder. 

Från Östergötland gick . färden till 
Lärarinnornas Missionsför. konferens 
vid Johannelund, di t j ag kallats att 
leda bibelstudier. Denna konf. blef 
ovanligt gifvande, en verklig missions
och uppbyggelsekonferens. Många 
synnerligen värdefulla föredrag höl

. los af L. :M. F.-medlemmar öfver 
olika frågor, som stå i samband med 
föreningens vidtomfattande arbete. 
Arbetet bland barnen i Sverige och 

· bland lapparne, i Indiens skolor 
och zenanor, bland Kinas, Afrikas 
och Turkestans kvinnor belystes i 
sakliga föredrag af hemmavarande mis
sionärer, som alla voro medlemmar 
i L. M. F. Dessutom höllos några i 

· hög grad gifvande föredrag öfver am
· nen, som berörde det inre andliga 

lifvet inom L. M. F. . Den gripande 
stämning, som hvilade öfver konfe
rensen, när fru Freden höll sitt, om 
vaken, psykologisk blick och varm 
moderskärlek vittnande föredrag om 
»Missionärernas . barn», är oförgätlig. 

Glädjande nog kunde missionär Berg, . 
som samma dag konf. började,an
lände från Kina, bringa den samlade 
skaran af L. M. F.-representanter 
en direkt hälsning från Kina och 
seminariet i Yuncheng. Vi känna 
det som en synnerlig förmån att 
med oss i arbetet för Kina få hafva 
denna förenings stöd och intresse. 

N . H-n. 

.DA BLOMMORNA VISA 

SIG pA MARKEN. 


Höga V. 2: IZ. 

Några anteckningar från resor, stormöten och 
högtidsdagar under våren 1917 af Aug. Berg. 

III. 

F ST ANDET MELLAN TUNGA chow och Pucheng, nästa plats, dit 
j ag begaf mig, är 90 li(5svenska mil) . 

. Hit samlades folk från Pehshui och Pu
cheng för att fira högtid, men som 
broder Hugo Linder · var starkt för
kyld och hade nödgats intaga sängen, 
blef stämningen något dämpad. Fyra 
personer döptes. Af de vittnesbörd, 
som af dessa aflades, fick jag ett nytt 
bevis på huru Gud på underliga vä
gar finner den ene och den andre. 
Så t. ex. omtalade en, att hans första 
intryck af sanningen härledde sig 
från ett evangelium, som fallit i hans 
händer. En annan, en kvinna, om
talade, att sjukdom i hemmet fört 

. henne i beröring med evangelium i 
form af en kvinnlig missionär! En 
tredje, en f. d. soldat, hade för någon 
förseelse straffats med ett tusen två 
hundra slag. Hans sargade kropp 
hade sedan behandlats af broder Hugo 
Linder, som ock fått visa honom till 
den store Läkaren. 

I Pucheng finnes, som bekant,en 
kinesisk själfständig församling.. Till
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kommen på ett köttsligt sätt verkar 
den till allt annat än välsignelse och 
förorsakar våra syskon stora svårig
heter, hvarför vi särskild t behöfva 
frambära dem i våra förböner. ~ 
Behofvet af bättre bostäder är ock 
i Pucheng synnerligen af nöden. En 
flickskola har i år öppnats. Elev
antalet är ännu ej stort - 8-9styc
ken - men det kommer nog att ökas. 
Lokalen var efter förhållandena ända
målsenlig, och lärarinnan gjorde ett 
godt intryck. 

FråhPucheng reste j ag till Weinan, 
en plats, som jag under min vistelse 
i Tungchow ofta besökte men nu ej 
pa tio år besökt. För omkring tolf 
år sedan öfverlämnade vi detta di
strikt åt våra grannar, Engelska 
Baptistmissionen . Det var kärt att 
återse en del gamla vänner. Många 
voro emellertid afsomnade. Vår första 
skolflicka i Tungchowfu, som jag för 
tio år sedan vigde, är nu lärarinna i 
statens flickskola. Hon kom och 
hälsade på mig tillika med sin sju
årige son och sände mig sedan middag 
från en restaurang. 

Siao I är en utstation till Pucheng. 
Syster Ingeborg Ackzell har sin verk
samhet här. Hon, syster Estrid Sjö
ström och . jag skulle reda upp . stor

. mötet på denna plats liksom sedan i 
Hwachow, också en utstation till Pu
cheng. Broder Hugo Linder var näm
ligen ännu ej stark nog att begifva 
sig ut. Sommötesdagarne voro på 
veckodagar och regn nyss fallit , hade 
folket brådtom med sin bomulls-sådd, 
hvarför ej så många ' kommo som un
der vanliga förhållanden. För dem 
som komrno, Hngo vi dock predika 
det ord, som förmår att frälsa, helga 
och bevara. 

Hwachow-jörsamlingen besöktes där
näst. Från arbetets början har det 
alltid känts godt på denna plats. 
Själfva dess läge, vid foten af det 
stora »Blomsterberget:», i grannskapet 

af bambuiunder samt omgifvet af 
bördiga fält och fruktträdgårdar, är 
ägnad t att göra folket mer gladt, 
vänligt och öppet än . annorstädes. 

Gamle f. d. barberaren Chen, som 
en gång, då jag efter läsningen af 
Lydias omvändelse, frågade: »Hvar 
har du din böneplats?» svarade: » Vid 
J ordanfloden!» gick förr omkring här 
bland de troende, älskad af alla. Nu 
hvilar han i det tysta, och hans med
arbetare, Wang Chung cheng, fyller 
hans plats. Ganska mycket folk 
kom, och vi hade goda möten . Det 

. kändes, som förefanns mottaglighet 
för ordet. Systrarna Ingeborg.Ackzell 
och Estrid Sjöström hade en hel del 
kvinnor och barn omkring sig - män
nen kommo ju på min lott. J ag er
inrar mig just nu ett litet samtal med 
en snäll, äldre man: Han: »Huru 
gammal är pastorn i år?» J ag: »56 
år.» Jag: »Huru länge har du, gamle 
bror, trott på Jesus?» Han: »1 tre år .» 
Ban: »Har pastorn barnbarn?» Jag: 
»Nej, det har jag ej.» Jag: »Huru långt 
bor du härifrån?» Han: >>IO Ii.» Han: 
»Har pastorn sonhustrur?» J ag: »Nej .» 
Han (betraktande mig från topp och 
till tå): »Pastorn är allt bra rik.» Jag: 
» J a, det vill jag lofva. Skulle jag ej 
vara rik, som har Gud till Far?» Han: 
»Jo, jo men.» Jag: »»Vi äro nog lika 
rika, både du och jag.» Då lyste den 
gamles ansikte upp, och hans tankar, 
som förut varit allt för mycket kon
centrerade kring mig, fingo nu , lika
som samtalet en annan vändning. 

Ofver Tungchow gick vägen till 
Hoyang. Här voro omkring åttio 
män och kvinnor samlade till dop
klass. Tillsammans med opiepatienter 
och skolbarn var det en ej liten sam
ling, redan innan stormötet tog sin 
början. När så mötesbesökarna från 
landet och från staden Chenghsien 
började komma, voro alla sofplatser 
i de olika husen upptagna - ja, en 
broder svarade mig på förfrågan, hvar 
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han under natten lega t: » J ag har le
gat på en underbar plats, jag har legat 
i en krubba!» 

Kapellet var utvidgadt men visade 
sig dock vara otillräckligt. Det ar
betas mycket i detta distrikt, och · nu 
fingo de flitiga arbetarna glädja sig 
åt en rik skörd. Ej mindre än 52 
män och kvinnor upptogos genom 
dopet i församlingen . Det var en 
sannskyldig glädjedag. Evangelisa
tionsarbet'et, opieasylarbetet och den 

. mottaglighet, som verkats genom de 
svåra lidanden, befolkningen måst ut
stå under röfvarnes framfart de sista 
åren, allt har fått samverka. Ett 
trettiotal blefvo ej af församlingen 
godkända. Kanske togo några af 
dem för den orsakens skull anstöt. 
Sådant kan ej undvikas. De upprik
tiga stå på tillväxt. 

Vid afskedsmötet, då ordet var 
fritt, gaf jag akt på en ung man. 
Han föreföll mig som en a'nnan Elihu . 
»Mitt inre är såsom instängdt vin; 
likt en ny vinsäck är det nära att 
brista. Så vill jag då tala och skaffa 
mig luft; jag vill upplåta mina läp
par» (Job 32: 19, 20) . Hans föregång
are höll på länge, men när han ändt
ligen slutat, ilar vår unge broder upp ' 
på plattformen och säger: » J ag vill 
bara gifva mina vänner, som denna 
gång ej kunde döpas, ett tröstens ord, 
så att ni ej blifva ledsna och förlora 
modet. Det återfinnes i Predikare
bokens tredje kapitel och lyder så: 
'Allting har sin tid, och hvart företag 
under himmelen har sin stund, Födas 
har sin tid, och dö har siR tid. Plan
tera har sin tid, och r;ycka upp plan
teringar har sin tid.' Tiden går snart 
till hösten. - Då ha vi åter stormöte, 
och då skå' vi hoppas det blir er 
tULl) 

Var det ej älskligt sagdt af den 
snälle, unge mannen? J ag tyckte det 
var så kärleksfullt och omtänksamt. 

Så kom till sist besöket i Hancheng. 

Arven här hölls dopklass och stor- ' 
möte. Annu flera än i Hoyang Vora 
samlade, och kapellet kunde ej rym
ma dem alla. Vädret var dock vac
kert, och utanför kapellet, på bän
kar, sutto flera under mötestiden . 
min skildring af förr~ årets höstrnöten 
råkade jag af misstag säga, det Pu
chowfu kapell var Svenska Missionens 
i Kina första för ändamålet byggda 
kapell. Jag glömde alldeles, att Han
chengs kapell byggdes för ungefär 
sjutton år sedan och rättar härmed 
mitt misstag. Bland de 58 personer, 
som döptes, befann sig en äldre kvinna. 
Vi döpa i regel genom att använda 
dopgraf, men då ålder 'och sjukdom 
föreligga, använda vi begjutning. Så 
med denna kvinna. Sedan dopakten 
var öfver, tvådde hon vördnadsfullt 
sina händer och sitt ansikte. Simoh 
Petrus sade till Jesus: »Herre, icke 

. blott mina fötter, utan äfven mina 
händer och mitt hufvud.» - - 

Ett annat fall, värdt att anteckna 
var detta: En af stadens affärsmän, 
en ansedd och omtyckt man, blef 
döpt , Så fort han fick veta, att do
pet skulle beviljas honom, berättade 
han, att flera af hans vänner försökt 
öfvertala honom att icke taga detta 
steg. Till slut, då de ej kunnat förmå 
honom att vika, hade de slagit om 
och enat sig om att gifva honom en 
fin present, en väggbonad af röd 
satin med inskription, lyckönskande 
honom till det steg, han tog! Denna 
gåfva hade han emellertid ej vågat 
visa, förrän han fått veta, att han 
verkligen hade hopp om att blifv,a 
döpt! Nu ~om den fram och hängdes 
upp. 

Fredagens resa förde mig tillbaka 
till hemmet och återföreningens glädje, 
just i lagom tid för att öfvervara ter
minsafslutningen i det manliga se
minariet och dess öfningsskola. Tio 
unga män slutade denna termin sin 
fyraåriga kurs. Må Herren få väl
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.signa dessa unga i deras framtida 
arbete! 

Yuncheng i maj 1917. 

A ugust Berg, 

HALSNING FRÅN 

PUCHENG. 


DET HÄNDER OFTA ATT TRO
· ende, som vid tiden för sitt dop 
syntes vara Herren varmt hängifna, 
snart nog kallna af och andligen gå 

· tillbaka. Vi här i Pucheng ha trott oss 
förstå, att i. de allra flesta fall beror 
denna tillbakagång på att den nydöpte 
icke inträdt i något arbete för Gud, 
som drifvit till bön och tagit i anspråk 
de krafter, som genom den Helige 
Ande meddelats honom i och med 
det nya lifvet från ofvan. Obrukade 

· ha dessa krafter ej kommit till någon 
utveckling, ja, ha legat där för honom 
sj ält alldeles okända. Omedveten 
om den nåd och kraft, Gud genom 
Jesus gifvit, har han i frestelserna ut- . 

· ifrån och inifrån lätt nog tagit sin 
tillflykt till den egna kraften, och så
som' en oundviklig följd ha nederlag 
och modlöshet inställt sig. 

I tanke, att de nykristna behöfde 
mer än allmänna anvisningar och råd 
angående lifvet i Jesu efterföljd, in
bjödo vi våra infödda· medhjälpare 
att inkomma med förslag till olika 
grenar af verksamhet och arbeten, 
som en kinesisk troende skulle kunna 
åtaga sig. Resultatet blef, att vi nu 
ha en förteckning på 46 olika »arbe
ten», ordnade under följande rubriker: 
Arbete utåt. Arbete inåt. Extra 
gifvande. Gästemottagning. Hand
räckning. Insamling. Undervisning. 

Då det säkerligen intresserar S. L:s 
läsare att höra, hvad kinesiska kristna 
tänkt ut, meddelar jag här några af 
deras förslag: 

Besök hos troende i byar ute på 
landet; deltagande i gatupredikan på 
sönd. e. m.; predikan i militärlägret 
och' fängelset; tidig inställelse sön
dagsmornarna för att bära omkring 
den flagga som inbjuder till mötena; 
under veckan utdelande af skrifter 
och besök hos oomvända sjuka för 
att söka föra dem till Herren; hvarje 
månad afsättande af någon dag för 
predikan på landsbygden. Hållande 
af daglig familjeandakt; lämnande af 
hjälp åt andra troende vid deras bi
belstudium samt åt forskare vid de
ras läskurs; skrifvande i kristliga tid
ningar; deltagande i söndagsskolar
bete; under måndagen besök hos tro
ende, som uteblifvit från söndags
mötena. Tidig inställelse. till mötena 
för att samtala med tidiga mötesbe
sökare, anvisande af sittplatser vid 
mötena, intresse för nya mötesbesö
kare; efter predikan samtal med så
dana som stanna. Samlande af barn 
till söndagsskolan; medtagande af 
minst en person till söndagsmötet; 
inbj udande till in träde i bibelläs
ningsföreningen, anslutning .till grup
pen: »arbetare för individers vin
nande för Kristus» o. s. v. 

Dessa förslag skola framläggas vid 
månadsrnötena på våra sex stationer, 
och afskrifter skola uppslås äfven 
i predikolokalerna på landsbygden. 
De »arbeten», som hvar och en åtar 
sig, antecknas bredvid hans eller 
hennes namn i församlingsboken, och 
så hoppas vi, att vittnesbördsmötena 
vid hvarje månadsmöte skola ljuda 
af lof och pris j ör Herrens närvaro 
och hjälp i tjänandet. Gifve nu han 
sin välsignelse till denna sak! 

Tröttnen ej, missionssyskon, att 
bedj a Herren för oss här 'borta på fäl
tets mest aflägsna del! Vi få aldrig 
besök af sådana af Herren storligen 
använda kinesiska och utländska brö
der, som bruka besöka stationer på 
mer tillgängliga delar af vart fält. 
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Men Herren äri med oss. Lofvad 
vare vår klippa, och upphöjd, vare 
vår frälsnings Gud! 

Eder L. H. Linder. 

FRÅN TUNGCHOWFU 

DISTRIKT. 


'EN BUCK TILLBAKA pA 
, årets första tre månader gifver 
,stor orsak till tack och lof men äf
ven till förnyad bönekamp. Döden 
har skördat vår äldste evangelist, 
Uang Hong ieh. Frid öfver hans minne~ 
Dock är jag ledsen säga, att han ej 
lämnat efter sig minne,t af den hel
hjärtenhet, vi skulle ha önskat. Han 
var ganska kraftlös både bland sina 
vänner och i sitt hem. Jag nämner 
detta för att visa, hurusom de, af 
hvilka., vi mest bero , ofta äro oänd
Jigt svaga. Jag vet, att så är förhål
landet på mer än ett håll. Bed j en 
därför mycket för våra evangelister! 

En annan sak , jag vill nämna till 
ledning för den »förbönens skydds
vakt», som vi ha i gamla Sverige är, 
att adventisterna ha gjort sitt in
träde i staden. Hittills har dock ingen 
af de troende lyssnat till dem. De
ras enda byte har varit en gammal 
oförbätterlig sökare och en för slarf
vigt lefverne utesluten församlingsmed
lem. Dock är det nog en frestelse 
för många att sluta sig till dem, 
ty de erbjuda den, som vill sälja 
böcker för deras räkning, tre gånger 
så mycket som våra egna fao * 

. * Som en förklaring till de uttalanden, som 
, här och annorstädes i våra syskons bref gjorts 
om adventisterna, må nämnas, att den rörelse, 
som under namn af adventism utbreder sig i 
denna del af 'Kina. är att betrakta som en 
urartning af motsvarande rörelse i hemländerna. 
AdventistIedarna draga nämligen tiil sig så
dana, som icke få tt,in träde i and ra kristna försam-

Jag vill nu omnämna några or~a
ker till tack och lot Framför mig hg
ger ett bevis på ett rätt st9r~ förtro
ende till oss. Det är en offentlIg hand
ling från stadens mandarin, hvari 
han i väl valda ordalag ber oss komma 
ocl! predika i fängelset. För.:,ta 
gången vi voro där, var han själf 
med och talade och sade då bland 
annat, att denna plats, som var af
sedd för straff och lidande, kunde, 
om tillfället toges i akt, bli, en plats 
för omvändelse och förbättring. Den 
~ al, där vi ha våra gudstjänster, är 
mycket lämplig, fast fängelset i öf
rigt är mörkt och osundt. , 

, H vad angår arbetet i öfrigt i Tung
chow stad, så ha vi haft som mål att 
ordna de olika verksamhetsgrenarna 
så, att vi kunna nå alla klasser. Jag , 
har redan nämnt, att vi kommit 
i beröring med dem, som kanske 
stå lägst - fångarna . Nästa grupp 
är den fattiga befolkningen i allmän
het. För dem, som af blyghets- eller 
andra skäl ej vilja komma till sta
tionens gästrum, är gatukapellet til~
gängligt. Det har i allmänhet vant 
öppet hela dagarna. Men för att 
praktiskt kunna hjälpa de besökande 
och komma dem närmare ha vi där 
h~ft en aftonskola tre gånger i vec
kan, då vi meddelat fri undervis
ning i modersmålet. Jag har genom 
vänners hjälp låtit göra enkla bord 
- en bordskifva å två höga bockar 
- så på kvällen är allt på en kort 
stund ordnadt till skolsal. 

