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Anmälan för år 1917. 
Kinamissionstidningen Sinims Land 

allmäler hdflned sin 22:dJ'(l åJ'gåny. 
Tidningen utkommer {rån och med näsla år i 

nyll (ormal, 16 sid. oktav, häflad ocil skuren, såsom 
förul lvii gånger i månaden, den 1 och den 15. 

Pö Y/'lInd a( de höga papperspl'isen hal' del 
bli(vil llödvlindigl at! nå!l0t hiija jJl'enumerations
a(gi/len . Å pos/allslall hlir prisel således Ilumer för 
lIClår kl' , 1: ';O: /br !Jalföl' 80 och fÖl' k vartal W 
öre. När;) ex. dIa därulöfi)el' lagas , kali tidningen 
såsom fårlli Ndwireras direkt från e.l.?ped;fi()JleJl. Kosl
/ladell blir då endasl kr. 1: 20 pr år, IWGrjömle 
Iwurl (U e ex. liimnas gralis. 

Tidningcn konlll1er att något utvidgas uch dess 
innehåll all göras mer omväxlande. Mjjsirmär Na
t"attael Högmatt hal' åtagit sig all redigel'o en 

siir"kild afdelning [Öl' " e/1tar,betet, Meddelanden 
fi 'dn expediti01,sarbetet koal/lla ock alt in/lyta, 
Såsum raruL kommer tidningen all innehålla Llpp
byygelsf>llrliklal', hrc{ och missiol1sarfiklal' (rån fältet, 
FJrsedda ' med belysande illustrution er. J)e.'i,W IOlll 

vilja vi söka hd Ila våra lä.wn i nivå m ed de vik
tigore händelserna pd öfriga 1nissio1~sfiilt. Goda 
mi...·siullsberällelscr !'ör barn hoppas ui ork tid efter 
(11l1WIl kllllna infijra. 

Dl'! äl" oss särskildl llllgehige{ all llllde,. dessa 
allual'liya kristider f(1 sitt i nåra !urbindelse m ed uåra 
"åra medarbetare landet J'llHdf fijl" all kunJl'a få det 

r 

bistånd i förb öII, lwar{örutan seger ; kampell {Öl' 

Glids rike däl'ule ej kall vinnas. 
Afcd varml tack fur missionsväl1l1el'nas inlresse 

och medar\bete i {l'åga om tidningens spl'iclningllndef 

de å,' som gå Il, bedja vi att uruen ·under näslkom
m ande ål' hiirulinnall få p åräkna edert bistånd. 

Föl' hestämmande a f tidningsupplagans slarlek 
vore ui tacksamma, om prenumeralllsamlare senast 
till julen kunde insända sina rekvisitioner IiI! lid
ningens c.xpedition , J)rollninggaf"aIl :,:), Stocldwlm C. 

Obs.! När ntilldre än 5 ex. tages) båt pre
numera/ionen ske pil posten. 

Sänd till Finland, Norge • . Danmark, AmerlJal 
och Kina koslal' tidningen kr. 2:50. 

Pro[num mer sändas på begäraH. 

Redaktio7>ett. 

En verklighet för den dag som är. 
Af Mrs Howard Taylor. 

II. 

När vi vända om bladen i Mr Taylors ~agbok 
för denna ytterst svåra vinter, finna vi hemligheten 
till hans frid och den inre uppehållande kraft, som 
kom honom att uppfara med vingar såsom örnar, 
att löpa och icke uppgi'fvas, att vandra och icke 
förtröttas. I dagboken ligger ~tt nött, af ålder gul
nad! pappersblad. Tydligen nyttjadt som bokmärke, 
hade det vecka efter vecka flyttats framåt, under det att 
Mr Taylor fördes från djup af lidande till den under
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bara seger och tillväxt, som Gud i sinom tid gaf. och närvaro vill vara för oss, och hur han med hela 
På papperet stå dessa rader skrilna med hans egen sitt hjärta gilver sig åt hvart och ett al sina barn, 
tydliga stil: som lullt lörtröstar på honom - icke i fräin sta 

0, Jesu, bli I du själ! lör mig 
En verklighet, så fast, så viss, 
Att trones blick kan skönja dig 
Mer klart än något yUre ting l 
Blif du för hjärtat mera när 
Än jordisk vän, om än så kär! 

Jag önskar jag kunde omtala, hur denna bön blef 
besvarad, hur Gud kom sin tjänare tiII mötes med 
underbar hjälp, förde honom igenom alla svårighet Jr 
och pröfningar samt för honom öppnade nya syn
vidder, de mest vidtomfattande, han någonsin i sitt 
IiI haft öfver både Kinas behol och trons möjlig
heter. DeUa ledde till den stora utveckling af mis
sionen, som utmärkte de följande åren. 

Den närmast följande sommaren skrel Taylor 
till sin hustru: "Det är min innerliga önskan, att 
hela vårt lif må vara en vandring uppåt, så att vi 
aldrig hvila i något som vi ha lärt eller känt eller 
uppnått, utan ständigt sträfva framp.t och upp åt· 
Gud bevisar sig trofast emot oss i samma mån som 
vi gå framåt i förtröstan på hans löften och tro fast- . 
het. Men huru .föga halva vi ej gjort delta l Huru 
svaga hafva icke våra böner varit och huru små 
våra förväntningar, fastän vi hafva en sådan Gud 
att göra med I Vi måste med våra tankar och böner 
komma upp på ett högre plan , om vi skola vandra 
värdigt Herren och förhå lla oss på det rälta sättet 
till världens skriande beho!." 

Det var också under denna tid, som Mr Taylor 
fick en ny blick på den verkliga betydelsen af Fräl
sarens sista befallnfng: "Prediken evangelium för 
hela skapelsen" , (hvarje människa, engelska öfvers.) 
Mark. 16: 15. Evangelii budskap skulle föras icke 
blott till hvarje provins' i Kina, icke blott till hvarje 
stad utan till hvarje människa. Det var elter detta 
Mr Taylor utsände sitt stora upprop om tusen evan
gelister, och som han visade, att detta verk kunde 
utföras och det inom fem år, Om det företogs i en 
ande al helhjärtad tro och lydnad. 

