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Joh. 12: 24· Rut 2: 2, 17. 


INFOR VETEKOI~NETS HEM
lighetsfulla dödslag och livslag vilja 

vi en stund stanna. 
Vetekornets hg ~ir uppojjn'ngens, 

siätvutgival~dets lag men också jrukt
bärandets, väls'ignelsens underbara livs
bg. 

Huru har icke säväl självntgiv an
dets heliga offcrlag som fruktbiiran
<1ets lag tagit levande gestalt i Jesus 
Kristus, V{Ll' Frälsare! Tiink på han,.; 
ankomst till oss i köttet , hans vand
ring ibland oss i ringhet och fiirned
r ing . Tink p å hans arbe te ~lr cft(T 
:lr hland de lidande. fattiga, vilse
gångna , d e i m ti rker , sy nd och nöd 
famla nd e människosj ~i1arIla, Tä nk 
på, huru han l1tga\' sig själv, gav sa 
a tt säga sitt eget liv droppe för droppe. 
Sj ~i.l vutgivandets lag fiirverkligas i ho
nom. Och huru saml a r sig icke hans 

f(irverkligande av offerlagen till ett 
underhart helt i hans lidande, hans 
dtiel på korset för hela släktet I Kristi 
kors, Kristi grav t ala om det vete
korn, S0m icke skonade sitt liv utan 
gav det ut, men därför OclCS,l blivit 
orsaken till liv för tusenden och å ter 
tusenden. Om icke vetekornet faller 
i j orden och dör, så bliver det ,dlena , 
men om dd dör, så bär elet mycken 
frukt. Je!',us hade a tt välja emellan 
detta att spa ra s ig själv, vinna h är
lighet för egen del , ensam utan oss, 
eller att utgiva sig sjilIv , att gå kors
lidandets väg. men icke lämnas a l
lena på den viigen utan vinna dc 
många, många med sig såswn byte . 
Vi veta, att 111.11 valde den väg . som 
vetekornet gäl', när det clör i mullen 
för a tt uppstcl j ett rikt ax . 

\:ilka skördar hav<l icke viixt upp 
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ur det heliga offer, SClm Herren Jesus 
frambar! Har du tänkt på, vad dessa 
skördar gömma i sig för oss, på den 
oändligt rika förlåtelse för alla våra. 
synder, som växt upp nr det offret, 
på ~ den rättfärdighetens underbara 
frukt, som är vunnen åt oss alla och 
ett helt släkte, och SClm är en frukt 
just av det döende vetekornet? Har 
du erfarit den frid, som den korsfäste 
och uppståndne kan skänka? Har 
du tänkt på barnaskapet , barnaställ
ningen, barnarättighetens underbara 
gåva, oss given av Gud? Allt är det 
skördar, som växt upp uj· det vete
korn , som heter Jesus Kristus, och 
,tUt samla~ sig för oss i det stora, 
härliga, som vi kalla . evig salighet. 

Dessa. oändliga evighetsutsikter, 
dessa underbara evighetsrikedomar , 
som äro förvarade för vår räkning, 
och för vilka vi bevaras av Guds 
makt genom tron, äro skördar, som 
växt upp ur det vetekorn, s'Jm icke 
aktade sitt eget liv II tan dog för oss. ' 
J a, de härligaste och rikaste livs
skördar, som giva livets bröd, fin
nas för varje fattig, hungrande män
niskosjäl. Vi kunna s'iga, att på 
grund av J esu död har hela var värld 
förvandlats till ett underbart rikt, 
stort skördefält. Vår viirlc1 iir vis
serligen en fallen värld men också 
en genom Jesu R,risti offer återlöst 
vitrld, och iust detta har förvandlat 
den till ett underbart skörddält. Från 
olika länder och folk havLt även re
dan i hela vår värld rik::t skörd<tr 
inbärgats i Guds lada. 

Och den skörd, som ännu stå r och 
växer, ii.r mycken. Den är, det har 
Herren siäh; sagt, så stor, att den 
ropar efter arbetare, efter händer, 
som tjäna, som vilja bärga in den, 
s:t att den icke förfares. 

LVlissionens stora arbete, vad är 
det annat än ett skördearbete pa det 
stora åkerfältet, ett arbete på att 
bärga in skörden för hans skull. S0m 

har gjort v~tr Y;irld till ett skörde
fält. 

Vi höra av vår text , huru den unga 
Rut säger till sin andliga moder, 
Noomi: »Låt mig gå. ut på 5.kern och 
plocka ax.» Varje missionssällskap 
kan säga till Kristi församling i sitt 
land alldeles detsamma, som Rut 
sade till sin andliga moder: »Låt mig 
få gå ut och plocka ax för min Her- ' 
res räkning!» Varje missionssällskaps 
lIppgift är att vara en axplockerska 
på sin Guds åker. Och varje vittne, 
som vi få sända ut till missionsfältet, 
kan även säga till församlingen här 
hemma: »Låt mig gå ditut att bliva 
en axplockare , en axplockerska, på 
min Herres åker.» Det är uppgiften, 
och den är i sanning skön och härlig. 

Rut var en moabitiska till börden. 
Hon hade ingen födslorätt , intet med
borgarskap i Israel , utan det var av 
nåd , hon blev upptagen i gudsfolkets 
gemenskap. Så är det ock med hela' 
Herrens församling, med vara mis
sionssällskap och med de vittnen , 
Se>ill tjäna ute på missionsfältet . Vår 
ställning sås'Jm axplockare P,l Guds 
åkel- är en nådeställning, som givits 
tiSS för en annans skull. 

Aven det att vi få uppgifter på 
Guds åker är en skörd, som har ·växt 
·upp ur det för oss utgivna vetekornet. 
Vi frt glädjas över att vi hava vittnen 
ute på våra missionsfält, och att så
dana stä redo att draga ditut, och 
vi fä bedja om öppnade vägar för 
sadana, som invigt sina liv till att 
på sin Herres åker samla in de skör
dar, som växa upp på grund av hans 
utgivande i döden. Vilken skön, 
rik och härlig uppgift är icke detta! 
Det är vår Frälsare, som äger åkern, 
Det ilr honom, vi t j äna, och han vän
tar pa .vår tjänst . 

Vi minnas, hur det gjordes möj
ligt för Rut att kunna samla in ax, 
hur de liksom lades redo för henn·e. 
Det var någon , som var angelägen 
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om att hon skulle få. axen, och som 
sörjde därför. Så skall också' Her
ren Jesus göra., om vi bliva axsamlare 
för hans räkning. Han skall lägga 
axen redo för oss, såsom Boas gjorde 
för Rut. Ja, vår Frälsare lägger dem 
i vår väg här hemma och i vår väg 
därute, och han vill göra oss till ett 
vetekorn, som icke spar sig själv, 
icke lever sig själv, utan utgiver sig 
i den heliga kärlekens t j änst, som 
vill gå in under samma heliga offer
Ia.g, vilken förde honom till sj älv
utgivandet och i och med detsamma 
under välsignelsens, iruktbärandets lag. 

Det är också underbart att tänka 
på, vad det kan bliva av ett enda 
levande korn, som verkligen giver 
ut sig. För några år sedan var det 
en missionsvän i Skåne, som en dag, 
när han gick över sin åker, vilken 
stod mogen till skörd, kom att giva 
akt på. ett särskilt vackert veteax. 
Han tog det oc11 räknade · kornen. 
Det innehöll icke mindre än 6q korn. 
Nu beslutar han att se efter, vad det 
skulle kunna bliva av det enda korn, 
som hade burit det axet . När hösten 
var inne, sådde han dessa 69 korn på 
en särskild plats. Följande höst hade 
av dem blivit 46q ax. Han avskiljde 
en större plats och sådde på den 
dessa 469 ax och fick nu icke mindre 
än 9 kärvar. Han sådde åter, när 
såningstiden var inne, de nio kär
varna , och de gåvo icke mindre än 
Ro kilo moget, präktigt vete. Han. 
sådde denna skörd en gång till, och 
se, dess:t 80 kilo gäva nu 2,100 kilo 
präktigt vete. D. v. s. på fem år 
hade av ett enda korn, som utgivit 
sitt liv, blivit 21 säckar ädelt vete. 
Det hade blivit denna frukt, därför 
att det var liv, ädelt liv, som utgivit 
sig, som gått in under sj älvuppoff
ringens, självutgivandets lag och där
med ock,,;å in linder fruktbi:i.randcts, 
v~ilsignelsens lag. 

Hava yi ffirsUttt, vad Gud vill 

säga oss genom detta angående vårt 
liv här i världen? 

Var värld är ett åkerfält, men Guds 
mening är icke blott, att vi skol<L 
vara med och bärga in axen, utan 
att vi själva skola vara utsädet, själva 
bliva vetekorn, som giva ut sig, som 
gå in under dödens, självutgivandets 
lag och därmed in under fruktbä
ra.ndets och välsignelsens lag. 

Om Rut heter det, att hon ploc
kade ax på Boas åker ända till ai
tonen. Snart är din och min a.fton 
inne. Den kan komma, förrän vi 
ana. Kan det då också sägas om oss: 
)}Han eller hon plockade ax på sin 
Herres åker ända in i a/tonen? Vår 
arbetsdag må bliva kort eller lång, 
visst är, att . går vårt · liv in under 
självutgivandets och tjänandets lag , 
blir frukten rik från evighetssynpunkt. 
Den kan icke likt Ruts skörd vägas 
med mänskliga mått. Det kan, skall 
och får den icke. Men det finns cvig
hetsmått, evighetsvikter, och eftcr 
dessa skall vårt liven gång bedö
mas. Låt oss icke glömma, att vår 
kallelse är just den att själva bliva 
vete! 

Lät oss även hinka på vara elX

plockare och axplockerskor därute pa 
Guds åker. Hava vi sänt dem, ma vi 
även kännas vid dem på allvar. Må 
vi förstå, att de göra vår gärning, 
att dc än> våra sändebud. Ja, må de 
som stå därute såsom våra sändebud 
och vittnen. riktigt i sin ande få känna, 
att vi äro med dem i deras gärning 
och vilja vara med om att draga 
ned välsignelse från Gud över deras 
verk, att vi hjälpa till att på bönens 
väg lägga axen i beredskap för dem, 
så att de få lägga ax till ax, kärvc till 
kärve, skörd till skörd I Då få vi 
också vara med om att dela skörde
glädjen. 

Arbetet på Guds åker skall icke 
fortgå huru länge som helst. Det 
komme:' en afton. då skörden ~-ii' 
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inbärgad, en stund , då skördearbetet 
slutar, och då skola alla de glädjas 
och fr öjdas tillsJ.mman,· SClm' varit 
med om att så och skörda. Må vi 
vara med på allvar i arbetet pa Guds 
~lker, att vi också en gång på allvar 
få vara med i den skördens högtid , 
som skall inbryta för alla Guds ar
betart\ alla Guds tjänare och tjäna
rinnor , den högtid, om vilken Jesus 

FRAN R E D A K T lON E N. 
o .A rsrapporfen från fältet som nu kom

mit reel.. tillhanda, återfinnes i detta 

n: r. Hiilsotillstålldet bland missionärerna 

har vari'i: gott. Allt flera komma till 
mötena och visa verkligt intresse i evan

gelium. De döptas antal är si:örre än un

der något föregående år. Allvarli.ga oro
ligheter hava förekommit , men intet ont 
har ved<::rfarits missionsarbetarna . Det 
är en verklig skördetid på vårt fält, och, 
man riktigt överväldigas av de oändligt 
rika möjligheter, som nu erbj\lda sig. 
Allt detta ger anledning till inne rliv 
tacksägelse och. allvarlig förbön. 

Gosskoloma på missionsfältet. \ '' . l 

h'~dj a att Ut fä· ;c:ot uppmärksamhet vid 
(kn rcdogörc:lse fÖl' gosskolornas ekono

miska ställning. som fillne~ införd i . 

detta n:r. Säkcrligen vil!ia missionens 

väuner bcl1j ärta (bUla sak. 1.. nde r J·~ t 

flickskolornas ekonomi är säkerställd ge

nom .)] aggryniugarm:s" understöd äro 

g()~skolorna helt liämtisaue till den {~ll

skilc]a offervilligheten. 
Utdrag ur missionär Folkes meddelan. 

den från fältet. linder denna rub ri k 

vilj:l vi undan för undan införa de syn
nerligen \"ärdeJulla iakttagelse r och. rön, . 
som misslOnär Folke nu är i tillfälle 

talar, då han säger: »Den mig tjä
nar, honom ska ll min Fader ära.» 

00, att vi anade, vad som ligger j ett 
sådant ord! Vad är all mänsklig ära 
mot den, som Gud en gång vill och 
skall skänka åt dem . som här tjänat 
hans Son , S0m delat offerlivet med 
honom och därför ocksä fruktbäran
det) Dc få med honom dela den stora 
högtidsglädj en i fadershu set. Amen. 

att göra. Det ligg~r i sak"ns natur, att 

vår broder, som på d'Ott a stora fält en 

gång ensam bröt ' mark, och som nu un
d'Or en lång följd av år var;t i hemlo.ndet, 

m -:d d~l livligaste intn~sse och saklig 

bl ick gör sina iakttagelser, och sätter 

s ig in i missionsproblemen. ::VIan kim 
ej taga del av d~ssa meddelanden utan 

. att gripas djupt i hj.ärtat. Vi stå som 
en mission inför öV-'Tväldigancle npp
gifter. Vårt arbete har kommit till elI 

punkt, då Cl!' kraftig frammarsch ut
efter hela linjen måst~ äga rum om ej 
mycket, S0m nu' kan vinnas, eljest skall 

fiirloras. },atom oss i aIlv'arlig bön bära. 

fr cl. l1l dc:ssa stora b~hov inför Gud och 

vänta stora ting av hOllom l 

Speciella önskemål. Pi sanuna gång 

vi göra missionens vänner uppmärk

samma p .\ de ~pcciella b:hov. som un· 

d',~r arb ·~teb fortgång uppstå pit fältet, 

oeh som vara syskon därut'2 ivrigt längta 
att fet s'c fyllda , är det nödvändig:t er

inra om vikten av, alt ej gåvor, söm bru

kat giv<!.s till allmänna missiollskassan, 

blott överflyttas på något specialända
mäl. ] )ärpå skulle hela arbetets enhet

liga ' och planmässiga b '::drivand~ kunna. 
bliva lidande. Lätom oss bedja Herren, 

att han må lägga p i d~ras hjärtan , som 

http:Allvarli.ga
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det kunna, att utöver det red.an giv n<J . 

genom stö rre gå vor eller t est2.mentc:n 

ihågkomm8. dt:ssa särskild. <J. behov. 

HeC'l'en fÖl·ser. Det är för oss, som 
stå i arbet et s eei-Jtrum, en källa till stän
dig tacksägelse att se, hur underbart 
H erren har oms~rg om sitt verk . Den 
hälsning från Finland, som åt erfi nnes i 
detta n:r ha r rÖJt oss djupt och myc
ket uppmuntrat oss. En vän, som ny

ligen gj or t en smärtsam personlig för
lust, kom en d.ag upp pa Exp . och 

överlämnad.e 2,000 kr. till evangelisations

arbetet i Kina. Denna vän skriver: 
»Nfitt }ljärta är illllt av fröjd oeh jllb

lar i tack och lov till Gud. SO Ill be
värc1.igar oss, fattiga stoft , att vara 

mellanhänder för sina egna gåvor. N'åcl, 
outsäglig nad»1 E n annan' vän, som 
fick hiira on l behovet aven evangelii
sal i Songhsien, (se E. Polkes brev sid. 
r63), ställde genast den erforderliga 
summa n till förfogande. Ytterligare ha 
vi. genom ett par vänners frikostiga 
gåvor,. blivit i stånd att tegeItäcka Mis
sionshemmets bristfälliga tak. »Herren 
älskar en glad glvare». Give han oss 
alla mer och mer den nåden, att få 
"kicka något före till himmelen! 

REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETEN pA FÄLTET UNDER 
S. M K:s 31:A VERKSAMHETSÅR. 

Sa .'\(i"!!eJ' }icyreu. li crrc'll, hau S01ll- jöysandal' dv 
för drivna ,;u Israel: ".fal{ ",!.-all försall!1,' dl/ult fln-r! till 
hOUOJ1l. 

DA A1H-<AHAM, PÅ HERlZENS 
lwfa llning, upplyrte sina ögon och 

skåda de mot norr , söder, iister och 
v~ister, gav Gud honom lörtet, a tt 
hans sid skulle bliva talrik siis~ J1n 
stoftet på jurden. Och Ahraham 
tvivlade icke PJ. Guds lMte IItan vart 
stark i tron, givande Gud ~i . ran. Abra
hams Glid. som sände sin egen en
födde S~l11 (jtt uppsöka dc förlorade 
fåren av Israds hllS, Matt. lY 24, 
v ill uck föra »de andra fåren», hed
ningarne, till det rä tta fadershuset, 
ty hans fadersf;-tmn är viel. och h;lI1s 
h j :irta är rl1llt ;1 v förharmanoe. 

V~lrldsmissionen har ing <.ltt i Guds 
uppS{l t av evigllct och är (Lirfiir av 
dcn a ld rn stiirCita bctvdclsc. Diironl 
biira profet iorna vittn·~shörd . \)iirom 
riirc]v . sig vår Frälsar s tankar llndei' 
den sis t a sa mvaron med l ~rjunga rJl c 

u/('jue-r denl so,n J'l'don. (,'ro jr'jy.... am)u(/e till hnuo1U.» 

J('s. ,;(i: . 

fiire himmelsfiirden. Trots angrep]..> 
fd,n en fi entlig vä rld , och truts de 
dåliga. exempel pa kristenoomens prak
tiska v~i.rd(~. S'JIH s. k. kristna lä nder 
liimna, gal' därför missionsverksa m
heten ,d ltj iimt framåt. 

C\:Iänni. kan 
förs0ning, av 
Endast Jesus 
tillfredsställa 
själva i tron 
därför tro vi 
vårt a.rbete:. 

har behov av Cud , av 
frid och cvighctshopp. 
Kristus kan möta och 

detta behov. Vi hava 
kommit till vila i Gud, 
ock på framgå ngen et v 
Ty, i ingen annan än 

J es'-Is är friilsningen, och det ;i r intet an
nat namn und er himmelen bland männi
skor givet, i v ilket de skola bliva frälsta. 

:\fcd tacksamhet till Gud för uncl
iungen hjiilr uncler iinnll ctt strids
och ;\rbetsiir, vilia vi nu i korthe t 
lämna en redogÖrelse för några av 
dess viktigaste tilldra.gelser, 
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Inledning. 

Förra aret förlorade miss ionen flera 
värdefulla och i våra ögon omist liga 
infödda medarbetare . s~m då fingo 
hembud. Under dett a år ha vi där
emo t Wrskonats från sådana för lus
ter , och häls~tillståncl et bland III is
sio närerna har varit gott. 

Gudstjänstlokalerna besökas flitigt . 
Vi 110ppas att snart nya kapell skolakun
na byggas både i Ch iecllow och H.onan fu. 

Evangelisten, pastor Ding Li Mei . 
besökte i slutet av febr. och början 
a v mars våra t·re huvudstationer 
Honan samt Yuncheng. Hans um
gängelse bland oss och hans vittnes
börd efterlämnade en varaktig väl
signelse. Han var en Kristi vällukt 
för Gud bland dem som varda frälsta , 
:2 Kor. 2: 55. * Vi hälsa med glädje 
varje ny gåva inom elen kinesiska 
förs:lmlingen, som kan vara densam
ma till hjälp och uppbyggelse. 

. Ett större antal, än 
under något föregående 
år" har genom dopet in
förlivats med den kristna 
församlingen. I och med 
försam lingens tillvaxt ut
åt gör sig behovet a v 
verkliga ledarekrafter in
om densamma alltmer 
gällande. Vi behöva ut
bedj a oss av skörden s 
Herre män. som besitta 
en personlig erfarenhet 
av Guds frälsande nåd 
och som känna Kristi 
kärleks tvingande makt 
och därför äro villiga a tt 
försaka sig själva och 
tjäna sina medbröder. 
Här känna vi oss alldeles 
särskilt i behov av mis
sionsvännernas i hemlan
det förböner. 