För den allmänna gästemottagningen 
på stationen efter Uang, som dog, 
har Gud gifvit oss en mycket lämp
lig kraft i en man vid namn Song. 
Han är en ung man och ej gammal 
i tron heller, men en som blifvit fat

lingar på .grund af att de icke ansetts ve rkligt 
sanna och uppriktiga, men som för vinnande 
'af yttr~ fördelar, Vilja, sl~ ta sig t!ll de kri~.tna. 
Hela rörelsen har darfor en kottshg pragel. 

Red, ' 
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tad af Herren och gifven oss såsom 
hjälp, då vi voro i största behot där
af. Han har förutsättningar, som 
Uang saknade, och som, om han blir 
bevarad och får växa till, komma 
a tt bli församlingen till stor välsig
nelse. 

För de bättre lottade i samhället 
samt för skolungdomen ha vi K. F. 
U. M.-verksamheten. Genom före
drag, bibelstudium., engelska lektio
ner samt först och sist sällskaplig 
samvaro söka vi nå denna klass. 
Det är K. F. U. M. i Göteborg, som 
står stödjande bakom denna verk
samhet. Vi ha, enligt mitt tycke, ett 
mycket trefligt samlings- och säll
skapsrum för K. F. U. M. Det aktu
ella medlemsantalet är ännu ej så 
stort. Vi ha ej heller lyckats erhålla 
en sekreterare. Förre skolläraren 
Chang Liu tien kom i början af året 
hit för att förestå detta arbete, men 
var så klen i bröstet, att han ej långt 
därefter måste återvända till hem
met, där äfven han sedan fått hem
bud. Både Chang och Uang ledo af 
bröstlidande. Song får nu t. v. före
stå äfven denna gren. 

Förutom dessa särskilda medel att nå 
olika klasser af människor ha vi 
ordets predikan söndagligen och an
nars, hvarigenom vi söka famna och 
väcka alla. 

Under det jag skrifvit detta, har 
jag haft besök af en ung man, som 
kom för att få ett personligt samtal. 
Herr H ann - så är hans namn 
synes vara en allvarlig sökare, är 
f. Ö. anställd i en bank samt en be
gåfvad och inflytelserik ung man. 
Han berättade, hvad jag ej visste 
förut, nämligen att en skara ungdom 
med rnildt tvång förmått honom att 
organisera och leda en idrottsklubb 
här i staden. Af de 250 -300 kr. 
som de sköto samman, har han in
köpt fotbolls- och tennisutrustning, 
flaggor m. m. Vidare sade han mig, 

att han gladde sig åt att få leda alla 
dessa unga till gudstj änsterna. N og 
är sådant bra uppmuntrande. Jag 
känner .det med afseende på Tung
chow, såsom Herren sade till Paulus 
om Korint: »Jag har mycket folk 
j denna stad.» 

Hvad jag hittills nämnt, har en
dast gällt arbetet bland männen. 
Men under min kära makas ledning 
bedrifves äfven ett omfattande och 
systematiskt arbete bland kvinnorna. 
B:belkvinnan, fru lang, har genom 
trogna husbesök fått vara till stor 
välsignelse. Efter hv.arje dags be
sök aflägger hon sin rapport, och 
min maka nedtecknar hvarje viktig 
detalj, i samband med hvarje hem 
och kvinna, som besökas. Vi ha äf
ver tio varma sökare bland kvin
norna, som vi hoppas få döpa till 
hösten. Bedjen, att de må bli be
varade! 

Arbetet u te i distriktet ~ på u t
stationerna och i byarna - har 
fortgått som vanligt med en gläd
jande framgång. En annan bibel
kvinna, fru Kao, har rest från plats 
till plats, hjälpt och undervisat kvin
norna. Vår käre broder Chang len 
tien i Tungkuan har äfven fått vara 
ute på resande fot för att vara de tro
ende till hj älp. Han kommer troli
gen mer och mer att få tjäna hela 
distriktet på detta sätt. Broder 
Hsiiin förestår under hans bortovaro 
arbetet i Tungkuan. Han var forut 
biträdande evangelist i Tungchow. 
På tal om Tungkuan må nämnas, 
att en broder där skänkt IS täls tiU 
en predikstol. När Herren beredt 
dem en så präktig lokal, ha de känt 
som sin plikt att åtaga sig inred
ningen. I Peh t'sui tsuen och San 
ho ke'o ha yi ej försport den liflighet, 
vi väntat. A förstnämnda platsen 
är inre oenighet orsaken. Dessa 
platser behöfva vår varma förbön. 

I Hua In Miao är nn, Herren vare 
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lofvad, Jesu baner planteradt. Ge
nom bidrag från församlingen samt 
hjälp från vänner i hemlandet har 
detta önskemål förverkligats. Bro
der Iang-Seng-hua tjänstgör t. v. 
där. Arbetet bland pilgrimerna be
höfver mycken trogen förbön. Där 
äro vi som på få ställen i dagligt 
handgemäng med satans makter. 

I Chao kämpar Li Chao Iai fort
farande Herrens strider. Han har 
personligen haft svåra pröfningar. 
Bl. a. har han· nyligen blifvit bestu
len på två åsnor. I Chao-I ha vi fått 
bättre utrymme genom att hyra ett 
litet hus intill det gamla. Men loka
len är ändå alldeles för liten. Ingen 
bakgård tillhör något af husen. 

Men äfven på två andra platser ha 
vi fått börja regelbundna gudstjäns
ter. Den ena platsen heter Long Ch·i. 
Där ha vi intresserade, mestadels 
bland inflyttade från Honan. I K 'u 
ch'i.ien, ro Ii från sistnämnda plats 
- båda norrut från Tungehow 
har evangeiii dörr på ett särskildt 
sätt öppnats. Där verka vi bland 
pla tsens egen befolkning. Vår bästa 
sökare är postmästaren, i hvars hem 
och f. d. affär de regelbundna mö
tena hållas. * Där ha vi stort hopp om 
en rik skörd . 

De fyra kolportörerna ha som van
ligt utfört sin gärning i stad och på 
land. 

Ja, det var några drag i stort. 
Jag har försökt skildra allt, just som 
vi se det. }ag önskade, att vännerna 
skulle se skuggorna så väl som dag
rarna. Ty kamp är det om bytet 
och ingen seger utan strid . 0, hur 
jag önskar, jag kunde uppväcka 
många bedjare för gamla Tungehow. 
Här har ock såtts och arbetats så 
träget. Om du ej personligen kan 
komma och hjälpa oss skörda, stöd 

* Han döptes den 14/ 4• och hans f. d. affär 
har församlingen hyrt till gatukapell samt äfven 
anslagit medel ti:l dess inredning. 

oss genom din förbön! Utan bön 
fäkta vi i vädret, utan bön bygga vi 
det, som elden skall förtära, som står 
och faller med oss. Men det Gud gör, 
det förblifver och tillväxer, äfven 
då vi äro borta, eller då vår röst inte 
når dem. 

Bed, och kanske skall Herren ge
nom böne'n förbereda dig för en större 
uppgift , än du tänkt dig~ Om du hör 
Herrens kallelse, lyd för din egen 
skull , för HerrenS skull, för arbe
tets, för skördens skull, som hvitnar 
till skördedag! Vi som stå här och 
kämpa, ha stort hopp om arbetet i 
dessa bygder. Vi veta, a tt vi gå mot 
seger, ty med oss är den, som segrat, 
segrar och skall segra . 

Tungehow i april. 

Joset Em. Olsson. 

JBREFAFDELNINGEN. [ 

Chiehchow Sha, North China via 
Sibirien. 

D . 26 apr. 1917. 

Kära missionsvänner! 
Guds frid! 

"I eke med makt och icke med 
kratt , m en med min Anda, säger 
H erren Sebaot. ,' Sak. 4: 6 . 

Sanningen häraf inser jag mer och 
mer, ju längre det lider. 

I I Kor. 2 kap. lämnas oss en vik
tig föresyn vid förkunnandet af Guds 
vittnesbörd. Hvarför inga höga ord 
eller hög vishet? »På det att>, säger 
Paulus, »eder tro icke måtte bero 
af människors vishet utan af Guds 
kraft.» Guds hemligbet.sfulla vishet 
få vi dock tala, men med ord som 
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Anden lärer, så att vi förbinda ande
ligt med andeligt. 

Nyss hemkommen från vårt första 
. stormöte i Ching teo ehen, som hölls 

d. 22-23 apr., ville jag meddela 
eder något om den stora Guds nåd, 
som där är gifven. 

Låt oss då börja . med. att sam
fäldt tacka Herren för den passande 
lägenhet, vi där fått hyra och iord
ningställa. Icke nog med att sj älfva 
huset är ändamålsenligt, läget är 
också utmärkt invid marknadsplat
sen. Midt emot , tvärs öfver gatan, 
finnes också en treflig plan, som vi 
få låna för tältet. Det är så dyrbart 
att se, huru vår Fader sammanlänkar 
händelserna, så att de alla få tjäna 
hans syften. Atta gånger i månaden 
är det marknad därborta , och då 
har evangelisten fullt hus . Den 
kringliggande trakten är mycket folk
rik, och både män och kvinnor komma 
i m ängd för att lyssna till detta 
nya, underbara , som de aldrig förr · 
hört - evangelium om en Frälsare. 

Första mötesdagen föll , lofvad vare 
Gud, ett efterlängtadt regn. Trots 
det leriga väglaget infunno sig ej få. 
Nästa dag var det marknad . J ag 
önskar, att ni hade sett folkska
rorna. Kanske ni hade känt, hvad 
J esus kände, när han såg dem (Matt. 
9: 36). Samlingssalen, som är unge
fär lika stor som kapellet i Chieh
chow, var fullsatt af kvinnor. Män
nen hade ej tillåtelse att komma in; 
de fingo gå till tältet, det nya, rym
liga, prydliga tältet, som nu för 
första gången tjänstgjorde som pre
dikolokal. Min man höll invignings
talet därinne lördagsaftonen d. 21 
apr. · Text: »Se Guds Lamm, som 
borttager världens synd .» Ej mindre 
än 6 predikanter, 2 bibelkvinnor och 
undertecknad voro sysselsatta att 
tala ordet under mötet. Det gladde 
oss alla att se den ifver, många vi
sade att höra och förstå. J ag tän

ker åhörarnes antal uppgick till när
mare ett tusen. 

Kära vänner, hjälpen oss nu att 
draga noten i land, i land på · det 
sälla hemlandets kust! Dit måste vi. 
Kämpen i edra böner för alla dessa 
själar! Låten inte de små hvardags
bestyren tränga undan detta stora, 
viktiga ~ bönen! »Gå in i din kam
mare», säger Jesus, »och stäng din 
dörr och bed din Fader, som är i 
det fördolda, och din Fader, som ser 
idet fördolda, skall vedergälla dig 
uppenbarligen.» 

Till eder, I Herrens skaffare, som 
satt eder i gemenskap med oss i fråga 
om · u tgift och inkomst i Ching teo 
chen , sändes ett hjärtligt tack. Så
dana offer äro en ljuf vällukt, täcke
liga i Guds ögon. . 

I Chiehchow pågår f. n. dopklass. 
Den 5-6 maj blir det stormöte här 
och en vecka därefter i Dsiang. Se
dan är det tid att slå upp tältet för 
en månads predikan på vårmark
naden här. Att Gud i allt må bli 
ärad, är min bön. 

Många hälsningar från min man 
och 

Eder Jesus . älskande 

Hilma Tjäder. 

AXPLOCK FRÅN FALTET. 

FROKEN MARIA NNLIN skrif
ver från Yuncheng d. 24 april 

191 T 
Den 8 febr. började seminariet och 

på samma gång den nya öfningssko
lan med 14 elever på 3 klasser. Denna 
skola är förlagd till den ljusa och 
trefliga gård, vi fått bredvid semina
riets. Där finnas ock rum för semina
riets nya r:sta klass samt för de äldre 
flickor, som medföljde från Puchow 
för att afsluta sin skolkui-s i år. Vi 
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äro så tacksamma mot Herren, som 
gifvit oss så godt utrymme och myc
ken glädje i arbetet. Seminarie
eleverna ha flera lektioner i öfrings
skolan hva,r vecka och lyckas i all
mänhet mycket bra. När läxläsningen 
är slut på kvällen och klockan manar 
till stillhet, brukar någon af flickorna 
leda i bön, innan de gå till sofrnm
men. De små ha då ett litet böne
möte för sig själfva. Det är en så
dan glädje att se dem. Några ibland 
dem ha ju förut ej vetat, hvad bön 
vill säga. Måtte de alla vinnas helt 
för Jesus! 

Goda lärarekrafter ha vi ock fått 
Utom den gamle läraren i moders
målet ha vi en lärare från Shan
tung, som tillika med sin fru under
visar i seminariet, och därjämte en 
lärarinna för ' öfningsskolan. Dessa 
tre. äro alla kristna , och på sönd. 
e. m. ha vi bönemöte tillsamman 
med dem. Det känns så god t att ge
mensamt få bedja och arbeta. 

* 
Fröken Ingeborg A ckzell skrifver 

från Siao I , Weinan, den 17 april: 
En högtidsstund hade vi i går i en 

by 5 Ii härifrån, där vi i ett hus fin go 
bränna gudarna och bedja med fa
miljen . Både man och hus'ru äro 
unga. Lofven med mig Herren! 

pA SKOLEXAMEN I KINA. 

ETT LIF I KINA BJUDER pA 
många öfverraskningar. Säkert 

är åtminstone, att man under de 
första åren härute' ofta mötes af 
sådana. A ena sidan blir man ofta 
öfverraskad af att se, huru obetydlig 
man i själfva verket är. Man kan 
ju hvarken tala eller skrifva kinesiska, 
och äfven i många andra hänseenden 

står man ofta som ett stort fråge
tecken eller förstår, att man gjort 
något tokigt, så att blygselns rodnad 
färgar ens kinder och man önskar 
sig vara långt, långt borta. Sådant 
får man finna sig i men också i att 
ibland göra en annan, rakt motsatt 
erfarenhet, äfven den påminnande om 
ens egen ovärdighet. En erfarenhet 
af det sistnämnda slaget vill jag nu 
söka skildra. 

Det var den 18 maj 1917. Vård
hafvande missioriären var bortrest och 
kunde därför ej närvara vid examen 
i flickskolan , som denna dag skulle 
hållas. Högtidligheten till ära blef 
jag ombedd att i hans ställe närvara, 
en uppgift, som i mångt och mycket 
påminner om en skolrådsordföran
des vid examen i folkskolorna hemma. 
Ej ens den då i allmänhet oumbär
lige »kyrkovärden» saknades. Vis
serligen kallades han nu »diako1l», 
men hans befattning påminner om 
en kyrkovärds, och vid detta till
fälle påminde han så mycket om en så
dan, att jag redan på vägen till sko
lan började erfara en nästan bekläm
mande högtidsstämning. 

Denna blef ej mindre inne i skol
salen. Den var dekorerad med blom
mor och grönt, alldeles som när jag 
var skolpojke en gång i tiden. Där 
sutto också elevernas föräldrar och 
anhöriga jämte 'andra åhörare. Där 
stodo flickorna i högtidsdräkt, röd
blommiga af blygsamhet och kanske 
något examensfeber; alla med sina 
ögon följande honom, som de vän
tat på, men säkert helst sett hade 
fått förhinder. Där är han emeller~ 
tid nu, och sedan han. hälsat, sätter 
han sig på den för honom afsedda 
stolen, som förut påmint om .hans 
ankomst. 

'S turiden är alltså inne och .examen 
börjar. Den högtidliga stämningen 
förlorar lyckligtvis snart sitt bekläm
mande intryck Eleverna bli åter 
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sig sj~lfva, då de blott fått börja visa. 
hvacl de duga till, och hos den »t. f. 
skolrådsordföranden» utbytes också 
»värclighetens» tryckande börda mot 
en känsla af glädje öfver att få vara 
med och höra, hvad eleverna in
hämtat. 

Hvaruti detta bestod, vill jag ej 
U)J. söka beskrifva, men ett par in
tryck kan jag ej underlåta att lämna. 
Ett sådant var, att i Kina den gamla 
goda tiden ännu är rådande, då man 
är villig att lära utantill. Katekesen 
gick som ett rinnande vatten.), och 
delar af Guc,ls ord voro också väl in
lärda. Hvad säges t. ex. om en flicka, 
som fick till uppgift att läsa Matt. 
5:te l~apitel utantill? Hon gjorde så 
utan misstag och dessutom det sjette, 
ja, ville också läsa upp det sjunde. 

.Det fick emellertid en annan göra; 
andra åter läste Joh. 3:je kap. utan
till. . 

Man fick äfven det intrycket, att 
barnen ej blott lärt att läsa utantill, 
hvilket ju kan göras, utan att tanke
förmågan blir öfvad. Pröfningen i 
räkning t. ex. gaf ett lifligt intryck 
af att barnen lärt sig tänl<a. Blan
dade exempel gåfvos, men detta 
till trots visade de ingen tvekan vid 
val af räknesätt. Snabbt och be
stämd t skedde äfven uträkningen. I 
öfriga -ämnen erhöll jag också myc
ket goda intryck af den undervis
ning, skolan lämnat. 