Den allmänna missionskonferensen i Shanghai 
1890 sammanträdde kort därefter, och vid densamma 
höl! Mr Taylor det inledande löredraget. Konle
rensen upptog enhälligt hans vädjan om tusen nya 
missionärer inom de närmaste fem åren, och de 
blefvo gilna. Blir det ej genom dessa lakta klar t 
lör oss, att det bästa vi kunna göra under tider al 
svårigheter och bekymmer är att hålla oss nära 
Herren, att lära mer al hvad han genom sin kärlek 

rummet för att själ/ lå tröst och hjälp utan för att 
/ rå'mja hans stora a/sikter med hela vida världen. 
Det är icke detta, som betyder så mycket, aU vi med 
feberaktig ilver arbeta lör Herren, utan lastrner att 
vi lelva och verka i le/vande gemenskap med ho
noin. Liksom denna gemenskap med Herren upp e
höll Mr Taylor under personliga uppoffringar och 
lidanden, är det det enda, som kan uppehålla 
oss. Rörande denna erfarenhet må anföras en del 
al elt brel, som han skref till sin ~aka vid början 
af en af deras smärtsamma skilsmässor. Han var 
på väg ut till Kina och hade måst lämna sin hustru 
hemma .- lör hur lång tid visste han ej . Han var 
mycket trött, och under den nattliga järnvägsresan 
genom Frankrike sökte ha n lå någon hvila i en del
vis upptagen kupe, men i Lyon komma nya resande 
in, . för hvilka han måste bereda plats. Det var ett 
ungt nygift par, det såg han genast, och trots trött
het och sömnlöshet fylldes hans hjärta al en varm 
medkänsla för dem. jjDe hade något att lära migjl , 
skref han sedan till sin egen älskade, som var så 
långt ifrån honom. 44Det var något i deras för- ' 
hållande till hvarandra, något visst obeskrifligt, som 
visade, aU de voro allt lör hvarandra. Den unga 
frun uttalade vid en station en önskan om något _.
och mannen ilade genast lör att anskalla det. Hur 
hon sedan tackade honom med ögonen l Några al 
medpassagerarna logo, men jag sade till mig själl: 
"Hur oändligt mycket mer värd tillbedjan och kärlek 
är ej min Herre än denne unge make! Huru mycket 
mer älskar ej han mig l Han har dö tt lör mig, han 
lelver lör mig. Hans hjärlas Iröjd är aU göra mig 
godt. Älsk'ar jag honom såsom denna kvinna sin 
man.? Kan jag ej taga mina ögon ilrån honom 7 Är 
han verkligen allt lör mig? Kan jag med glädje 
lämna allt och alla, älven dig, min älskling, lör att 
behaga honom 7 Kärleken mellan dessa båda makar 
gjorde mig godt och gör så än. Skilsmässan Irån 
dig är en smärtsam verklighet, men Jesus är också 
en stor verklighet. Han skall vara alltillräcklig lör 
dig under min frånvaro och lör mig under skils
mässan från dig. Vi behöfva aldrig vara ensamma, 
icke sant 7" - l dessa ord linna vi hemligheten 
till Hudson Taylors lörmåga att offra, att lida och 
aU uthärda för vinnande af det mål, som var så 
dyrbart lör hans Mästare. Ingenting var honom 
för dyrbart at! gilva åt Herren Jesus, och det var 
sin egen ständiga åstundan , han uttryckte, då han 
sade : • Må vi söka att lära känna och förtrösta 
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på Herren, så att alla förhållanden, genom hvilka 
han kan blifva förhärligad, för våra själar blifva 
en källa till innerlig glädje, hvad det än må kosta 
oss själfva !" 

Hudson Taylors största glädjeämne i mISSIOns
arbetet och inför de gåfvor, som oflra<les lör mis
sionen, var också tanken på hvad allt detta betydde 
för Honom, som ej vägrar oss något godt. Han 
uppskattade mycket högt hvarje gåfva till missionen, 
ja, kände det, såsom om hvarje bidrag vore frukten 
af Guds Ändes verk, antingen gåfvan bestod af 
af många kronor eller blott några öre. Men det 
var icke blott från missionssynpunkt, han uppskat· 
tade dessa bidrag, hvilka olta gåfvos under stor 
själlförsakelse. Han såg icke blott på att behofven 
blelvo fyllda, så att verket kunde föras framåt, att 
bön besvarades och att missionärerna och deras 
familjer blefvo lörsörjda utan vädjan till människor 
och utan skuldsättning. Djupare än allt annat fyllde 
honom den ölvertygelsen, som han vid ett tillfälle 
uttryckte med dessa ord: "Jag visste, att del gladde 
Jesus, och det tyckes mig vara del biisla i vårl 
tjänande." 

Finner icke detta genklang i djupet af våra 
hjärtan? Med tanke på den nuvarande ställningen 
i Kina och dess stora behof, .- bl. a. 40 millioner 
gossar och flickor, som vänta på kristlig undervis
ning - hvad kunna vi göra mer än vi hittills gjort 
för alt glädja Jesus? Skola vi icke sluta oss när
mare intill honom och i våra hjärtan mottaga den · 
oändliga fullheten, den oändlige Guden helt såsom 
vår egen, som kan tillfredsställa alla våra behof? 
Skola vi icke - föräldrar, barn, bröder, systrar 
gifva mer åt honom - gifva al vårt ö'fverflöd, äfven 
af våra s. k. nödvändiga behof, gifva vårt IiI, vårt 
allt, gifva så, att vi känna det, gifva för all glädja 
Jesus ? O, må vi göra tiU vår egen den åstundan, 
Hudson Taylor så djupt kände, då han utbrast: 
"Måtte Herren göra helvetet så verkligt för oss, att 
vi icke kunna slå oss till ro; himmelen så verkli\, 
att vi måste få människor med oss dit; Kristus sa 
verklig, att vår förnämsta driffjäder alltid blir den 
att göra smärtornas man till fröjdernas man genom 
de mångas omvändelse, för hvilka han bedit: 'Fader, 
jag vill, att där jag är, skola ock de vara med mig, 
hvilka du har gifvit mig'." Joh. 17: 24. 