Här nedan följer nu 
en kort sammanfattning 
över arbetet inom vara 
tre provlDser. 

Shansi. 

Kraftiga försök ha 
gjorts för att störta gu
vernören i denna pro
vins, len, och det lvc
kades verkligen rebeller
na att från Shens i tränga 
in uti p rovinsen. Under 

* Om Pastor Ding Li Mei se 
H . S . Ö. I9T6. sid . 13· 
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en månads tid lItbimpades :itrider i 
trakterna omkring Linchin, PlIchow 
m. fl. platser. Det avgick emellertid 
med seger för regeringstrupperna, och 
sedan dess har lugnet bevarats. En 
massa avrättningar av skyldiga och 
misstänkta hava ägt rum. Trots dessa 
förhållanden har missionsarbetet oför
hindrat kunnat fortgå. 

En långvarig torka hotade att for
s tiira hela ski)rden, men_ .regn kom i 

behaglig tid , sJ. att årets skörd blev 
ovanligt god. 

Evangelisationsverksamhefen har bl'
drivit.s p:\ samma s~itt som förut ge
nom predikan, husbesök i stad och 
P:l land, hihelkurscr, medicinsk verk
samhet, m. m. ])en synliga frukten 
~ l v denn:, verksamhet ~Lr. att allt 
t'lcra komma till vara möten och visa 
verkligt intresse i evangelium. Flera 
a v dessa ha ock hitit anteckna ig 
S(lm forskare. I ' Pucho'wdistriktet 
har en ny predikop!a ts 11 pptagits i 
köpingen Yunglol!. 

SkolverksJmhet. l ] uichcng har en 
gosskola öppnats, och det kvinnliga 
seminariet har fått till stånd en öv
ningsskola. Gosskolan i Ishih har där
emot icke kunnat fortsätta av brist 
på medel. Ett antal av eleverna där
städes hava därför överflyttats till 
Chicchow och Yuncheng, och den 
unge :Ishi-lärarens krafter tagas 
nu l anspråk för skolan . P\'I

cheng. 

K. F. U. M ••verksamheten Yun
cheng, som någon tid legat nere av 
brist pa bmplig ledare. upptogs åter 
p[\ hösten. I gatllkapdletdärstädes 
tjänstgör missionens m~lIlgårige med
hjälrare Kung Shuen-bo. 

Hemresor. Föresbndaren p{l fältet 
blev uncler sommaren hemkallad till 
Sverige ra grund av viktiga. mis
sionsangeliigenheter. I Maj, månad res
te syskonen Gertnid och \Verner \"Tes
ter "hem för vila. Broder Oscar Carlen 
atog sig då att under i"Testers från
varo tillse församlingen i Pucho\\'. f'rö
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ken Judit Hultqvist har stationerats 
j Juicheng och friiken Emma Anders
son i Puchow. 

En bibelstudiekurs för in födda -ma n ~ 
liga ledare inom försJ.mlingarne har 
linder september månad hållits i Yun
cheng under ledning av bröderna 
Beinhoff, Anderss c Jl1 och Olss')n. 24 
män och kvinnor ha upptagits i för
s:lmlingarne. 

Shensi. 

,Oroliga tider - ett stort antal di'pta.). 

Under politiskt oroliga tider ar
betar Gnds rike sig fram i det gamla 
konservativa Shensi. Hela aret har 
varit ett nödens och orons ,i l' för den 
arma befolkningen. Soldat- och rÖV<Lr
horderna ha farit våldsamt fram P,L 
många stäLlen. Mord, rån m . m. 
ha hört till ordningen för dagen. 
Gud ha r dock hållit sin skyddande 
hand över våra stationer. missionärer 
och infödda kristna. Vi hava att 
anteckna ett större antal döpta från 
Shensi än från de b ,lda övriga pro
vinserna tillsammans, n~imligen 246. 
Utan tvivel iiI' det mtmga, S'JI11 genom 
att de med egna ögon hUt se, hul'1l 
de kristna skonat5. drivits till att 
söka hjiilp hos den levande Guden. 
»Alla ting iiro dina tjänare», eldslagor, 
hagl'l . sturm och ii ven rövare . 

Öppna dÖ/·rar. T Tungchow{udistrik
t et iiI' eld andra tider nu l11'lt förr . 
Öppna diirrar finnas iiver allt. }Iot
st,lnclet iiI' till stor del brutet, och 
om VI endast ILlde flera arbetskraf
ter att s'itta in i arbetet. skulle nog ' 
skörden bli V;l stii :Te. Tältpredi/wvcrk
samltet ' med ;i Hijl iande ln:belst'udiulIl 
har bedrivit mcd 'ej ringa framgang. 

Industriskola" Hoyang kämpar 
iinnLJ med m a nga motigheter. Höga 
II ll- och fäl'gpriser , hrist på tillri:i.ck

ligt rörelsekapital och svåra kommu
nikationer. (varorna m ås te {raktas till 
kusten, varifrån de sedan försända ,.,; 
till Amerika); försvärar a rbetets be
drivande. SIwlan giver dock under
visning och sysselsättning å t ett all
tal ba rn av troende föräldrar. Fram
tiden får utvisa lniruvida vi kunn;L 
anse oss hava tid och krafter till ,ttt 
bedriva denn a verk::;'lmhet. 

13etr~i ffa nde m issionärerna ha r Ingen 
fiiriincl ri ng :tgt ru Dl. 

Honan. 

Glädjande underrättelser. Aven l elI' 

hava vi att meddela glädjande' un
derrättelser från denna' provins. E"({.lI
gelisationsver/?samheten har oav bru tet 
pågått. Rövareväsenclet , som för
ut varit kroniskt· här, bar dragit 
sIg västerut till a ndra landsdelar. 
Stor villighet att lyssna till fräls
ningens ' budskap finnes. och ej min
dre . än I02 dop ha va förrättats. 
Hona nfudistriktet ä r uppdelat i 
tolv kretsar, varje krets med sin le
dare. Nio dial~oner avskiljdes vid 
;\.rets vårmöte. r Sinanhsien hava 
v,ira systrar ägnat sig jt evangeliscL
tions-, skvl- och barnhl:msverksa m
hd samt sjllkvård . Det förtroende. 
varmed de äro omfa ttade av kine
serna tar sig ofta gripande uttryck i 
form av gåvor och andra viinskaps
bevis. Bibelkurser hava hållits pä 
alla stationerna och. broder Maltl! 
Ringberg har flera ginger till fots 
vandrat omkring l Yllngningdistriktct. 

Nya arbetare - en ny utpost. Vid 
varens stmmöte l ~1icnchih av
skiljdes ett antal försctmlings tj ii
nare. Broder Ossian Beinhoff sköter 
arhetet i Shancll()\\'c1istriktet från 
~lienchih. I stackn Lingpao ha vi en 
utstation. varest tvenn e bröder ~i r() 

stationerade. 
\Iissionens. s ~)mn1<lrb cm pa Chi

http:tillri:i.ck
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kungshan (provinsen Honan). va r un
der sommaren uthyrt. Flera orsclker 
bidrogo till att e~dast ett fåtal då 
kunde besöka detta vilohem. Fröken 
Ebba Bnn?n afreste i juli mån ad , 
på grund av lln:derriittclscr hån sin 
ålderstigna moder . till hemla ndet. 

Broder Carl J. Bergqvist , som vid 
sin ankomst till fiiJtet studcracl(;~ språ
ket i Yuncheng, förflytt ades på hös
tell till H onanfll. 

Undpr växling av ljus ()c h miirkcr 
ha r så ännu ett arbetsår gått tillända . 
FÖL all hj älp genom förbön, gåvor , 
brev och uppmuntringctr, som där
und er kommit oss till . del, hcmb;ires 
till alla vårt varma tack . 

. Moln på vår levnads himmel vilja 
alltid uppstå. missräkningar och pröv
ningar utebliva ej, men, »bön föräncl
rar a llt» och »aV glansen framför 
honom vika molnen undan .•) Ps. 
18: I3. 

A ugust B erg . 

GOSSKOLORNA PÅ MISSIONS. 
FÄLTET. '" 

]·'r;'L ll ndssionär Aug. Berg ha.r iugitt l'll 

,kri"clst' dal. (kn 18 sistli,'nc Illars, vari han 

framhiLiler dc sviIrighc tcr, VMnll:<l gossko!o rna 

för niirvarancl .. kiil1lpa i "kOllOlltisk t a,·sccud". 

H an skri"cr: 

"DEN El\:O~OMISKA KH.IS , SO!\I 
viirldskriget medi'ört, har helt na

turligt icke kunnat annat ~in beröra 
ii.ven missionS·lrbctet. Aven om gåvo
medlen till mission('n Ök:LtS , s [! rc :tli
sera dock dcs:1mma, pa grund av 
den Itiigst ogynns·.lmma v~ixe lkllfsen , 
S;t betydligt mindre, att ganska all
varSZlmma mbbningar uppsLi . Vie! 
v[lra tvenne sista finansmöt(~n, da 
inkomst- och utgiftsstaten liir v,lra 
gosskoJor gTanskades, hava vi flInnit. 
att den förra l'J st å r i någon rimlig 

proportion lW,jt den SCWllT. Vid 
;hets bö,'jan voro vi t. o. m. , till var 
stora ledsnad, nÖdsl.kadc att inställa 
en ilv våra skolor. Aven om någ ra 
av barnen hån denna skola kunnat 
s~i.ndas till andra av missionens sko-

E:-\ KI:":[-;S]5)( S KOLGOSSE . 
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101' . sa innebär det dock en stor för
lust för missionen i sin helhet. Helt 
visst komma fl e ra a v barnen att 
sändas till hedniska skolor . under 
det att andra gå mist e om all under
visning. För något flr sedan gjorde 
vi. unde;- liknand e omständigheter , 

den erfarenheten uti en av våra skolor 


Shensi. att ett par lovande yng

IingCl r gingo helt förlorade Jör oss." 


Missionär Berg fäster vidare upp
rn iirksamhctcn p å a tt dc mcde l för 
gosskolorna. som komma från hem
L1l1dct. äro av olika slag. En del 
gåvor ~iro givna a v enskilda personer 
~ll er fiireningar tdl unclerhäiii aven 
viss skolgosse, andra gåvor till för
män för skolverksamheten på en viss 
.~t ; ltion. och slut ligen en del. gåvoi' 
till skol';crksamheten i allm~inhet. Det 
:ir endast det sista slaget av gåvor. 
s'!m -/ fihanskommitten kan fritt an
\';inda till vilken skola som helst, 
()ch <hl. beloppet av sistnämnda slag 
<l \' gavor i allm~inhct är det minsta 
hlir det stundom omöjlig''t att pi
s»i'inga <len skoja. s(!m är i största 
I~cilov av ilFilp. Med anledning hiirav 
ill1;;{tg han en vädjan till missionens 
\<inner hiira göras i syfte il tt om möj
1igt iika inkomsterna till skolvcrk
s:lmhctcn i allm änhet . utan att detta 
inverkade pä friheten rör var och en 
som <\. iinskade. att giva till under
!tidl a v s;irsk ild skolgosse. Men dl' 
'; ' )JTl icke kunna giva sa mycket . 
som erfordras för en skolgosses ;tr
Iiga i; lIndcrhiUI . men dock önskade 
giva nägot , skulle. genom att giva 
till skolverk,;amhden i allm~inhct, he
reda miijlighet iiir missionen att an
\'iinda medlen , diir behovet iiI' stiirst. 
:\lissi()n~ir Berg ~lutar sin skrivelse 
med en livlig förhoppning att missi
o!1sviinncrna behjärta denna sak. 

Kmnmitten. se·m nu medclrlar mis
:-;iOllCIJS v~inner ovanst {ll~nde fram
shillning från förrstandaren på fäl
tet. vill erinra missionens vjnner om 

den oerhörda betydel;;e liir arbetet. 
som ligger däri. a tt de infödda krist 
nas barn erhålla kristlig uppfostran 
och undervisning. SkulIc en avse
viircl del a v dess'l barn kastas in i 
de hednisk~ undervisningsClnstaltern<t ' 
sku lle detta ve rka hämmande på för
sclmlingarnas utveckling. Vinnas 
barnen för Herren. sä ökas mission s 
arbetarnas anta l på fältet. Det är där
för av vikt, att ingen skola behöver 
shingas a v brist på medel . och h ärtill 
kan en ökning av de allmänna skolmed
len avsevärt" bidraga. Av de infödda 
kristna på vårt fjJt ~iro en stor del 
så fattiga, att de ej kunna betala sina 
barns underhåll och lindervisning i 
skolan. Annu måste missionen kom 
ma dem till hjälp. Men den offervil 
lighet. S'Jm P:l senaste åren framträtt 
hus försilmlingarna P~l fältet. ger goda 
utsikter för. att den tid ej ~ir avlägsen. 
då dc skola kunna bär:l. åtminstone 
största delen av skolornas kostnad. 

Med tack till Herrcll för allt. som 
missionens vänner gjort rör gosskolorn a 
Vå vårt fält. bedja vi därför honom 
att giva framgång ,H den v ädjan. 
som h;lrovan blivitframsUilld . 

UTDRAG UR MISSIONAR 

FOLKES MEDDELANDEN 


FRAN FALTET. 


1. 

FnA!\! HONANI~T SKRIVER 
broder Folke: l gal' började 

skolan här. Det kommer sä m ~i.nga 
pojkar, att bl'. Andersson sUr råd
lös. var han skall göra . av dem alla . 
Och detta fastän avgiften är ganska 
mycket höjd. Missionens skola har 
gutt ry!de h ilr. 

Vi hava rådgjort mycket och plan
lagt med tanke p ~i. fram tiden. Det 
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;ir alldeles nödv~incligt , att ett kapell 
hygges med de.~s~araste . Mel1 det 
~lr ocksa nödvandlgt. a tt behov hga 
loka ler för de övriga verks:lmhet s
0Tena rne boöras iordning H onanfu 
b .'Iilr en synnerligen viktig sti'a t egls,;, 
punkt. och vi ha stora fö rutsättningar, 
att med våra kristnas ltjiilp ga ft'a m åt 
hill' . 

Rickard Andcrss~l11 och jag ;i1'O nu 
vid slutpunkten aven reS'l, s()m ,på
gcHt en hel vecka. Jag har häru nder 
fått en god inblick i arbetet s plan. 
Arbetet ii. r plcLDlag t m ed klok, strateglsk 
b erä kning, och b roder A. har sitt folk 
med sig. F ältet är indehlt i kretsar. l 
varje krets finnes en diakon. Tre 
näriigga nde kret sar skötas av ~n evan
gel ist . Ge nom denna anordnmg om
fatt as Lo-flodens och I-flodens da l
g1ngar . F ar bl' . A. genomför a detta 
system . kommer det att finnas en 
predikoplats pil var ls:de km. Kret
S ~ trI1 C: f,i hj ä lp att sbffa sig lokal. 
Denna hiiilp a\'heta b dl' sedan s ucces
sivt. Ik sal\lnda aterbetalda pcn
llinganw insättas ;;"da n på nya plat
se r. Pa detta sätt gal' verket allt
jämt framåt efter s'..lIlda sj iilvunder
·ltitllsplinciper. AI1(I<,.: r,,;,,;ol1 har pr~lk
tiga inI. medhjillpare . Allt detta är 
Illycket uppmun trandl' . Jag hade 
~ i vä ntat att få se ql ,.;:td an utveck
lLng. 

Emellertid är det nu viktigast a tt 
'fa centrum - H unanfll - v~i1 för
sett uch d ä refter krdsarne. 

l Hon~LDfu behövde vi iiven ett 
sokhthem. F em km. lItanför stad en 
;lrC) stora baracker lIppförda cliir 
+0 ,000 trupper ligga i g~lrnis(>D. Der"s 
dn tal s kall iikas till 60.000. Ett s()lclat
hem cliir skulle fit oberä kn elig bety
delse. 

Ja. det ~i.r underb~lrt att det sk ulle 
komma sådana tillfällen i Kina. H är, 
red an vid ingangen till vart falt , hal' 
iag fått se mer av Guds nåd än jag 
,' ;Lgat hoppas. O. vilken nåd att \'<lrt 

rolk få r vara med oc h vc:rk<t för sjii
lars frälsning härute! 

I går aHon , då vi Clnkommo til1 
denna stad, Songhsien, som ligger 
40 km. väster om Hona nfu , kom en 
deputation av gamla, ~irevördiga män 
till oss med en begära n , a tt vi skulle 
öppna en evangelies1.1 h ilL När mis
sionär Andersson och t re evangeliste r 
g ingo ut p å gatan för att predika , 
t ~lvlade aHärsmännen om att skaffa 
hiinkar och bord, samt att göra io rc1
ning te åt dem. N ii r sågo vi sådant 
rörr i Kina' Folket ~ir helt enkelt 
,moget till skörd. Songhsien ä r centrul1l 
j ett distrikt IS sv. mil i längd och 
brcdcl, oc h folket är mycket tillg~ing
ligt. Evangelisten berättar, att ett 
han kommn ut till folket, veta ck 
ej hur väl d c vilja honom , och dc tro 
enfaldigt och trohjärta t allt, han <i
gel' dem . När Andersson i dag upp
va ktade mancbrinen, uttryckte ~lvell 
han en önskan aH få en lokal h i.ir. 
Allt ä r öppet . Hade vi blott 1. ,000 

kr. skulle vi hä r kunna förvärva ett 
nybyggt hus, som crbj udes oss . * l 
det huset skulle vi knnna Hl båd e 
s'Lmlingss:Ll och bostad för evangelist 
»JeSllS kommer snart» , sade en troend e 
hiiromdagen till mig. 0 , att vi hunne 
fram till dessa själar, desscl b eredda 
,.;jiilar, inna n han kommer, att ocks:\. 
ck fil vara med. Låt oss bedja d ä rom' 

Det var synnerligen intress:lnt att 
Sl ~ Mariornas (Maria Petterson och 
l\Iar i,1 Hultkrantz) arbete i Sinan. 
])et iir en pittoresk liten station , dc 
hyggt. Allt är smått, m en ordnat 
med smak och med praktisk blick. 
Systrarnas kä rleksver ksamhet har 
gj o rt, att rtl' äro väl sedda och åt
njuta stort förtroende. D en svenska 
professorn Anderss~>D i Peking, som 
Dl,'sökt Sinan, har ,.;:\gt , att han tror 

* Till ,'å r stora gli,dje , kurUla \'1 redan ll ll 

meddela, att detta hehoy blivit fyllt . 
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att systrarne i Sinan göra me~' nytta 
med sina begränsade tillgångar , iin 
c1ess:l stora missioner i Peking, med 
sina stora apparater. 

Till lVlienchih fom vi följande mån
dag. Broder I<.ingbcrg äj· frisk och 
stark och ger sig med ovanlig iver 
och si älv försakelse åt verksamheten. 
Oftast gör han sina resor till fotO'. 
Ofta iir han nte i distriktet. I diako
nen Ching, nu i. Sb'ihtsllen, har han 
en lovande medarbetare. Fru Ring
berg är ej så stark, men hon arbetar 
iindå flitigt, och det går. De ha många 
'gäster , som färda~ härifrån vä~;ter\l t 
och detta ger ju extra arbete. 

För att få det välordnat pä denna 
station behövde · vi, på en n~irgrän
s'-lnde tomt, bygga ett boningshus 
rör vård havande missionären. De 
hus som nu finnas behövas i sin hel
het för verksamheten. Kapellet är 
rymligt och trev ligt. En ut byggnad 
kan med förd el göras till det, utan 
nämnviirda kostnader. Något nytt 
sadarrt behöves ej. 

Den I april s:tcle vi Mienchih farväl 
och styrde kosan mot Y uncheng. i\J:irk
värdigt var det, att ,Herse Shan~i 
igen. Först utsikten uppifrån hi)ji
dema vid Changtien: hela sl~itten 
med alla de viilkiinda platserna, l:an
chuan berget i norr, s'lltsjön nedan
för vid fött erna. J ag kunde knappt 
fatta att eld var ~ant, att jag- var 
hiir. 