Glad och tacksam gick jag därför 
från denna examen. Tacksam mot 
Herren för hvad han genom sina 
tjänare utför för Kinas annars så 

. 

försummade flickor, och glad öfver ' 
att vi svenskar fått i uppdrag ej blott 
att meddela undervisning, utan äf
ven att tjäna i ett arbete, ägnadt 
att vinna både barnen och deras 
föräldrar för Herren. Gärna ville 
vi också dela med oss af vår gläd j e 
till dem, som därhemma så troget 
tjäna genom offer och bön, men 
som ej kunna vara närvarande, då vi 
få se och glädjas. Må dessa rader 
få bidraga därtill, och till att skol
arbetet blir följdt 
bön, ty äfven här 
Herrens ord: »Mig 
I intet göra .•) 

af mycken för
gäller i sanning 
förutan kunnen 

Martin L z'ndert 

MISSIONSHEMMET 
ROBERTSLUND. 

PA . GRUND AF DYRTIDEN 
och särskildt svårigheten att få 

bränsle har S. M. K:s kommitte be
slutat att, så smärtsamt det än 
känns, tillsvidare uthyra Roberts
lund. 

Saken låter sig göra, som det Ullder 
detta och nästkommande år kan ord
nas på annat sätt för de heimna
varande missionärerna. 

Fru Inez Böllings adress blir där
för Missionshemmet, Dufbo, Sundby
berg. 

* 
Bref till de 

missionärerna 
öfriga 
torde 

hemmavara
adresseras 

nde 
till 

missionens exp
. . 

o 
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UTGIFVARE: KOMMlrrEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA . 

»sTAN FASTA I TRONh> 

.)Vaken, stån faste i tron, varen 

män, varen -sta-rke.') 

(1 Kor. 16: 13). 

INGEN TROENDE SKALL FÖR
neka, att vi lefva i en allvarsam 

och betydelsefull tid. öfver densam
ma stå dessa ord skrifna: » Vaken, 
Herren är nära'>, och de gälla såväl 
den enskilde kristne som den kristna 
församlingen. Stora skaror frälsas, 
Herrens ord löper och blir förhärli
gadt. A andra sidan tilltaga otro och 
sedefördärf med jättesteg i trots af 
att Gud söker väcka människornas 
samveten genom väldiga naturtilldra
gelser, olyckshändelser, hungersnöd och 
dylikt.* -Om någonsin så är i dag det 
ordet sant: »Herrens tillkommelse 

• Härtill -kan nu ytterligare läggas: Det 
mest förfäi-liga krig, som nå.gonsin härjat mänsk_ 
ligheten. (Ofversättaren.) 

I. 

är nära. Se, domaren står för dör
ren (Jak. 5: 8, 9)· 

Tanken härpå -medför äfven för 
den troende ett djupt allvar. Vis
serligen är den utsikt, som ligger fram
för honom, icke domen utan en här
lig framtid, en lj us och salig evig
het i förening med Jesus, hans Herre. 
Hans kallelse är ,>ofvanefter» och him
melsk. _Här nere - är han - en pilgrim 
och en främling. Alla hans förvänt
ningar och förhoppningar finnas där
ofvan. Men om det på den naturliga 
(psykiska) människan hvilar ett an
svar, så är den troendes ansvar ännu 
mycket större. »Ty vi måste alla 
lJPpenbaras för Kristi domstol, på 
det att hvar och en skall fåjgen sitt 
lifs gärningar, eftersom han har hand
lat, ehvad det ärgodt eller ondt,>. 
Därför vinnlägger han sig att vara 
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sin Herre välbehaglig. Ja, han är 
lycklig, endast då han är >>uppenbar 
inför Gud», då de himmelska tingen 
uppfylla hans hjärta, och segerlönen, 
som förehålles af Guds kallelse ofvan
efter i Kristus Jesus, ter sig för hans 
trosblick. Står det annorlunda till, 
är han en olycklig människa. Då 
uppgifves han på vägen och blifver 
tillbaka (Ebr. 12: 3; 4: I). 

Hur är det med oss, dyra läsare? 
Skola vi blifva tillbaka, skola vi 
stanna i loppet? . Nej, vi vilja fastmer 
säga med aposteln: >>Vi höra icke till 
dem, som undandraga sig till för
tappelse.» Låtom 9ss gå i räta spår 
med våra fötter. Vi tillhöra dock 
Kristi brud, som skall dela hans 
härlighet, det himmelska folket, som 
vallfärdar till fadershemmet. Vi äro 
dock hans tjänare och tjänarinnor, 
kallade att tjäna honom och vittna 
om honom. Hans offer har en gång 
för alla renat, helgat , afskiljt 0SS. 

Vi hafva fått hansAnde och hans sinne. 
Genom honom ropa vi : . »Abba, Fa
den), och Guds kärlek hvilar fullt 
och för beständigt öfver oss. 

Skulle det icke egga oss att i enfald 
och trohet vandra inför Gud, honom 
i · allt till behag? 0, måtte det mer 
än hittills vara vår längtan att såsom 
lehrande grenar i det sanna vinträdet 
bära frukt till Faderns förhärligande! 
Vi hafva icke mer någon gemenskap 
med världen och synden. Vi äro kors
fästa -världen och döda synden - i 
Kristus - genom tron. Låtom oss 
förverkliga detta i tron, äfven om 
det kostar något. " Världen är och 
förblifver ständigt · Guds och hans 

Smordes fiende. Därför hatar hon 
äfven oss, som tillhöra Gud, och an
griper oss. Bör det förundra oss eller 
göra oss modlösa? . Tvärtom, när så 
sker, är det vår förmånsrätt, en dyr
bar gåfva ofvanifrån, som vi borde 
mottaga med glädje och jubel (Matt. 
5: rI, 12). Vi få: också i sådana pröf
ningar och lidanden se vår Faders 
uppfostrande . hand, som vill göra 
oss delaktiga af sin helighet, och som 
vill, att vår bepröfvade tro, som är 
mycket dyrbarare än det förgängliga 
guldet, må befinnas till lof, ära och 
pris vid Jesu Kristi uppenbarelse. 

Älskade bröder, låtom oss så »med 
uthållighet löpa i den framför oss 
liggande täflingskampen, under det 
vi se upp till Jesus, trons begynnare 

' 	och fullkomnare». Väntetiden nalkas 
sitt slut . Den väntande bruden skall 
snart föras hem: -af sin himmelske 
brudgum. Icke långt härefter skall 
»Guds barns härliga frihet» uppen
baras. Då skola vi för evigt förblifva 
vid vår älskade , Herres sida, skåda 
hans ansikte, dela allt med honom 
och med honom döma och härska. 
»Den som öfvervinner, honom skall 
jag gifva att sitta med mig på min 
tron .» Den som öfvervinner och den 
som intill änden gör mina verk, . ho
nom skall jag gifva makt öfver hed
ningarna, och ·han skall styra dem 
med järnspira». >>Veten I icke, att vi 
skola döma änglan)? »Salig och helig 
är den, som har del-i den första upp
ståndeIsen. Ofver dem har den andra 
döden ingen makt, utan de skola vara 
Guds och Kristi präster och skola 
regeranied honom i tusen år.» 
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Detta är :stora och dyrbara löften , 
härliga utsikter. Dock, utöfver allt, 
långt , utöf~er ' allt d'etta, , sträcker sig 
löftet i r ' Joh.3: 2: »Mina älskade, 
vi äro. ntiGuds barn, och det är ännu ' 
icke uppenbart, hvad vi skola varda. 
Men vi. veta, att när ' han varder up
penbar, skola vi blifva honom lika, 
ty vi skola se , honom såsom han är.» 

FRÅN HEMARBETET. 

FRÄN' SOMMARENS RESOR ÄR 
, ' äfven p.tt anteckna, att kand . 
Österberg . besökt åtskilliga platser i 
nedre Norrland och Dalarne, samt 
att kand. Torsten Folke gjort en 
kortare resa till Småland och Skåne. 

Missionär Aug. Berg har sedan sin 
hemkomst redan hunnit med att be
söka en del platser i Småland, sär
skild t då Östra Härads ungdomsförb. 
årsmöte i Hvetlanda. Sedan har 
missionär Berg medverkat vid Söder
tälje-konferensen Samt hållit före
drag här i Stockholm. 

Missionär.. och fru Wester hafva 
äfven under sommaren haft flera till
fällen att ' med~erka vid missions
möten i sina respektiva hem bygder, 
i Nerike och Mönsterås. Den 5 okt. 
anträder bro Wester en resa i Östra 
Härads ungd .:förb., föreningar. . 
. Söndagen ' d. 9 sept. hade Göte borgs
gruppen af L. M. F. anordnat en in
samlingsfest till förmån fö!, det kvinnl. 
seminariet i Yuncheng och dit kallat 
missionär Folke och undertecknad. 
Ev. missionsföreningens styrelse hade 
välvilligt ' ställt Betlehemskyrkan till 
L. M. F:s förfogande. Både f. m. och 
e. 	 m : voro stora skaror ' samlade. 
Själfva insamlingsfesten 	på e. m . blef 

verkligt o!Ö!g~1ig högtidsstund. 

Den förträffliga sång och mU$ik, S9111'_ 
presterades, banade väg fÖJ; det '. 1;md.,.-. 
skap, som frambars. . Och » Herr~ns 
kraft fullkomnades i svaghet». Mis
sionär Folke, söm på grund .af trqtt~ . 
het och öfveransträngning hela f. ni. ' 
led af svindel, förmådde nätt och. 
jämt gå till , kyrkan. Meri- mycken 
bön var i verksamhet för hortom 9ch ' 
för offerstunden, och när br. F. kom-_ 
mit upp i predikstöleI;l, fick han kraft, 
af Gud att hålla ett mäktigt gripande 
föredrag om den icke kristna kvin

, nans nödläge. Därefter talade under~. 
tecknad om den kristna kvinnan och 
missionen. Man erfor, att detta möte 
fÖJ;egåtts af mycken bön. En för
underlig stillhet rådde i , den stora 
församlingen; många voro djupt gripna, 
och man förnam, att här var missio
nens heliga sak en hjärteangelägenhet. 
När sedan missionsoffret sammanräk
nades, befanns det, att icke mindre 
än r,056 kr. lagts i de vid utgångarna 
framställda offerskålarna. P å mån~ 
dagen hade Kinakretsen i , Göteborg 
anordnat ett möte på K. F. U. M., 
då äfven missionär Spira från Augusta
nasynoden frambar en hälsning från 
Kina . Besöket i Göteborg kvarstår 
som ett mycket uppmuntrande minne. 

' N. 	B-n..., 

'FRAN REDAKTIONEN 
OCH EXPEDITIONEN. ' 

l N :Rr7 A MEDD'ELADES, ATT 
, en större gåfva till en under

stödsfond för missionärer inkommit. 
Det är oss en glädje att nu kunna om
tala, att ytterligare 2>400 kr. skäflkts 
för samma ändamål. Med . gåfvan 
följde en hälsning genom ordet i EL 
.s: 23: »Han sj älf är sin kröpps fräl
sa re.» I ' sanning; vi 'kunna. aJI~fo'rt 
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resa baneret »Ebenesen) och: »Her
ren försen). 

S. M. K :s julkalender, Hans Stjärna 
i Östern, är nu under tryckning och 
kan när som helst rekvireras från expo 
V~i hoppas innerligt, att den nöd
tvungna prisförhöjningen - 25 öre 
pr ex. - ej skall verka menligt på 
dess spridning, utan att den lilla ka
lendern alltfort skall få gå ut på sin 
viktiga mission, ja, om möjligt i 
än större utsträckning än förut. Den 
som härtill medverkar, gör en verk
lig missionstj änst. 

JULGAFVOR TILL MISSlO:: 
NARERNA. 

SOM DET I AR ICKE VARIT 
möjligt att sända jullådor till Kina, 

vilja vi föreslå de vänner, som ön
ska glädja våra missionärer med jul
gåfvor, att i stället för saker sända 
dem penningar. Om sådana insändas 
till expeditionen, skola vi med glädje 
fortskaffa dem. 

FOR S. 	 M. K:s BEDJANDE 
VANNER. 

TACKSAGELSEAMNEN: ATT I 
provinsen 	 Shansi de yttre för

hållandena 	varit så lugl)a detta · år i 
jämförelse med under föregående, så 
att arbetet · fått pågå i frid. - Att 
Gud på ett så underbart sätt gått 
frall?- i Hoyangs och Hanchengs di
strikt. -	 Att så många inom för
samlingen . fått en eller flera af sina 
närmaste med sig på vägen till lif
vet (sid. 263-266). 

Den villighet att lyssna till evan
gelium, som ådagalägges af hedning
arna inom 	Ishih distrikt (sid. 266). . 

De framsteg, som gjorts inom för
samlingen i Tungchow fu i fråga om 
själfunderhåll (sid. 266, 267). . 

Tacksägelse- och bön~ämnen: De IIO,. 
som i våras inbärgades i församlingen 
i Hoyang och Hancheng (sid . 263-266). 

De II, som i Ishih distrikt erhållit 
dopet (sid. 266) . 

Fru Hahnes lilla söndagsskola (sid. 
269, 270 ). . . 

K. F. U. M. och seminariet i Yun
cheng. - De ro unge män, som i 
våras afslutade sin 4-åriga kurs och 
som nu gått ut till olika platser att 
verka Herrens verk (sid. 268). 

Böneämnen: Missionär Lindens vis
telse i Hoyang såsom missionär Berg
lings medhjälpare (sid. 263). 

Den å sid. 267 omtalade unge musi
kanten, att han må erhålla ett arbete, 
som icke är Herren till vanära och 
hans egen själ till skada. 

Den unge man, som nyligen börjat 
studera »läran», att han i likhet med 
sin hustru må fatta det eviga lifvet 
(sid. 265). 

Hvar och en af de nydöpta, att de 
må bevaras, växa i nåden och blifva 
själavinnare. - De som fått tiden 
för sitt dop uppskjuten. - Att ingen 
af de äldre kristna må falla för fres
telsen att tro sig säker. - De många 
ensamma, längtande, kämpande sjä
larna, som sällan få samlas med Guds 
folk och sällan ha tillfälle att höra 
en evangeIii förkunnare . -De många, 
som hört evangelium, men synas för
akta det (sid. 265, 266). 

Alla missionens infödda medhjäl
pare . 

Resorna i hemlandet och hemarbe
tet i dess helhet. 

Visa tidningen för edra vanner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma 1 
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NÅGOT OM KINA OCH 

KINESERNA. 


Af David Landin. 

r. 
KINAS NATUR. 

DET LAND, SOM VI KALLA 
Kina, men som af landets egna 

inbyggare benämnes Djong Gueh = 
Midtens rike, är ett af de äldsta och 
i viss mån mäktigaste riken i världen. 
Dess historia går tillbaka till tiden 
omkring 2,500 år före Kristus, såle
des till civilisationens första början. 
All sannolikhet förefinnes, för att 
detta rike kommer att äga ett stort 
inflytande i denna världsdel, ja, 
kanske på hela världsutvecklingen. 

Då detta land numer såväl genom 
de bättre kommunikationerna som 
genom talrika svenskars (missionä
rers och andras) reseskildringar kom
mit oss närmare än förr, böra vi 
söka lära känna mer om detsamma· 
och dess talrika inbyggare. Följande 
små uppsatser vilja förhjälpa oss 
därtill. 

Beläget i östra delen af den stora 
asiatiska kontinenten och under den 
tempererade zonen omfattar Kina 
med sina lydländer, Mongoliet, Mand
sjuriet och Tibet, ett område lika 
stort som hela Europa, om en 
liten bråkdel af Ryssland uteläm
nas. På denna yta kan man lägga 
hela Indien, Japan och de öfriga 
asiatiska rikena utan att mer än nätt 
och jämt täcka densamma. Det 
egentliga Kina upptar dock blott 
1/3 af hela Kinas område och mot
svarar 7 gånger Frankrikes yta. 

Kinas yta är oerhördt ojämn men 
sänker sig dock i allmänhet taget 

.sakta mot öster. Hela västra sidan 
är uppfylld af förgreningar från det 
tibetanska höglandet. Dessa . sträcka 
sig i södra Kina ända ut till kust

landet och göra, att detta blir' sön
derskuret i öar och skär samt till sin 
natur påminner om öriket öster därom, 
Japan. 

I norra Kina inskjuter den stora 
Kuenluen-kedjan sina väldiga berg
massor, som bilda en spärrmur för 
Gula floden, hvilken, mäktig, bred 
och slammig, kommer ned från norr 
men tvingas att taga af rakt åt öster, 
där den småningom kommer ned på 
låga slättland, utbredande sig ända 

. till kusten. Norr om Shanghai, östra 
Asiens största handelsstad, är kust
landet därför i allmänhet flackt och. 
lågt .samt saknar skärgård. 

Olikheter i natur mellan norra och 
södra Kina förefinnas dock ingalunda 
blott vid kusten utan ännu mer i 
det inre. Södra Kina är öfvervägande 
ett högland, hvars högsta delar nå 
en höjd af 3-5,000 met. öfver haf
vet , och hvilka, ofta skogklädda, 
majestätiskt höja sig öfver de kring
liggande dalarna. På dessa otill
gängliga berg lefva i de sydvästra 
provinserna, Yunnan, Kueichow och 
Sichuan, Kinas urinvånare, de s. k. 
miao-stammarna, som småningom 
blifvit dit undanträngda af de nuva
rande, alltjämt framträngande kine-. 
serna. Dessa senare hafva tagit 
slättlanden i besittning. I de leende 
dalarna, genomdragna af floder och 
kanaler, lcfva de af risodling, träd
gårdsskötsel, teplantering, fiske och 
en icke obetydlig fraktfart. 