På talarn en större utvidgning af arbetet för 
kvinnor, som länge i Sinanhsien varit ett önskemål, 
yttrade nyligen en af kineserna till frk. Maria Petters
son: HFröken, vi måste tro Gud om stora ting, ly 
del förhrirligar Gud." 

Meddelanden från "åren och rör
sommaren. 

II. 
Från Puchow. 

Det är med stor tacksamhet mot Herren vi 
kunna meddela, att verksamheten trots oro och faror 
i yttre hänseende fått pågå i lugn och ro utan nämn
värda undantag. Evangelisationsarbete och bokför
säljning ha bedrifvits rundt om i distriktet al de tro
ende, som däruti sett Gud~ välsignelse hvila öfver sig. 

Från den nya utstationen Challg:/ng i narra 
delen af distr. ha vi glädjande underrättelser. På 
senare tiden ha mötena om söndagarna varit be~ 
sökta af stQra skaror, däribland ett tjugutal skol
ynglingar, som lyssnat stilla till ordet. Flera, som 
det synes, verkliga sökare efter sanningen göra för 
öfrigt täta besök för att höra och lära, däribland 
en lärare med hög grad af gamla skolan. Han lå
nad e först ett Nya Testamente, som han läste igenom 
på kort tid , och köpte därefter en Bibel och en 
sångbok. . 

Evangelisten Tsao, som Herren välsignat i detta 
arbete, har under sina flickors skolferier sin familj med 
sig i Chang-Ing, så att det stora intresset bland kvin
norna i köpingen och äfven omkringliggande byar 
blir i någon mån åtminstone tillgodosedt. På de 
öfriga utstationerna uppehålles predikoverksamheten 
af bröderna själfva. Vi ha nämligen endast en evan
gelist till, och han är ständigt bunden vid stationen. 
Själf har jag ej varit i stånd att som vanligt resa 
omkring och besöka de troende, då tillsynen af 
kapellbygget tager all tid i anspråk. 

Stormötet, det sista, som vi hoppas, i gamla 
kapellet, hölls i början af april. Tre diakon er val
des af rörsamiingen och skola afskiljas lör sitt äm
bete vid nästa möte. 400 kronor lämnades till 
kapellbygget, så att församlingens bidrag till detta 
nu uppgår till 1,250 kr. Omkring 15 personer äro 
rekommenderade till dop i höst, då det nya kapellet 
inviges. 

Kapellbygget har, som sagdt, pågått hela tiden, 
men ännu återstår mycket arbete och fattas mycket 
pengar, innan det blir färdigt. 

Sjukvården, om vår kvacksalvareverksamhet får 
kallas så, har varit mer omfattande än någonsin 
förut. De flesta fall äro skott- och knifsår, erhållna 
i strid emellan soldater och rÖfvare. 

Vi tacka Gud, som så nådefullt bevarat oss 
dessa gångna månader. Vid flera tilllällen ha öfver
rall på staden af röfvare, myteri bland soldaterna 
och uppror bland med regeringen missnöjda ligor varit 
planerade. Det hilr så att säga hängt på ett hår, 
att de brutit ut. Ofverfall med rån och mord före
komma dag1igen på landsbygden och till och med 
alldeles invid staden. Herren har dock varit en 
mur omkring sitt folk. 

Vern er Wesler. 

Bedje.. jiir missioniWerna! Skrijvett till 
missionÖlrC1'Ila! 
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Axplock ur bref från Tältet. 
Af Nath. Högman. 

"Tungchowfu nu är nog en helt annan stad än 
på din tid", skrifver missionär Josef Olsson. "De 
många årens hamrande har börjat krossa klrippan. 
Vi ha endast haft tack och lof till Gud för den~för
ändring vi sett. Och vi veta att det är våra före
gångares hammarslag, som medverkat därtill. I staden 
samlas nu folket och lyssnar med stor btgärlighet 
till budskapet, och på flera platser å landsbygden 
förspörjes stor mottaglighet. Ack, att vi nu bara 
hade möjligheter att fullfölja hvad som så lofvande 
begynt! 

Det är särskildt 3 platser, där vi kunde ha hopp 
om skörd, om vi där kunde upptaga verksamhet. 
En af dessa platser har, alltsedan jag kom till Tung
chow, gifvit mig stor sorg, enär jag vet att den' 
platsen - Hwa-ln-Miao -- är ett af de.största centra 
för hedendomen i Norra Kina. Strax bredvid nämnda 
stad ligger en af taoismens heliga vallfärdsorter, 
Blomsterberget. Och ändå ha vi där ej någon, som 
utför en evangeiii förkunnares verk. En utstation 
där skulle bli elt viktigt centrum för evangelisk 
verksamhet och måhända ett medel till äfven många 
afgudaprästers omvändelse. Sådana finnas ju i stort 
antal där förutom de tusentals pilgrimer, som år
ligen tillbedja i templet och på berget. Mitt hjärta 
blöder vid tanken på att Satan skall få regera där så 
ostörd. 

l de båda köpingarne Kiang-Peh och An-Ren
Chen skulle vi med fördel kunna bedrifva utstations
verksamhet. När jag besökte sistnämnda plats, 
träffade jag ej få forskare i läran, soI].1 blefvo in
tresserade under missionär Bergs tid. Atskilliga af 
dem äga både en Bibel och den gamla sångboken 
men ha ej ledts vidare till klarhet och ej kunnat få 
den personliga hjälp, som skulle bringat dem ända 
fram. En af dessa kom och berättade, att de älskade 
alt sjunga de sånger de lärt sig, och han fårsäkrade 
att många längtade efter undervisning och voro 
redo att taga det afgörande steget. 'SjäH vill jag 
bli en af de första', sade han. Om vi i Tungehow
distriktet kunde få utstationer på dessa platser, skulle 
vi icke blolt erhålla viktiga centra för verksamheten 
utan redan från början få insamla skörd." 