Ett stycke utanfiir Östra porten 
mötte Carl och Ethcl Blom med lilhl 
l\Iaja-Stina. Sa hon viixt lili:l i\hja
Stina! Ctanför östra porten stodo 
seminaricelevl~ rna. De sEimdc uVp 
en sång och Landin höll ett tal. Theo
dor S. och August B. kommo ock. 

deras sällskap hefunno sig flera 
g<unla k~indCl viinner fran den kristna. 
försilmiingen. Inne pä missionssta
tionen blev det ater sång och väl

komsthälsningar. Allt var så stäm
ningsfullt. Och så anvisades vi vår 
bostad i mitt gamla g~-istrum, P~L 
inre framgården . 

Kapellet i Yuncheng är trevligt 
och ljust . . ' Det manliga seminariet 
behöver få bättre lokaler. Den tom
ma bakgården är en förtjusande lck:
och promenadplats. Det kvinnliga 
seminariet är ntmb.rkt väl bcl~iget 
Eleverna kunna btt och obemiirkt 
komma till gudstjänsterna. Det är 
mycket rymligt, viiI inrett och gl'llnd
ligt iordningställt. 

Den 13 och 14 april hölls stormöte 
i Yi.incheng. Det .rymliga kapellet 
var fullt av folk viel alla mötena. 
Flera av de gamla voro där, och det 
var så k~irt att iltcrse dem. Det är 
uppmuntrande att se den trofasta 
J.;,iidek, sJm fyller de kinesiska krist
nas hj~irt<ln . • Även Chang kom med. 
Han iir numera utesluten. Han v:tr 
så viinlig och S<L vek .. Sblckars man! 
Hans barn äro niistan :tlla inveck
lade i politiska fiirveckLingar. Två 
våga ej visa sig Ilemma. De leva i 
frivillig landsflykt , den ena i Shansi, 
elen andra i Sh:lllghai, och hans enda 

. m r\.g IIppeh{dler sig i Canton. Chang 
bjiid :vIimmi ocl! mig hem till sig att 
vara i bans hem dt par dagar. Hop
pas vi cia f;t komma till tals. Hans 
svager Uang (biskopen kallad) elen 
förste döpte i Ytinchcl1g, kom ock 
dit. Han är sig lik. har ett svart 
lynne , men r~ikll~r sig SJm den mest 
nitiske av alla. J ag tror dock att 
han ~kall få lära litet mer av J eSllS, 
innan hans tid ii.!' 11 te. Under mötet 
döptes 15 pers: mer. ~ a ttvardsgången 
på sön(lags e. m. var en :dlvarlig stund. 
Jag hkv mycket förvitnad över den 
kra [t iga och goda sängen. Närvaron 
av tr~inade sånga re från seminarierna 
giir na turligtvis sitt till. 

Forls. 
l 
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PÅ RESA I FAROFYLLD TID. färden. N åd, j il, n itd, hur el en ~in 

R esebrev 1. 
sig kläder.» 

Vid ankomsten till Haparanda var 
Sfockholm-Pefrogz·dd. väderleken mycJ.:e t kalL Tulltj ä nst e

Ehurll dellna reseskildring, SOnt e j förräll nn 

k OlIunit rec1. tillhanda , är aY gamlllalt datum, 

i)1fö ra vi den (1oek, enär y i äro iijn'jssadc 

om att missionells vänner II1('(! tack~a lltllct 

till Gnt! skola läsa O lll , hurll lllt'lerba rt Gun 

för t s inn tjänare fralll till resa n, lI1<ll. 

I HAVA KOiVIiVlIT ÖVEI<. ENSV om att uppdela b esk riv ningen P~l 
v å r res" oss emellan . P å min lott 
ha r fa llit a tt skildra d et först a väg
s tycke t av d e nq mma - " Stockholm. 
P etrograd. J ag s 1.~lllle då v ilja börja 
dens:lmma vid söndagsgucls tjänsten i 
Betesdakyrkan den 30:d e d ecember. 
Dfl började clvs kedstaganclet. D,t 
började löftess tjärnorna att lYS'l över 
oss. :Vfig p erso nligen had e Gud givit 
dess:l ord: »i\-Ien när Jakob drog s in 
v;ig fram, m ötte honom Guds ~inglar; 
och cJ rl Jakob S..ig dem , s·tde han: 
»D et t ,! är Guds skara.» Och han 
gav det s tälld namnet lVIahanaim , 
d . ~i. två skaror.·) l Mos. 32: r, 2. 

Och »tv ' sbror» fingo vi , s')m 
,)drogo vflr vii g'), förn im ma a tt dd 
V~11-1 En ska ra, sum i kärlek följde 
oss, l:n annan S')m »mötte oss~. Vid 
Cen tra len voro de båda fiirs~l l11lade . 
., följande ,) och ')]llöt;lIlde,). Varm;!. 
kärkksfu Ila ,I vskeclsh iilsn ingar , upp
muntrande ord , sma kä rleksbevis , vi
S: lCl\:S oss 1'3. fl e r ra Id igt si tt. H erren 
l<'in e dem a lla och envar l D 'lgen eftl'r 
v ..tr el \ 'resa var v a r minis t er i Pdro 
grad, gener:! I Brändström, S:lln m ed 
sin dotter befann s ig P ~l tage t. v ;inlig 
nog ;.tt fdn \/ ä nnäs I[lta nss , j sitt 
namn. avsända ett telegram till lega
tionen i Petrogr"d med anl11()cbn 
om, att för vin riikning besUdla mm 
f.la n{lgut hotell. 

T Bastl1tr~isk mottogo vi dt tele
gram frän vänne:' i SkeLIcftctl :lV 

följ; lnde lydelse: >>Vi följa Edp!' P;l 

m~innen voro , nu som alltid därst ädes, 
mycket vä nl iga oc h fö rek ommande . 
En av dem sade: »Ni få det svårt 
nog pa andra s ida n älven. ') 

Ove,' Torneå ;1Iv och till Torne[l 
järnv~igsstatiori 1oro vi i två-m a ns
slädar. Här vis i terad es våra pass 
och vårt bagage. N ågra a v oss fingo 
unelergå kroppsvis itation, da. alla våra 
fickor tömdes aven sClldat och inne
hållet undcrkrtstades en tulltjänste
man s g l:a nskning. Med unda ntag av 
ett par gamla tidninga r , som kas ta
des i skräphögen ocb någ ra oskyldiga 
böcker - Be ttex: Undret, Edqvist: 
Liseriet i Norrland, en almanacka 
(l. d. som sltnclcs med post till Kina. 
fingo vi behålla allt, :;)m vi fört m ed 
oss. All vå r fruktan (1m att ej få m ed 
taga inbundna böcker ell er något 
skrivet var allt< l. denna gäng, obe
hiivlig. 

P i aftonen de n 2 :clra januari å ng
ade vi så ut fran Torne,l station , ge
nom det s nöiga Finland , med Pc'tro
grad som III ii i. 

l Bjelostovv , grii nsstationen m ellan 
Finland ocll l\yssland, undersöktes 
vara pass anyo, men resgodset frå
gadps ej eftel'. Vi gjorde d iir e tt 
Lingrc uppeh iiIl, som Ilade det goda 
med sig, att vi framkommo till Pet1'0

grad de n { :de på f. m. i s t. f . den 3 :dj c 
p tl natte n. Bland den stora folksk a
riUl. i en m etropol sam P,~t rograd, 
Linner en fr ioi mling s ig g;lOska hj älp
lijs. ~len J a kobs edarenhet blev Vell'. 
Gt'llenll f3r~indstriim s tällde godhet s
fullt sill vaktllljstarc till vårt förfo
gandl>. Han hade beställt rum ,tt oss 
pa h o tell d ' Angleterre. Han hyrde 
slädar a t oss, som förde oss d en Llnga 
v;igcJl dit , och 11an ombl ':,; örjck ock 
ditforslandet av vart bagage, allt 
för rimligt pris... 
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Så V\lru v i da i Petrograd ' \' a d 
v;i.n tade \' ~il oss d :i r ;> Dagen eft er 
vår ankomst gingo v i till W'agon 
de Lits ' resebyrå för a tt höra oss för 
om biljetter. De gfLvO oss intet hopp 
a tt inom d en nä rmaste tid en kllnna 
crh{tlla biljetter. 

Ej heller kunde chefen för Nordisk 
resebyrå , som vi d ä r sammantr:if
f::tde m ed , giva oss mycket hop p . 
»Nästa expresståg ä r troligtvis in
s tiil1t och järn vägs trafiken rubbad. 
J ll s t nu är det jul. Om några dagar 
skall jag söka upp er och se vad jag 
IGm göra.» Det va r den trös ten han 
gav! D ä refter begåvo vi oss t ill 
Svenska L egation en för a tt framfö ra 
vårt tack till genera l Brändström 
fö r all ha ns hj älp och vänlighet. 
l\1inistern va r upptagen , men hans 
sekret erare, ba ron Leijonhufvud , mot
tog oss med mycken vänlighet OC ll 

lovade göra sitt bästa för att skaffa 
oss bilj etter. Vi sökte nu upp en 
;l11nan sven sk, herr Elis Sundeil , S'Jn 
till grosshandla re och fru J. E . Sun
dell i Malmii , samt anställd hos Aktie
bolaget »Handcl och Industri». Med 
hon()m tillbringade vi en e. m. och 
fingo några v:l}'dcfulla upplysningar. 
Som red an n iimnts . var ryss,trnes j u I 
nu förha nden . ]ubfton inträffad e 
på söndagen den 6:te janu a ri. En 
() fa n t lig brftdska rådde p å ga tor och 
i bu tiker. Snön föll sa t ä tt och all 
sp~lrvagnstratik avstannade. Bi stert 

. kaJlt va r dct ock. Alla hade rimfrost 
i p~ils : trn es bräm, i h å r och skägg . 
V,Lrt hotell hebnns vaJ-a mycket bra. 
Pris pr dag för ett rum m ed t vå s~ingar 
Rubd 8 .0 0 (kr. 4-00) pr p erso n. 

lVIa ten på hotellet var för d y r. 
Lunch , bestaende av en köttr ;itt oc h 
<:n d te rrii tt , små portioner , R 11 bd 
10.00. Vi fingo oss a nv isade en hu s
hållsskola . d ä r två rä tter väl laga d 
nnt och ett glas ka ffe ej kostade 
m er än ungefär R. 4.60 (kr. 2. 30) 
Liksom i Stockh olm , m en i iinnu 

högre grad, var kortsvst emet ut bre tt . 
R esande kunde ej få' bröd anna t :i n 
p{t dc hot ell de bodde. Vå ra fru kosta r 
och kvälla r intogo vi d iirfö r pCt våra. 
rum, och de medhavda m a tföiTådcJl 
hemifrån komma oss vä l till pass . 
:'vIitt emot hotellet låg tyska lega tio
nen och ett litet s tycke därifrån d en 
st å tliga Isakskateclra len. p,{ tyska 
legationens hus, en m ass iv , prä ktig 
hyggn;tcl, voro alla fönst er sönder
"ki II t n a . och bräder spika d e för dl; 
tom ma gluggarna. I Isakska tedra len 
gjo rde v i ett besök och beundrade 
de fina mos3.ikta vlorn,t , de kollossah 
dyrbara pclarne m. m . 

Belysnii1gen i staden var ganslGL 
d ,llig och ordningsmän saknades. D e 
,,'Jm bo s tändigt i stad en lä ngta efter 
andra. lugnare och bä ttre tider . R ys
sarne ä ro myck et vä nliga och hjälp
S'lmm,t. Vårt per sonliga intryc k var 
diirför ei anna l än gott. P ä julaftons 
1". m. g ingo vi i Svenska kyrkan , 
va rs ky rkoherde, Malin, är tinländare. 
Denna kyrka är a lldeles oberoende 
a v d en svenska kyrkan i hemlandet, 
men har dock någo t slags beröring 
med S verige. Minnestavlor i sakristia n 
()mnämna besök av såväl Gustaf III , 
Oscar n . som av vår nuva rande ko
nung , d å h a n var kronprins. Kyrko
herd e lVIalin. en mycket sympa tisk 
man, höll en sy nnerligen god ·predi
kan över Filipperbrevets 4:de ka pitel 
»Fröjden eder i H erren a lltid». H a n 
påpekad e -a tt kanske jus t detta. »fröj
den i H errel1», v a r d e·n annars så 
fullkomliga Filipperförs::tmlingens brist 
()ch ladc oss kristna på hj ä rtat , att i 
vår umgängelse visa vår glädj e. 
göra kristendomen tilltalandc. Ja. 
det var »j:ul igen», och m a n skulle 
törsöka få stämning' Vi hade ju sä 
nyss fir a t d ens'tmma ! Så hade ock 
vara f inska vänner , kyrkoherden m ed 
familj, m en det hj älpte ej I De måste 
göra det om igen och strängt taget 
bord e det ju ej va ra sv å.rt ' Vi bruka 
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ju sjunga om ,>j ul i fastan och mitt 
i vintern vån>. Nog av, »julafton» 
finna våra vänner oss, i ett a v våra 
rum på hotellet, kring te och »gotter».
Ja, även några julklappar hittade 
sig fram! Där ute i elen stom staden 
ringde klockorna fråll de m{mga kyr
korna. och ensliga vandrare syntes 
styra sin väg dit för a tt förriitta sin 
:lndakt. J llldagen kl. I / Z r r hölls 
högmäss'l i Sven ska kyrkan. JuJ
ottan hölls kl. 1 / 2 7. d å jag hade 
ombetts att tjänstgöra. Texten var 
hä.mtad ur Joh. r kap.: »Ordet .vart 
kött och bodde ibland oss, full av 
nåd och sanning.» Församlingen var 
c:j så fåtalig, och det kändes som en 
förmån att få avlägga ett vittnesbörd 
om vår gemensamme Frälsare - värl
dens Frälsare. 

Sedan vi intagit t e i prästgården 
begåvo vi oss hem. Tiden var nu 
inne för att vårt ressä.llskap från 
Pctrograd, professor och fru Nyström 
och frök en Nathorst, borde ha hunnit 
anlända. David Landin och jag 
gingo därför till Hotell ReginQ., elär 
vi trodde de sknHe bo, för att söka 
dem. Döm d ärför om vår ömsesidiga 
glädje, då deras sliidar stannade utan
för hotellet, just s')m vi ankommo 
dit! Dc voro betydligt försenade. 
Hu shållsskolan var under juldagarna 
stängd och en liten improviserad svensk 
m,ltsäcksm,Utid intogs diirför i hast 
pa våra rum innan ett nytt besiik 
avlades på lega tionen. Detta senare 
ledde därtill, att vi påföljande dag 
fingo sju biljetter till Ryska express
t åge t, som skulle avgå S3.mma dag 
på aftonen! Huru glada och t ack
samma kände vi oss icke! Det »job
bas.» oerhört i allting, alldeles som 
hemma, även i biljettförsäljning! Kl. 6 
infann sig den sniille herr John , minis
t er Brändströms vaktmästare, åt
följd av en ryss, en bredaxlad , tro
värdig man , med yvigt skägg , för att 
föra oss och våra saker till Nikolai

stationen. De smal ~l slädarna fon> 
skynds::lm t sin väg fram, utan bjäller
klang. ] ag vet ej, men kanske har 
metallen a nvänts för krigets behov. 
alldeles som skiljemynten, ty dess:! 
äro alldeles försvunna och ersatta 
av stora frimärken. När -vi så änt
ligen kommo till järnvägen , - färd en 
var ka ll och lång, - var herr John och 
ryssen oss till stor hjälp. F ör att 
bära vårt resgods från slädarna och 
till vä.rt t åg , visserligen en dryg bit . 
fordrade »kamraterna» roo Rubel! Jolm 
och ryssen, jämte vi själva hjälpte~ 
då å t , och drickspengarna till våra 
vänner blevo i det stället litet rik
ligare. Vi fingo vänta flera timmar 
innan t åget avgick. men huvuds:1.ken 
var ju att det gick och med Sibirien 
s')m mål' 

Vi {yra voro så till sist instu v~ldc 
i en kli pe, som för en längre tid skull (~ 

bliva vårt rullande hem. 
Huru vi hade det under riirden 

få r nu en annan penna skildra. In
na n jag slutar vill jag begagna mig av 
tillfället att till alh våra vänner få 
framföra v,ha gemens1.mma. hj ä rt
liga hälsning<l1'. jämte ett tack för all 
kärlek! 

Haikal elen l() januari 19r8 . 
August Berg. 

FÖR S. M. K:s BEDJANDE 
VÄNNER. 

Tacksägelseämnen. 

Vet goda häls~>tillstänelct bland mis
sionärerna, (sid. r58). 

Folkets villighet att höra, (sid. 158). 
Den kärlek ele kinesiska kri stna 

visa, (sid. 164). 
F ör en l'vangcliis1.1 i staden Song

hsien (s id. r63) . . 
Guds skvcldande hand över rese

närerna till Kina (sid. 165). 
Tacksägelse. och böneämnen. 

Det st ora ,Inta l uncl er året döpta 
(sid. 158) . 
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Att arbetet. trcts urol igheter, ki.ll1
nat fo rtg å (s id. 159, 160). 

Det lovande Cll'Cctct i Hcnanfu
distriktet (sid. 160, 163). 

För dem S(jm avskiljdes till diako
ner, (s id . r60). 

Barnhernmet i Sinan (s id. r63). 
Diakonen Ching i NIicnchih (sid. r64) 
V:ha v;inner i Finland (s id. 168). 

Böneämnen. 
lnrödda medhjiilpare ()cb ledare, 

s id. J58). 
För g< ss].;o lorna, ;ltt C;ucl mfttte 

för se medel till dess:ts bedrivai1de 
(sid. 161). 

Om behövlig;) byggnader för verk
. s:unJwten i Honani'l1 (sid. r63). 

Om en mission~irsbGstad i ?dienchilJ 
(sid . 164). 

Om bättre lokaler för ('-et ll1 ,tn
lig;1 seminariet (s id. r64). 

!.\liss ionär Folkes gamla v;inner i· 
y Iln cheng (siel. J 64). 

EN HALSNING FRÄN FIN~ 
LAND. 

Till Kommitten flir S. i\LK.' 

SA LANG TID HAR FÖ'RGATT 
~ seclan vi givit ll<lgLt li\'stcckcll 
irran oss kil' i H elsingfors . Vi h;lva, 
1I1lckr det i'iich upprorets tid, i niira 
t;'(' rnanad('J' varit ;lvskilcb fran a ll t 
oell alla. t. u. m. i eget land. Nu l et 

\·i väntat. att växdkursen skulle nå
got :;a niir :;tadgas. l'vIen, da nagon 
förbii ttring härvidlag ej synes niira, 
s'i nda vi nu vart bidrag i finsk;l mark. 
Som \·i ej i en stindn ing te skicka mer 
iin soo mark, sinda vi TlU tvenne hrev. 

När vi sist siinde värt bidrag 
l mars 1917 - ingick mark 32: 25 
under ru bri k: »Fr,\n lilla Rakels 
sparbössa». Vi vom dä djupt gripna 
av denna offervillighet, ty dessa vän
ners förhållanden voro då verkligen 
sådana, att dess:l penningar vo ro ett 
sannskyldigt offer.' Vi tänkte då, 
:ttt det skulle bereda lilla Rake! sär
skild g lzidje att få g iva sin gåva till 
någ(j t visst uppgi\1et ändamål. Vi 
fö,-'Cslogo då fröken . Maria Petters
sons barnhem i Sinan, för de små ut
kastade kines flickorna. Detta ledde 
till, att icke blott Rakel, utan även 
hennes mamm~l och pappa , blevo 
intresserade i barnhemmet i Sinan, 
vilket de ock genom »Sinims Land,) 
nä rmare lärde känna. :E)c säga nu. 
att de aldrig förr haft en sådan viil
signelse i vad de företagit, S:1m sedan 
de begynte sl.mla till missionen. Det 
ä r så dyrbart , att i dessa själviskhe
tens tider fä se verklig oHe't'vi lligh et ... 

ender maj månad erhöllo vi a lla 
de nummer av Sinims Land, S0m ut
komm;) linder den röda tiden. Till 
sist hedja vi våra troende vii.nner i 
Sverige om, ftirbön för vårt arma, 
s'lrgade foJk. Bedjen att väckelsens 
tider l1la komma över Finlancls byg
titT , ty eljest blir det nog ingen var
aktig fr id och ordning. 