Bergens »slumrande millioner» ha 
ännu ej i någon större utsträckning 
framdragits. Dels frukta kineserna 
att genom grufarbetarnes hammar
slag väcka jordguden; dels frukta 
de för utländingarne, hvilka genom 
koncessioner och köp söka komma 

besittning af den fäderneärfda 
egendomen, Att afhända sig denna 
anses nämligen som ett brott mot 
förfäderna . Sålunda få koppar, 
guld, antimon m. fl. dyrbara me
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taller ännu till stor del ligga 
oroida. . 

Folket ägnar sig nästan uteslu
tande åt jordbruket, hvilket på flera 
platser kan gifva ända till 3 risskör
dar om året. På grund af jordens 
rikliga afkastning äro slätterna så 
talrikt befolkade, att plats för bo
städer beredes många endast på de 
små husbåtarna u te på de tusentals 
kanaler och små floder, som genom
korsastora delar af K'ina. 

TILL S. M. K:s VANNER. 

Kära missionsvänner! 

Undertecknad, som har den gläd
jen att personligen känna de flesta 
af S. t M. K:s trogna missionärer i 
Kina,-vill här omtala något om dem 
och det arbete, de u Höra. 

Dessa missionärer äro älSkade af 
kineserna. De bedrifva ett planmäs
sigt och målmedvetet arbete och hafva 
också lyckats bra i j ämförelse med en 
del andra missionärer. Stora segrar 
hafva de vunnit; större skola de vinna, 
om missionens vänner med bön och 
medel bistå dem. 

Nu är stunden kommen för Kina, 
då det gäller en afgörelse sådan som 
aldrig förr. 

England säger: »Kina för oss!» 
J apan - Amerika - Frankrike och 
Tyskland säga likaså. - Rvad säga 
vi, missionärer och missionsvänner? 
Vi säga: »Kina för Jesus!» 
, Till fronten; mina kära vänner! 
Nu är stunden inne. Gif din bästa 
bön! Gif din bästa kraft! Gif din 
mesta. tid! Gif det mesta af dina 
pengar! 

Rvad du gör - gör snart! När 
Jesus kommer, är det för sent att 
göta något. 

Ser du, hur:~det offras i dessa dagar 
- för att döda människor? ,~ 

'Hur mycket offras för ~att göra lef
vande - evigt lefvande? 

0, min Gud, väck ditt folk till mer 
offer! Väck oss, missionärer, till mer 
nit! 

Till fronten! Samla all din kra ft 
ja, tag med dig allt hvad d'u äger! 

Nu står slaget! . 
Kunna månne du och jag gå så 

långt, som dessa världsmanniskor 
gjort? 

Gud, jag vill gå ännu längre! Går 
du med, min vän? Nya arbetare 
behöfvas, män och kvinnor, men också 
mer offer. Se där behofven· under 
detta kyrkans jubelår! 

En kär hälsning till alla missionens 
vänner 

från en ~inamissionär, 
Carl Spira. 

VARGLADJE. 
Af Dagny Bergling. 

EN STOR, RIK MANADHARMAJ VARIT 
för oss i år, så olik maj förlidet år med all 

dess oro och nöd. I stillhet ha vi fått arbeta 
för vår Jesus, och i H imcheng och Hoyang, ha 
vi fått se en skörd p å lID själar inbärgas i för
samlingen. Är det icke stort? Gud verkar i 
vårt distrikt. I maj förra å ret gräto vi tårar 
af bekymmer. I maj detta år ha vi gråtit glädje
tårar. 

Till dopklassen, som började i slutet af 
april, komma de från öster och väster, norr 
och söder inom vårt distrikt. Helaoxvagnar 
voro fullastade med kvinnor; andra komma 
ridande eller gående. Skaran växte, tills vi 
hade ett So-tal sökare med idopklassen. 

Vår innerligt afhållne ordf., Aug. Berg, 
kom också till oss med glädje och välsignelse. 
Martin Linden hade kommit förut. Han skall 
nu, vill Gud, stanna kvar här och hjälpa till 
med arbetet i Hoyang och Hancheng. 

Min-man samlade de manliga kandidaterna, 
Ester · Berg och jag hade de kvinnliga. Hur 
väl ser jag inte för mig den första kvin'la, som 
anmälde sig' Där satt hon så glad, lien ullga, 
stillsamma kvinnan . Fyra mil hadeholl l'idit 
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ör att få vara med om dopk~assen . Hon var 
med också sista hösten men ansågs då för oför_ 
beredd. Nu skulle hon få .•itt hjärtas önskan 
uppfylld. 

Visst voro vi trötta, när dagen var slut, 
men o, så lyckliga! Att få tala om det dyr
baraste, själen äger, för uppmärksamt lyss
nande åhörare, det är en försmak af den eviga 
vårglädjen . 

Dagen kom, då alla dessa 80 skulle afIägga 
vittnesbörd inför församlingen om Guds led
ning med dem. Den stunden önskar jag, att 
missionsvännerna därhemma hade fått se och 
höra, hvad vi sågo och hörde. Den myckna 
nöden och oron i provinsen hade varit ett me
del att drifva många till de platser, där Guds 
folk brukade samlas. . Andr,a hade genom läs
ning af böcker eller skrifter lärt känna san
ningen. Så var det också några f. d. opiepatien
ter. En man hade fått både hustru och mor 
med på vägen. En kvinna, f. d. opiepatient 
här, hade fått sin man med på lifvets väg. 
Han kom med till stormötet här. Sedan åtog 
han sig att hemma se efter porten, så att hustrun 
skulle få komma med till stormötet i Hancheng. 
Några kommo för sent till dopklassen , hvar

f ör de ej denna gång kunde bli upptagna i för
samlingen. Bland dem var det en älsklig 
gammal kvinna. Hon blef så ledsen öfver 
att ej kunna bli döpt, att trots sin ålder och 
de skräckinjagande backarna gick hon hela 
vägen till Hancheng och hann dit i tid för att 
få vara med om dopklassen. Blef döpt där 
och var så outsägligt glad. Hennes bror, lä
raren Chang, en f. d. opiepatient, hjälper frkn 
Anna Eriksson i kvinnoskolan . Det var en 
så vacker syn att se den gamla systern och 
hennes bror, där de stodo så lyckliga och så 
älskligt höllo hvarandra i hand - syskon för 
både tiden och evigheten. Hela dopakten 
försiggick så stilla. 

Allra högtidligast var det söndagen d. 16 
maj . Kapellet var prydt med grönt, lampor 
och ljus. Det var nattvardsgång. Missionär 
Berg och min man tjänade. Skara efter skara 
gick fram till nattvardsbordet. J ag tyckte 
nästan, att mitt hjärta blef för fullt, och att 
jag ville säga: .>Låt dina tjänare få fara i frid, 
ty våra ögon ha sett mer, än våra hjärtan kun
nat bedja om.» Vi som sett Hoyangs distrikt 
utan en enda troende, kunde kanske glädja 
oss ännu mer än andra. Det kändes, som om 
Jesus själf gick midt ibland oss. Hans dyra, 
renande blod har, Gud vare lof, samma kraft 
i dag, som det alltid har haft! 

Se, hUr de samlats, hedningaskaror, 
Böjande ·knä för Jesus Krist. 
Stilla och mäktigt, trotsande faror, 
Herrens ord gått fram för visst. 

REFLEXER FRÄN STOR:: 

MÖTET I HANCHENG. 


Af Ester Jonsson. 

l AG SKALL EJ FORS OKA BE
skrifva stormötet. Det kan jag 

ej; det är för stort för mig, som kunde 
taga blott ringa del i arbetet. Blott 
några få reflexer därifrån skall. jag 
söka samla. 

Den persorf, som kanske väckte 
det största intresset, var den lilla 
»själfmordskandidaten», en ung kvinna 
med ett ansikte, som vittnade om 
både vilja och förstånd , och som nu 
stundom lyste af frid, stundom brann 
af ifver. Hon hade i sin barndom gått 
i en missionens skola men sedan blif
vit såld till ett hedniskt hem. För
bindelsen med de kristna var afbru
ten, tills en dag ett par af bibelkvin
norna kommo till hennes by. Hon 
hörde och kom till tro. Nu skulle hon 
bli en kristen, kosta hvad det ville. 
Emellertid skulle detta beslut verk
ligen komma att kosta något. Hon 
förbj öds att ha något med »lärans» 
folk att göra. Hon finge ej bli en 
kristen, hette .det från hennes när
maste. »Får jag ej gå till himlen, så 
kan jag ej lefva», förklarade hon. 
»Då går jag och hänger mig.» Men 
man fäste sig ej vid en hotelse så 
vanlig här i Kina. Dock, när hon 
förbjöds deltaga i dopundervisningen, 
satte hon sin hotelse i verket. Hon 
blef dock upptäckt och räddad, in
nan lifvet . flytt. Ingen vågade nu 
hindra henne; hon fick både läsa 
sin bibel och komma med i dopklas
sen, där hon lär ha .visat en god in
sikt i ordet och läran. Nu är hon 
döpt och på väg »till himlen.» Må 
hon gå raka vägen ända hem! - Men 
därhemma hade man börjat tärika 
öfver det skedda. Den måste äga 
ett stort värde den tro, som ensam 
betydde mer än hela lifvet. Vore 
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kanske bäst undersöka, hvad kristen
domen hade att skänka. J a, så kom 
det sig, att den unga nydöptas man 
förra veckan kom hit och började 
göra förfrågningar angående läran. 
Han önskade få sin hustru in i bibel
skolan för höstterminen . Sj älf ville 
han i Hoyang närmare studera »eviga 
lifvets lära». Hoppas dessa båda 
makar efter detta bättre uppskatta 
äfven gåfvan af det timliga lifvet. 
Det är ju först, när vi kunna se det i 
evighetsbelysning, som det får sin 
rätta betydelse. - Det är dock stort, 
när evangelium blir så uppskattadt 
och värderadt, äfven om sättet att 
bevisa det blir ett misstag. 

Bland dem, som vid detta tillfälle 
kransade dopbassängen i afvaktan 
på sin tur, voro äfven tre systrar, 
den ena med sin unga dotter, således 
fyra från en familj, ett stort byte, 
som blifvit fråntaget den starke. 
Där står en hvithårig kvinna .med 
tårar i ögonen; hon är så olik de flesta. 
En dag i våras fördes hon hit af ett 
par kvinnor, som varit ute och vitt
na t om frälsningen i Jesus Kristus. 
Den gamla hade i många år samla t 
på den skatt af goda gärningar, som 
skulle tillförsäkra henne saligheten. 
Hon hade troget tjänat Budda; på 
många år hade hon ej smakat kött, 
trogen sitt vegetarianlöfte med allt 
annat, som det innebar. J a, nog 
hade hon arbetat, men frid ägde hon 
ej. Nu var hon färdig att taga emot 
den frälsning, som är beredd åt de 
arbetande och betungade. Första 
dagen, hon var här, bröt hon sitt 
vegetari;;nlöfte. Ifrig och klok, som 
hon var, gjorde hon här stora fram
steg; läsa kunde hon förut. Så fick 
hon då nu mottaga dopet . Tårarna i 
hennes ögon voro nog barn af blan
dade känslor; frid och glädje präg
lade dock hennes drag. 

Ännu en bild. Hon har redan fått 
utbyta korset mot kronan, denna 

gamla. Ser henne så tydligt, där hon 
stultade fram på sitt sjuka ben,så 
grundligt bandageradt, att det lik
nade en trädstam. Hon kunde följ
aktligen ej stiga ned i dopbassängen, 
hvarför endast hufvudet begöts med 
vatten. Den gamla var tydligen be
sviken; kunde detta vara tillräckligt? 
Så doppar hon händerna i vattnet och 
gnider grundligt det runda lilla . an
siktet. Denna handling gjorde säkert 
sitt till. Nu var hon nöjd och för
svann med de andra i kvinnornas 
rum. Kort efter mötet blef hon sjuk, 
och nu har hon fått aflägga den kropp, 
som endast helt ovilligt tjänade hen
nes uppåtsträfvande ande. 

Så var det den trefliga gumman 
Shen, som gick omkring med ett le
ende så ljust och godt, att det ovill
korligen smittade. »Samla skörden 
in, samla skörden in», sjöng hon allt 
som oftast, och när vi då föllo in i 
kören och i stället för »skörden» sjöngo 
»kineserna», tycktes . leendet utbreda 
sig öfver hela hennes lilla person. 
Hon är nu ute och håller på att »samla 
skörden in» i sin hem trakt. »Nog 
kan jag vittna om Jesus», menade 
hon , »det är inte svårt». Och när man 
själf är så full af fröjd öfver fräls
ningen som fru Shen är, så är det 
nog inte svårt. .. 
. Nog kunde det berättas åtskilligt 
afven om dessa, som ·denna gång måste 
vänta. Nog hade de väl kämpat och 
segrat också de, men de hade trött
nat och fallit, rest sig igen och börjat 
på nytt, dock bildlikt taladt , ej hun
nit fram till detta första mål, med
lemskap i församlingen här nere. De 
voro ej få, dessa. Vi hoppas och 
bedja, att de nästa gång må vara 
bättre beredda, hoppas framförallt, 
att de må hinna fram till den trium
ferande församlingen därhemma. »Ing
en krönes, som ej lagligen kämpaD). 
- Bland de 58 personer, som denna 
gång mottogo dopet, var det vä 
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ingen, som ej hade sin historia , af 
nöd och nåd, kamp och strid bakom 
sig. Det kostar alltjämt något att 
·bli kristen, äfven om vägen är mindre 
svår nu, än hvad den var i gångna 
tider, och förbön behöfs för de ny
döpta, för de väntande, för de gamla, 
som kunna frestas till säkerhet; för.
bön behöfs in te minst för de många 
ensamma, kämpande själar, som bo 
i afsides belägna bygder, sällan kunna 
samlas med Guds folk, sallan få ett 
besök af ' något Guds vittne, inte 
kurina läsa" men som ändå ,tränga 
sig fram på den väg, som för dem i 
sanning är smal. Bedjen ock för de 
många, som hört, men hittills för
aktat nåden! Det är svårt att tänka 
på dem. 

AXPLOCK FRÄN FALTET. 

'FRU ANN, A HAHNE, SKRIFVER FRÅN 
, Ishih den 22 maj: 
Vi ha haft välsignade möten öfverallt. 

Stor villighet ibland hedningarna att lyssna 
till evangelium. Vi ha haft glädjen att upptaga 

personer genom dopet i församlingen, Fem 
döptes i Pei-chuangs församling, två f. d. skol
flickor, diakonens son, som jag skref om i 
mitt förra bref, och två medelålders män. 
En kvinna blef återupptagen i församlingen. 
I Siiin-chuangs församling blef en man åter
upptagen. I Hsiahsien hade två män antagits 
som dopkandidater och döptes sedan här vid 
mötet i Ishih. En man uteslöts från denna 
församling på gnmd af dålig vandel. I Lin
tsin återupptogs en kvinna i församlit;lgen. 
Här från Ishih distrikt fingo vi döpa 4, två 
män från två närliggande byar samt två kvin
nor från Ishih stad. Det gladde oss ofantligt 
att få välkomna dessa två kvinnor från staden. 
På många år ha vi nämligen ej , haft några dop, 
kandidl!-terfrån själfva staden. En af männen har 
varit en sökare allt sedan Anna Janzons tid 
här i Ishih men hindrades då af sina föräldrar 
!ltt taga steget ut. För ett par år sedan dogo 
de båda,. och sedan dess har han på allvar visat 
sig vara en Jesu lärjunge. ' Båda dessa män 
äro välsignade själar, och viglädjao$S åt att 
få in dem i församlingen. Må nu Herren väl

,signa alla dessa nydöpta och låta dem tillväxa 
i andlig kraft dag för dag! 

• 
Fru Dagny Berg/ing berattar följande om 


en köpman, som i våras blef döpt i Hancheng: 

Denne :inan sysselsätter 30 arbetare i en 


sidenfabrik, som han har lofvat att stänga om 

söndagarna. De andra köpmännen i 'staden 

ville hindra honom frårt att bli en kristen. 


'Men när han stod fast vid sin föresats och 
ville bli döpt, sköto ,de tillsammans olika be
lopp och köpte ett baner för att gifva honom 
som uttryck af sin lyckönskan. Han fick nu 
lof: att bjuda dessa vänner på middag. Köpte 
så en mängd Nya testamenten, som han lade , 
ut på ett bord för att förära sina vänner, och 
likaså en mängd ' katekeser för att dela ut 
bland sina arbetare, så att också de skulle få 
lära känna sanningens väg. 

FRÄN ETT FÖRSAMLINGS~ 


MÖTE I TUNGCHOWFU 

VÄREN 1917 


skrifver missionär Jase! Olsson: 
Det bIef ett möte, som jag mycket 

tackar Gud för, ty vi bestämde frå
gor af stor framtida betydelse . Det 
stora problemet i missionsvärlden rör 
sig numer ej blott om hur vi skola 
predika och få människor att tro. Ett 
af de pr9blem, som upptaga alla ledare 
med framtidsblick, är detta: »Huru 
leda den församling som nu finnes 
och som ständigt växer, till den stånd
punkten, att den i möjligast största 
mån blir beroende af Gud och af sig 
själf, d. v. s. ej af den västerländska 
församlingen för sin existens?» Häri 
ingå tre stora moment: Själ'fstyrelse, 
själfunderhåll och själfutbredning .. Det 
var särskildt angående det andra 
mom., som intresset vid vårt för
samlingsmöte rörde sig. 

Jag vill i korthet nämna våra be~ 
slut. 

I. Församlingen beslöt ' att i fort
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säJtningen bidraga till arbetet i Hua
In med IS täls. 2. Att öppna arbete 
i köpingen Ku Chilen (40 Ii norrut 
från Tungchow) . För detta ändamål 
afsattes halfårshyra samt medel till 
4en nödvändigaste inredningen - bän
kar, bord o. s. v. 3. Att församlingen 
i Tungchow i likhet med Mn i Tung
kuan öfvertar den allmänna gäst
emottagningen, d. v. s. den dagliga 
teserveringen i gästrummet. I Tung
kuan lyckades vi genomföra detta 
redan förra hösten. " 4. På söndagarna 
bjuder församlingen alla, . som ej ha 
hem i staden, på hirsvälling och grön
saker, som gästerna sj älfva fä tillaga 
i kök, som af församlingen inredts 
för stormötet. 