* * * 
F rån Hancheng skrifver fröken Anna Eriksson 

om sin bibelskola: "Afsikten med denna skola är 
alt bereda tillfälle för aflägset boende kvinnliga 
sökare och församlingsmedlemmar alt få systematisk 
undervisning i kristendom och innanläsning, i hopp 
alt de i sin tur skola frivilligt sprida evangelium i 
sin hembygd. Missionärerna och de aflönade bibel
kvinnorna äro för få att räcka till för det stora fältet. 
Skolan pågår 8 mån. af året m.ed uppehåll vid kine
siska nyåret, skördetiden och under den starkaste 
heltan. Men hvad jag nu särskildt behöfde i delta 
arbete är årsunderhåll till en lärare. Då eleverna 
från landet fara hem, läser läraren med bibelkvin
norna, som den tiden äro lediga från missionsresor. 

Eleverna få komma och gå, eftersom det lämpar sig 
för dem. Kommer någonting extra på i hemmet, 
så få de fara hem och styra om den saken och så 
komma igen. Men vanligtvis laga de så, alt de 
kunna stanna 1-2 mån, i sträck. Det är ett frukt
bärande arbete och värdt att på allt sätt under
stödjas icke minst med förbön." 

• 
En sval tillflyktsort undan den svåra sommar

hettan ha våra vänner i Chiehc!ww funnit i grottorna 
norr om staden. "Vi ha", skrifver därifrån missionär 
Henrik Tjäder, "en härlig utsikt öfver saltdammen, 
Chiehchow stad och insjön därinvid med den löfrika 
skogen i söder, Goda promenader och bad finnas 
strax intill våra fuktfria grottor. Dessa, som äro 
belägna blott 3 kilometer från Chiehchow, erbjudas 
vi nu att få köpa. Här skulle en lämplig sommar
tillflyktsort kunna åstadkommas för de missionärer, 
som ha längst till Chikung-shan. Och kostnaden 
behöfver ej blifva synnerligen stor." 

* * * 
"En vemodig känsla kommer alltid öfver mIg, 

då jag kommer till vår begrafningsplats i Chiechow 
och ser den ligga öppen utan murar", skrifver mis
sionär Carlen. "Folk, får och getter vandra där
öfver och mellan grafvama som på en öppen plats. 
Hvarför inga murar? Jag är viss, att om missionens 
vänner finge en liten vink härom, skulle de genast 
fylla behofven". 

* * * 
Ja, så skrifva våra syskon från fältet! Säker

ligen finns det många, som vilja vara med om att 
i förbön framlägga de af dem nämnda behofven 
inför Gud. Och mer än en kommer förvisso ock 
alt med offergåfvor träda fram för att bispringa. 
Just rörande en dylik fråga skrifver i dagarna, en 
af våra kära medarbetare: "Jag blef rent af för
vånad, att omskrifna gård ej kostar mer än 500 kr., 
och att Ni ändå ej genast salt saken i verket. När 
ett sådant behof framkommer, borde Ni sända ut 
cirkulär till vänner, ty mynt komma ej direkt från 
himmelen, utan Gud vill använda oss. Men då måste 
ock behofven blifva kända. Skrif ögonblickligen, 
att de köpa gården! Jag sänder 500 kr. för ända
målet." 

Det är just för sådana vänner, vi härmed 
framlägga dessa behof för sådana, som af gladt 
hjärta kunna gifva, så att de ordinarie bidragen 
till det allmänn.a löpande arbetet icke behöfva för
minskas. 

Visa tidningen för edra vänner och 

bekanta och uppmana dem att prenu

merera å densamma! 
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~Br~e~ngen~ 

,,-

Shanghai den 3 okt. 1916. 

Kära missionsvänner! 

UHan å'r trofast!" 

Bland d e många dyrbara minnesord, som jag 
fick före min afresa, voro just de orden: Han är 
trofast! Under hela resan, dag elter dag, har jag 
fått erfara sanningen af de orden. I ~rofast kärlek 
har Herren gått före och banat väg. 

I Haparanda gick allt så bra, likaså i Torneå. 
Då vi sedan kommo till Petrograd fingo vi gå in 
en och en. Det var litet svårt att förstä, hvad alla 
de ryska officer arne sade och ville, men alla voro 
artiga, och så gick det. Då min a väskor sedan 
skulle synas, bar jag fram dem till en man, som jag 
tyckte såg treflig ut. Han såg.. på min adr. och 
sade på svenska:' "Hultqvist'? Ar ni svensk oeh 
skall resa till Kina som missionär?" - "Ja." 
"Ni har inga bref eller skrifvelser?" - "Nej." llå 
öppnade han två af mina väskor och sade: "A, 
begagnade kläderl" Så fick jag låsa igen, och allt 
var klart. Herren är trofast! 

Vi kommo till Petrograd kl. 12 söndag afton 
och fingo till vår glädje resa därifrån redan på tis
dagen. Vårt tåg skulle gå kl. 10 I. m., men när 
vi kommo till stationen, fin go vi veta, att det ej 
gick förr än kl. 6 e. m. Just som vi skulle gå, 
kom en Mr Orest från England, nu boende i Petro
grad. Han kände en i sällskapet, tog helt vänligt 
hand om oss, bjöd oss på middag och visade oss 
omkring i staden. 

På resan genom Sibirien hade vi det bra. Hösten 
med sina rika färger gjorde, att det var vackert 
nästan hel~ vägen. Sjöresan från Dalny till Shanghai 
var god. Jag hade en stilla skön söndag ombord. 
Herren var så nära. 