Hjärtliga friclshälsningar till S;t

vid T(ommittcn S' m hemmavarande 
mlsslon ~ir('r. 2 T ess. 3: 16. 

. T Herren förhllndna 

Nraria Lindholm. 
Helsingfors. 

Expedit;on: Drottninggatan 55. Tclegramaelre,.;s: ,>Sinim', Stockholm. 

T~lt'ion: Riks. 4459. A 11m. 22473. 
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»1 S K O L E N V A R A M I N A V 1 T T N E N». 

Föredrag av missionär N alh. Högman i K. F. U. :M:s hörsal, Stockholm, 

vid S. M. 

Apg. 

AR JAG 1 DAG J"ASTE DEN 
1Ntext, som hänför sig till dagens 
stora minne, Jesu himmelsfärd, var 
det särskilt tvenne tankar, S0111 trängde 
sig på mig. 

För.st det stora sambandet mellan 
denna dagens minne, Jesu himmels
färd, och Jesu återkomst. »1 skolen 
se honom», säger ängeln, »så komma 
igen, ~,om 1 haven sett hono111 upp
fara .» 

Den andra tanken är: »Det, soni. 
sammanbinder dessa båda historisk:l 
händelser, ·är världsrnissionen . Mis
sionens stora uppgift är att bära 
vittnesbörd om den förhärligade Fräl
saren bland aHa folk, släkter, stam
mar och tungomål. Världsmissionell 
är en rörelse, driven av Gud, som på 
ett alldeles särskilt sätt påskyndar 
J esu återkomst. MeJl deJlna dageJls 
budskap är el ock framför allt ordet 
om Anden, Andens gåva. 

Det· är märkligt att giva akt på 
j'ust detta,att Jesus, under det han 
talar om världsmissionen och siu åter
kom,st och det rike, som i samband 
med hans återkomst skall grumUäg
gas, på ett särskilt sätt talar om An
den och Andens kraft. Han bjöd 
lärjungarna att stanna i Jerusalem 
och förbida Faderns löfte. De skulle 

K :s årsmöte. 

I: 6-II. 

1. 

icke gå annorstädes, förrän de fått 
denna Andens gåva.. 1 skolen, hade 
Herren Jesus sagt, l1ndfå kraft, när 
den Helige Ande kommer över eder, 
och 1 skolen vara mina vittnen både 
i Jerusalem och i hela JuMen och 
Samarien och sedan intill jordens 
ända. Gud hade icke därförut varit 
utan vittnen. Själva skapelsen hade 
burit vittne. Av skapelsen, kunde 
man känna och förstå, att det fanus 
en Skapare. Gud hade icke heller låtit 
sig vara utan vittnesbörd i historien. 
Denna bar ett väldigt vittnesbörd 
om Gud, likaså i'udalolket. Detta 
stod såsom ett lolk i en särskild be
märkelse såsom ett vittne 0111 Guds 
vägar med människorna. 

Men nu behövdes det vittnen, vitt
nen i en särskild bemärkelse, som 
skulle gå åstad i Golgata' ande såsom 
försoningens sändebud, för att ge
n0111 ett liv i lydnad och hängiven 
tjänst fullborda, vad som fattades 
i Kristi lidande. De skulle , dessa 
vittnen, bliva bärare av Jesu namn, 
bära ut detta namn till en hungrm-ide 
och döende värld, och överallt, elit 
de kommo, vara en Jesu Kristi väl
lukt, en livets lukt till liv och en dö 
dens lukt till död. 

Vi se också, hurusom det var, först 
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sedan denne Guds Helige Ande ' kom
- mit över lärjungaskaran på pingstens 

dag, som missjonstiden bröt in. Då 
kom den, denna kraft, som . var ut
lovad. Och det var just denna av 
Anden uppfyllda församling, som in
förde missionens verk i mänskligheten. 

Vid ett föredrag, S0111 hölls vid den 
akademiska missionskonferensen i hös
tas över ämnet: »Kristendomens ex
pansiva krafb>, y+trades bl. a. : »Det 
är den saliga församlulgen, som gör 
storverk. Mycket har den kristna 
församlingen uträttat, driven av med
vetandet av sin plikt, mycket i läng
tan efter himmelsk lön, mycket till 
följd av goda initiativ av ledande 
personligheter och i kraft av .en god 
organisation. Men aldrig någonsul 
har d.en kristna församlingen uträt
tat så mycket, som när hon varit 
cn salig församling:. Icke den hung
rande församlingen är en missione
rande församling utan den rika, den 
glada, den saliga församlingen. P'ingst
upplevelsen födde missionen. Den 
missionerande församlingen är den 
pingstfirande församlingen.» 

Under denna årshögtid har den 
frågan med allvar trängt sig på mig: 
Månne icke det största behovet just 
nu i vårt arbete är ett ny~t mått av 
Helig Ande och kraft? Borde vi 
icke krypa ned på våra knän, fram
för allt enskilt, men oSkså gemen
samt, och sträcka oss framåt mot 
den välsignelse, som Gud har i be
redskap åt oss, och borde vi icke 
bedja om just detta över vårt arbete 
ute på fältet? Vi hava under det 
sista året ofta fått höra, att fälten 

vitna till skörd. Nästan varje brev 
utifrån giver oss underrättelse därom. 
Och vad den kristna församlingen 
därute nu behöver, är en pingstvind, 
ett nytt mått av helig Ande och kraft. 
J ag skulle ock vilj a lägga alla mis
sionens vänner på hjärtat att bedja 
just om detta. Det synes mig vara 
en stor fara, aU vi i vår tid med dess 
jäkt, dess fulländade organisationer 
och sådant glida bort från det cen
trala, det· som framför allt gör oss 
till missionsvänner och vittnen i sär

. skild bemärkelse" vittnen för Jesus 
Kristus, Månne vi icke behöva kom
ma tillbaka till just detta? Jag läste 
för ett par da'r sedan om den store 
missionären Adoniram Judson. När 
han hade arbetat fjorton år ute på 
missionsfältet, dxog han sig, driven 
av trånad efter helighet och inre 
ro , und an umgänget med världen 
och byggde sig en bambuhydda i en 
undangömd ' del aven skog, Där 
fastade han, forskade i Skrifterna 
och levde under · veckor uteslutande 
av ris. Han såg icke andra människor 
än sina lärjungar. De infödda för
undrade sig över att icke de vilda 
djuren gjorde honom någon skada. 
Så tillbragte han icke mindre än fyra 
'år i ensamhet med sin Gud. Och 
när hall sedan kom ut bland män
niskor, vilade en underbar Andens 
kraft över honom. Då fick han bliva 
det utkorade redskap, som hall, så
S0111 vi veta, blev.. . 

Samma kamp, berättas det, genom
gick Pilkington i Uganda, som 1897 
fick gå in i sin Herres vila, Under 
sin första missionstid led han myc



17 2 KINA-MISSIONSTIDNINGEN. l September 1918. 

ket av att hans ö.nclekraft icke sva
rade emot de oerhörda kraven ' i ar

-betet bland hedningarna. Icke ens 
församlingens yttre tillväxt · kunde 
trösta honom. Han förnam, att den 
yttre tillväxten icke motsvarades av 
en inre Andens kraft och av sedlig 
styrka, och han led så av detta, att 
han var nära att uppgiva hela sitt 
missionsarbete. Men i detta betryck 
begav han~ig hö~;tel1 I893 till ön 
Kome utanför Ugandas kust och um
gicks där med Gud i ordet och bönen. 
Och i denna sin ensamhet upptäckte 
han alla bristers brist, bristen på 
Ande. Han började ihärdigt ropa 
och bedja till Gud om den Helige 
Andes gåva och blev bönhörd. Han 
fick ett nytt mått av den Helige An 
des kraft och av tro. När han kom 
tillbaka, märkte alla, att han hade 
va:.-it ensam med Gud. De sågo den 
stora förändring, han -hade under
gatt, och en underbar välsignelse följde 
honom sedan. En mäktig Andens 
vind började blisa, och icke blott de 
infödda kristna väcJ<:tes till liv, utan 
skaror av hedningar blevo Vl1llna. 
J a, även bland katoliken'la komIEo 
många till tron. Så kom <len stora 
tiden av andlig besökelse över arbetet 
i Uganda. Gud gjorde stora ting i 
detta land. 

Det är just dessa tankar, som hava 
trällgtsig på mig denna Jesu Kristi 
himmelsfärdsdag. Det måste vara 
just detta, som framför allt annat 
låg den till himmelen återvändande 

Mästaren om hjärtat: Och det var 
just om detta, han talade med sina 
lärjungar i de sista ögonblicken av 
sin samvaro med dem. 

Vi hava ute på vårt fält -omkring 
ISO infödda medarbetare. 0, om 
alla dessa bleve lika Stefanus, upp
fyllda med den Helige Ande och kraft! 
Vi hava en ganska stor skara mis
sionärer, omkring 50. Men de flesta 
av dessa äro uttröttade, så uttröt
tade, att det icke skulle förvåna mig, 
om flera av dem liksom Pilkil1gton i 
Uganda kände sig liksom färdiga att 
uppgiva hela missionsarbetet. 

En av mina kamrater sade en gång 
till mig, när vi talade förtroligt) så
som endast två vänner kunna göra:
» J ag satt en gång under en resa i 
skuggan av ett träd och önskade, 
att Gud skulle komma och hämta 
mig hem till sig. J ag var så trött, 
att jag tyckte, jag förmådde icke 
leva_,) Vad är det, dessa trötta be
böva' Jo, Guds Helige Andes kraft. 
De behöva ett nytt mått av den 
himlafarne Frälsarens egen ande . När 
Jesu ande får uppfylla ett människo
hjärta, försvinner tröttheten, ävenclen 
kroppsliga. Här finnas säkert de, 
som hava erfarit, hurusom Jesu ande 
stärke-r både ande, själ och kropp, 
så att de, såsom det står hos profeten ' 
Jesaja, kunna . uppfara med vingar 
såsom örnar, så att de kunna löpa 
utan att uppgivas, så att de kunna 
vandra utan att varda trötta. 

Forls. 
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Missionärernas julgåvor. I likhet med 
föregående år är ~t ej möjligt 

att nu sanda julgåvor till Kina. Där
för vilja vi föreslå, att de vänner, som 
önska glädja våra missionärer med jul
gävor, .i stället för saker, sända .dem 
pänningar. Om sådana insändas till 
expeditionen skola vi med glädje fort
skaffa dem. 

Missionärskonferensen. Från missionär 
Berg har ett brev ankommit. dat. Yun

cheng d. 14 juni, i vilket han meddelar 
att missionärerna på fältet varit sam
lad~ till konferens under två veckor. 
Med undantag av Beinhoffs, Anna Eriks
son och Maria Hultkrantz, hade. alla 
syskonen varit närvarande. Gud hade 
givit mycken välsignelse. 

Tidningen kan erhållas från I juli till 
årets slut antingen genom prenumeration 
på posten, eller, om 5 ex. tages, direkt 
från expo Priset är I kr. Då 5 ex. 
tages lämnas ett gratisexemplar. 

PROFETEN JESAJA OCH VAR 
TID. 

Av Nath. Högman. 

VIT. 
2. Högmod och människoförgudnig. 

ALLA VÄGAR, SOM LEDA BORT 
från Gud och in i självtagen guds

dyrkan och världskärlek, äro högmodets 
vägar. Men högmod går före fall. En 
dag kommer, förkunnar profeten, då 
»menige maris högmodiga ögon skola 
bliva förnedrade , 'och de storas över
mod skall bliva nedböjt, men hög skall 
Herren vara, han allena, på den dagen» 

(2: II ). Självsäkerheten. som' är hög
modets egentliga väsen, återfinnes i alla 
samhällsklasser. Gripande skildrar pro
feten hur allt detta, som mannakraften 
berömde sig av, skulle nedslås. Läs 
2: 13-16. Männens högmod ter sig i 
detta sammanhang förnämligast såsom 
övermod. ' Om någon tid utmarker sig 
härutinnan, så nog är det vår tid. Med 
vilken oerhörd skrytsamhet har man 
icke berömt sig av den mänskliga forsk
ningsförmågan, av vetenskapligainsik
ter och tekniska uppfinningar. Och huru 
har icke allt . detta utnyttjats av egois
men .och njutningslystnaden och förts i 
Mammons tjänst utan tanke på ansvars
förpliktelse inför Gud. Människan hade 
blivit sig själv nog . och i människoför
gudning lade hon sitt offer på självets 
altare. Men världskrigets dom går nu 
fram över allt detta. Aven rent huma
nistiska tänkare börja komma till in
sikt härom. Prof. Fr. W. Foerster vid 
universitetet i Munchen anser att kriget 
är ett . straff som nutiden ådragit sig 
genom sin dyrkan aV , den materiella 
kulturen och uttalar sig härom på föl
jande sätt: »Nu menade man, att till 
denna dyrkan av det jordiska goda 
hörde även världsfreden, på d.et att 
var och en skulle i lugn och ro få njuta 
av livets goda. Men så kom straffdomen 
över världen och blev ett streck i räk
ningen. Människorna måste dock en ' 
gång komma på det klara med. att denna 
allmänna mammonsdyrkan, detta över
ordnande av materiella intressen över 
andligt-sedliga värden måste frigöra . alla 
vidriga lidelser grälsj uka, avund, 
girighet, svartsjuka, härsklysfnad - och 
magasinera dem till · förstörande explo
sioner. Så blev världskriget det enc1.a 
naturliga uttrycket för den nutida mänsk
lighetens inre tillstånd.» 

Men även det högmod, 'som tog sig 
uttryck i sinnlig fåfänga och förföriskt 
väsende,. fick sin allvarliga dom. Om 
männen vOro benägna att skatta - åt 
övermod. så synes däremot nyssnämnda 
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. form av högmod varit det utmärkande 
för Sions döttrar. Läs 3: 16-26. All
varligt som eu domsbasun höres så pro
fetens slutliga varning: »Dina män skola 
falla för svärd och dina hj ältar i krig. 
Och hennes portar skola klaga och sörja. 
och övergiven skall hon sitta p å mar
ken.» Huru ha ej dessa ord gått i upp
fyllelse med avseende på det trolösa 
judiska folket! Huru fingo ej 8ions 
döttrar besanna dessa ord när härska
rorna under tidernas lopp mer än en 
gång stormade fram mot Jerusalems 
murar! Som ett gripande insegel på 
sannskyldigheten av Herrens ord kan 
här erinras om den skådepenning. som 
Titus lät prägla efter Jerusalems förstö
nng. På denna p enning ser man en en
sam sörjande kvinna under ett träd. 
Framför henne står en romersk soldat 
med ett draget svär4. På penningen 
läser man denna inskrift : »J udea Capta» 
= Den fångna Juda. 

J ämfÖrelserna med vår tid göra sig 
osökt. En våg av sinnlighet och nöjes
lystnad gick fram bland de kulturellt 
högtstående folken i de s. k . kristna 
länderna strax före världskrigets ut

. brott. Danser, av ett förut okänt slag, 
som man lärt i Syd-Amerikas omora· 
liska pesthärdar, vnnno, aHa protester 
till trots, insteg även bland högtstående 
samhällskretsar. Att kvinnan härvidlag 
har sin stor~ skuld torde ej kunna för
nekas. Men var äro nu männen som helt 
nyss vor f,) med i det tjusande världs
väsend,"ts mammonsdyrkan och bru

.	sande nöjesliv? De ha fallit för svärd, 
och Europa, kanske snart även Amerika, 
är uppfyllt av miljoner ensamma, sör
jande kvinnor. Ack. att' vår tids män
niskor ville besinna att de bundit riset 
åt sin egen rygg och nu i omvändelse 
och syndabekännelse ville söka Herren' 
Då skulle nog världskrigets tuktan kunna 
lida mot sitt slut . 

Den engelske amiralen David Beatty 
har riktat en vädj an till sitt folk i vil
ken han betonar. att enda medlet för 

krigets avslutning är en genomgripande 
andlig väckelse. Han säger bl. a.: »Den 
allsmäktige Guden har ej avsett detta 
krig till att blott vara ett fruktansvärt 
tumult, en bloddrypande orgie. Det 
måste finn as en avsikt med det . Eng
land måste bliva ' väckt ur den slöhet 
och självbelåtenhet, varuti dess blomst
rande tillstånd försatt det. Till dess 
det kan väckas upp ur .detta tillstånd, 
och till dess att en religiös väckelse äger 
rum, kommer kriget att fortsätta . . N är 
England kan blicka framtiden an med 
ödmjuk blick och bedjande läppar, då 
kunna vi börj a räkna dagarne för kri
gets slut.» Give Gud, att många sådana 
väckelserop läte sig höras' 

Djupt beklämd blir man, när man 
så ofta erfar hur litet vårt svenska folk 
lärt, aV det som nu sker. I ett gripande· 
kväde har O. Arbman givit uttryck 
åt denna sorg. Han skriver: 

Syenskarna dansa, fast blixten slår 

frä sande vit omkring skären. 

Svenskarna dansa, j~ st döden går 

snabb ur de tusen gevären. 

Gudsföraktet jublar och ler, 

ingen hilllmel finnes j u mer! 

Det yar en saga bara 
kOlli låt oss lustige vara! 


Svenskarne dansa, när tusen knän 
djupt uti, vånda bojas. 
Svenskarne dansa, när d6dens skriin 
.hemskt mol hillnnelen höjas. 
S venskarna dansa , när folk stär mo t folk, 
svenskarna äro ju glädjens tOlk, 
feberglädjen den röda 
lyser, fast folken blöda. 

Dock, det skiner en stråle av hopp, 

än ser en liten skara, 

ensal11 och glömd, till himmelen opp, 

ilet ii!: bedjare bara! 

Än stiga psalmer, v,i höra dem, 

mäktigt från tusende syenska hem. 

Gärna för ridclarevaka 

värklen de vilja försaka. 


Lilla skara, i bön h åll u t, 

kämpa för Sverige det, kärl!! 

Ännu iir ej G uds t,llamod slut, 

kom att fOr' honom bära 

Sverige pa bönens armar fram, 

Sverige med all dess nöd och skalJJ, 

Sverige, som dansar pä branten 

nära vid kraterkanten 
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Ar . månne inte dcn gångna vinterns 
vittlItbredda 2.ndliga väckelse ett svar 
på denna lilla bedjande skaras böner! 
Denna besökclsctid, liksom ock de stora 
och härliga missionslIppgifter, som allt
jämt äro oss anfÖl trodda, är utan tvivel 
det ljusaste inslaget i vårt folks liv just 
nu. Låt oss bedja att detta må vara 
j:>egynnelsen till än större ting! 

UTDRAG UR MISSIONAR 

FOLKES MEDDELANDEN 


FRAN FALTET. 


Forts. fr. föreg. nr. 

Sedan den 24 april äro vi här i 
Ishih. Den 26-29 voro vi med på 
stormöte i Pehchuang, en -by 4.5 km. 
n. v. härifrån. . Där finnes en för
samling, som har egen gudstjänst
lokal. De äro dock ännu delvis i 
skuld för den till missionen. Lokalen 
är utmärkt, en sal för möte, ett rum 
för kvinnor, två gästrum för mis
sionärer, ett mottagningsrum för män 
och en stallgård. Församlingen där 
uppgår till ett sextio- tal. N u döptes 
I I. Hahne har några goda evange
lister. inalles fem. Deras verksamhet 
har han ordnat så, att de hava sitt 
hem här i Ishih och härifrån göra 
regelbundna turer at olika håll i 
distriktet. Han finner detta vara 
ett bättre sätt , än att hava dem ut
posterade på utstationer. Ett annat 
slags verksamhet, som jag ej funnit 
på något annat ställe än här i Ishih, 
är barnrnöten. En stor skara barn 
- ända till 40 - komma från sina 
hem i staden hit till stationen två 
gånger i veckan och lära sig att 
sjunga sånger och höra berättas om 
J esus. De äro så glada att få komma. 
Genom dessa barn dragas sedan för
iildrarna under evangeiii inflytande. 
Jag skulle önska, att fru Anna Hahne 

.hade litet extra , medel att då och d å 
kunna bjuda dem på lite gott, sär
skilt om julen. Vidare skulle hon 
vara så tacksam för att få (gamla) 
vykort att dela ut bland dem, eller 
sådana söndagsskolkort, som de an
vända i Duvbo. 