Bröd tar hvar och en med sig. 
Detta må synas enkelt nog, men 

för oss betyder det ofantligt mycket, 
ty församlingen träder härigenom in 

. i ett verkligt ,ansvar och arbete. Förr 
har allt detta legat på den utländske 
missionären, hvilket haft till följd, 
att när han . rest bort, en större eller 
mindre omstörtning inträdt. Nu ha 
vi den glädjen veta, att liksom allt går, 
när vi äro hemma, så går det i stort 
sedt, när:vi äro borta. 

DEN UNGE MUSIKANTEN. 

·· LDSTE Kl, SOM NU HAR LÄM
nat oss, hade, då han var ibland 

oss, ett mycket varmt hjärta för hvar 
själ, han mötte. En ung musikant 
hade kommit i hans väg. Med stor 
innerlighet lade han frälsningen i Jesus 
Kristus pä denne ynglings hj ärta. 
Musikanterna i Kina äro ett särdeles 
töraktadt släkte. Men för ' gamle Ki 
var ynglingens själ dyrbar. Den unge 
musikanten kunde aldrig glömma, 
hvad äldste Ki sagt och lyckades öf": 
vertala sin mor .att följa med till mö-

A 

tena i Cheng hsien. De blefvo båda 
allt mer öfvertygade om atthvad de 
här hörde, var vägen till lifvet. Yng~ 
lingen slutade att spela på teatern 
men fortsatte att spela vid begraf
ningar och bröllop. Han. ansågs af 
kineserna som en mycket duktig spel
man och förtjänade på sitt yrke 
så bra, att han för siri mor, som var 
änka, var ett verkligt ekonomiskt 
stöd. När modern sedan bIef döpt, 
skickades den yngsta af döttrarna 
till Hoyangs skola. Utgifterna här
för bestredo hennes bror. Två äldre 
bröder finnas i hemmet, men dessa 
båda göra ' modern endast sorg, idet 
de äro passionerade kortspelare. 

Alla de ekonomiska . bördorna bär 
den unge musikanten. Intet annat 
yrke har han lärt. Skrifva kan han ' 
icke och läsa blott så pass mycket, 
att han kan läsa sitt Nya testamente. 

N u kom modern med . denne son· 
,och en i hemmet varande dotter till 
stormötet i' Hoyang och begärde, att 
båda barnen skulle få bli. döpta. Sys
tern blef beviljad dopet. .vid för
höret inför församlingen tillfrågad,es 
den unge musikanten, om han bytt 
om yrke. Då böjde han ned sitt huf
vud och grät . Detta grep allas hj är
tan. Flitigt hade han besökt mö~ 
tena och i allt fört en kristlig vandel 
utom i detta ena stycke, att han fort
satt att spela vid hedniska tillställ
ningar, där de aflidnas andar eller 
ock afgudar varit föremål för till
bedjan. Själf hade han ju icke del
tagit i denna afgudadyrkan, men för 
en kristen passade det ändå icke att 
vara med vid sädana tillfällen. För
tjänsten hade emellertid varit god, 
och detta hade hållit honom kvar 
det gamla yrket. 0, att någon Jesu 
vän ville lägga denne unge ' man på 
Herrens hjärta och bedja, att han 
må få någon sysselsattning, som icke 
behöfver hindra ' honom från att bli 
upptagen i församlingens gemenskap. 

i 
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J ag ' kan ännu så väl se honom för 
mig, där han stod midt i församlingen 
- med sitt vänliga, förtroendeingif
vande, ordentliga utseende. Han 
ville så gärna följa Jesus. Men hur 
blifva löst? Han böjer hufvudet så 
djupt och gråter. D. B. 

EN AFTON BLAND 
K. F. U.M:are I YUNCHENG. 

HAROM KVALLEN HADE JAG 
nöjet blifva inbjuden till »diskus

sionsklubbens» sista möte för skolåret. 
Nämnda klubb utgör en gren af 

K. F. U. M. och har sin verksamhet 
här vid seminariet. Det kändes ock, 
att det var kristna unge män, som 
sjöngo och talade. Skollifvets frisk
het och hänförelse i förening med en 
sann kristlig anda präglade det hela. 

Seminariets e. o. rektor, Carl Blom, 
som ledde mötet , höll efter en ge
mensam sång ett kort, kraftigt öf
vertygande inledningstal ' öfver Fil. 
4: 8: »För öfrigt, mina bröder, hvad 
sant är, hvad värdigt, hvad rätt, hvad 
rent, hvad älskligt, hvadsom ljuder 
väl, finnes någon dygd och finnes 
något lof, tänken därpå.» 

Därefter följde tal och sång. En 
af fjärde klassens elever talade öfver 
Demosthenes och framhöll , hurusom 
denne berömde man genom ihärdig 
öfning och målmedvetenhet öfver
va:nn de största svårigheter och blef 
antikens främste vältalare. En an
nan af alumnerna tolkade förening
ens uppgift. »Det än>, yttrade han, 
~icke ' nog med att vi äga kunskaper. 
Vi måste äfven kunna framställa hvad 
vi fått lära på ett klart och öfverty
gande sätt, om något resultat skall 
ernås. Detta gäller i lika mån läraren, 
hvilken skall bibringa barnen allmän
bildning, som evangelisten, hvilken 

skall förkunna evangelium för folk
skarorna.» Äfven . undertecknad bIef 
ombedd, att säga några ord, hvilka 
tolkades af bro Blom. 

Det mest gemytliga numret på pro
grammet hette naturligtvis - te. 
Till detta nummer hörde åtskilliga 
slag af kinesiska sötsaker jämte per
simoner och jordnötter. Härunder 
gaf sig också den utomordentligt goda 
kamratandan vid seminariet tillkänna. 

Sångerna tonade kraftigt och takt
fast samt voro burna af en varm 
hänförelse - väl värdigt en K. F. 
U. M.-krets. 

Sammankomsten afslutades af af
tonens preses med bön och tack till 
Herren. 

C. Bergqvist. 
P. S. 

. De unge männen ha' nu begifvit sig 
till sina resp. hem öfver sommaren 
för att återvända i höst. Tio af dem 
komma dock icke åter till skolbän
ken. De skola nu upptaga olika ar
beten, hvar och en det, som han blir 
tilldelad på vårt fält. Må de troendes 
böner följa dem, att de, fyllda af 
Kristi kärlek och nitälskan, må. bli 
sanna själavinnare! D. S. 

BARNATRO. 

UTANFÖR ETT BONINGSHUS PÅ LAN
det hade förstugutrappan tagits bort 

för att byggas om. Husmodern, en på Jesus 
troende kvinna, tog sin liUa tr~åriga flicka på 
armen , bar henne till dörren och sade: . Ser 
du, Karin lilla , att trappan är borta? Hur 
skall du nu komma ut på gården?" Hon trodde, 
att den lilla skulle bli mycket förskräckt, men 
hon misstog sig. Med sina klarblå, trohjär
tade ögon såg barnet upp i sin mammas an
sikte, lutade sin kind mot hennes och svarade, 
full af tillförsild: "Du får väl bära mej, du. " 

Sig själf ovetande hade den lilla hållit en 
riktigt god predikan för sin mamma. 

När hvarje utväg synes stängd, må vi på 
barnavis luta oss intill vår himmelske Fader, 
han , som lofvat att upplyfta, bära och hjälpa! 

Att utan fruktan få luta sitt hjärta intill 
Guds hjärta, de.t är saligare än allt annat. . 
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MIN LILLA SÖNDAGS~ 


SKOLA. 


I MANGA AR HAR J AG ÖNS
kat få samla de små barnen på 

våra gator och gränder för att tala 
med dem om Barnavännen Jesus, 
men icke förrän i fjol nådde jag mitt 
önskemål. J ag fick då börja en liten 
klass med fem små flickor. Denna 
har sedan under året vuxit, så att 

sorgen om lille bror eller lilla syster 
till mor eller farmor. Men för det 
mesta måste lillen följa med. Och 
som de stora flickorna nästan alla 

. ha hvar sin att se efter, blir det ibland 
rätt lifligt. Men de små Jära sig sn~rt 
att sitta tysta och stilla. 

Min godmodiga bibelkvinna utöf
var ett godt inflytande på barnen. 
Hon är alltid färdig, då de komma, 
att hjälpa och undervisa dem. Hon 
har ett underbart stort tålamod. All

fRU HAHNES BJBELKVINNA MED EN 

jag nu har nära 40 inskrifna. Skaran 
är dock sällan fulltalig . För det mesta 
äro omkring 25 närvarande. J ag 
samlar dem om torsdagsförmiddagarna, 
ty det är den mest lämpliga tiden för 
mig. För öfrigt få de komma in till 
mig, när de vilja. De begagna sig också 
af denna. sin frihet och komma alla 
tider på dagen, när helst det . bäst 
lämpar sig för dem, d. v. s. då de få 
en stunds frihet från spinnrocken, 
eller · då de lyckas öfverlämna OIn-

GRUPP AF SÖNOAGSSKOLBARI' EN. 

tid kärleksfull och glad har hon vun~ 
nit allas deras hjärtan. 

Med undantag af tre elleifyra 
äro alla barnen från hedniska hem. 
Men deras föräldrar äro ändå alla 
glada öfver att de få komma. Isyn
nerhet då . de stoja mycket och mor 
har brådt, heter det: »In med er till 
Evangeliesalen!» . 

Flera af barnen älska att bedja. 
De ha lärt sig ganska många sånger 
utantill och dessutom innehållet i 



27°- KINA-MISSIONSXIDNINGEN. I· ' Oktober 1917: 

en traktat,som utgör en liten sam
manfattning af . de evangeliska san
ningarna. Flera af de större flickorna 
ha hubörjat att läsa katekesen. Utan
för vårt kapell ha de en så utmärkt 
lekplats, och därifrån hör jag ofta 
om dagarna deras unga röster, då de 
sjunga de sånger,de lärt: »Jesus 
älskar mig» eller »När han kommen), 
m. fl. Ibland tala de om sina små 
erfarenheter, huru de söka föra far
mor eller far och mor till J esus. En 
liten flicka sade en dag: »Vi bedja 
nu alla tillsammans om kvällarna, 
farmor, mamma och vi tre syskon.» 
En annan liten flicka sade: » J ag 
beder med min pappa hvarje mor
gon, innan han går till rådhuset.» 

Här är nu en liten grupp af min 
»söndagsskola». Flickorna där sitta 
med bibelkvinnan bakom sig. 

En större flicka, som icke är med 
på fotografien, är ett hittebarn. Hon 
utkastades af sin farmor, en granne 
till oss, men upptogs af en barnlös 
familj. Hon har där blifvit älskad 
och omhuldad som eget barn, och 
hennes fosterföräldrar vilja ej släppa 
henne · ifrån sig, fastän hennes far
mor nu gärna ville ha henne tillbaka. 
Hon är en mycket snäll flicka, och jag 
tror förvisso att hon älskar Jesus 
såsom också flera af de andra barnen · 
göra. Hon arbetar som en riktig li
ten missionär bland sina små vänner. 
J ag känner, att detta arbete är ett · 
litet senapskorn, som innehåller Guds 
rikes kraft. Bedjen, att intet· må 
få hindra dess växt. 

Anna Hahne. 

FöR DET NAMNETS 
SKULL.. 

DEN 3 JULI INSOMNADE . I 
Trondhjem en af Kina Inland~ 

missionens . arbetare, italienaren Al-' 
jonso . Argento. Han var då i sitt 
44:e . år. Om denne man kan i san
ning sägas, att han hörde till Kinas 
martyrer. 

Vid 18 års ålder lärde han känna . 
J esus Kristus som sin frälsare. Med
let till hans omvändelse var en pastor 
Mauro i waldenserkyrkan. Genom 
att läsa tidningen »China's millions» 
samt berättelsen om Kina Inland
miSSIOnens uppkomst och utveck
ling blef Argento fylld af längtan att 
få gifva sitt lif för evangeIii utbred
ning i Kina. Uppmanad af pastor 
Mauro att väl betänka, hvilka faror 
det innebar att vara missionär bland 
kineserna, svarade han: »Jag är icke 
rädd u tan villig att dö för Kristus 
och evangelium.» Tillfrågad af Kina 
Inlandmissionens kommitte, till hvil
ken han lämnat in sin ansökan, h vil
ket motiv, som drifvit honom, gaf 
han följ ande betecknande svar: » J ag 
har blifvit . ledd till detta steg efter 
att ha stannat för Kristi löfte: 'Sa
liga äro de, som lida förföljelse för 
rättfärdighetens skull, ty dem hörer 
himmelriket till'.» 
. Hösten 1895 kom han från sitt 

hem på Sicilien till London, och ef
ter ett års beredelse fick han resa , ut 
till Kina. · Inllan han lämnat. sitt 
hein, hade han varit · ett medel att 
leda · de öfr-iga medlemmarna af _sin 
stora familj till Herren och äfven fått 
utstå mycken förföljelse. . , 

. Begåfvad med stor .. fallenhet . för 
språk tillägnade han sig 'snart kine~ 
siska . •. Sitt arbetsfält fick han år 1899 
i Kwangehow, en stor stad · i syd~ 
östra , delen af provinsen Honan. " 

Närboxarupproret bröt ut år 1900, 
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var Argento en i denna stad mycket 
väl känd person, som arbetat med 
stor , framgång. ' I boxarnas ögon 
var han därför mycket illa anskrif
ven. Hans station , blef öfverfallen, 
och själf blef han illa slagen men 
undkom såsom genom ett under med 
lifvet, ' Hans' gömställe blef dock 
upptäckt på aftonen, då boxarna 
gingo omkring öfver hela ,stations
området, lysande sig ' med facklor. 
Nu blef han 'ånyo gripen'. Hans plågo
andar ' hällde öfver honom fotogen 
och tände på hans kläder. Vänliga 
grannar sleto emellertid skyndsamt 
af honom de brinnande kläderna. 
Andra höggo tag i hans fläta och 
släpade bort honom för att kunna 
rädda honom. När boxarna förstodo 
deras afsikt, togo de en stör och bör
jade slå sitt offer öfver hufvudet och 
hela kroppen. Så godt Argento kunde, 
sökte hari med sina: händer skydda 
hufvudet. Men ett slag var så häf
tigt, att han förlorade medvetandet 
och låg sanslös i två dagar. Efter 
detta hade han aldrig en hälsans dag. 
Han lyckades emellertid taga sig fram 
till Hankow. ' 

Efter en hvilotid i Europa åter
vände han ' år IgOI till Kina, och 
ifrån Kwangchow skref han snart: 
»Det var den största glädje, jag 'er
farit ' i mittlif, att åter få träffa de 
infödda kristna och se, hvad Herren 
hade , verkat ibland dem under min 
frånvaro.» 

Under sju år fortsatte han sitt ar-

han gift , med en ' iJ.orska~ ' fröken 
Bjorgum. 
" Efter återkomsten till Europa gjorde 

skickliga läkare allt hvad de kunde , 
för att Iindra hans,' lidande, men icke 
dess mindre blef han efterhand blind, 
förlorade sitt minne och blef därtill 
lam i armar och ben. Hans intresse 
för missionen i Kina minskades dock 
icke, och ännu i maj månad dikterade 
han i ett bref följande: »Jag vill 
begagna den kraft jag har till bön 
och förbön för Kina ,» 

Och förvisso ' hafva denne blinde, 
lame missionärs böner varit en af de 
hemliga orsakerna till den välsignelse, 
som hvilat öfver missionen i Kwang
chow. Församlingen i denna stad 
räknar nu nära 800 kommunikanter. 
I det omgifvande distriktet ligga 29 
utstationer, där arbete bedrifves af 
3 aflönade evangelister och 26 frivil
liga medhjälpare. Staden har flera 
gudstjänstlokaler, af hvilka den största 
har 1,400 sittplatser. 

Missionär Argento efterlämnar maka 
och två gossar. 

Om icke hvetekornet faller i jorden 
'och dör, så förblifver det allena, men 
' om det dör, så bär det mycken frukt. 

,'»JAG VAR I 'FA,NGELSE, 

OCH I BESÖKTENMIG.» 

'EN KRISTEN KINES VID NAMN 
bete på det mest ' outtröttliga sätt ' , ' Yu, från staden Wu i Shantung, 
och med stor välsignelse, ehuru med 
ständiga plågor i sitt hufvud. För- ' 
samlingen i K wangchow hade· att 
genomgå en svår förföljelse menblef 
härigenom ' blott alltmer rotad, och 
när Argerito på grund af de allfmer 
tilltagande plågorna , år. 1:908 nöd
gades lämna Kina, hade han genom 
dopet fått införlifva 385 kineser med 
församlingen. Sedan" år":I90S' ;var 

gick frivilligt i fängelse för att få 
tillfälle att predika evangelium för 
fångarne. Han stannade hos dem 
under sjuttio dagar, : läste ' Guds ord 
för dem, predikade och bad natt ,och 
dag. Hans ' inflytand~ ' gjorde ' ,sjg 
starkt gällande. Förestånqaren , för 
fängelset jämte sju andra ha , ' nu 
börjat bedja. ' Yu säger, att han, 

' trots , det 'H 'SvAra lifvet i fängelset, 
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kände sig lycklig och glad, emedan 
han där fick t j äna sin Mästare. 

Herren vare lof för en sådan tjä
nande kärlek bland våra kinesiska 
trossyskon! Må vi bedja, att däraf 
må framväxa rik frukt till Herrens 
ära! 

ETT MÄRKLIGT UT:: 

TALANDE. 