'I I lördags lade båten till några timmar vid Tsingtau. 
Vi skulle då gå till japanska konsulatet för att få 
våra pass viserade. V år ledarinna, miss H., sade : 
"Nu tar jag en rickshaw först, så följa ni efter." 
Det kändes riktigt motbjudande att låta draga sig 
af människor, men när jag såg, huru förtjusta män
nen blefvo, mildrades den känslan något. Så bar 
det iväg. Hvad de kunde springa! De tycktes 

'I täna om att springa fortast. Min dragare sprang 
förbi den ena efter den andra. Snart var bara en r 
före, och det var ej miss H. Allt längre och längre 
efter blelvo de Öfriga. Snart syntes de ej mer. 
Min kamrat hoppades att männen hört, hvart vi 
skulle. Hvad det känd.,s svårt att ej ens kunna 
tillsäga dem att vänta l Andtligen stannade de fram
för ett stort ståtligt hus. Af en vänlig japan fingo 
vi veta, att vi för länge sedan åkt förbi konsulatet. 
Han hjälpte oss nu, så att männen förstodo, hvart 
vi skulle. Efter en stund kommo vi till vår glädj e 
till konsulatet. V åra vänner, som varit oroliga för 
oss, blefvo så glada att få se oss igen, och så tackade 
vi aUa Herren för hans hjälp. 

går morse, den 2 okt., kommo vi hit och få 
troligtvis resa till språkskolan i Yangchow om fre
dag. Här blefvo vi så hjärtligt mottagna. Det käns 
så underligt och ändå så naturligt att nu vara i Kina. 

Han som är trofast skall hjälpa i allt. 
Hjärtliga och vördsamma hälsningar från 

I Herren tillgilna 
Judith Hultqvist. 

Från fältet' 
I sällskap med missionär Linden och frk. Anna 

Eriksson återvände missionär Bergling i medlet af 
september öfver Gula floden till Shensi. Planen 
var att eskortera fröken E. till Hancheng, att stanna 
där något, sedan besöka utstationerna och seder
mera, om förhållandena ansågos tillräckligt lugna, 
hämta fru Bergling och lille Rudolf samt frk. Ester 
Berg till Hoyang. 

Enligt i dagarna ingångna underrättelser lär 
denna plan kunnat förverkligas, sedan bröderna Berg
ling och Linden gjort en mycket uppmuntrande resa 
i distrikkt. 

Äfven syskonen Linders och Olssons lära ha 
återvändt till sina resp. stationer. 

På samma gång detta utgör ett stort tacksägelse
ämne, må vi i flitig förbön ihågkomma våra Shensi
syskon, ty ännu sägas röfvarna utöfva sitt skräck
välde i flera trakter af denna provins. 

Personliga meddelanden_ 
Enligt från fältet ingången underrättelse måste 

frk. Emg Ohrlander i början af oktober resa till 
Shanghai för att få sin blindtarm bortopererad. Frk. O., 
som efter vistelsen på Chikongshan var inbjuden till 
dr. och fru Guinness i Kaifeng för att få se något 
af verksamheten i denna stad, insjuknade j' deras 
hem och måste under 10 dagar intaga sängen. För 
den kärleksfulla vård, hon erhöll hos familjen Guinness, 
säger hon sig icke kunna vara nog tacksam. Dr. G. 
tillrådde emellertid på det bestämdaste operation 
och ansåg, att den lämpligast kunde utföras i Shanghai. 

* • * 
Ett från frk. Ester Jonsson nyligen anländt bref 

meddelar, att hon börjat sofva bättre och känner sig 
något starkare. 

Till Syföreningllrnll! 
Att sommaren bör användas för fördjupande af 

vårt inre Iif, ha västerlandens kristna varit ense om 
sedan flera år tillbaka, och de olika kristliga orga
nisationernas bemödanden att med bibelstudier och 
missionsförcdrag under någon vecka af sommaren 
nå så vida kretsar som möjligt äro bland de mest 
glädjande teckn en på andlig lifaktighet. Härute i 
Kina ha den ~ryckand e som marvärmen och de svåra 
kommunikationerna mycket ofta hindrat utländingar 
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att i större omfattning uppträda såsom anordnare 
och ledare af dylika sommarrnöten, men i den mån 
de infödda kristnas antal växer och män med ledare
gåfvor och hänfö.relse ägna sina krafter åt evangelii 
tjänst, torde sommaren här mer och mer förändra 
karaktär. Från att hafva varit ur arbetssynpunkt en 
nästan "död säsong", enär missionärerna med eller 
mot sin vilja då nödgats taga sig någon hvila, blifva 
säkerligen juli och augusti alltmer tiden för de ki
nesiska kristnas konferenser och alliansmöten. 

Förra sommaren hade en rik amerikan gjort .det 
ekonomiskt möjligt att anordna tre s. k. ledaremöten 
för kristna, hvartdera omfattande en månads studier, 
föredrag och öfningar på platser i norra, mellersta 
och södra Kina. Det var söndagsskoleförbundets 
sekreterare, mr Tewksbury, en varmhjärtad och den 
nog så svåra uppgiften vuxen man, som med bi~ 
träde af en lika duglig kines innnehade ledn ingen 
och fullgjorde uppdraget på ett förträffligt sätt. Det 
hela kan måhända räknas såsom ett genombrott för 
sträfvan att lägga ansvaret för Kinas evangelisering 
på de infödda kristna. Missförstå mig ej ! Målet 
är ännu ej hunnet. I de af öfversvämning hemsökta 
trakterna här i landet gör vattnet först en liten 
bräcka i en af fördämningarna - det är genom
brottet. Men sedan sipprar vattnet fram undan för 
undan, hålet blir större, vallen ger mer och mer 
efter, och så kommer vattenmassan till sist och 
sveper bort motståndet. 

En vän i Sverige satte mig i stånd att sända 
en ung man, lärare i vår gosskola, till sagda ledare
möte för Central-Kina. Jag ville ha litet mer fart 
och ledaretag i honom- och önskade att på samma 
gång uppmuntra honom för hans trogna arbete inom 
skolan. En särskildt skön månad måste de ha haft 
uppe på det vackra berget Kuling. Alldeles hän
förd, med vidgade vyer och fast föresats att göra 
sitt bästa möjliga kom den unge läraren tillbaka och 
har sedan hela tiden nitiskt förestått vår söndags
skola. 