Systrarna här i staden (Agnes F ors
berg, Maria Bj örklund) hava sin stora 
flickskola med 39 elever, vidare en 
opieasyl för kvinnor. F. n. vistas 

. en kvinna hos dem, som varit besatt 
av tre onda andar, 'och som tagit 
sin tillflykt hit. Genom ihärdig bön 
hava de nu fått se henne fri , men hon 
är ännu så rädd för att hennes plågor 
skola återkomma och ber därför att 
få stanna så länge. Systrarnas hus 
är lämpligt och väl iordningställt, 
ligger helt nära intill Hahnes. 

Vi hava nu haft ett ymnigt regn 
under två dagar. Allt ser så lovande 
ut för god skörd. Vetet har börjat 
gå i ax. Bomullen sås nu som bäs~. 

. Det är full sammar här. 
I Shensi råder ännu anarki. Färj

ställena vid Gula floden ärQ stängda. 
Ett och annat brev har nått oss var
för vi veta, att de våra äro oskadade. 
Från Honans östra och södra gräns
trakter höra vi ständigt orosrykten. 
Ett par amerikanska kvinnliga mis
sionärer blevo i en trakt nära Shan
tung tagna av rövare, som fordrade 
lösen för dem. De lössläppte dem 
dock snart, då det blev klart för dem, 
att de voro missionärer och ej järn
·vägsfolk. I Ronan blev en hel skara 
skolgossar från en missionsskola tagen 
och lösen begärd för dem. På grän
sen till Anhwci blev ett järnvägståg 
plundrat på linjen . I söder står kam
pen hård . . 

. , 

Den 7 maj. I dag är stormötet av
slutat här. . Det började i lördags. 
En stor skara besökande har varit 
med.' Flera skulle nog hava kommit, 
hade ej vägarna gjorts nästan ofar
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bara genom regnet. Vi hava haft 
gott väder under mötet och en god 
ande har varit rådande. De äro rik
tiga högtidsstunder dessa stormöten, 
och de hava sin stora betydelse och 
verka stärkande för dem, som hava 
att kämpa trons hårda kamp mitt i 
en starkt fientlig hednisk omgivning. 
Vad den' kampen innebär, det kan 
man få känna på de vittnesbörds
möten, som äro anordnade om kväl
larna, då de troende få tillfälle att 
tala riktigt fritt ur hjärtat, ävensom' 
vid de gemensamma bönemötena på 
morgnarne. Vid bönemötet i går 
IJlorse hördes bönen som ett mäktigt 
brus i församlingen länge, länge. Det 
kändes att de lågo' på sitt ansikte 
inför Gud. De bådo många samtidigt. 
Så stodo alla upp och sjöngo. Efter 
sången tog åter bönen vid. En mans 
bön avbröts ofta av gråt . Han kunde 
omöjligt behärska sig . Han var all
deles förkrossad. Han hade av fi
enden blivit frestad till synd. Hela 
församlingen bar i kärlek hans sorg 
med honom. Så höjdes en röst här, 
en röst där, med begäran om förbön. 
Under predikan voro alla så stilla, 
även de små barnen - och av sådana 
voro många med här liksom i Peh
chuang - sutto så stilla och lyssnade. 
De saknades ej vid något möte. En 
ung man predikade över ~imnet: 
}>Lär av Jesus», med stor kraft och 
klarhet . Programmet var: kl. 7 f. m. 
bönemöte; frukost; kl. 10 predikan; 
rast; kl. II: 20' predikan, kl. I mid
dag. På e. m. förekom bibelläsning, 
församlingsmöte, dop, nattvardsgång. 
II döptes . 

A v dessa tilldrogo sig tvenne sär
skild uppmärksamhet, far och dotter. 
Fadern hade sQm polis levat ett 
slarvigt och ogudaktigt liv. Hans 
yttre hade varit över all beskrivning 
smutsigt. Hans dotter hade varit 
sköka. Nu satt han där ren, allvarlig 
och full av vördnad. J ag hörde till 

min plats hans bön och suckan 
under ' nattvardsgången. Och hans 
dotter är en ny människa. Ja, Her
ren kan frälsa. 

Just nu höres barnaröster, muntra 
och glada. . De sjunga och läs1. om 
Jesus. Det är barnen från staden, 
som Mimmi bett att få bjuda på en 
enkel fest, bestående av oljekakor, 
persimoner och nötter. En liten par
vel grep min hand, såg mig trohjär
tat i ögonen och sade med glädje
strålande ansikte: pingan = frid. 
Mitt intryck från dessa möten , både 
i Pehchuang och här i lshih är, att 
Gud verkar mäktigt med sin Ande. 
Herren välsignar sina tjänares arbete, 
och han hör sina barns böner där
hemma. 

l Pehchuang besökte vi en e. m. 
kejsar T'a,ngs grav från rs:de år
hundradet före Kristus. På samma 
gång hälsade vi på i flera kristna 
familjers hem i den närbdägna byn . 
l sin varma kärlek ville dessa riktigt 
överösa oss med nötter, frukter, ka
kor etc. Vi måste sitta ned en stund 
i varje hem ' och språka med dem. 
Mimmi tycker att det är så trevligt 
ibland folket. Fastän hon ej kan 
tala deras språk, förstå de varandra 
ändå, och hon har fått hjälpa flera 
i sjukdomsnöd. Barnen skocka sig 
gärna omkring henne. l Yiincheng 
besökte Mimmi vår första husvärds 
hem. där en kvinna låg svårt sjuk. 
Frun kom sedan på gudstjänst och 
berättade då, att hennes man, som 
nu är död, ofta frågat efter mig. 
Hon sade ock, att han vid boxar
ur'proret var en av de tre, som gingo 
i borgen för oss, varigenom hela vår 
missionärsskara blev räddad. Han 
hörde till stadens råd. Han var en 
god man . - Här · i lshih hade vi i 
går besök av Manao , Changs äldsta 
dotter. Vi t alade med henne om 
hennes själ. Hon grät mycket. Hon 
sade, att ännu var ej Anden alldeles 
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utsläckt" i hennes hjärta. Hon ville 
komma tillbaka, men kunde ej finna 
vägen. Den gode Herden skall ej 
släppa sitt får. 

I dag hava vi Kristi Himmelsfärds
dag och våra tankar gå hem. H erren 
välsigne eder högtid! Vi skola hava 
ett möte också här. Om måndag 
ämna Blom och jag fara till stormötena 

lVIienchih och Honanfu. Jag har 
på sista tiden lidit mer än vanligt 
av min nervvärk, men hoppas ändå 
kunna resa. I dagarna har äntligen 
ett brev kommit från Sverige, sänt 
via Canada. Hoppas att postverket 
sänder breven nu via Canada -

Mimmi och de övriga här förena 
sig med mig i hjärtliga hälsningar. 

E. Folke. 

B R EVAVD E L N I N G EN. 

Från fru Hilma Tjäder ha vi mottagit följan
de brev: 

Chiehchow d. 4 maj 1918. 

Kära missionsvänner! 

>,Jag v ill tacka H erren av allt mitt 
hjärta; jag vill förtMi a alla dina 
under. J ag vill vara gtad och fröjdas 
i dig. jag vill lovsjunga ditt nam.n, du 
den Hågste .. , 

Ps. 9: 2, 3· 

HERREN GIVE MIG NAD HÄR
till! Kanske jag skall börja från 

början i år. I Chiehchow samlades 
cn iiten skara kristna varje eft ermid
dag under årets första vecka för att 
tillsammans med andra liksinnade av 
jordens alla folk, släkten och tungo
mål bedja om samma ting. Det är 
underbart detta! Och kunde vi se 
verkningarna av de heligas böner, 
skulle det synas oss ännu underbarare. 

Så k0111 »evangelisationsveckan», d. 
17-24 febr. , då de troende, män och 

kvinnor, gingo lit i små grupper 
staden och på landet med frälsningens 
budskap. 

E vangelisterna besökte bergsborna 
och kommo åt er glada i hoppet om 
en snar skörd . . Fem av våra kvinnor 
reste i vagn till avlägsnare byar och 
hade där många uppmärksamma åhö
rare. 

En j. d. tiggerska, S::lm numera 
besöker gudstj änsterna, ledsagade 
mig till alla möjliga v inklar och vrål' 
i staden. där jag aldrig förr varit. 
Herren ville bruka även hennes gåva: 
ortminnet - o, hur god han är 
för att låta de undangömda få höra 
evangelium. 

Vår kOC/l, som alltid är mycket 
nitisk och frimodig att vittna om 
Guds nåd, gick gladligen, så snart 
middagen var undanstökad, ut till 
någon närbelägen, väl trafikerad plats, 
där han, omringad aven folkhop, 
p å sitt enkla, okonstlade sätt pekade 
på Guds Lamm . 

Efter evangelisationsveckan hölls 
bibelkurs för kvinnorna. Ganska 
många deltogo och alla voro flitiga 
och läraktiga. Herren gav oss många 
dyrbara lärdomar tills·.tmmans. De 
läskunniga bland dem voro särskilt 
intresserade av Gamla Testamentets 
historia, s')m de nu för första gången 
läste. 

Under påskhelgen hade vi ett gott 
stormöte i Chiehchow. Äldste Chings 
tvenne predikningar gjorde på mig 
ett djupt intryck 

I sällskap med bibelkvinnan Chiao, 
en ung fru Kuo från Yuncheng och 
evangelisten Den, reste jag sedan d . 10 
april till utstationen Chingteo*. Da
gen förut hade det regnat litet, och 
naturen syntes så morgonfrisk och 
ren. De nylövade träden och mils
vida fält av grönskande vete och 
gula blommande rovor fägnade ögat. 

* Chen i Chingteochen betyder köping; själva 
namnet är C/lingteo. 
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Jag kände mig glad som ett litet 
barn. I Chingteo stannade vi om
kring 9 dagar och besökte flere byar 
i trakten. Herrens Ande klappar på 
många hjärtan där. ' Män, kvinnor 
och barn skockade sig omkring oss 
för att höra och fråga och vi hade 
fullt upp att göra med att undervisa 
dem. 

Flere personer begärde ock hjälp 
i kinkiga jordiska angelägenheter, och 
evangelisten fick stifta frid och giva 
råd upprepade gånger. Blott ett 
exempel: En rik,. ond man, den värste 
i hela köpingen Chingteo, sa.des det , 
förtryckte sin arrendator till det yt
tersta. Denne med familj var nära 
att forgås av hunger, men husbonden 
ville ej lämna något av den sp,wn
mål, som tillkom arrendatörn. Evan
gelisten inbjöd den onde mannen till 
missionsstationen och hade, under det 
jag kämpade i bön för saken i ett 
närgränsande rum, ett långt, stilla 
samtal med honom, s'Jm slutade så, 
att denne gick hem och mätte upp 
två stora säckar hirs ät sin an'enda
tor och skjutsade dem på en skott
kärra till missionsstationen s:tmma 
dag. Våra bFirtan jublade öfver 
Herrens hjälp. 

Den 13-14 april var det stormöte 
i Chingteo. Henrik och äldste Ching 
voro med . Mvcket folk s3.mlades, 
och Guds viilsignelse förmärktes. Om
kring ett 20-tal personer ha där på 
senare tiden köpt biblar och testa
menten och besöka flitigt gudstjäns
tern;:\.. De behöva nu mycken och 
innerlig förbön. Säkert skall dj~ivu
len försöka all sin list för att komma 
dem att vackla. Glömmen ej detta, 
kära vänneri 

(Forts.) 

Bed;en för missionärerna! Skri. 

ven till missionärerna! 
...... ...... .. ...................................................................... 


pA RESA I FAROFYLLD TID. 

Resebrev II. 

Pefrograd-Harbin. 

,>Guds goda hand var över ess,>. 

Det var så Nehemia kände det, 
då han på sin res3. fick erfara, huru 
all t gick honom väl, även där han 
fruktat faror. Samma känsla besjä
lar oss , då vi nu se tillbaka på den 
tillryggalagda vägsträckan, som vi, 
och många med oss, mycket fruktat 
för. 

Pl sibiriska expressen. 

Ingen hade givit oss någon för
hoppning om att på så kort tid kunna 
få biljetter. Många berättelser om ' 
huru resande blivit utkastade av sol
dater eller efter lång väntan i kön 
vid tåget ej kommit med voro i vår 
hågkomst. Och här sutto vi nu i en 
kupe för oss själva. Inga sönder
slagna rutor gjorde vistelsen där omöj
lig, inga soldater trängdes i korri
doren, och snart hördes t åget, sakta 
men säkert, sätta sig i gång. 

Mot Östern. 

Vår första tanke var att gemensamt 
tacka Gud. Sedan började vi ordna 
vårt bagage. Tyvärr upptäcktes då, 
att en bärrem saknades, som innehöll 
just vad jag behövde för resan , säng
kläder, skodon m. m. Förgäves gjor
des efterfrågningar och undersöknj.ng
al', den var tydligen stulen i brådskan 
och mörkret vid stationen. Som vag
Ilarne säkerligen stått oeldade en längre 
tid, var temperaturen nära o-punk
ten, varför vi måste lägga oss med 
päls:tr och a lla kläderna på. Likväl 
somnade vi med glädje och tack i 
våra hjärtan. Vi hade sedan ingen 
orsak att klaga över köld i vår kupe, 
utan snarare tvärtom. Vår kupe 
låg närmast värmeapparaten, som fin 
nes i ena ändan av varje vagn, och 

http:unders�knj.ng
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blev därför rikligt uppvärmd. Ju 
längre bort från Petrograd vi komrno, 
desto mildare blev också vädret. Vi 
inrättade oss nu så bekvämt som 
möjligt för den långa färden. Om 
dagarna hade vi var sitt hörn i kupen 
o'ch om nätterna var sin brädhylla. 
I kupen levde vi vårt liv helt ostört 
av 

våra medpassagerare, 

vilka utgjorde en blandning av »många 
folk och nationen). Våra närmaste 
grannar voro ryssar, av vilka en var 
grekisk-katolsk präst, de andra sol
dater och officerare, på hemresa från 
fronten. En del av dem tillbragte 
dag och natt i korridoren, där de 
turades om att ligga på sina ~eseffek
ter. I en annan .vagn var eri · del av 
japanska beskickningen, vilken sades 
hava tillförsäkrat sig särskild bevak
ning av ryska regeringen, vilken be
valming vi sålunda också fingo del 
av. Måhända detta avhöll solda
terna från att 'begå dc våldsgärningar, 
vi hört, att de kunna göra sig skyl
diga till. Säkert gjorde bevakningen 
sitt till att hålla de påträngande 
soldaterna tillbaka, då de vid varje 
uppehåll sökte tränga in i våra vagnar 
för att slippa färdas fram i de lång
samma, och säkerligen kalla , soldat

. 	tågen, som vi titt och tätt körde 
förbi. Aven den unge, barske tåg
mästaren, som med sina kraftiga ord 
Ocll gester fick dessa odisciplinerade 
skaror att lyda, bör här med tack
samhet nämna:s. I en av vagnarna 
färdades professor och fru Nyström, 
fröken Nathorst och en svensk ingen
jör, och vi brukade göra påhälsningar 
hos varandra. A ven stiftade vi be
kantskap med ett par kineser och 
mottogo besök av dem. Tyvärr fingo 
vi göra flera 

obehagliga avbrott 

und~r resJ.n , det första redan dagen 

efter avresan, förorsakat av restaura
tionsvagnens urspårning. Det var 
j u mindre angenämt att helt plöts
ligt i den sena kvällen befinna sig 
stillastående i en riktig ödemark, långt 
från . mänskliga boningar, under det 
en bitande snöstorm omsvepte vår 
ensliga »boning». Skulle vi bli in
snöade, innan hjälp kom, eller skulle 
måhända oroselement anfalla och 
plundra tåget? Intetdera sk(}dde, 
men både vatten och bränsle började 
ta slut, innan vi efter IO-IZ ·tim . 
åter kunde fortsätta. Nästa dag 
frånkopplades denna vagn, och sedan 
fingo vi reda oss den förutan, vilket 
för många blev föga angenämt, men 
gjorde oss ringa obehag, då vi berett 
oss på »varje eventualiteb). Nästa 
dag var ånyo ett längre uppehåll. 
Denna gång var det brist på lokomo
tiv, som förorsakade d~t. Soldaterna, 
som funno , att vår maskin var kraf
tigare än den. de hade för sitt eget 
tåg, toga helt enkelt vår och läto 
oss stå stilla. Efter 5-6 tim. lyc
kades man återfå vår maskin, och vi 
kunde fortsätta. För övrigt hindra
des vi ofta av att vagnar gingo varma 
och måste tillses vid nästan varje 
station. Stundom gick ett soldattåg 
så nära framför oss, att vi måste 
köra långsamt, och ofta hade vi nog 
gansb dåliga lokomotiv. Allt vitt 
nade om förfall och tillbakagång, 
ja, undergång, om icke en ny tingens 
ordning kan införas. Därpå vänta 
och hoppas alla. 

Matbekymren 

toga en icke ringa del a\" vår tid i an
språk. Vår matsäck, från Sverige, 
som vad bröd och _smör beträffar 
icke var riklig, och som i Petrograd 
oroväckande förminskats, måste på
fyllas varje dag. De första dagarna 
gavs ingen möjlighet att få bröd 
eller smör. Dock, just när vi tagit 
det sista av vårt brödförråd, fingo vi 
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vid en station köpa både bröd och 
smör, visserligen efter rans')n, men 
dock så mycket, vi behövde för denna 
gang. Och sedan ökades möjlighe
terna . Ja, i Sibirien kunde vi få köpa 
stora smörpaket för mycket moderata 
priser och även vetebröd och mjölk. 
Vid de större stationerna, där vi 
stannade z a 3 ggr om dagen, kunde 
vi även få köpa lagad mat och vid 
näst:w varje mindre station fick man 
utan avgift hämta ' kokande vatten. 
Härigenom bereddes oss möjlighet att 
i vår kupe uppduka i våra ögon rik
tiga »festmåltidep), serverade på emal
jerade tallrikar ' och tefat. Även 
sockerförrådet hade ju från början 
varit mycket ringa, och i Ryssland 
var bristen därpå stor, men just näT 
sista sockerbiten var tagen, kommo 
vi till Mandschuriet , och där kunde 
man få köpa socker utan ransonering. 
Ja, oss har intet fattats. Vi ha fått 
bättre och mera, än vi kunnat tänka 
och begära. 

Av landskapet, 

som VI genomreste, sågo vi föga. 
Dagarne voro ju korta och ' fönstren 
till största delen täckta av vackra 
isblommor. Vad vi sågo var i bör
jan oändliga snöfält omväxlande med 
några skogiga trakter samt ensliga 
små stationer och bangårdar. I 
närheten av Perm fora vi över den 
väldiga bron över Kama. Över de 
breda sibiriska floderna ledde också 
präktiga dl1bbelbroar. Så färdades 
vi några dagar över Sibiriens ~dsliga 
stäpper, tills vi kommo till Taiga
skogen. Här blev terrängen mera 
kuperad. Först vid Bajkal mötte 
oss en verkligt vacker och storslagen 
natur. Järnvägen följer stranden 
av Bajkalsjön. Än rusar tåget fram 
genom n?\.gon vacker dalsänl<a, ~in 
genom tunnlar,som ' tillfälligt 
skvmma den vackra utsikten iiver 
sj~n. - »Framåt, framåt går ett 

t åg». Så . sjöngo VI stundom, och 
framåt gingo vi, ehuru ej så fort, 
som beräknat var. Fem dagar för
senade kommo vi 

till Harbin. 