'>.1 CHINA'S MILLIONS,> FÖR 
j uli innevarande år förekommer 

följande uttalande öm missionen af 
sir John Jordan, brittisk minister i 
Peking: 

,>Det är häpnadsväckande att se, 
huru stort inflytande . missionärerna 
utöfvat i Kina under de sista fem 
årens oroligheter. De hafva inkallats 
som medlare mellan kämpande härar 
och lyckats afstyra hemska blodbad. 
J ag erinrar mig, huru vid ett till
fälle stillestånd proklamerades un
der nära en hel dag för att bereda ett 
sällskap missionärer tillfälle att pas
sera genom stridslinjerna. Vid ett 
annat tillfälle lyckades en väl känd 
missionär, som själf med möda kom 
undan med lifvet under boxarorolig
heterna 1900, att rädda ett stort an
tal kineser, bland hvilka funnos flera 

släktingar till och afkomlingar af så
dana, som 15 år förut hade mördat 
missionärer, tillhörande samma mis
sion. 

ÄNDRADE ADRESSER. 

Missionär Carl Bergquist har från 
Yuncheng flyttat till Honanfu, och 
är hans adress hädanefter: 

Honanfu, Ho. 
China. 

Fröken Judith Hultqvist har statio
nerats i Puchowfu, och är hennes adress: 

Puchowfu, Sha. 
China . 

. MISSIONSLITTERATUR. 

Läraremission. Af David Landin, pris 
10 öre. Erhålles vid rekvisition från 
missionens expedition. 

Läs Guds ord hvarken för att få 
ämnen till sp'ekulation el}er för att få 
dinaD:känslor satta i rörelse. Läs det 
i stillhet, så att ordets sädeskorn 
liksom få sjunka till bottnen af ditt 
hjärta, riktigt omslutas af dess jord
mån. Då skall du få erfara, att det 
bär frukt. 

A. Fibiger. 
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Expedition: DroHninggatan 55. Telegramadress: ~Sinim~, Stockholm. 

Telefon: Riks. 4459. Allm. 224 73. 
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TIDNINGEN '1. 

"5~IAND~ I~~~~,II . 
tafNnER 

UTGIFVARE: KOftlMIITJ!;N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. ~ 

»sTAN FASTA I TRON!» 
II. 

,)V aken, stå n faste i trOll , varen 

män, t'aren starke.» 
(I Kor. 16: 13'). 

H
VEM -KAN BESKRIFVA HÄR

ligheten af detta hopf' - att blifv:l 

Jeslis fullkomligt lik? Och hur dyrt 
har icke det hoppet blifvit köpt! 
Icke sant, kära läsare, tanken på det 
pris, som blifvit betaldt därför, och 
på den höga ställning, som vi redan 
nu af nåd hafva erhållit och snart 
helt och fullt skola intaga i härlig
hetenvid vår Herres sida, uppfyller 
våra hjärtan med lof och tack men 
äfven med djupt, heligt allvar? »Hvar 
och en som har detta . hopp» (näm
ligen att blifva honom lik) »renar sig, 
såsom han är ren.» Ingenting mindre 
än detta kan och får tillftedsstälia 
oss. Det är icke fråga om huruvida 
vi här nere någonsin skola uppnå 

detta mål. En lägre grad af fullkom
lighet gifves icke. Ett ofullkomligt 
mönster kan Gud - icke -gifva oss, 
och ett sådant skulle icke heller kunna 
tillfredsställa .den verkligt troende. 
Han känner blott ett m ål, och detta 
mål är K ristus . Förgätande detsotn 
är tillryggalagd t och sträckande sig 
efter det som ligger framför - honom, 
jagar han mot målet. Visserligen 
gifves det många fiender inom och 
utom honom, hvilka vilja undan
rycka honom detta härliga måL . Där
för är hans lif en oafbruten kamp, 
därför måste han ständigt vara iförd 
vapenru'stningen , , oupphörligt stå på 
vakt, lefva i ständig bön. Ty -om det 
lyckas fienden att afleda hans blick 
från segedönen, blir han kraftlös och 
dukar ' under. .Denna fära förefanns 
redan i den första tiden for de tro
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ende i Korint, och den är i våra da
gar större än någonsit\. Därför stäl
les denna uppmaning till oss: »Vaken , 
stån faste i tron" varen män, varen 
starke b> 

Blott den, som står fast i tron, skall 
vinna segerlönen . Blott den, som i 
medvetande af sin egen vanmakt 
söker kraft och hjälp hos Herren, 
skall hålla ut intill änden. Men låtorn 
oss icke förgäta, att »hans gudomliga 
makt har sbnkt oss allt, som hör 
till Iif och gudaktigheb>, ja, att vi 
blifva »med all kraft stärkta efter hans 
härlighets makb). I Kristus finnes 
allt hvad vi behöfva, och allt detta 
står till vårt förfogande. Hans upp
ståndelses kraft gifver en troende kraft 
och seger. Men en strid, en allvar
sam strid, är det, såsom redan är 
sagdt. Ett >,laisser aller» eller ett mak
ligt hvilande är helt och hållet ute
slutet. Vi få icke nedlägga vapnen, 
förrän vihafva nått målet. Ja, det 
gäller att va.ra stark i Herren och i 
hans starkhets makt», ,)i Anden all
tid ' bedjande och därför vakande med 
aU ihäl-dighet och bön.» Må Herren 
gitva oss detta, och må alla hans strids
män vakna upp till ett djupt med
vetande af sitt ansvar och af denna 
tidens allvar! 

GudS församling är i alla sina lero
mar kallad att lefva för honom, som 
köpt henne, att vara nitisk i goda 
gärningar, att försaka ogudaktighe
ten och de världsliga lustarna och 
att lefva tuktigt, rättfärdigt och gud
ligt i denna tidsålder. Leinmarna 
böra akta på hvarandra för att upp
liiva till kärlek och goda gärningar,. 

icke försumma att komma tillsam
mans utan ömsesidigt uppmuntra hvar
andra och det så mycket mer, ju mer 
»dagen» nalkas. Hur skulle det kunna 
vara annorlunda? Ar det icke bru
dens glädje, om hon annars älskar 
sin himmelske Brudgum och med 
längtan förbidar honom, att lefva 
ren och afskiljd för honom samt hålla 
sig obesmittad af synd och värld? 
Huru skulle hon kunna förgäta det 
pris, hvarmed hon blif'vit köpt? Hur 
skulle hon kunna vara kall och lik
giltig vid åsynen af sin Herre Jesu 
Kristi outgrundliga rikedom? 

I sanning fråga vi så med rätta . 
Och dock , när vi tänka på de en
skilda troende i vår tid , finna vi 
många , som äro bundna af jordiska 
band, fjättrade af världsliga bruk 
och böjelser, och som här nere söka 
sin ro, då likväl himmelen är deras 
enda hviloplats. Befriade och dock 
fångar, återlösta och dock bundna, 
främlingar och dock bofasta här nere. 
Den enfaldiga troheten mot Kristus 
har försvunnit, det himmelska sinne
laget har gått förloradt, hela deras 
kristendom har blifvit kraftlös och 
förytligad. Att i farans stund stå 
fast och trogen mot Kristus för
klara de vara lagiskhet och till . och, 
med högmod. Ja, >,den gamla sur
degen,), som en gång var bortrensad, 
har åter börjat verka. Man har åter 
vändt sig till det, som man en gång 
hade uppgifvit för Herrens skull. Det 
är allvarsamt. Vi göra därför väl i 
att ihågkomma apostelns ord: . »Va
ken, stån faste i tron». J a, vakna upp 
du som sofver! Ju längre visaren 
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flyttar sig på världsuret, dess kraf
tigare blir förförelsen, dess svårare 
vägen, dess hetare striden. Vi be
höfva hela Guds vapenrustning, vi 
behöfva ha fötterna skodda med fri
dens evangelii färdighet, vi behöfva 
ha: rättfärdighetens pansar, sanning
ens gördel, trons sköld, frälsningens 
hjälm, Andens svärd och ej minst 
den allvarliga, ihärdiga bönen. Vi 
befinna oss i den onda dagen, den 
onda tiden . För att kunna motstå, 
allting väl uträtta och blifva bestån
dande få vi icke sakna någon del af 
vapenrustningen . 

(Ur Botschapen des Heils in Christo.) . 

FÖR S. 	 M. K:s BEDJANDE 
.VANNER. 

TACKSAGELSEAMNEN: DET GO
da förhållandet mellan S. M. 

K:s arbetare och Augustanamissio
' nens. - Att den katolska missionen 

i Honanfu hittills icke fått hindra 
våra syskons arbete i evangelium 
(sid. 280, 28r). . 

Att missionär Linder repat sig ef
ter sin svåra sjukdom i maj och kun
nat återupptaga sin verksamhet. 
De glädjande resultat, han redan sett 
af de infödda troendes frivilliga del
tagande i arbetet (sid. 285). 

T(l.Cksägelse- och böneämnen: Den 
mångsidiga och lofvande verksam
heten i Tungchowfu samt möjlig
heten att där kunna inköpa det förut 
intecknade hus, hvari missionen un
der en längre tid haft sin verksamhet 
förlagd (sid. 279, 280). 

Augustanamissionens arbete bland 
de sjuka och blinda (sid, 280, 28r). 

Den unge soldaten, som i Honanfu 
vunnits för Herren, att han må blifva 
bevarad och vinna många af sil).a 
kamrater (sid. 282). 

Att »Syster Li» , som stått så ensam, 
blifvit bevarad, Att hennes man 
och svärmor m å vinnas för evange
lium (sid, 282), Fröken Ackzells sön
dagsskola, Lilla Chao-chuin och hen
nes mor. - De gamla kvinnorna 
Kina, som äro »förgamla att lära», 
- Systrarna Ingeborg Ackzells och 
Estrid Sjöströms arbete bland kvin
nor och barn (sid, 283, 284). 

De fyra , som i våras döptes i Pu
cheng (sid. 286), 

Böneämnen: Möjlighet att upptaga 
arbete bland de 26,000 soldater, som 
äro förlagda i och utanför Honanfu 
(sid. 28r, 282). 

Att bostadsförhållandena i Pucheng 
snart måtte kunna ordnas, och att 
äfven denna station må erhå:lla ett 
kapell (sid. 285, 286). 

VALKOMSTMÖTE 

var d. 27 sept. anordnadt å Hushålls~ 
skolan »Margareta» för S, M. K:s 
senast hemkomna missionärer, Verner 
och Gertrud Wester, A ugust Berg och 
Ebba Buren. Så många missions vän
ner, som samlingslokalen kunde rym
ma, hade infunnit sig. Sedan mis
sionär E, Folke hälsat såväl de kära 
hemkomna syskonen som de försam
lade missionsvännerna välkomna och 
med uppläsande af några verser ur 
EL 3 kap. inledt aftonens möte, läm
nades ordet åt missionär Augu$t Berg. 
Efter honom framburo fr~n Buren 
och missionär Wester hälsningar från 
missionsfältet, framhållande hvad Gud 
har gjort. Flera sånger sj öngos under 
aftonen unisont,hvarjämte fru L. Lodin 
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sj öng ett par sånger solo. Efter böne
mötet afslu tades samvaron med ge
mensam tedrickning . 

NÅGOT OM KINA OCH 

KINESERNA. 


Af David Landin, 

II. 

KINAS NATUR. 

NORRA KINA' FINNAS DE 
.I stora slättland, som mer än nå- ' 
got annat gifvit ' landet och folket 
dess säregna prägel. Dessa slätter 
sträcka sig till stor del utmed ' Gula 
floden och dess bifloder i provinserna 
Shensi, Shansi, Honan, Shantung och 
Chihli : Mest beka'nt torde den bör
diga och tätt befolkade Sinanslätten 
vara. Det var säkerligen på denna, 
som de från väster inträngande ki
neserna först slogo sig ned. Här har den 
kinesiska odlingens vagga stått , och 
härifrån har dess kultur genom »ut
vandrarne» spridts till alla delar af 
landet. H vad som gör dessa slätter 
så fruktbara, är den säregna jordart, 
som här finnes, den s. k. lössfofma
tionen. Denna, som erhållit sitt namn 
efter en liknande' jordart omkring 
Rehnfloden i Tyskland, är väl ännu, 
hvad dess uppkomst beträffar, ' en 
gåta för vetenskapsmänrien. Myc
ket tyder dock på aU den består af 
löst flodslam eller stoff, som under 
årtusenden lagrat sig på ' berg och 
kullar och öfvertäckt allt. Dess egen
domlighet är dess porositet, som 
gör, att den lätt klyfver sig, hvarvid 
rämnor uppstå, hvilka blifva aJlt dju
pare och bredare, så att de stundom 
bilda väldiga raviner. Trots sin po
rösa karaktär beh'åller denna jord~ 
mån länge 'sin fuktighet. Denna egen

skap jämte dess stora fetthalt gör , 
a tt dessa trakter höra till j ordens 
fruktbaraste. Här skördar landt
mannen i regel tvenne gånger år
ljgen sin jord utan att behöfva an
vända någon större mängd gödnings
ämnen. De rika hvete- och majs
skördar, som här inbärgas, torde un
der goda år kunna mäta sig med dem, 
som erhållas på mer sydliga orter 
Amerika och Indien. Men faller icke 
regn i rätt tid, eller öfversvämma 
floderna de lågt liggande hvetefälten, 
då blir det nöd i millioner hem, och 
då skördar hungerdöden talrika offer 
i de fattigas t j äll. De vanligaste sädes
slagen äro hvete, korn, majs och flera 
slags hirs, hvarjämte icke så litet 
bomull odlas. H varje . liten jordlapp 
är uppodlad. Äfven på bergens slutt
ningar är terrass efter terrass besådd 
med hvete eller majs till föda för, de 
millioner sinom millioner, som bebo 
de ändlösa slätterna. 

Men äfven bergens inre äro fulla af 
rikedomar, Endast i provinsen Shansi 
lär enligt en tysk geologs utsago 
finnas kol för hela världens behof 
under S,oooår. Ännu ligga dock 
dessa rikedomar af kol och j~rn till 
största delen orörda, eller ha de svåra 
vägarna och bristfälliga kommunika
tionsmedlen gjort dem svåråtkomliga 
och dyrbara . Men för framtidens 
Kina, ja, för hela världen , komma 
säkerligen dessa kollager och j ärn
malmer att bli af den största bety
delse. 

SkildringEm af Kinas natur vore 
ofullständig, om man icke nämnde 
de två stora flodsystem, som sätta 
sin prägel på de trakter, de genom~ 
flyta. ' ' 

Det ena utgöres af de floder, som 
till sist bilda den breda och djupa
Jangtsefloden, äfven kallad Kihas gör
del, hvilken strä.ckersig, som ett bredt 
band midt öfver hela Kina från västra 
Sichuan . till. 'hafvet i öster. Den kan 
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befaras af stora ångare ända upp »lössformationehs» område. Den kal
till Hankow och af mindre båtar till las med rätta Kinas sorg. Farbar 
långt in i Sichuan och bildar sålunda endast i sitt -mellersta lopp utgör 
en af de viktigaste vattenvägarna i den nämligen, därigenom att slam
Kinas inre, hvarför också stora .han- met ständigt afsätter sig på flod-

LÖSSFORMATlON. 

delsstäder äro belägna utmed dess 
stränder. 

Det andra flodsystemet bildas af 
Gula floden, som från Gobi-öknen 
medför rikligt med slam, hvilket mång
faldigas, då floden kommer in på 

bottnen, en ständig fara för öfver
svärrining särskild t i provinsen Shan~ 
tung. På 18so-talet förorsakade denna 
slambildrting,att floden bröt sig en 
ny väg. Störtande sig öfver de lägre 
liggande trakterna: sökte den sig ett 
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nytt utlopp i hafvet, förstörande och 
fördränkande allt i sin väg. Gula 
floden flyter stundom bred och mäk
tig genom bördiga slätter eller sam
manpressas genom de omgifvande ber
gen till en strid. fors , ja, bildar rent af 
ett vattenfall på gränsen mellan Shensi 
och Shansi. 

Den konstgjorda .vattenvägen, den 

Stora kanalen, bör ock nämnas. Den 
är ett märkligt minnesmärke öfver 
hvad de gamla kineserna kunde 
åstadkomma. Kanalens uppgift var 
att sammanlänka Gula floden med 
Jangtsefloden och sålunda förbinda 
Peking med de inre trakterna. På 
denna kanal fördes sädesbåtar till 
Peking för att aflämna hela folkets 
tribut till den mäktige mongolkejsaren. 

LANDSKAP MED GULA FLODEN I BAKGRUNDEN. 

Gud har sannerligen gifvit kine
serna ett fruktbart och rikt land , 
beläget under den i klimatiskt afse
ende gynnsammast lottade zonen samt 
med de största möjligheter att både 
till lands och sjöss sända sina produk
ter till all världens folk. Ännu är ju 
detta land ett i det stora hela isole
radt rike, som behåller sina rikedo·· 
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I 
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mar och sin kultur inom egna landa
mären, liksom · det under årtusenden 
lefvat oberörd t af utländskt infly
tande. Så mycket ifrigare borde då 
kristendomens bärare vara att vinna 
detta rike för Gud, att han må kunna 
vinna och använda dess folk för sina 
ändamål. 
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ETT TJUGUARSMINNE 

OCH ETT BEHOF. 


VI BODDE I DET LILLA 
trånga huset vid »San I hang», 

som betyder »de tre rättfärdigas gränd». 
Vi voronygifta, min hustru och jag, 
och längtade att kunna komma in 
bland det konservativa Tungchow
folket. I två år hade vi allaredan 
bott i det alltför otillräckliga huset 
och under tiden mer än en gång blif
vit gäckade i våra försök att få en 
annan och bättre lägenhet. Detta 
tog på sinnet. För mig kändes det 
svårt att se min hustru behöfva 
ställa sig alldeles invid fönstret för 
att få tillräckligt med ljus , då en nål 
skulle trädas på eller ett plagg åt 
den lille förstfödde tillklippas. Det 
var ej trefligt att behöfvalåta kon 
gå genom vår gudstjänstlokal, hvar 
gång hon för att få litet frisk luft 
behöfde bindas utanför porten. 