Sommararbetet inom Mienchih och Jongning 
har emellertid ej omhänderhafts af denne lärare utan 
af en man med mycket stora, naturliga ledareanlag, 
evangelisten Djinn. Min innerliga bön är att Herren 
måtte bevara honom i ödmjukhet, ty en sådan mång
sidigt och rikt begåfvad man som han har säkert 
stora frestelser. Det har varit till synnerlig hjälp 
för honom att tre år i rad få deltaga i en månads 
bibelstudium under mr Lack, en af Kina Inland
missionens mer dugande män. De kära vänner i 
hemlandet, som ekonomiskt hulpit honom härtill -
en tur- och returbiljett fö r honom kostar mer än 
hans hela månadslön - ha ej gjort detta förgäfves. 
Under det att jag i sommar fått några veckors hvila 
här på berget, har han varit i fullt arbete. 

Att samla de kristna till bibelstudium är hans 
glädje. I en ~f1ägsen bergsbygd inom Jongnings 
distrikt bo ett knappt tio-tal kristna, som jag ej 
vill skola försummas. Hos dem var Djinn åtta dagar 
och ledde ett studium öfver andra Mosebok. Sedan 
kom turen till lltstationen Shr)J-tsuen (Sten-byn), 
där han tills vidare är bos alt. Ar endast Djinn där, 
kunna de troende göra hvad som helst. Inom den för· 

"-

fallna egendom, för. hvars förvärfvande de insamlat 
pengar, syntes snart en stor skara sysselsatt med 
att gräfva en ny brunn, bygga och reparera. Mer 
än 300 dagsverken utförd e de troende där, åto under 
tiden sin egen mat och anskaffade dessutom hvad 
som behOfdes för att göra platsen ur kinesisk syn
punkt treflig och användbar.· 

Att det ej alltid är lätt att skaffa matpengar 
eller medföra bröd hemifrån se vi ofta. En man 
från Sh·ih-tsuen-distriktet, som gärna ville deltaga i 
en bibel klass, hade ej råd. Men så dog et! åsneföl, 
och mannen tog detta från Gud. Skinnet såldes 
och inbragte nog för mathållningen und er tiden för 
bibelklassen. 

Så kom invigningsfesten. En vacker lördags
eftermiddag i augusti VOro öfver etthundra kristna 
samlade, af hvilka flera hade gått 11/,-3 svenska 
mil. De fingo ej rum inomhus - lokalen rymmer 
ej gärna mer än hundra personer - utan två tält 
slogos upp på bakgården, och så kunde också de 
många utOITIstående komma i tillfälle att höra. Tre 
il fyrahundra sådana kommo och gingo. På måndags
morgonen gingo de flesta hem igen, men några och 
tjugu stannade kvar ännu en vecka för bibelstudium. 
Det är min fasta' tro, att dcnna sommarkurs skall 
med glädie ihågkommas af alla deltagarn e såso~ ett 
medel att behålla dem i Guds kärlek. 

Bra gärna skulle jag vilja omnämna ett sommar
läger för sjuttiotre större skolgossar, som en af mina 
vänner anordnade under åtta dagars tid på en plats 
i Shansi. Skolungdomen från missionss kolorna här
ute står i många fall i precis samma ställning som 
deras jämnåriga i de kristna länderna. Från att vara 
en förståndsfråga behöfver kristendomen bli en 
hjärtesak och behöfver en bestämd viljeafgörelse äga 
rum. Förståelse, kärlek och takt kräfvas i särskild 
grad unde r arbetet bland de unga. Tjugufem il. trettio 
torde fr ån detta läger räkna en bestämd afgörelse 
för Kristus i sina lif. Af de öfriga mottogo dc flesta 
djupa intryck, som senare af Guds Ande kunna 
fördjupas och leda till medvetet andligt lif. 

Med tack fö r kärleksfull hågkomst 

Eder Malte Ringberg. 

"Saliga äro de saktmodiga". 
Det var under de första oroliga dagarna i 

Tungchow under den sista revolutionen. Jag hade 
just ätit middag, då en af evangelisterna kommer 
in och ber mig ögonblickligen gå in i gästrummet. 
Jag följde honom genast dit och fann där en röfvare
revolutionär i största raseri med bössa på axeln och 
ridpiska i handen. Vid sin ankomst hade han befallt, 
aU jag genast skulle tillkallas för alt följa med honom 
och se om en skadad. Men i gästrummet hade de 
s~.arat: ~c Missionär O. äter just nu middagH 

-

"Ater middag!" had e han då rytit. - IIJa, men han 
kommer strax I. , hade eva.ngelisten och de andra 
svarat. -- "Kommer straxt Ha' ni inte sagt till honom 
än 7" hade han skrikit till och så börja! slå den ene 
och den andre med sin ridpiska. 
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Det var efter detta, evangelisten hals öfver huf· 
vud kom rusande till mig. Jag försökte lugna min 
gäst med goda ord. Och mer stilla blef han men 
kunde dock ej låta bli alt, då vi gingo ut genom 
porten, ge evangelisten ännu ett rapp. Jag följde 
med till den skadade, som låg i en kol bod med 
genomskjutet lårben. Min ledsagare befalld e nu, 
att mannen skulle bäras till oss . Och inom en kort 
stund låg han i ett rum på framgården, där min 
tjänare bor. Sedan jag sett hvad som behöfdes, 
gick jag in efter förbandsartiklar. Den vilde sällen 
kom efter mig. Sedan han sett sig omkring, bad 
han mig komma med på den inre gården, där vi 
bo. Där ha vi äfven bok- och medicinrum. Till 
detta sistnämnda öppnade jag dörren och bad honom 
stiga på. Inkommen började han fråga 'om hvarje
handa, som han såg. Jag besvarade allt så gemyt
ligt jag kunde. Till sist sade han: "Ni kanske vet, 
alt det är revolution just nu, och att det är mycket 
ovisst, om ni kan komma lefvande ut ur staden? 
Det bästa ni kan göra är att skaffa fram lite' res
pengar åt mig." -. Jag förklarade, att jag var alls 
inte rädd, och att hvad pengar angick, hade han 
tyvärr ,ingen utsikt att få några hos mig, 