Det var nästan på timmen 14 dygn, 
sedan vi lämnat Petrograd. Vi hade 
då tillryggalagt omkr. 7.400 verst 
eller närmare 800 sv. mil. Det blir 
j u blott en medelhastighet av 3 mil 
i timmen i stället för 5 mil, som man 
beräknat. Men huru glada voro vi 
ej, att vi kommit fram genom dessa 
väldiga vidder i en tid. då oro och 
nöd, ja, anarki rådde runt omkring 
oss. Vår Guds goda hand hade varit 
över oss. Han hade beskyddat, led
sagat och mättat oss mitt i ödemar
ken med goda gåvor. Även i Harbin 
fingo vi erfara hans hjälp. Dessa 
större järnvägsknutar äro nu riktiga 
oroshärdar. Då vi i Omsk och på 
flera andra platser sågo väntsalarna 
överfy lIda a v ryss ~Lr, kosacker, kir
giser, samojeder, kineser, japaner och 
a lla Asiens folk, förundrar det oss 
ej, om .strider och oro där uppstå. 
Här i H arbin var det inte bättre 
utan snarare värre. Dock gav Gud 
oss en viloplats i ett kinesiskt hotell, 
där vi kunde få tillbringa natten i 
väntan på tåg till Changchun. Vis
serligen fingo vi frysa och röna myc- . 
ket obehag på annat sätt, men så 
mycket gladare voro vi, då vi åri.yo 
sutto trygga i en kupe och nu lämnat 
Sibirien bakom oss. Här lämnar j ag 
mina läsare, då en annan fortsätter 
resebrevet. Med varma hälsningar 
och tack för förbön . 

Peking 26/4 I9I8 
. David Landin. 

Visa tidningen {ör edra vänner 
. och bekanta och uppmana dem aH 
prenumerera å densamma l 
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F R A N H E M L A N D E T. 

.)Din är dagen, din är ock natten; 
du har berett ljuset och so/en. Det är 
du som fastställt alla jurdens gränser; 
sommar och vinter har du skapat. 

Ps. 74:16-17. 

ILKEN VILA OCH FORTROS
tan. vilken segerviss tillit andas 

icke dessa Davids ord' Huru gott är det 
icke under skiftande skuggor och väx
lingar på jorden, när riken vackla och 
folkens gränser flyttas, att i stillhet få 
tro på Gnd. Under skiftande tider och 
årstider få vi t j äna honom i den saliga 
förvissningen , att vi närm2. oss den dag, 
då han skall taga sin stora makt och 
regera. 

Sommaren med dess arbete och dess 
vila ligger nu bakom oss. Därför nu 
något om hemarbetet under denna tid . 

Kand. österberg. som under april 
och maj månader biträdde rektor Rin
man vid· Sv. llib,"lillstitutet, har sedan 
företagitmi.:isionsresor i Smaland, V äster
götland, . Bohuslän, Helsingland och Da
larne. I Bohus!än ledde bro O. några 
dagars bibdstudier. 

)Iissionär V/ester har, j"ämte sin frlt, 
varit bunden vid Barnens Hem största 
delen av den gångna tiden. I början av 
j uni man. bssökte em. br. W. Folk?
torp i Kuml2.. Där hölls då en ung
domskonferens, och det ,tar med stor 
glädje br. W. iitersåg dessa kära vän
ner, som under ,dta de I.') åren i Killa ' 
så troget bistått honom genom förbön 
och gåvor. Under juli b (';sökte Westers 
några platser i Smaland och Nerike 
och höllo därvid flere missionsföredrag. 
D. I7-IS aug. var missionsmöte anord
nat i Lanna av vår käre vän, herr J. 
Hedengren, och- hade Wester k2.l1ats 
dit. 	 - 

'Fru Bölling, som på försommaren 
besökte några platser i Kerike, Väster
götland och Småland, där K. yl. A:s 

bamarb.ctsföreningar verka, har sedan 
tillbringat sommaren i sitt föräldn1.hem. 

Fröken Blom har ' under sommaren 
åtnj utit cn tids ' väl bEhövlig semester, 
och har br. Stålhammar och Wester 
under' tidcn vikarierat på Exp. 

Under de sista dagarne i maj var un
dert.: ka112.d av Ullgdomsför. i Olrostad 
socken, Jkpgs län, att leda en bibelkurs 
därstädes. Under vintem hade en väc
kelse gått · fram i trakten, och en stor 
skara . ungdom hade kommit · till tron . 
Det var dyrbart att kväll efter kväl1 få 
samlas med denna stora, nyomvända 
ullgdomsskam, som näm nog fyllde det 
rymliga missionshuset. 

Vid D. U. F:s årsmöte på Johanne· 
lund hade undertecknad den ansvars
fulla, men dyrbara, förmånen att få 
medverka. Det fanns mycken genklang 
i de ungas hjärtan där. Den bönestund, 
som vi fingo inför Gud på våra knän, 
skdl sent förglömmas . 

.1\< ågra oförgätliga dagar fick j 8.g sedan 
tillbringa vid den sommarskola som hölls 
å Sv. Bibc1inst. Södeltälje, i början <tV 
juli. Fil. dr. H;\llesby från Kristiania, 
ledare iför den fria m':!nighetsf?.kl1lteten 
därstädes, höll en serie biblisk2.· föredrag 
över tredje trosa t tikeln. N ägot mer 
givande har j2.g, för min d",I , inte på 
lång tid varit med Olll. Jag bam läng
tade, att dessa föredrag kunnat komma 
tusenden efter evangeiii fullhet läng
tandckristna till del. Guds Ande var 
oemotståndligt nära. Den enda delt".
gare, som kommit med utan att äga 
frid med Gud, blev också vunnE:l1för 
Herren . Dr H. höll även en serie ytterst 
intr!,:ssanta och lärorika föreläsning2.r om 
»de andliga livsrörelserna i Norge,>. För
utom de~s2. föredrag av dr. II. leddes 
rikt givande bibelstudier av rektor Rin
man. Missionsp2.stor Nilen höll en serie 
föredrag om Indien och undert. om 
Kina. 

Därefter gick min färd till Skåne. 
Först deltog j2.g i Ev. Luth. Miss.-Säll
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skapets i Malmö 3z:dra årsmöte. Det är 
ett rikt offerliv som rör sig bland dessa " 
vänner. I samband med mötet hölls en 
missionsförsäljning, som inbragte 6,400 
kr. Därjämte upptogs i kollekter över 
1,000 kr. Församlingen, som har 370 
medI. , underhåller, förutom sin egen 
predikant, en missionär i Kina och en 
i Zulu. Sedan gick färden till flera andra 
platser i Skåne, såsom Ystad, Simbris
hamn och Önnestad. På den sistnämnda 
platsen hade jag glädjen se en stor ung
domsskara samlad, som under den gångna 
vintern och våren vunnits för Herren. 
Det synliga redskap, som Herren an
vänt, är en ung man, som väntar att 
få gå ut till Kina som missionär. 

pi hemresan besökte jag några platser 
i Småland där Herren storligen upp' 
muntrade mig genom rika gåvor till 
missionen . 

Därefter gick färden till Ovanmyra i 
Dalarne, dit jag kallats att medverka 
vid missionsföreningens 40:de årsmöte 
Denna förening kom till som en frukt 
av den stora väckelse, som gick fram 
i socknen åren 1876-78. Det redskap, 
som Gud då använde, var socknens 
dåvarande kyrkoherde,Boethius. Un
der en lång följd av år har S. M. K. 
haft varmt hjärterum bland vännerna 
i Ovanmyra. Och så är det alltfort. Vi 
hade dyrbara dagar i Ovaornyra. En 
varm missionskärlek förmärktes och gå
vor som steg o till omkring 3,000 kr. 
(däri inberäknat en särskild insamling) 

" framburos på Herrens altare. 
Med tack för allt samarbete, all för

bön och all gästfrihet, sända vi missio
nens vänner en hjärtlig hälsning! 

N. H - Il. 

l öomjukhe tens 001 är en kristen sko((
fri {ör oen onoes pilar, ty oe((a är Oet enOa 
ställe, oit oenne ej kan knmma. 

. Rowlano Hill. 

FöR S. M. K:s BED} ANDE 
VÄNNER. 

Tacksågelseämnen. 

För ymnigt regn och goda skörde
utsikter i Kina, (sid. 175). 

För Guds Andes närvaro under stor
mötet i Ishi, (sid. 176). 

Guds beskydd över våra Kinarese
närer , (sid. 178). 

Böne- oeh tacksägelseämnen. 

Barnmötena i Ishi , (sid 175). 
Systrarnes arbete i Ishi , (sid. 175). 
Evangelisationsarbetet i Chiechow, 

(sid. 177). 
Guds Andes verk i Chingteo, (sid. 

177)· 
Hemarbetet , (sid. 181). 

Böneämnen. 

Om ett nytt mått av Helig Ande 
och kraft över allt v årt arbete , (sid. 
171 ) . 

Om väckelse i vårt land, (sid. 175). 
Den besatta kvinnan i Ishi , (sid . 

175): 
Anarkin i Shensi, (sid. 175). 
För f. d . lärarinnan Manao, (sid. 176). 
Att Gud må uppehåIla missionär Pol

kes krafter, (sid. 177). 

FRÅN SKILDA FÄLT. 

Svenska kyrkans mission. 

-Inom s\'enska kyrkans mission ble",'o förra 
aret 593 hedningar döpta. De hedna

kristnas antal utgjorde vid årsskiftet 28 ;410, 

fördelade med 7,256 pa Zulu, 93 på Rhodesia 
och 2 J ,061 p:l tamulmissionen. I 360 sko
lor ätujöto 15.470 barn och uuga kristen 
undervisning. :.\Iissionärernas alltal var 24 
manliga och 27 kvinnliga samt 19 missiouärs
hustrur. De infödda missionsarbetarna räk
nade 42 pastorer, 821 evangelister, lärare och 
lärarinnor samt 26 bibelkvinnor_ Utgifterna 
för denna mission i "hednavärlden gick under 
senaste räkenskapsaret till 695.405 kr. De 
infödda kristnas bi(lrag till församlings- och 
skolarbetet uppgick till 62,975 kr. 
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Ev. Fosterlands-Stiftelsen. 

Det gångna å ret har varit framgångsfulIt 
inte minst i ekouomiskt hänseende. Inkoms
terna ha uppgått till 1,025,271 kr., därav till 
löpande behov 833,5 I 5 kr. Den inländska 
missionen har erhållit 281,890 kr. och den ut
ländska 551,625 kr. Utgifterna ha varit för 
den inländska missionen 25 2,208 kr. och för 
den utländska 53°,955 kronor. 

Pil Stiftelsens missionsfält i Afrika och In
<lien verka 90 svenska och 284 infödda mis
slonsarbetare. Församlingsmedlemmarnas all
tal har under året m.inskat med 5 personer 
tiII 4,482. Barnhemmen äro 10 med 400 barn, 
indcstrianstalterna 3 med 53 manliga och 
51 kvinnliga elever och arbetare, skolorna TIO 

med 2,910 lärjungar samt 1,59 1 söndagsskol
barn. Under året ha 217 församlingsmedlem
mar upptagits genom dop, 81 ha 'avlidit och 39 
utesl uti ts. 

De Ungas Förbund, 

(Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens ung
förbund). Det gångna verksamhetsåret beteck
nas av framgångar på olika områden både 
inåt och utAt. De direkt till förbundet 
anslutna lokalföreningarna äro nu 566, var
a\' 31 nyanslntna under 'Iret. E n hel del 
föreningar samarbeta dock men förbundet 
utan att vara direkt anslutna, vadan hela an
talet beräknas uppgå till över 600. 

Medlemsantalet är omkring .\0,000 • . 
Inkomster och utgifter p <'t inländska mis

sionsavdelningen omsluta en summa pil. 24.423 
kr. och på utländska missionsavdelningen 
14,°31 kr. Häri ingå en del av de influtna gåvo
medlen, vilka tillsammans utgjort SI,411 kr. 

Svenska missionsförbundet 

har j å r firat sitt 40-ilrs jubileum. F örbundet 
kan uppvisa en snabb utveckling uI1l1er de 
gångna 40 aren och räknar ett medlemsantal 
på 102,220, fördelat på 17 distrikt. Samtliga 
iukomster under 40-årsperioden utgöra lz,650, 
814 kr., därav senaste 5-årsperiod 4,159,041 kr. 
Av yttremissionsmedlen ha 1,635,679 kr. givits 
för Kongomissionen och 758,777 kr. för ar
betet i Kina. Särskilt anmärkningsvärd är 
söndagsskolbarnens insats i hednamissionen. 
Deras bidrag ha stigit frå n Z0.45 1 kr. (åren 
1888 -189z) till 83,547 kr. (åren 19 13- (917)'. 
Ungdomens insamling för yttre missionen 
uppgick under de senaste 5 åren till 140,48 [ 
kr. 

Under den gångna tiden h a r Sv. M. F. ut
sänt [63 missionärer till Kongo, 59 till Kina, 
28 till Tnrkestan och 44 till andra missionsfält. 

Den utsända årsberättelsen ger vid handen 

att detta sällskap under sista å ret hatt en !>yn
nerI igen stor framgång. Tillgängarne vid årets 
början utgjorde icke mindre än 1,462, 556: 45, kr. 
därav i direkta missionsgåvor 758,439: 33 . kr. 
Inkomsterna under året hava överstigit ntgif
terna med kr. 156,526: 32. F örbundet har 
omkring 150 missionärer. 

Helgelseförbundet. 

Detta sällskap arbetar. på tvenne missions
fält, i Kina och Zulu. Av årsberättelsen fram
går att detta missionssällskap haft att glädja 
sig å t synnerl igetl goda inkomster. Zull1mis
sionen, som balanserar med 83,388: 34 kr. har 
vid räkenskapsårets slut 42: 741: 46 kr. i be
hållning, och Kinamissionen som balanserar 
med kr. 94,036: 49 har en behållning på kr. 
42 , 119: .19. 

I Kina har sällskapet 23 missionärer, 62 inf. 
medhjälpare, 8 huvudstationer, 20 bistationer 
och predikoplatser samt 696 nattvardsberät
tigade medlemmar. De infödda kristnas bi
drag utgjorde under året kr. 1,04°: 95. Under 
året hava 83 personer genom dopet npptagits 
i församlingen. j 16 skolor hava 257 gossar 
och '44 flickor mottagit undervisning. 

Den tyska evangeliska missionen under 
världskriget. 

En allmän överblick av d:r Schreiber visar 
a tt alla de 26 evangelis//Ct missionssällskapen 
fortsätta sitt arbete. Det sista krigs<lret flln
nos i44 Ihuvudstationer och 3,990 bistationer. 
Av dessa funnos med all säkerhet 587 llllYud
stationer och 2,553 bistationer vid slutet av 
år 1917. Antalet missionsseminarier har ned
gått frän 546 till [27, de europeiska missions
arbetarna hån 1,657 tilllA30. Av 1,2Il lllallliga 
arbetare voro 614 (51 proc.) och av de 219 
kvinnliga 155 (l! proc.) på sina poster. 389 
missionärer och missionselever gjorde krigs
tjänst, 283 i vapen, 86 vid sjukvården och 20 i 
annan anställning. 190 befinna sig ännu i fången
skap och [31 hava stupat. Totalinkomsterna 
i hemlandet belöpte sig till 7 miljoner 391,291 
mark, en nedgång sedan 1913 med 33 proc. 
Rörande inkomsterna ha 3 sällskap att anteckna 
en ökning, ett med ända till 74 proc. Alla de 
andra sällskapen ha en minskning varierande 
mellan 9 och 56 proc. 

Dessa tal erinra om stora förluster, men de 
vittna pa samma gång om att de tyska mis
sionerna ingalunda äro upprivna, något som 
är en mycket utbredd meninng Dessa tal äro 
ocksa liksom en underpant på Gnds trofasthet 
och hjälp för framtiden. 
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SEGERVISS T R O.M E D D E L A N D E T I L L 
S Y F Ö R E N I N G A R N E. 

O
M VAGORNA, OM HAVET, OM 

härskarens vrede rasar mot mig, så 

betyder allt detta för mig mindre än 
spindelväv. Visst äro vågorna många 
och stormarna farliga, men ändå frukta 
vi intet skeppsbrott, ty vi stå på en 
klippa. Havet må ' rasa. Det skall icke 
skaka klippan. Vågorna må bullra. Det 
skepp, där Jesus är, kan icke förlisa. 
Intet jordiskt kan ingiva mig någon 
fruktan . Döden? Han förer mig in i 
v'ilans famn. Förlusten av min egen
dom? Naken kom jag ur min moders 
liv, och naken skall jag vända åter dit. 
Job I: 2I. Landsförvisning? Herrens 
är jorden och allt, vad däruppå är. Falska 
anklagelser? Fröjden eder, heter det, 
när de säga allt ont om eder. Jag såg 
svärden, och jag tänkte på himmelen. 
J ag väntade döden, och tänkte på upp
ståndelsen. J ag såg lidande härnere, 
och jag räknade saligheterna däruppe. 
T)' den goda sak, för vilken jag kämpar, 
var rik nog att trösta mig, Jag blev 
bortsläpad, men detta var ingen skam 
för mig . Det gives endast en skam . 
Det är synden. Om ock hela världen 
utskämmer dig, är det dock ingen skam, 
så fiamt du icke utskämmer dig själv. 
Det gives blott ett förräderi: det egu8, 
samvetets. Förråder dig icke detta, så 
förråder dig ingen. 

]{rysost01n1.IS. 

Från statens Industrikommissions Klädkort · 
byrå har 'följande skrivelse utsänts: 

"Statens Industrikommission har beslutat 
giva missionsföreningar och andra välgören 
hetsföreningar ett sista tillfälle att, i den mån 
deras innehav av ransonerade varor icke redan 
försålts i enlighet med av kommissionen förut 
givna anvisn ingar, utan kort fritt försälja 
dylika varor. Förening, sorn önskar kOlllma i 
åtnjutande av nämnda förmån, har att enligt 
särskilt fastställt formulär insända ansökan 
härom till Statens Industrikommissions kläd
kortbyrå, däri fnin tillståndsbevis sedermera 
utfärdas. 

Som villkor· för erhållandet av dylikt till 
stånd gäller: 

alt försäljningen ovillkorligen skall vara 
verkställd senast den 30 nästkommande no
vember; 

att, därest de varor, vi lka föreningen önskar 
få fritt försälja , inköpts av fÖI'eningen, inköpet 
skall hava skett före ransoneringsbestämmel
sernas ikraftträdande den 14 april 1918; . 
. alt ma teriaiet till varorna e ller 'varorna . i 

färd igt skick skola vara skänkta till föreningen, 
eller också att arbetet med deras ' framstäl
lande skall hava utforts för föreningens räk 
ning utan annan kostnad för foreuingen än 
utgifter för tillbehor o . d. 

l'ppgift skall lämnas. varti ll lien gcnom för
säljningen uppkomna behallningcl1 skall an 
vänf1as. 0111 "föreningens inneliggande ~·aru· 
parti är särskilt stort, kommer detsamma 
möjligen icke till hela sin mängd att frigivns, . 
utan kommer begränsning däl'utinnal1 att ske. 
Vid s~idant förhallande torde ock vara lämp
ligare att söka på aunat s,itt fä lagret siJt, t. ex. 
till sjukhus eller' annan dylik inrättning, därom ' 
koulluissioncn fdru t meddela t. 

Stockholm den 9 nug. 1918. 
Statens 111-dustYikommission , H.ltidkortbyråll", 
I skrivelsen !tär o"an nämnt ·formulär rekvi 

reras fr[m Statens Industrikommissions kläd
kortbyrå, Stockhplm. 
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N:R 18. ARG. 23. 15 SEPTEMBER 1918. PREN.-PRIS l: 75 

HERRENS 

H
ERREN TVINGAR1 INGEN. MEN 

. han kallar den, som han ärnat till 
sitt höga uppdrag. Han upplyser honom. 
Han låter honom förstå att han kalla.s. 
Han ställer fram för honom ämbetets 
härlighet och allvar. Han inbjuder ho
nom. Han beveker honom ljuvligt: 
Dig vill jag sända. Du får bli min bud
bärare. Dig vill jag utkora. Men försaka 
dig själv: din egen vilja. din egen v"in
ning. tmktan efter befordran och fram
gång i denna världen. Tag ditt kors. 
Följ mig. Jag vill vara din sköld, och 
din lön skall bliva mycket stor. (I Mos . 