Och dock, vi voro så obeskrifligt 
lyckliga under dessa förhåll<'.'1den. Vi 
fingo erfara, att Herrens nåd var nog, 
och beltymren för hus drefoss blott 
närmare den Herre, som kunde af
lyfta dem. Anna Eriksson var vår 
kamrat. Gamle Fann, känd af äldre 
missionsvänner, var vår lärare. Kao, 
den framtida evangelisten och för
samlingsäldste, nu hemma hos Gud, 
började då komma och söka vägen 
till lifvet. En viss ung studerande i 
Uppsala, nu öfver sex fot lång, bars 
då . på armen och var en aldrig si
nande glädjekälla. När jag ibland 
talar med min hustru om dessa tider 
och Om huru svårt jag kände det för 
hennes skull, brukar hon säga: »l{ äre 
du, inte anade jag det! J ag var så 
fullkomligt lycklig .» 

Så kommer en dag en herre in, till
hörande en af de förnämsta famil
jerna i den angränsande staden Chaa I. 
En gång en förmögen affärsman, hade 

han nu genom opierökning råkat i 
stora ekonomiska svårighf ter. J ag 
kan ännu se honom, där han kom
mer med sin långa · pipa i ~unnen 
och, rakt på sak,· säger: »Ni behöfver 
ju ett hus? Kan inte mitt vid västra 
gatan dugah) Så blefdet att gå och 
se på huset, som var stod, väJbygdt 
och hade mycket utrymme. Visst 
dugde det , men priset! Men se, i 
samma vefva sände Gud oss en af 
våra evangelister, som vi ofta an
litat i dylika väd. Han kom bok
stafligen »af Andens tillskyndelse», och 
tack vare honom fingo vi h uset, som 
kostat 10,000 täls i uppförande och 
ännu var så godt som nytt , för 2,700 

täls. Hur jag företog en fotvandring 
till Yuncheng, där skrapade kassan 
och t elegraferade· till Shanghai ef
ter det resterande, ha hvarken jag 
eller några af syskonen, som för till
fället fingo sitta litet emellan , ännu 
glöm t! Så fingo vi flytta in i det nya 
huset, ett palats för oss, som kommo 
från vår lilla undangömda låda. 

Jag minns, hur det gick att få 
köpekontraktet klart . Samma dag 
det var skrifvet, gick jag på aftonen 
upp till mandarinen och bad att få 
det stämpladt. »Hvad», sade han, 
»har ni lycka ts få hus' Och hvems?» 
Hans förvåning var tydligen stor. 
Blott några månader förut skulle 
han ha lagt hinder i vägen för oss 
att få detta hus. Nu var han vår vän. 
Och i stället för att låta papperet 
en lång tid ligga i någon af afdel
ningarna i hans rådhus, som vanligen 
är . fallet, stämplade han det genast! 
Stämpelafgiften hade jag fört med 
mig. Följande dag, då det blef be
kant att vi köpt hus, bröt stormen lös. 
Handelskammaren och lärarne sände 
deputerade till rådhuset med begäran 
att få köpet upphäfdt. Men allt stran
dade mot denna klippa: »Kontraktet 
är redan stämpladb) Sedan var det , 
som om en hand vändts om . Folket 
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blef så vänligf, och några år af rela
tiv framgång började. . Vi fingo små~ 
ningom ett ganska vidtomfattande 
arbete. Ja, jag vågar säga, a ttgrunc 
den till det förhoppningsfulla arbete, 
som nu pågår i Tungehow. med ' om
n'ejd, . lades under dessa år. 

Innan vi erhöllo cifvan omtalade 
hus, besökte jag några gånger en af 
stadens mer framstående män, herr 
Ma, nu afliden. Han brukade ofta 
skänka oss syrener och rosor från 
sin trädgård , Det hus, han bebodde, 
låg vid östra gatan och ' var synner~ 
!igen lämpligt till missionsstation, Rätt 
mycket tyckte jag om honom, ännu 
mer om hans blommor" men allra 
mest om hans. hus! Tiden var dock 
ännu icke kommen. Efterhand funno 
vi, att vårt nyförvärfvade hus ej till 
alla delar motsvarade våra behof. 
Ett stort fel var, att det låg vid stora 
gatan, med butiker midt emot och 
vid båda sidor. Detta afskräck te 
många kvinnor från att komma, Ett 
annat hinder var, att det saknade 
lokaler för skolor. . Detta ledde där

' hän ; att vi efter några år genom in
teckning öfverläto det till annan per~ 
son samt intecknade herr Ma's hus, 
som nu erbj udi ts oss. Under mellan
tideri hade vi förhyrt en annan lä
genhet för några år. 

Den nuvarande lägenheten är syn
nerligen lämplig. Verksamheten är 
mångsidig och lofvande. N u vilja 
ägarne, att vi skola förvandla in
teckningen till köp, och som tiden 
utlöper nästa år, måste vi bereda oss 
på att så göra. Det skulle vara en 
stor förlust, om vi af hrist på omkring 
2,500 kronor nödgades låta detta hus 
gå oss ur händerna och åter måste 
ta det gamla huset i besittning. När 
jag för en tid sedan fick höra, hurudan 
stänningen var, tärikte jag: »Kanske 
Gud vill gifva vårt ga'mla Tpngchow~ 
hem en jubileumsgåfva till, och så 

beslöt jag mig för att nedteckna dessa 
rader. ' . . 

August Berg. 

.EXTERIÖR FRÅN 
HONANFU .. 
Af Rikard Anderson. 

OFTA SKRIFVA VI OM VART 
eget arbete och våra inre förhål

landen. Denna gång ville jag låta 
våra ,vänner höra litet om vår yttt-e 
omgifning och om våra grannar , 

Först ha vi vå ra vänner i östra för
staden, Augustanamissionen . . Denna 
mission började sitt arbete här 19°8, 
Dr. C. P . Friberg och hans familj 
voro . deras första: representanter i 
vår stad. Dr. Friberg har alltsedan 
dess med outtröttligt tålamod och 
kärlek arbetat bland de sjuka och 
lidande. Han är minst sagd t lika 
mån om deras själars frälsning som 
om dess kroppars helande . Sj uk
huset är oftast öfverfullt, och hundra
den komma dagligen för att jå hjälp. 
Våra kristna få ock ständigt därstä
des råd och hjälp. Detta sjukhus är 
det enda, som finns i närheten af 
värt fält. 

Så ha vi i samma mission de senare 
utkomna pastorerna Lindbeck och Lin
dell med familjer. De gifva hjälp åt 
andligen och lekamligen blinda. ' För 
de senare ha de öppnat en blindskola 
för både gossar och flickor , där dessa 
annars så ' hopplösa varelser få lära 
sig läsa, förfärdiga handarbeten,väfva 
m. m : De blindas lott är mycket 
mer beklagansvärd i Kina än hemma 
i Europa . De anses som' totalt värde
lösa och äro utstötta; ja, t. o. m. 
hatade af alla, ej minst af sina ' egna. 

En mycket duglig lärare från Pe~ 
king, själf blind, har undervisat i 
denna skola ' alltifrån dess början . 
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Han .är .en gudfruktig man och myc
ket begåfvad både som talare och 
organist. Vi ha en sångbok på öfver 
fyrahundra sånger. AUa dessa kan 
han sjunga och spela efter noterna. 
F. Q. kan han allt utantill. Man be
höfvet blott nämna första orden af 
en sång, så är han färdig aH på ögon
blicket uppgifva, hvilken sång det är. 

Det är mig en glädje att kunna 
säga, aH vi i största kärlek och sam
förstånd samarbeta med våra vän

. ner inom Augustanamissionen. Vi 
ha gemensamma bönemöten en gång 
i månaden, och när Herren sänder 
oss sådana män som pastor Ting 
Licmei och andra,så ha vi möten 
gemensamt. Detta gifver styrka åt 
vårt arbete och förenar våra kristna 
in()m de två missionerna . 

J ag önskar, att jag kunde säga 
detsamma om våra andra grannar, 
katolikerna. Dessa kommo till Ho
nanfu tre år senare än vår mission, 
d. v. s. 1906. Det är ej blott i läran, 
vi skiljas åt, utan äfven ifråga om 
arbetsmetoder. En familj har t. ex . 
en rättegång, som de ej själfva kunna 
klara. De gå till den katolske präs
ten och betala en större eller mindre 
summa samt lofva, att om han vill 
hjälpa dem med denna rättegång, 
skola de bli »hans anhängare». Han 
går i regel in härpå och har så vunnit 
en hel familj. Dessa »omvända» få 
lära sig en kort katekes, och när detta 
är gjordt, döpas de och äro rättrogna 
katoliker. Om sinnesändring är ej 
fråga, . blott ett öfvergifvande af den 
yttre afgudadyrkan, hvilket ät lätt 
nog. 

På detta sätt växer den katolska 
missionen ·oerhördt fort i numerär. 
Men hvaraf består dess församling 
här i Honanfu? I många fall af röf
vare, som för att · undkomma lagens 
arm ha tagit sin tillflykt hit, och i de 
allra . flesta fall af sådana, som ha 
funnit denna väg vara bäst för att 

tillvälla sig makt och på ett orätt
färdigt sätt · kunna pressa sina med, 
människor samt hos dem injaga fruk
tan. .Detta är en mörk men sann 
skildring. 

Den katolska missionen har dock 
på intet sätt · hindra t vårt arbete i 
evangelium. Herren har i nåd skonat 
oss från alla konflikter med densam
ma, och vi arbeta på hvar sitt håll. 
Vi ha ålagt våra kristna och med
arbetare att ej tala illa om katoli
kerna vare · sig enskildt eller offent
ligt, ty därmed skulle intet vinnas 
för evangelium; det skulle blott för
orsaka friktion. Vi tro, att det äfven 
häruti är bäst att följa apostelns 
uppmaning: »Såvidt på eder beror, 
hafven frid med alla människor.» 

Katolikerna hj älpa oss f. Ö. i vårt 
arbete på tvenne sätt. Först och 
främst nalkas oss aldrig mer makt
sökare och lagvrängare, såsom det 
hände förr, för att söka draga fördel 
af det kristna. namnet. De gå nu 
all tid till · ka tolikerna. F ör det andra 
bildar den katolska missionen öfver
allt, där den gått fram, en mörk bak- · 
grund till den evangeliska, med på
följd att många, som gått likgiltiga 
för vårt arbete och vårt pudskap, 
genom denna kontrast fått sina ögon 
öppnade för kärlekens och sanningens 
evangelium. 

Väster om staden ha vi ett stort 
soldatiäger med väl byggda kaser
ner för tjugutusen man. Detta äI: 
en af Juan Shikais sista skapelser. 
Honanfu är en mycket viktig punkt 
i strategiskt hänseende, beläget mel
lan Peking och en · af Kinas gamla 
hufvudstäder, Sianfu. Denna senare 
stad är ofta en härd för revolutioner 
och andra · politiska rörelser, och för 
att vid befästandet af sin kejsarmakt 
lättare kunna kontrollera denna och 
andra viktigare platser beslöt . Juan 
Shi-kai att förlägga en större trupp
styrka till Honanfu. 
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Det vore arbete nog för en mis
sionär att ägna hela sin tid åt arbetet 
bland de tjugusextusen soldater, som 
vi ha inom och utom staden. Många 
af dem komma till våra gudstjänster, 
men hittills ha vi vunnit endast en, 
som ock blifvit döpt. Det är en myc
kt;t snäll och stadgad yngling. 

Till de åtta a tiotusen muhamme
danerna, som också höra till vår vttre 
omgifning, hoppas jag få återko~ma 
vid ett annat tillfälle. 

JBREFAFDELNINGEN. [ 

Hsaoyichen,Weinan, She. N. China, 
den I8 maj I9I7. 

Kära vänner! 

DA JAG NU VILL BE.RÄTTA 
litet för er , om hvad Gud har 

gjort för och ibland oss, är det svårt 
att veta, hvad jag skall börja med. 
Följande regeln: »Från det kända 
till det okända», ber jag er läsa »Stjär
nan» för I9I6, sid. I25 o. f., i hän
delse »stora syster Li», som vi kalla 
henne, blifvit glömd för nyare bekant
skapers skull. 

Under de två år, som gått, sedan 
. jag skref om henne, har jag blott nå

gon enstaka gång träffat henne, ty 
hon har ej kunnat besöka stationen. 
Hennes svärmor och svåger ha visat 
bref från hennes man (som fortfarande 
studerar i Amerika), h vari han hota t 
att förskjuta sin hustru, om hon 
»följde utländingarna». ~D etta bref 
har dock sedermera visat sig vara 
falskt). Vi ha ofta gemensamt bedit 
för »syster Li», och nu börja vi se, 
hur Gud svarar. Hennes sV"åger, som 
varit det största hindret, blef plöts

ligt förlamad en natt i vintras och 
dog efter en tids sjukdom. Så kom 
en dag brefbäraren till mig med ett 
amerikabref - af misstag, kunde 
det tyckas, ty brefvet var ej till mig 
utan till»syster Lis» svåger. Men 
på posten fanns ingen, som kunde 
läsa de utländska bokstäfverna, och 
därför bars brefvet till mig. Genom 
denna Guds ledning fick jag adres
sen till »syster Lis,) man, ty den var 
skrifven på kuvertet, och efter en 
sådan fingervisning kunde jag ej an- ' 
nat än skrifva till honom och fråga, 
om han hade något emot, att hans 
hustru umgicks med mig. ' För att ej 
bryta mot »det passandes,) lagar vå
gade jag ej gå så långt som att fråga, 
om hon finge närvara vid våra möten. 
Till svar fick · jag ett mycket vänligt 
bref. Dessutom har herr Yen också 
skrifvit ett mycket berömmande bre f 
öfver mig, som han aldrig sett, till 
sitt hem. I bägge brefven framhåller 
han sin önskan, att hustrun skall få 
umgås med mig. För »syster ' Li» 
voro ju dessa bref en stor glädje, ty 
hon behöfver nu ei mer fru'kta för 
mannens återkomst; fastän hon tror 
på Herren. Herr Yen afslutar sina 
studier i sommar men väntas ej hem 
förrän nästa år. Emellertid behöfvas 
ännu förböner, att Herren riktigt må 
öppna den väg, hvarifrån han re
dan röj t undan så många hinder. 
Gamla fru Yen är ännu ej villig att 
lida den smäleken, att hennes son
hustru <<följer utländingarna». Dock 
har det angående oss så vänliga och 
lofordande brefvet blifvit läst äf många 
enligt den kinesiska plägseden, då 
någon fått bre!, och detta har redan 
verkat så, att släktingar till hemmet 
besökt våra möten och vilja »studera 
läran». Så har Gud, såsom han brukar, 
gjort utöfver hvad vi kunna begära 
eller tänka. Hans namn vare äradt! 

* 
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Den lilla oansenliga söndagsskolan 
(på lördagarna!) är ett stort glädje
ämne. Den flitigaste och uppmärk
sammaste eleven är lilla Chao-chuin; 
hvilkens far varit löjtnant men nu 
»stigit i graderna». Till hvad, vet jag 
ännu ej. Han är nästan alltid borta 
från hemmet, och hustrun, som är 
sjuklig, är sedan många år slaf under 
opiebegäret. Den Io-åriga flickan 

. har dock, . genom hvad hon berättat 
från söndagsskola'n, väckt längtan och 
hopp i moderns hjärta att bli fri från 
krafvet. . En-.dag kommo de båda till 
oss, och under samtalet yttrade fru 
Chang ungefär följande: »Nu har jag 
varit här flera gånger, och min flicka 
är ju här så ofta, så jag vet mycket 
om »läran». Men nu tycka mina gran
nar, att jag, som »följer läran», borde 
ha så pass reda på den, att jag kunde 
tala om för dem, om frökens föräldrar · 
lefva, om ni har syskon , hur gammal 
ni är, hur många rum fröken har, och 
hur de se ut, ' m. m . För att kunna 
besvara sådana frågor, så att mina 
grannar också må kunna förstå lä
ran, har jag nu kommit hit.» - Det 
där var ju en underlig sammanbland
ning af »1 äran» och »frökel1», men en 
sådan är alls ej ovanlig härute. Mer 
än en gång har mitt rum blifvit kallad t 
»himmelen» och jag en »lefvande gud». 
Bibelkvinnan brukar då säga, att i 
himmelen är det en ännu större här
lighet. (;~Härligheten» i mItt rum be
står i renheten och ett glasfönster, 
som gör det Ij ust. Elj est har det 
stengolf och kinesiskt pappersfönster: 
så det bjuder ej på öfverdrifven lyx!). 
- H vad som var mycket roligt, var 
att höra lilla Chao chuin tala om för 
sin mor, hur Jesus kan hjälpa i allt, 
och att om de två hjälpas åt att bedja, 
skall modern snart bli fri från sitt 
opiekraf. 
. Viljen I höra ett litet samtal från 

sista' söndagsskolan? . När jag kom 
in , en stund innan vi skulle börja, 

fattades flera af eleverna. J ag frå
gade efter dem och fick till svar, att 
somliga voro ute på gatan . En af 
flickorna sade nu till de andra: »Kom, 
så gå vi u t och narra dem att komma 
in genom att säga, att de skola få 
se något vackert.» »Nej», invände 
Chao-chuin, »vi få inte ljuga och narra 
någon.» Då kom genast ett nytt för
slag: »Vi gå ut och 'banna' dem.» 
Å ter var det Chao-ch u in, som tog 
till orda: »Du vet väl, att vi i sön
dagsskolan fått lära oss att ej 'banna' 
någon.» - Som I nog förstån, bli 
söndagsskolbarnen ej några mönster
barn på en gång, och hvar bli de väl 
det? Det är dock stort att se, att or
det verkar i någras hjärtan, och att 
Gud välsignar arbetet bland barnen, 
så att äfven de vuxna i hemmen bli 
berörda. 