Så gingo vi ut igen, och jag tog nu itu med 
den sjuke. Röfvaren såg på en stund och gick så 
in i det kinesiska gästrummet. Här begynte han 
genomleta allt som fanns . Nu föll det sig så, att 
en af evangelisterna hade ett knyte där, innehållande 
kläder, SOm delvis tillhörde hans mor. Det var fina 
kläder från bättre tider, som han ville sälja, emedan 
de på grund af de svåra tiderna behöfde extra 
pengar. Segerstolt kom nu ' röfvaren till mig och 
frågade: "Hvems är det här 7// - "Det är mite', 
sade evangelisten Suen, som stod bredvid mig. "Jaså, 
ni använder äfven damkläder? Nu förstår jag. Ni 
är en af dessa, som vill bli rik på lättvindigt sätt! 
(Han menade genom tjufnad). Därför tillåter ni mig 
nog ta' det här med mig?" fortsatte han i samma 
hånande, stygga ton, och så gick han. 

Nu stodo vi rådvilla. Tänk, om han gick och 
vidtalade sina kamrater och de komme och ställde 
till bråk! Eller om han ordnade om, alt de från 
högkvarteret gjorde allmän husundersökning hos oss I 
Efter samråd trodd e vi bäst vara, att en person gick 
och meddelade en af cheferna förhållandet. Skol
läraren utsågs till utförande af detta uppdrag. 

Intet hände vidare. Evangelisten Suen, mot 
hvilken röfvaren t. o. m. riktat bössmynningen, hade 
emellertid blifvit så uppskrämd, att han låg sjuk ett 
par dagar. Vi fingo sedan veta, att den man, som 
farit så våldsamt fram; blifvit förflyttad till Tungkwan, 
och att knytet med kläderna förvarades på ett ställe 
ej långt ifrån oss. Men myndigh eterna ville vi ej 
åter vidtala, och knytet tordes vi ej ta igen af fruk
tan för mannen. Ja, med ingen människa talade vi 
om saken. Men Herren Gud .i himmelen bådo vi 
skaffa oss rätt. 

Evangelisten Suen, som förlusten drabbat, kände 
den djupt, ty det var en förlust på omkring 30 kronor. 

Efter en tid ledde Herren det så, att jag fick 
lämna Tungehow och resa till Chikongshan. Och 
häruppe på berget har jag fått bref om huru Gud 

~~-~--~._..............~----~-~. 


lönat våra vänners tro och förbidan. Saken kom 
på något sätt åter upp inför myndigheterna, och 
som de nu hade situationen bättre i sina händer, 
togo dc på allvar itu med hvad som händt. Man
nen i fråga blef förhörd och dömd till döden för sitt 
tilltag. När kläderna sändes åter till missionsstatio
nen, fingo de våra höra .om den stränga dom en. 
De sände då bud till befälhafvaren med anhållan, 
att mannens Iif måtte skonas. Ja, det gick befäl
hafvaren in på men med villkor, att mannen i grund 
skulle ödmjuka sig inför dem som han förorättat 
och bedja om förlåtelse. Så blef han ledd till evan
geliesalen, fick falla ned inför evangelisten och be 
om tillgift. 

Denna sakernas vändning gjorde, att det hela 
blef en oväntadt stor seger för oss. Jag tror de 
våra genom denna lilla händelse sett, att det i flera 
afseenden lönar sig att vara eftergifven och ej mot
stå den som är ond, liksom att Herrens löfte {ltt 
skaffa de sina rätt, håller att lita på. Ja, älven hed
ningarna ha fått se alt det är icke förgäfves att helt 
bero al lefvand e Gud. 

Om det olvan meddelade bidroge till att fastslå 
denna sanning också for någon af missionens vänner 
i hemlandet samt gifva en ytterligare impuls till bön 
för Kinas troende, så· vore syftet med denna lilla 
skildring vunnet. 

Josef Em. Olsson. 

Glädjeämnen. 

Att kärleken är uppfinningsrik, få vi my cket 
ofta erfara, och det är en verklig glädje att få tala 
om f9r våra vänner några exem pel härpå. En dag 
kom en gåfva , och så stod i den medföljande skri I
velsen: "Litet missionsland" jämte uppgift om hvar
till pengarna skulle användas. En annan dag skrel 
en vän, som insände medel: "M.issionsostning". Just 
i dag kom åter en sådan rar gåfva. En skara skol
barn hade under terminens lopp sparat ihop "karamell
slantar't och lämnat sin lärare för att genom honom 
sända de m till missionen. Vänner finnas, som gifva 
"nya pengar Cf

, andra "blanka pengar och ettöringar/t. 
Stundom komma ock skinande guldmynt. F rån en 
plats ha skolbarn sändt in "lingonpengar". 

Det är så uppmuntrande att få emottaga dessa 
kärleksgå!vor. Hjärtat värmes därai, och en stor 
lärdom är det älven. Då Guds kätlek får uppfylla 
oss, gamla och unga, visar han oss många olika sätt, 
på hvilka vi kunna tjäna honom. 

"Den, som tror på mig, af hans lif skola 
flyta strömmar af lefvande vatten." Joh. 7: 38. 

L. B. 

I ny dräkt 

kommer vår missionsi1:dning från och med nästa år 
att uppträda. Den får 16 sidor i stället för 
8 men blir till fo rmatet betydligt mindre än 
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hittills och därigenom vida lätthandterligare. Så
som i Anmälan framhållits, kommer ock mer upp
märksamhet att egnas åt hemarbetet, hvarigenom 
vi hoppas, att känslan af samhörighet skall bli ännu 
större mellan arbetarna ute på lältet o.ch deras 
trogna före bedjare och understödjare i hemlandet. 