15 : I, 2 Mos. 3 och 4, Es. 6: 8, Joh. I: 43·) 
:Med den bevekande inbjudningen föl

jer ock kraft att lyda. Men intet tvång. 
Det står den kallande fritt att gå sin 
egen väg, göra emot Herren. Väljer han 
det senare, gäller om honom Henens 
ord: Om han undandrager sig, skall 
han icke behaga min sj,äl (Ebr. 10: 38, 
2 Mos. 4: IJ, :[4, J ona I). Då är en evig-

KALLELSE. 

hetsförlust gjord, som icke står att värde
sätta. Men det är möjligt att i Herrens 
kraft svara som Jesajas : Här är jag, 
sänd mig, Jes.6: 8. Den, som så anta.ger 
Herrens kallelse, ha.r mottagit ämbetet 
ur ,Herrens hand. Han får med äm
betet utrustningen i nåd, ljus , kraft, 
Ande, välsignelse . (2 Mos. 4: 12, 15, 

Josua I: 5-' 9, J 0113. 2, Apg. 2.) Den, 
som Herren sänder skickliggör han även . 
Den, Som Henen väljer till sitt redskap, 
utrustar han ock. 

Avgörelsen' för ämbetet måste bliva 
en den a.1lvarligaste sak med Herren. 
Ambetsstiftaren själv. Den avgörand~ 

ämbetsexamen håller han. På kärleken 

till hcnom hänger utgången. J oh. 21: 15 

ff. Det rätta. prästhrevet är alltid »ett 
Kristi brev», skrivet av honom i hjärtats 
grund, icke med bläck, utan med levande 

Guds Ande. . Jfr. 2 Kor. 3: 3. 
Uj' »Lokalförsamlingen» av kyrkoherde 

L. M. Engström. 
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FRAN REDAKTIONEN. 

De. or~liga för~ållande~a i Kina... ~s-
slonår Berglings gnpande skildnng 

av laglösheten i Shensi, ger oss en livlig 
inblick i det obeskrivliga osäkerhetstill
stånd, som nu råder i Kina,. och manar 
till allvarlig förbön. Må vi ej glömma 
kämparnf' därute! 

J7tiii~or till fältet kunna ej utsändas 
i år. Men missionärernas vänner kun
na, om de så önska, i stället för saker 

. sända dem penningar. Med glädje 
förmedlar expo sådana gåvor ' ditut. 

. Våra leder har glesnat. Som synes 
av ett meddelande på ett annant ställe i 
tidningen, hava flera av missionens 
trogna vänner och medarbetare nu 
fått ingå i sin Herres vila. Give Her
ren att andra, som han kallar där
till, må träda i dessas ställe! Och ' må 
vi bedja för de anhöriga, som stå' 
sörjande. 

Missionens höstmöte kommer vill Gud, 
att hållas i Stockholm i Betesaakyrkan 
söndagen den 29 sept. Vid f. m. möte 
kl. II, som inledes av överste Dillner, 
talar dr Karl Fries och rektor J. Rin
man. Kl. 6 e. m. samma dag, forts. 
mötet med korta anföranden av flera 
talare, meddelanden från fältet och 
gemensam bön. 

Bönemötena i Betesdakyrkans lilla sal 
om tisdagarne kl. 7, ocb på expeditio
nen om måndagarne kl. halv 7 taga 
omedelbart efter höstmötet sin början. 
På det hjärtligaste inbjudas missionens 
vänner att i denna oroliga och- skickelse
digra tid taga verksam del i dessa möten . 

EN~ HERDERESA I.LAGLÖSA 
~TIDER. 

A v ' Robert Bergling. 

1. 

DET ÄR MED TANKE pA DEN 
laglöshet och anarki, som upp

stått i Kina efter revolutionen och 
republikens upprättande, och som allt
sedan härskat och härskar i ett stort 
antal av Kinas 24 provinser, framför ' 
allt i vår egen, som det följande ned
tecknats. . 

'" 
För någon tid sedan drog jag sö

derut från Hoyang på en herdetripp. 
Rövareband, lägrade runtomkring sta
den, hade länge hindrat mig från att 
göra denna färd. Då jag lyckligt och 
väl kommit över en djup dal, fick 
jag se närmare 300 rövare rida fram 
nere i dalen. Till all lycka vände de 
snart norrut, medan jag fOrtsatte 
söderut. 

Till den första och andra utstatio
nen, som jag besökte, kommo de se
dan jämt ett dygn efter mig. Båda 
stationerna plundrades delvis. Till 
den tredje utstatiorien, som jag äm
nat besöka, vågade jag ej fara, ty 
under vägen fick jag höra, att en av
delning av storboven Ko-chiens band 
hade slagit sig ned just i den köping, 
där nämnda station var belägen , 
och där plundrat och mördat. På 
den fjärde utstationen stannade jag 
blott en dag, ty dels voro ryktena i 
omnejden så . vilda, att jag ingenting 
kunde uträtta, dels befarade jag, att 
man hemma i Hoyang allt för mycket 
skulle oroa sig för min skull. Kom
men till en köping på hemvägen, fann 
jag butikerna stängda. . Köpingen 
hade natten förut plundrats, och in
vånarna stodo däri~'grupper och bara 
såga på varandra. 
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J ag fick även höra, ad: i en by 
3 km. därifrån hade kvällen förut en 
ryslig plundring och hemska mord för
siggått . Just i en grannby i närheten 
ha vi tre församlingsmedlell).mar och 
andra intresserade, och så beslöt jag 
att gå dit för att se, hur det stod till 
med dem . Deras hus var fullt av 
flyktingar från den härjade byn. Ingen 
hade heller natten förut sovit en blund. 
Männen .hade gått på vakt i byn, 
och kvinnorna och barnen hade till 
bringat natten ute på åker och äng 
och i hålor. 

J ag stannade över natten, efter att 
ha predikat för en uppskrämd skara. 
Vi .beslöto att gå till sängs och sovo 
alla gott. Påföljande morgon efter 
morgonbönen gingo vi, en stor skara 
i sällskap, till den andra blott ett par 
stenkast därifrån belägna_ byn. 0, 

så där såg ut, och huru nervös den 
arma befolkningen var! Omkring IS 

lik såg jag ligga badande i sitt blod. 
Ett lo-tal andra hade redan körts 
bort till andra byar , dit de hörde . 
I en ståtlig gästsal voro liken ef
ter 3 fina herrar inburna. De lågo 
i de blodiga sidenkläder, i vilka de 
stupat. Alla de döda voro genom
borrade av flera kulor. Tre unga 
män voro sårade, och jag lovade 
att ditsända en man för att sköta 
om dem. 

Så kom jag hem, och de våra tac
kade innerligt Gud, som fört mig 
lyckligt åter. 

Under hela denna resa hade Ko
chiens bovar antingen varit hack i 
häl efter mig eller ockl:dragit fram 
strax före mig. . , ; ~orts.) 

HERRENS ÄNGEL~ SLAR::!SITT LAGER. OMKRING DEMI :lS0M 


FRUKTA.{HONOM,: OCH HEI<RIAR DEM. 

, PS. 34:.8. 

ISSI( ~ AREN;~ FRANCOIS COILLM LARD (t 1904) blev på en resa 
tillika med sin karavan omringad aven 
skara vilda hedningar. Des~a fordrade 
så och så många säckar krut . så cch 
så många bössor. Eljest skulle alla dö
das. C:s manliga följeslagare ville med 
vapenmakt driva vildarna tillbaka. Sär
skilt ömmade de för sina kvinnor och 
barn. Men Coillard~ säger : »SätteD~edert 
förtroende till Glid. De, som äro med 

B:R E V A V D E L N I N G E N. 
(Forts. på fru Hilma Tjäders brev.) 

Från Chingteo fortsatte vi färden 
till Dsiang och anlände dit fredags
kvällen den I9 april i sällskap med 

oss, äro~ .f1era än de, som äro med d(m. 
Vildarne gjord.e sig r(do att sätta sitt 
hot i verkställighet. C. å sin sida be
faller sig cch de sina i Guds beskydd. 
Han Jåter så karavanen ~ätta sig i rö
relse. som om intet hänt. Hans väld'ga 
tro kommer icke på skam. Varje an
grepp, varje hinder~ntebliv'er. Den vil
da skaran står ~om träffad av förlam
ning. 

mm man, som VI sammanträffade 
!!led på .middagen i Uangt~uen, i 
aldste Chmgs hem, där vi i förbi
farten bevistade ett litet trevligt bröl
lop. De två följande dagarne var 
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det möte i Dsiang. Guds rika nåd 
kom oss även då till del. Utom den 
civila befolkningen deltog o här en 
del soldater och deras befäl i mötena. 
En avdelning soldater på flere hundra 
man är nämligen förlagd i staden 
på grund av befarade rövareanfall. 

På söndagen den 21 april var det 
dop, det törsta i Dsiang*. Fem män, 
därav två från Chiehchow, och en 
kvinna mottogo det heliga sakramen
tet. Dopakten förrättades på en 
vacker, trädbeväxt plats nära ber
gets fot, omkring 2 km. från staden . 
En källåder hade där bildat en stor, 
rund bassäng med klart vatten . Ett 
par hundra personer kantade dop
platsen. En högtidlig stillhet rådde, 
allt var så ljuvligt och gott. 

Henrik reste hem dagen därefter, 
men vi andra stannade kvar för att 
hälsa på i· de kristna hemmen i by
arna däromkring och därunder söka 
»stärka lärjungarnes sj älan). Först 
reste vi till steppen österut, som nu 
av invandrande nybyggare förvand
lats till bördiga sädesfält . Flere fa
milj er där förklarade sig sistlidne vin
ter vilja tro på den sanne Guden. 
Vi ha sedan dess besökt dem åt
skilliga gånger. De flesta äro mycket 
fattiga och alla mycket okunniga. 
Nu hade de brått att vattna sitt 
vete, men några kommo dock till
städes och lyssnade stilla och upp
märksamt till Herrens ord . 

Vi hade slagit oss ned utanför deras 
lilla skollokal, den enklaste jag nå
gonsin sett. Det enda tilldragande 
var de stora, vackra bibelspråken 
på väggarne. På lärarens bord lågo 
bibel och sångbok. Där fanns ock 
en tuschplatta, penslar och en trevlig 
tekanna. I ett hörn hade den an
språkslöse skolmästaren inhägnat 
sin bädd, en riktig liten bur av bambu
spjälor, överklistrad med papper. Det 

• De kristna där ha alla döpts i Chiehchow 
förut. 

såg så komiskt u t, men han var nöj d 
åt sitt näste, och det är huvudsaken. 
Eleverna, 8 till antalet, om jag min
nes rätt, hade gått hem för att äta 
middag. Om en stund kom f. d. 
evangelisten Chin och bjöd oss hem 
till sitt. Han har köpt jord och byggt 
sig en liten stuga därborta. Dit sam
lades flera kvinnor, och återigen fingo 
vi framföra vårt härliga budskap. 

Efter en vederkvickande måltid 
reste vi en f j ärdingsväg längre bort 
för att hälsa på en gammal vän , 
89 år, som i sin enfald kommit till 
tron, ett påtagligt bevis för att de . 
fåkunniga icke behöva fara vilse. Hon ' 
låg utanför sitt skful och vilade ' på 
marken, då vi komrno, men var snart 
på benen, hjärtans glad åt att se oss. 
Jag frågade, om hon mindes Herren 
Jesus. Ja, det gjorde hon. Beder ni, 
frågade jag vidare. - J a. - Vad 
säger ni då l - Himmelske Fader, 
förbarma dig över mig! Herre J esus, 
fräls mig, och låt mig få leva i him
melen . - Skall icke han, som hörde 
rövarens bön, även höra denna fat
tiga kvinnas bön? Vi gjorde en titt 
in i skjulet. 0 , vilken torftig boning! 
Men jag kan ej skriva om allt denna 
gång. Måhända jag återkommer till 
den gamlas historia längre fram. Vi 
skildes åt med en varm, lång omfam
ning kanske fö r att aldrig mera mö
tas under pilgrimsfärden. Må vi då 
mötas i Fadershuset däruppe! _ 

Vid hemkomsten - vi hade näm
ligen vårt huvudkvarter på missions
stationen i Dsiang - träffade vi 
en man från Chingteo-trakten, som 
kommit den långa vägen för att få 
tala mera med oss om J esu lära. 
Hans historia är mycket märklig, 
men jag vill spara den tillsvidare. 

Nästa dag foro vi till byn U-ien 
och hade där en riktigt kär stund 
med några vänner. Äldste Ching 
var med och mannen från Chingteo 
också. Sedan vi ätit en god middag, 



15 September 1918 . KINA-MISSIONSTIDNlNGEN. 

begåvo vi oss till en grannby, där vi 
fingo tala till en hel skara hedningar. 

Onsdagen d. 24 april återvände 
vi till Chiehchow och gästade under 
vägen en hel rad hem, där Herren är 
känd. Kärt var det att vid kvällens 
inbrott komma tillbaka till egen härd. 
Min käre Henrik bj öd på finaste 
sparris från vår lilla täppa samt 
gröt och mjölk, som smakade för
träffligt. 

Illnan jag slutar, måste jag berätta, 
att Herren hämtat hem sitt trötta 
barn, mor lang, den första döpta 
kvinnan i Chiehchow. Den 23 jan. 
kl. halv 8 e. m. avsomnade hon i frid , 
85 år gammal. Hon hade länge varit 
klen och längtade att få avlägga 
resdräkten. Många följ de henne till 
graven. Alla skolgossarne, med vitt 
band om armen, gingo främst i pro
cessionen med sorgbehängd fana. Det 
är så tomt efter henne. De samlas 
hem en och en. Snart är det kanske 
min och din tur. 

Den I maj började ett efterlängtat 
regn falla, som fortfor i två dygn. 
Folket har nu brått att så sin bomull. 
Henrik står färdig att resa till Ching
teo p å månadsmötet i morgon. Han 
förenar sig med mig i varma häls
ningar till eder alla. Ett hjärtligt 
tack till de kära vänner, som ihåg
kommit oss med julklapp. Må Herren 
löna :eder! 

Eder i Jesu kärek 
"" Hilma Tjäder,' 

I öbmjukhetens bal äl' en kristen skott
fri för oen onbes pilal', ty betta äl' oet enba 
ställe, bit benne ej kan komma. 

Rowlanb Hill. 

Från fröken Ingeborg Al(zell, som ensam 
arbetar på utstationen Siaoyi, ha vi mottagit 
följande uppmuntrande brev. dat , den 18 april: 

Kära vänner! 

,)Jag vill ojjra jublets ojjer, 
jag vill sjunga till Herrens äl'a och 
lov säga Honom .}. 

Ps. 27: 6. 

DENNA VINTER OCH VAR HAR 
Gud på ett särskilt sätt väl

signat vårt arbete både vid bybesök 
och kurser i Huaehow . och Siaoyi. 
Därför ville jag så gärna berätta 
litet om, vad Gud har gjort, för att 
ni alla skola få instämma i tack och 
lov .till Gud. 

Vid kinesiska nyåret försökte vi 
i Siaoyi göra vår lilla insats i den 
evang'elisat·ionsvecka, som nu årligen 
återkommer i de kinesiska försam
lingarna. Under veckan 17-24 febr. 
besöktes omkring 50 byar (somliga 
fingo flera dagars besök) av 18 brö
der och systrar, vilka i regel gingo 
ut två tillsammans. För somligCl var. 
detta deras första försök att vitt
na om Gud, och med strålande 
ansikten berättade de om sina erfa
renheter. Ganska många bestämde 
sig för att »studera läran» . Utom dessa 
18 frivilliga arbetade ju alla anställda: 
evangelist, portvakt, bokförsäljare och 
bibelkvinna. Vi hade också evan
geliska möten i tre dagar, då kapellet 
var fullsatt med åhörare. Strax efter 
evangelisationsveckan hade vi läs- och 
bibelkurser, först i Huaehow och se
dan i Siaoyi. Den politiska oron 
och de ständiga rövareanfallen hind
rade flera att komma med, men det 
var ändå 14 kursdeltagare i H. och 
10 i S. Guds Ande var förnimbart 
nära och verkade kraftigt ibland oss . 
J ust efter kursen hade vi månads
möte i Siaoyi, då elva personer er
kändes som »sökare» efter att längre 
eller kortare tid hava besökt mötena 
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och läst kursen för sökare. Av dessa 
voro åtta stycken, därav sju kvin
nor, från Renby, där vi i slutet av 
nov. hade tre dagars tältmöten. De 
övriga tre voro från Siaoyi. Vad 
som är särskilt uppmuntrande är, 
att av dessa kvinnor äro flera besläk
tade med kristna familjer. Av de tre 
sökame från staden är en »stora sys
ter Li», som blivit nämnd både i 
»Stj äman» och i »S . L.». Hon har 
flera år trott på Gud men fått lida 
mycket hån och smädelse.· Hennes 
man har i flera år studerat vid uni
versitet i Amerika och väntas hem 
i sommar. Gud har steg för steg öpp
nat vägen för ·vår kära syster Li, 
och svärmodern såväl som modern 
tillåta henne besöka mötena, ja , kom
ma sj älva med någon gång. 

De två manliga sökarna från sta
den ha kommit till tro genom bönhö
relse. Herr Ma, en .50-55 års man, 
låg svårt sjuk, och de kinesiska lä
karna förklarade, att det var hopp
löst. Sykvinnan I , som brukade 
hjälpa fru Nia med sömnad, och en 
granne Chang (bägge varma kristna) 
blevo då ombedda att bedja för hr 
Ma,och medan de bådo, kom en märk
bar :förändring över den sjuke. Efter 
några dagar kunde han besöka guds
tjänsten , och det har han sedan tro

.. get gjort under flera månader. Men
satan släpper ej bytet så lätt. Det 
kom en prövning för hr Ma: 'På grund 
av oroligheterna sökte myndigheterna 
utpressa av honom en extra skatt 
på 750 kr. Då han saknade pängar 
vände han sig till oss och bad, att 
vi skulle lägga ett ord för honom hos 
vederbörande, men den enda trösten, 
han fick , var, att vi ej blandade oss 

sådana saker utan endast kunde 
bedja för honom. Missräknad och 
nedstämd gick han hem, men trös
tades och uppmuntrades av sina två 
förebedjare. Och så blev det åter 
bönekamp i några dagar. När sedan 

skatten ånyo infordrades, hade myn
digheterna, utan någon synbar an
ledning, sänld sin begäran till om
kring 75 kr. Det var ett tydligt svar 
på bön, och det blev också tacksä
gelse. 

Den andre sökaren, herr Uh, är 
god vän med hr Ma, och genom sitt 
ständiga umgänge där i hemmet har 
han mottagit djupa intryck av Guds 
kärlek och makt och därför beslutat 
sig för att också tro på Herren. . 

Det är nu snart ett år, sedan vi 
började syförening i Siaoyi. Fastän 

. det endast är två eller tre kvinnor, 
som kunna komma med på symö
tena, har det dock varit så uppmunt
rande för oss alla att se, hur »Gud 
har främjat våra händers verk». Kvin
norna äro också så glada över, att de 
få hjälpa till på detta sätt, då de ej 
ha råd att giva pengar. Den lama 
fru Chao broderar för syföreningen, 
där hon ligger på sin »kang», på ons
dags e. m. , då vi samlas. Kvinnorna 
från landet giva också gåvor av 
olika slag. Aven i Huachow ha vi 
syförening, men där bo alla kvinnorna 
på landet och kunna ej samlas till 
symöte, utan var och en syr i sitt 
hem. 

J a, detta är nu i all enkelhet några 
av våra tacksägelseämnen. Givetvis 
finnes det ock många böneämnen, 
men med detta brev ville jag särskilt, 
att.~ni skola hjälpa oss att tacka och 
prisa Herren. . 

Med varma fridshälsningar till kända 
och okända vänner från i Herren 
tillgivna 

Ingeborg Ackzell. 

i 
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FÖ RIS. M. K:s BED} ANDE 
VAN_NER. 

Ta~ksägelseämnen. 

Att Gud så underbart beskyddat 
missionärerna mitt under all laglös
het, (sid . 186). 

För framgångarne i Siaoyi, (sid. 189). 
De två som kommit till tro genom 

bönhörelse, (sid. 190). 
För de medarbetares trogna tjänst, 

som nu fått hembud, (sid. l191). 

Böne- och tacksägelseämnen. 

Att dop för första- gången förrät
tats i stadenlJsiang, (sid. 188). 

För evangeIii verk bland nybyg
garne, (sid. 188). 