* 
Vi ha i dag varit ute på landet. 

Vid bybesöken få vi ständigt många 
omkrin'g oss, som lyssna med glädje. 
En 84-årig gumma i en by, där jag 
ej varit på 2 år, sade häromdagen , 
att hon tror på Jesus men inte kan 
bedja. Vid ett tillfälle, då hon bIef 
sjuk , sade hon endast: »Beder, beden, 
men kunde ej bedja . Gud såg emel
lertid till hennes hj ärtas önskan och 
gjorde henne frisk. 

H vad det ofta gör en ondt om de 
gamla! \>För gamla att lära», säga 
de själfva sorgset. 

Hälsningar! 
Eder tillgifna 

Ingeborg Acktell. 

Kommer du till korset, och stannar 
du vid korset, skall jesu härlighet 
strdla ut örver dig, så att Gud skall 
se dig i jesus ren, helig och ostrafflir;[ . 

A. F/b/ger. 
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. AXPLOCK UR BREF. 


FROKEN ESTRID SJOSTR()M 
skrifver i ett enskildt bref dafe

radt Siaoyichen (= Hsiaoi) den 10/5 
191T 

.... Vi ha varit ute nästan hvar
enda dag på husbesök här i staden 
och äfven på landet. Om vädret till
låter, skola vi i morgon resa · till flera 
byar, få då ge oss i väg tidigt på marc 
ganen och komma ej hem förriin på 
kvällen . · Efter en sådan dag är man 

.mer än vanligt glad och tacksam att 
ha en skön säng. att hvila sig på, då 
man kommer hem, tya, hvad man 
blir trött dels af luften nu på våren , 
dels af försöken att tala och förstå! 
Men hvad gör det? Det är så härligt 
a tt få vara ute i Herrens ärenden. 
Ingeborg och bibelkvinnan komma 
hem för en stund sedan. Jag gick ej 
med ut i afton utan stannade hemma 
och förberedde mig för mötet med 
kvinnorna om söndag, då det antag
ligen var den enda stund, jag dess
förinnan kunde få för mig sj älf. 

. . . . Nu sitter jag ute på bakgår
den mellan två nysådda blomster
grupper. Framför mig stå två höga 
akacieträd och bredvid mig en liten 
rosenbuske med tre knoppar, som vi 
hoppas skola slå ut lagom till om 
söndag, . då missionär Linder kom
mer hit . En nydöpt kvinna, fru Yen, 
(den lamas mor) håller oss också 
med friska ' rosor nästan hvar . dag. 
Hon har en stor rosengård, där 
buskarna äro öfversållade med rosor. 
Hela brickor fulla skicka r hon hit. 

söndags riktigt gladde jag kvin
norna, när jag före mötet kom in i 
gästrummet. Hittills har jag varit 
utländskt klädd, men när jag varit 
ute på landet, har jag känt, att det 
är mycket bättre att vara så lik de 
infödda som möjligt , så jag har här 
skaffat mig kinesisk dräkt, och nu 
blef det · ett riktigt jubel. »Nej , nu 

är frökeri Sjöström lik oss! Fröken 
ser så bra ut», ljöd det från den ena 
efter den andra af· gummorna. En 
74-årig gumma, som hvarje söndag 
går ifrån sin bY5 Ii hit och 5 Ii till
baka för att vara med om gudstjäns~ 
tema, nästan tog mig i famn af glädje. 
Hon är så rar, den lilla gumman. Vi 
gingo . härom dagen till hennes by 
och hälsade på henne, och hon blef 
så glad. Innan vi lämnade henne, 
tog hon · bådas våra händer, såg oss 
så rnildt och trovärdigt in i ögonen 
och sade : »J ag älskar er verkligen.» 
Det hade kommit så många grann
kvinnor in i hennes stuga, att den 
blef alldeles full, och alla fingo de 
höra evangelitim. Sedan gingo vi 
ut till de gummor, som sutta ufe på 
gatan med sin spinning och sömnad 
o. d., och talade med dem . Snart 

. hade vi en hel skara omkring oss "af 
kvinnor och barn och äfven män. 
De sistnämnda fingo dock hålla sig 
litet på afstånd, eftersom vi vara en
dast kvinnor. 

K l. är nu snart 8, och det börjaI
skymma litet. Det är så. · ljufligt i 
kväll, ty det fläktar så där lagom 
för att vara behagligt. Om dagarna 
är det mycket hett mi, och värre blir 
det. Både Ingeborg och jag komma 
troligen att vara på Huashan 
(Blomsterberget) i sommar. Det skall 
bli skönt , ty där är svalt. Jag be
höfver nog rätt väl förnya mitt förråd 
af krafter efter sjukdomen i vintras 
för att kunna ta i med · kraft , när 
hösten kommer. 

Ingen dalgång är så trång, att icke 
ett Herrens tackoffersaltare där får 
rum. Ingen sten är så hård, att icke 
litet af trons olja kan förvandla den 
till· en minnesvård öfver Herrens när
varo i nödens dag . 

Fr. H. 

I 
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.HALSNING FRÅN 
PUCHENG. 

. K ära missionsvänner! 

GENqM HERRENS STORA GOD
het har cj.et äter blifvit mig möj

ligt företaga en missionsresa i vårt 
distrikt . För en månad sedan såg 
det inte så lofvande ut. Efter en 
längre tids krasslighet med bröst
ka tarr under våren blef j ag till sist 
sängliggande i feber. Det var just i 
vårmötenas' tid. Men Herren hade 
försett hjälpen i den käre August 
Berg, som till vår uppmuntran kom 
hit och tog ' ledningen af mötena i 
Pucheng såväl som i Hsiaoi och Hua
chow. . Då mitt kontor, där jag låg 
sjuk, var beläget i kapellhuset, och 
sorlet från mötesdeltagarna skulle ha 
blifvit mig för svårt, kraflade jag mig 
upP . och satt under mötet hemma. 
De mina bebo nämligen en annan 
gård. Följden af att jag gått upp 
för tidigt, var, att jag efter mötes
dagarna fick blodhosta och åter måste 
intaga sängen. Det blef nu allvarliga 
dagar för mig, då jag måste tänka 
mig .möjligheten af att min egentliga 
arbetstid nu var förbi. Det kändes 
tungt vid tanken på de stora andliga 
behofven rundt omkring och äfven 
vid tanken på de mina . Jag hade alls 
ingen lust att bli »afklädd» utan 
längtade mer än någonsin att få lefva 
för att, när .Herren kanske om några 
år kommer, bli »öfverklädd» med bo
ningen från himmelen . 

H erren har emellertid hört våra 
och församlingarnas böner,. och jag 
känner mig nu i det närmaste frisk. 
Mer än någonsin erfar jag äfven den 
glä,dje det har med sig att få gifva 
sina krafter i Herrens tjänst. 

Tillsammans med ett par evange
lister har jag sista tiden rest om
kring till .predikoplatser på lands
bygden. Hvad jag sett och hört, 

har varit mycket uppmuntrande. Tro
endes hustrur och barn såväl · som 
grannar få nu tillfällen, som de förut 
ej haft, att höra evangelium, och 
flera bröder känna, att de fått en 
tjänst att utföra. Detta de troendes 
deltagande i arbetet böra vi utveckla 
i alla församlingarna. 

Vid. församlingsmötet i Hsia0i .af
handlades en del församlingsfrågor, 
t. ex. angående förlofningar, att såda- . 
na ej få ske med otrogna, att hemgiften 
för flickan ej bör uppdrifvas,att kontra
henternas ålder ej börvaraförlåg,o. s.v. 

o En 57-års man som ej haft ·någon 
i huset ens att vakta dörren, hade 
tagi t sig en jämnårig gumrria till 
hustru. Han såväl som andra bröder 
hade ansett ciet vara ett tillräckligt 
vigse!ceremonial för så gammalt folk, 
att de vid kvinnans inträde i hemmet 
böjde sina knän tillsammans i bön. 
Dessa makar fingo nu i dag sin krist
liga vigsel till allmän uppbyggelse. 
Det är ej så lätt för våra nykristna 
att i allt förstå skillnaden mellan 
kristendom och hedendom. 

Ännu bo vi kvar på bistationen 
och vänta, att Herren skall ge äfven 
oss en rik tig stationslägenhet . . I snart 
fyra år har. jag nödgats bo skild från 
min familj och tror ej det är rätt att 
fortsätta därmed. Jag träffar mina 
barn egentligen blott vid måltiderna. 
Den trängsel, vi lefva i, är f. ö. nästan 
outhärdlig för att ej säga vådlig för 
hälsan. Vi ligga nu i underhandling 
ang. köp af tomt och hoppas på 
denna få bygga boningshus och där
efter kapell. Vi äro tacksamma för 
edra förböner i denna viktiga fråga, 
att alla hinder måundanrödjas. Her
ren har nog skaffare äfven för detta 
behof, som nu i flera år varit så känn
bart. * Vi tacka Herren för edert 

• Med tacksamhet mot Henen kunna vi 
Irämna, attc:a 1,700 kr. redan influtit i och för 
ordnande af bOstad i Pncheng. Det · inkomna 
är dock långt ifrå n tillräckligt. ' Red. 



286 KINA-l\USSIONSTIDNINGEN. 15 Oktober 19 17. 

oförtrutna nit äfven nu under dyr
tiden och bedja, att Herren skall upp
fylla alla edra behof, så att I alltid 
i allt mån hafva nog och fortfarande 
kunnen öfverflöda i allt godt verk. 
Gud är maktig att låta all nåd öfver
flöda till eder och oss. 

En god gröda kläder fälten i vårt 
distrikt, folket till stor hugnad. Röf
veriet fortf<~. r men ej så vildt som förra 
året. 

Den andliga skörden i Puchengs 
distrikt var denna vår ej stor - 4 
döpta - vi ha hufvudsakligen ägnat 
oss åt vården af församlingens inre 
lif och tacka Herren för hvad han 
gjort. 

Min maka samt Margareta, 8 1/2 
år, , Lennart, 4 1/2 år, och Sven (i 
Stockholm) förena sig med mig i 
varm hälsning. 

Maj 1917. 

Eder i Herren 
Hugo Linder. 

MISSIONÄRERNAS 

ADRESSER. 


Augusta Berg, 

Th. och Sekine Sandberg. 


JSwedish MisCarl och Ethel Blom, 

Fredrika Hallin, '\ sion,Yun.:heng,


Sha. N. China.Frida Prytz, 
Maria Nylin: 

Swedish Mis
Jsion, Chillh-Henrik och Hilma Tjäder: 'l chow, Sha . N. 

China. 

Swedish Mis
sion, J lIic1.engOscar och Gerda Carh~n: hsien, Sha. N. 
China.1 
ISwedish Mis 

Eroy Ohrlander, sion, Puchow-
Judith Hultqvist, l fu, Sha,' N. 

China. , 

Axel och Anna Hahne, J Swedish :\lis-
Agnes Forsberg, sion, Ishih, Sha. 
Maria Björklund: l N. China. 

l
Swedish »li5
sion, TungJosef och J ohanne Olsson: chowfu, She. N. 
China. 

Swedish Mis
Hugo och Marie Linder , sion, Pucheng,
Estrid Sjöström: { She. N . China. 

Swedish Mis
sion, Hsiaoyi

Ingeborg Ackzell: chen, Weinan
hsien, She. N. 
China. 

Rob. och Da~ny Bergling, JSwedish 1\1is
Ester Berg, sion, Hoyang, 
Martin Linden: \ She. N . China. 

l

Swedish Mis


Anna Eriksson, sion,H ancheng· 

, Ester Jonsson: hsien, She. N. 


China. 

Rikard och Hildur Anderson'J Swedish Mis-
Anna J anzon, l sion, Hona~fu, 
Carl Bergqvist: Ho.N. Chma. 

'J Swedish !His- , 
Maria Pettersson, sinn, Sillan-
Maria Hultkrantz: . ) hsien, H o. N. 

l China. 

J
Swedish ' Mis-

Malte och Ida Ringberg; sion, Mienchih,
Ossian och Edith Beinhoff, Ho. N. Chin a . \ 

HEMMAVARANPE , 

MISSIONÄRER. 


Nath. och Judit Högman, Verner och Gertrud 
Wester, Ine,z Bölling samt Emma Andersson, 

Dufbo, Sundbyberg. 

David Landin. Haga Kyrkogata 27, Göteborg. 

G . 	A. och Mina Stålhammar, Odengatan 100, 

Stockholm. 

Nils och Olga Svensson" 1625 West First str. 
Los Angelos, Ca!. 

U. S. A. 
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BÖNEMöTEN FÖR S. M. K. . Priset på kalendern måste tyvärr 
l år på grund af de förhöjda trycknings

hållas måndagarna kl. 6.30 e. m. å 
n;tissione~s exp., Drottninggatan 55 II 
(1 st. f. 1 St. Görans kapell) och tis
d~ga.rna 6.30 e. m . i Betesdakyrkan. 
~ISSl(?nens vänner inbj udas hj ärt
hgt tlil dessa bönemöten . 

Låtom oss med frimodighet framgå 
till nådens tron, att vi må få barmhar
t~ghet och finna nåd till hjälp i rätt 
ltd, Ebr. + 16. 

HANS STJARNA I ÖSTERN. 

MISSIONSKALENDERN »HANS 
stjärna i Ostern» utkommer inom 

kort i sin 14:e årgång, illustrerad och 
med · omväxlande innehåll. 

Efter ett synnerligen tilltalande po
~m af frkn Ester Jonsson, »På vakt i 
l natten», följer en betraktelse af mis
sionär N . . Högman, hvari på ett gri
pande sätt framställas »tidens tecken,) 
tankar som väckts under det så hän~ 
del5eri'ka året 1917, och hvad dessa 
tecken hafva att säga Guds folk . 
»Cecilia Bonnel!» är ru briken på en 

.därefter följande biografi, skildrande 
en Herrens tjänarinna, som, fylld af 
tro och . kärlek under många år i 
Shanghal utfört räddningsarbete bland 
de tusen tals unga kinesiska flickor 
som af sina anhöriga sålts till ett lif i 
den mest förnedrande synd. Så läm
nas målande skildringar från fältet 
och meddelanden om hvad Guds nåd 
fått verka hos både män och kvin
nor ~f Kinas folk. Ingen torde, utan 
att h] ärta t fylles af lof till Gud kunna 
läsa om »Mor lang», om »Buddist
prästen, som blef kristen», om »Äldste 
KiMing-ko», omJohan o. s. v. En artikel 
af stort intresse och värde är »Ett 
studium af missionskallelsen», öfvers. 
och bearbetn. af N. Högman . 

omkostnaderna sättas något högre 
än förut. Sålunda kommer kalendern 
att häftad kosta I kr. för ex., kart. 
I: 25 och i klotband r: 50. När minst 
5 ex. samtidigt köpas eller rekvireras 
på missionens exp., Drottninggatan 
55, Stockholm c., lämnas 25 % ra
batt. Däremot lämnas icke portot 
fritt. 

FRÅN BARNENS HEM. 

DA VI VETA, ATT MISSIONENS 
vänner landet rundt i kärlek tänkt 

på vår?- barn vid Dufbo, vilja vi nll 
säga: Annu har oss intet fatt ats. Gud 
har hållit sin hand öfver oss och låtit 
oss få erfara sin fadersomsorg. Dub
~elt dyrbar i dessa tider har hvarje 
hten kärleksgåfva in natura varit. Så 
har en vän gifvit frukt, en annan 
lingon och blåbär o. s. v. Också 
hafva vi fått löfte om potatis, för 
hvilket allt vi äro synnerligen tack
samma. Brödfrågan är ju alltid svå
rast, och hvarje tillskott, som kan 
dryga u t brödet, är därför särdeles 
välkommet. 

Anbefallande vårt hem och våra 
bar~ i. eder kärl~ksfulla hågkomst 
bedp Vl få vara mneslutna i edra 
förböner. 

Erik och Mimmi Folke . 

IN SANDA SKRIFTER. 

En nationellt-kyrklig hederssak. Nå"' 
got om den evangelisk-lutherska Ta
mulmissionen i Indien, af Carl An
selm. Pris 25 öre. 
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Denna lilla skrift, utgifven på 
Svenska K yrkans Missionsstyrelses för
lag, Uppsala, vill för missionens vän
ner ~ ; ,vårt land framlägga de nya 
uppgifter Svenska Kyrkans mission 
på grund af kriget fått sig anförtrodda 
geriom öfvertagandet af Leipziger
sällskapets arbete i Sydindien. Vi 
våga; hoppas, att Sveriges missions
folk ej skall draga sig undan utan 
genom förbön, försakelse och arbete 
vill ställa sig och sitt till Herrens förfo
gande, så att missionsarbetet på detta 
fält ej må lida något afbräck utan 
föras fram med kraft. 

FÖRSALJNING 

anordnas af Syföreningarna för S. 
M. K., v. G., fredagen den 7 december 
i K. F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3, 
Stockholm. 

. . Bedj~n för missionärerna! Skrif. 
ven till missionärerna t 

Till frälsningen hör fÖJst och främst, 
att vi skola uttömmas på allt eget 
och uppfyllas med Jesus, hans lif 
och hans sinne. Det är detta, ' som 
gifver vikt åt våra ord och kraft åt 
vårt lif. 

A . Fibiger. 

Vi lära mera sann teologi genom 
våra pröfningar än genom våra böc
ker. 

Spurgeon . 

Vi må väl kunna linna oss i att 
bo trångt en liten tid här nere, ndr vi 
hafva fri utsikt öfver de eviga bergen, 
där vi veta, att fadershuset med · de 
många boningarna står redo att mot
taga oss. 

N . Dahl. 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem aH 

prenumerera å densamma l 
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Expedition: Drottninggatan 55. TelegramadreSs: tSinimt, Stockholm. 

Telefon: Riks. 44 59. Allm. 22473. 
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~tån' fasta i tronb II. - För S. M. K:s bedjande vänner. - Välkomstmöte. - N,ågot 
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