En lörändring, som vi hoppas och tro skall 
glädja alla, är, att redovisningen, som hittills i hvart
annat nummer inkräktat icke så Utet af tidningens 
spalter, kommer alt tryckas som en särskild bilaga. 
Dels på grund al denna tidningens utvidgning, dels 
till löljd af de förhöjda pappersprisen måste dock 
prenumerationspriset tyvärr något höjas - från kr. 
1: 35 ti~l kr. 1: 50 lör helt år. Vi hoppas emeller
tid, att denna lilla lörhöjning icke skall alskräcka 
någon af tidningens prenumer~nter. Ja, vi våga ut
lala den lörhoppningen, att tidningens gamla vänner 
vilja söka värfva nya prenumeranter och därmed 
äfven nya , vänner, som g.enom trogen förbön vpja 
bidraga till Guds rikes utbredande bland Kinas 
millioner. 

Såsom älven i Anmälan framhållits, är det emel
lertid af stor vikt lör bestämmande al tidningsupp
lagans storlek, att prenumerantsall'lare godhetsIulIt 
ville insända sina rekvisitioner senast till julen. Se 
vidare Anmälan å tidningens första sida! 

Från Redaktionen. 
Till dem af tidningens prenumerantsamiare som 

under korsband erhålla sina ex. rrån Expeditionen, 
och som ännu icke insändt likvid, ställes härmed 
en vänlig 'erinran att med det snaraste göra detta. 

Från förra året obetalda Kalendrar och Fram
tidsutsikter äro vi äfven tacksamma få emotse likvid 
för löre årets slut. 

Litteråturanmiilan. 
Af Svenska Missionsförbundet har utgifvits ett 

arbete: 25 år i Kina, mycket värdefullt för alla, som 
intressera sig rör Kina, dess historia, folk, seder och 
mission. Arbetet är rikt och belysande illustreradt. 
l Svenska Missionslörbundets Kinamission få vi en 
rik inblick. Må detta arbete få bidraga till att väcka 
mycken bön fö r Kinas folk, för den mission som 
här närmast behandlas, samt för andra svenska och 
utländska m issionärer, som arbeta bland Kinas lolk. 

Boken säljes lör 5 kr. i elegant klotband. Vid 
köp al 5 ex. på Sv. Missionsförbundets förlag lämnas 
25 proc. rabatt. 

Stjärnan från Bellehem. III. jultidning för barn 
och ungdom, utgilven på föranstaltand'e al Svenska 
kyrkans missionsstyrelse. ,l 

Pris: 20 öre. Kan rekvi reras dels å Missions
tidningens exp., Upsala, dels i hvarje välordnad 
bokhandel. Distributör: L. Nordblads bokhandel, 
Upsala. 
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Hans stjärna i Östern. 
Missionskalendern "Hans stjärna i Östern rc , 13:e 

årgången, rikt illustrerad och med ett synnerligen 
omväxlande innehåll. 

Den börjar med en hjärtat värmande julbetrak. 
telse af komminister Lars Häggström. Så följer en 
uppsats al missionär E. Folke: Nutidsläget i Kina 
- möjligheter och lörpliktelser, och därefter en • 
anslåend e biografi öfver den framstående missionären 
och gudsmannen William Bums. Från olika delar 
af fältet, håde från missionens lörsta tid i Kina och 
den senare tiden, lämnas liflulla och medryckande 
skildringar, manande både till tacksägelse och lörbön. 
Al stort intresse äro ock ett par skildringar dels 
ölver Kinas lörre president, Juan Shi Kai, dels ölver 
en till Kristus omvänd högt uppsatt kinesisk oflicer. 

Vi hoppas, att kalendern älven i år skaU vinna 
stor spridning och bidraga till lörökad missions. 
kärlek. 

Priset är 1: 25 lör klotband, 1 kr. lör kart. ex. 
och_ 75 öre lör häFtadt ex. med 25 y. rabatt, när 
minst 5 ex. samtidigt köpas eller rekvireras på mis
sionens expedition, 55 Drottninggat., Stockholm C. 

Sm"ersmeden. 
Af fru Hilma Tjäder. 

En förträfflig iii. berättelse från missionslältet,. 
som vi varmt rekommendera. Pris: 25 öre med 25 
~% partirabatt, då minst 10 ex. rekvireras från Sv. 
Missionens i Kina Förlag, Drottningg. 55, Stockholm. 

FÖRSALJNING 
anordnas af syföreningarua för Svenska Missionen i Kina tiscl. 
den S dec. i K. F. U. K:s lokal, Brunusgatan 3. 

Gåfvor mottagas tacksamt förutom på S. M. K:s exp., 
Orottninggat. 55, 2 tr., af 

Fru Maria Berg, Fröken Emma Beskow. 

Handtverkarega t. 28. 1 tro 'Sturegat. 56, 4 tro 


Frkn. M. oc h N. Cavalli, Fru Isabel Faxe, 

Knngsträdgårdsgat. 22, 3 tro Birger Jarlsgat. 15, 3 tro 


Fru Bell Fries, r ru Elin Holmgren.
Barnhusgat. 10, 3 tro Gref~Magnigat. l? B., n. b. 

Fru Mina }ohan$son. Fru Elisabet Landgren, 
Grefturegat. 31, 1 tr. Kammakaregat. 8, 3 tro Ö. g. 

Frk. Tekla Liljeqvist, rru OJga Magnusson,

MalmskilJnadsgat. 31, 1 tro Appelviken. 


Fröken Louise Schön, Fröken S. Storckenfeldl.. 
Skeppsbron 28, .3 tro Engelbrcktsgat. 6 A, 2 tro 

Fröken Thyra Sandstedt, Frn Elisabeth Thum,
Östermalmsgat. 64, 5 tr. Engelbrektsgat. 21, n. b. 

Föredrag : Kl. 11 af öfverste H. Dillner, kl. 2 af mis~ 
sionär E. Folke och kl. 6 af missionär D. Landin. 
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