Den 89-åriga gamla kvinnan, 
(sid. 188). 

För syföreningen i Siaoyi, (sid. 190). 

Böneämnen. 

Att Herren alltfort må hålla sin 
. skyddande hand över missionärerna. 
Att laglösheten må kunha stävjas, 
(sid. 186). 

För våra medarbetares efterläm
nade, (sid .. 191). 

För höstmötet och hemarbetet, 
(sid. 186). 

MEDARBETARE SOM FATT 
HEMBUD. 

~Ty Lammet, som är j mitt for tronen, 
skall vård a dem och leda dem till levande 
vattenkällor, och Gud skall avtorka alla tårar 
från detas ogon.» 

UNDER DEN GANGNA SOMMA
. ren har Gud kallat hem flera av 

våra. trogna vänner och medarbetare. 
Det har blivit stort tomrum efter dem, 
och vi behöva bedja om att deras plats 
i ledet blir fylld. Nu ha de fått gå att 

göra tjänst inför tronen, på hvilket sätt 
känner endast Gud, men åt oss, kära 
syskon, som ännu äro kvar härnere 
arbetet, hava 'de lämnat många dyrbara 
både plikter och minnen, jag skulle vilja 
kalla det vårt arv. Gud give oss nåd att 
rätt förvalta detsammai 

* 
I en trakt av Småland, ej långt från 

Hvetlanda. bodde två av dessa, som 
nu fått hembud. Den ene var J. P. 
Karlsson, Edderyd. Vår vän, som cn 
lång tid varit klen, har många gånger 
givit dyrbara bidrag till missionen, och 
hans hem har så kärleksfullt varit öp
pet för Herrens vittnen. Senast kort 
efter jul rämnade han en summa till 
kapellbygget i Honanfu. Redan då 
kände 'han, att tiden härnere för honom 
icke kunde bli så lång. Nu ha bans kära 
lagt »Evighetsblommor» på hans grav. 
De sakna djupt sin make och fader mcn 
glädjas i hoppet om återseende en gång. 
Det är gripande att läsa deras brev: 
»en blomma, som ej vissnar, på pappas 
grav», ha barnen skrivit. Nog är det 
stort att få sådana medel för arbetet, 
och vi vilja hoppas att många av våra 
vänner förena sig med oss i bön, att 
dessa blommor må växa och utbreda 
sig OQh bliva till rik välsignelse för tid 
och evighet . 

* 
Fröken Hulda Lagerqvist i Ekenäs, 

var den andra smålandsvännen. Hennes. 
minne står så ljust för oss alla. Breven, 
hon skrev till oss, kommo alltid till upp
muntran, kärleksfulla och trosfriska som 
de voro. En vän, som stod henne nära, 
har skrivit om hennes sista tid härnere, 
och det låta vi nu gå vidare till S. L:s 
läsa.re; det är mycket dyrbart. »Jag 
hade förmånen att få dela så mycket 
med vår kära syster Hulda Lagerl(vist 
de två sista åren. Genom Guds särskilda 
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ingripande fick hon sitt liv på jorden 
fö:därigt med två år. år rika för Gud. 
Efter ett stort lidande blev hon genom 
trons bön (J ak. S: I4, IS) rest från sjuk
bädden. O, vad hon tackade Gud för 
dessa två år! Detta fortsätter hon helt 
visst med även däruppe i de eviga hyd
dorna, när hon får välkomna den ene 
efter den andre, som vunnits genom 
henne, därför att hon odelat ställde sig 
till Guds förfogande . Som en frukt av 
hennes kamp i bönevrån skola de kom
ma även från Sinims Land. Så inner
ligt dyrbart var det att få dela hennes 
glädje, när hon förra året samlade ihop 
till en bibelkvinnas underhåll. Nu i 
våras, icke så långt före hemförlovningen, 
talade hon om för oss vid det sista sy
mötet hon var med på, att hon även j 
år börjat samla till en bibelkvinnas 
underhåll. Hon frågade oss då, om vi 
ville vara med om att bedja Gud om 
300 kr., då det nu är tre gånger så dyrt 
i Kina som förr. Denna hennes bön är 
nu besvarad. »Med underbara gärningar 
bönhör du oss, du vår frälsnings Gud.» 
Så talar hon ännu, fastän hon är död. 
Sista aftonen, bon levde, var· jag hos 
henne. Hon var då så klen. att hon icke 
orkade tala, men då jag läste ett bibel
ord, slog hon upp ögonen och frågade: 
»Tror ni jag får gå hem nn?» När det 
blev klart för henne, att så var, knäppte 
hon sina händer och sade: »Är det san
ning. att du är här, min dyre Frälsare.» 

* 
Under många år har fru Hl1l-da Hultin 

från Finspållg stått vår mission nära . 

För' tidningen och kalendern har hon 
troget arbetat år efter år. Saknaden är 
kännbar dter sådana vänner, men för 
var och en, sem Gud hämtar, bindas 
ju banden starkare emellan oss och hem
met därovan; »kärleken upphör aldrig.» 

* 
KyrkJherde P. A. Bodorff, Halltorp, 

har också i många år varit missionens 
vän och tillika dess ombud.. Med tack
samhet ihågkomma vi hans vänliga brev 
och allt det intresse, han visade för ar
betet. Varje år kommo genom kyrko
herde BodOl'ff kärleksfulla bidrag till 
missionen. De sista åren voro visst kraf
terna m ycket små, och nu har också 
denne Herrens tjänare fått hembud. 

Annu en gammal vän till mlSSlOnen, 
fabrikör · A. Hesse, Norrköping. har i 
dessa dagar fått sluta sin jordevandring. 
Han var nära förenad med S. :NI. K. 
Under flera år val' hans dotter missionär 
ute i Kina ...Hans krafter ha varit mycket 
nedsatta under de senare åren, men all
tid följde han missionsarbetet med in
tresse och kärlek. V i tacka Gud för allt, 
denne vän fått Vara för missionen, och 
bedja honom hugsvala de kära, som nu 
stå sörjande vid hans bår. »Gud är- 'en 
Fader över allt, vad Fader heter i him
mel och på jord.» 

Frid över dessa vänners 'minne! 
L. B. 
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»1 S K O L E N V A R A M IN A V 1 T T N E N». 

Föredrag av missionär Nath. Högman i K. F . U. M:s hörsal, Stockholm, 

vid S. M. K:s årsmöte. 

Apg. I; 6-II. 

Det är också p å det sättet men 
endast så, som vi sättas i stånd att 
verkligen bliva vittnen. Vi kunna 
väl predika, möjligen organisera ar
betet, vi kunna resa ut till missions
fältet, men ingen blir missionär blott 
genom detta. Man blir mISSIOnär 
endast genom Andens besegling. En
dast genom Anden är det, vi kunna 
bära vittnesbörd, ett verkligt, le
vande vittnesbörd om vad VI sett 
och hört. 

I samband härmed tillåter jag mig 
berätta en händelse från ett besök 
på ett av Kinas heliga berg. 

En sommar, då jag vistades där
uppe, kom en affärsman också dit 
för att söka litet svalka undan som
marhettan . Han var en djupt sjun
ken mällniska, som låg under för 
dryckenskapens och opierökningens 
förbannelse och andra hedendomens 
styggelser. Däruppe på berget kom 
han i beröring med oss, och vi talade 
med honom om Jesus och frälsningens 
väg, Men där funnos också några 
avgudapräster, taoister, som sökte få 
honom under sitt inflytande. De 
började disputera med honom i reli
gionsfrågor och sökte överbevisa ho
nom om' att vår lära vore en irrlära, 
men att de hade den rätta läran, 

II. 

och att han icke skulle tro på oss. 
Då säger mannen en dag till dessa 
hedniska teologer: »Jag kan inte 
disputera med er och icke överbe
visa er eller reda ut några läro begrepp. 
Om den främmande läran är en irr
lära kan jag inte säga, men vad jag 
sett är, att den missionär, som för
kunnar den , är en god människa.» 
J ag har ofta tänkt på detta vittnes
börd. Den mannen hade fått ett så 
starkt intryck: av missionärens liv, 
att det icke var möjligt att taga bort 
det ens med den argumentering, som 
dessa avgudapräster sökte använda. 

Vad vi säkerligen alla behöva i 
våra dagar, är just ett Andens ut
gjutande över hela vårt arbete hem
ma och ute på fältet , en välsignelsens 
tid från Gud. Och jag ville lägga 
detta på alla missionsvännernas hjär
tan. 

Vi hava hört så dyrbart av den 
föregående talaren, hur det lönar sig 
att vara ett vittne för J esus, och 
under gårdagen, hur enkelt det är 
att gå de törstande till mötes med 
vatten. 

J ag minns en händelse från Kina, 
som belyser detta. 

En av våra nu hemgångna evan
gelister, Fann, berättade mig en gång 
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om sin omvändelse. Det var gripande 
att lyssna till den enkla berättelsen 
om det stora under, som hade skett 
med denne man. Han hade, även 
han, varit djupt sjunken i heden
domens laster ocb styggelser, låg un
der för opiebegäret och livnärde sig 
genom att på marknader utföra varje
handa konster. Han var just på väg 
till en stor marknad och hade i sitt 
sällskap en likasinnad stallbroder. Me
dan de vandrade vägen fram över 
den lilla bergsstigen, säger vännen 
till honom: »J ag hörde häromdagen 
något mycket märkligt. Jag har 
varit i Shansi och hörde där berättas 
om en, som heter Jesus. Det sades, 
att denne Jesus kan hjälpa människor 
i all nöd, t. o. m. befria från opie
begärets makt.» - »Vem är denne 
Jesus ?» frågar Fann. - »Det vet 
jag inte.» - »Men du vet väl, om 
han är kine;; eller europe?» - Nej, 
det visste han inte. Så gled samtalet 
in på andra frågor, och snart började 
solen sjunka i väster. De båda män
nen påskyndade sina steg för att 
hinna fram till staden, innan det 
bleve mörkt. Medan de hastigt vand
rade framåt, kom plötsligt opie
begäret över Fann. När detta begär 
kommer över en stackars opierökare, 
draga sig benen tillsamman, och orga
nismen vägrar att göra tjänst. Han 
blir totalt maktlös och måste ha 
opium, om han skall kunna utföra 
.något vidare. Fann sjönk tillsam
man vid vägkanten och låg där all
deles hjälplös. Vännen betraktade 
honom och tänkte på det kinesiska 
ordspråket: »Mörkret är tjuvars, rö

vares och vargars tid.» Så såg han 
på honom än en gång och gick d~rpå 
sin väg. Där låg nu Fann ensam. 
Han visste, att det kinesiska ord
språket talar sannt. lvI:en nu kom 
han att tänka på, vad han hört, och 
så kröp han upp på sina knän, böjde 
sig, såsom han brukade göra i avguda
templen, slog pannan tre gånger mot 
marken och bad: »Jesus, jag vet inte, 
o m d u finns till, och om d u kan göra 
detta, som jag har hört. Men om du 
finns, och om dn kan, så hjälp mig, 
hjälp mig, hj älp mig!» När han hade 
bett den bönen, erfor han det under
bara, att en. ny kraft strömmade in 
i hela hans varelse. Han kunde resa 
sig upp och stå på sina ben. Det 
var, tyckte han, som hade han kom
mit in i en annan värlct. Så fortsatte 
han sin väg framåt . Men han hade 
icke gått synnerligen långt, förrän 
samma vanmaktskänsla åter kom över 
honom. Då måste han ännu en gång 
knäböja på den lilla gångstigen för 
att bedja samma bön, och ännu en 
gång fick han erfara sanningeh av · 
att den uppståndne lever, och att 
var och en, som åkallar Herrens namn, 
skall varda frälst. Tre gånger, in
nan han kom fram till staden, måste 
han på det sättet böja sina knän, 
och tre gånger fick han erfara bön
hörelse. Men med denna erfarenhet 
var han likväl okunnig om vad Jesu 
efterföljelse innebar och fortsatte sitt 
gamla liv. En tid efteråt, när han 
passerade en av våra missionsstatio
ner, fick han se ett plakat utanför 
på vägen. Han ställde sig att läsa 
det. Plötsligt ryckte han till. Han 
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hade funnit tvenne skrivtecken, som 
förbonom hade en underbar klang, 
de två skrivtecknen: »Ye-Su». Han 
gick in, träffade missionären och frå
gade: . »Känner ni en, S0111 heter 
Jesus, och kan ni tala om för mig, 
vem han är ?» Han behövde icke 
vä nta länge. Som en mogen frukt 
föll denne man i Frälsarens armar. 

När han på tempeltrappan uppe 
på berget berättade mig detta, var 
han en evangelii förkunnare i Tung
chow!u-distriktet. Nu är han hemma 
hos Gud. - Bevisar inte denne mans 
omvändelse, hur väl det lönar sig 
att arbeta på detta fält. Det står 

moget till skörd. Som ett enda litet 
halmstrå synes mig det vara, som 
denne man hade hört, jämfört med 
de rika tillfällen, vi hava här hemma. 
Och ändå blev det en själ till fräls
ning. 

Låtom oss förena oss i bön om ett 
nytt mått av Helig Ande över oss 
alla, att vi i sanning bliva Jesu vitt
nen, och att hela vår församling i 
Kina med alla dess ledare, missio
närer och infödda, må bliva ande· 
fyllda' vittnen, som vinna själar för 
Jesus och göra hans namn allt mer 
käntl Amen. 

PROFETEN JESAJA OCH VAR TID. 
Av Nath. Högman . . 

VIII. 

3. Inre anarki och laglöshet. 

NDLIG FÖRTVINING, LIVLÖSA formalism, öppen gudlöshet - sådan 
var den utvecklingslinje som profeten 
redan i första kapitlet såg och varnade 
för. När profeten i forts. ställE'r folket 
till doms, utvecklar han blott denna 
grundanklagelse i detalj och visar hurD
som avfall från Gud skapar håg för världs
liga förbindelser och hednisk kult, leder 
till högmod och människoförgudning samt 
slutar i anarki och laglöshet. · Detta 
är ju ett högaktuellt ämne för vår tid. 
Aldrig har väl anarki och laglöshet här
jat mera fruktansvärt än nu. Vi be
höva blott tänka på våra båda grann
länder i öster. Och de skildringar från 
Kina, som förekomma i vår tidning, 
visa oss en den mest hj ärtslitande bild 
av ett folk i anarki. Vad som sålunda 
börjat i dessa länder torde obönhörligen 
komma över land efter land, så framt 

folken och dess ledare ej snart lägga 
ned sina vapen och böja sig för Frids
furstens vi.1ja. 

Det torde vara föga beaktat, att 
anarki och laglöshet egentligen är en 
gLtdsdom, en syndaflod. När allt är 
moget därför och fördämningarne brustit 
kommer anarkin som en störtflod och 
sopar allt med sig. 

Låt oss uppmärksamt betrakta det 
3:dje kapitlet. I v. v. 1-3 beskrives 
huru allt det som folket, med förbigå
ende av Herren Zebaot, satt sin lit till, 
tages ifrån dem. Allt det, som högmodet 
i sin sj älvsäkerhet och människodyrkan 
byggt uppå, brister, sopas bort. Ur 
samhällsbyggnadens spillror växer en 
ny regim fram. Barn och kvinnor råda 
över statens angelägenheter, falska lärare 
och folkledare föra menigheten vilse 
och fördärva dess väg. Läs v. v. 4, 12. 
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Huru många i vår tid betänka, att det 
ytterst är en gudsdom över ett folk, när 
det i sitt inre liv utvecklats därhän, 
att det anförtror sig åt dylika ledare. 
Vår tid är rik på belysande exempel. 

Nu följer en den mest målande skild.
ring av resultatet av denna styrelse: 
~Av folket skall den ene förtrycka den andre 

och var och en sin granne; gossen skall sätta 
sig upp emot gubben, den ringe emot den 
ärade.>, o. s. v. (v. 5 f). 

Så stapplade Jerusalem och J uda fram. 
mot sitt fall. Både deras tunga och 

dera.s gärningar vittnade emot dem. De 
stodo emot Herren och trotsade hans 
härlighets ögon, (v. 8). De bundo själva 
riset åt sin egen rygg och samlade över 
sig olycka, (v. 9) . »Ve deras själ», säger 
profeten, »ty de ådraga sig själva olycka». 
Over ett avfälligt folk vilar ett tungt 
anSvar. Herren står redo att gå till 
doms med dess äldste och dess ledare, 

. (v. v. 13, 14), 

FRAN REDAKTIONEN. 
"Hans Stjärna i Östern", S. M. K:s 

julkalender, är inom kort fär
dig att utsändas. Ur det intressanta 
och omväxlande innehållet kan Om112ID
nas: Från mognande skördetält, av 
Erik Folke, Kinas studerancle ungdom, 
av Dr. j{arl Fries, Trogen på sin post, 
en kinesisk evangelists tipplevelser i 
krigstid, av Hugo Linder, m. m. Kalen
dern prydes av' ett flertal vackra illnstra
tioner. Dell kan rekvir ,~ras från S. M. 
K:s expo Drottninggat. SS, Sto~kholm. 

Priset blir i år pr ex. häft. k. I: 2S, kart. 
kr. I: 7S, klotb. kr. 2: 2S. Over 5 ex. 
2S % rabatt . 

Andra skrifter på S. M. K:s förlag. 
A\' »Till mognande skördefält» finnes 

ännu ett mindre antal ex. kvar, likaså 
av »FraUltidsutsikter», stndier i Uppen
barelseboken av Nath. Högman , samt 
~Silversmeden» av Hilma Tjäder. Vidare 

har ett antal ex. av ett bibelstudium 
över Hebrl:'erbrevet, benämnt »Stilla stun
der inför brevet till Hebreerna», av förf., 
fru Emy Wenströrn, skänkts till S. M. 
K. De som önska förskaffa sig denna 
uppbyggliga vägledning i studiet av bre
vet till Hebree;na kunna rlärför, gt:nom 
att rekvireia den från S. M. K:s förlag, 
samtidigt skaffa missionen en inkomst. 
Priset är kr. 1: 2.'). . , 

Infödda medarbetares underhåll. Från 
föreståndaren p~ fältet har ankom;mit 
en skrivelse, i ,,tilken han påpekar, att 
det underhåll som brukat beräknas för 
evangelister och bibeJkvinnor, geno;m dyr

tidJch växelkurs numera är otillräck

ligt. Det bör t. V. beräknas till minst 

2S0 kr. för evangelist, och ISO kr. för bi
belkvinlla. 

På förekommen auledning meddelas 
1 detta sammanhang, att alla, av den 
därtill förordnade myndigheten på fäl
tet kallade och anställda: infödda med
arbetare, erhålla sin lön, oberoencle 
av om de äga särskilda und2rhållare eller 
ej . Saknar en infödd ;medarbetare 
särskild underhållare, helt eller delvis, 
utbetalas hans lön ur allmänna mis
sionskassan samtidigt med missionärer
nas remissor, Missionärerna stå i detta 
stycke solidariska och på gemensam 
basis med de infödda ;medarbetarne. 

Om därför En missionär skriver, att 
han saknar underhåll till någon evan
gelist eller bibrlkvinna, beror detta på, 

att missiJnären ifråga på eget bevåg och 
ansvar anställt en person som därtill 
ansetts lämplig i hopp om att den eko
nomiska sidan av saken t . v. må kunna 
bäras av honom själv, eller' på annat 
sätt ordnas. 
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Missionärernas barn hava under som
maren åtnjutit gästfrihet på landet hos 
troende jordbrukare, som kärleksfullt 
t?,git emot dem och omhuldat dem, så 
att de alla återkommo rödkindade och 
välmående till sitt skolarbete. Ett 
hj~; rtligt tack till fn"ar som bevisat 
denna kärlek'3tjänst! 

Sinims Land kar, ännu erhållas för 
sista halvåret". Priset är riå r kr. Sista 
k vartalet, från I okt. räknat, kostar 50 

öre. Det vore en icke ringa missions
giirning, om våra vänner kunde med
verka till, att detta sista kvartal finge 
en vidsträckt spridning. Mången skulle, 
geflom att för någon väns räkning pre
numerera på det sista ·k"art., kunna 
förskaffa tidningen och missionen nytt 
intresse och ny bärkraft. Vi ha under 
det sista året fått glädja oss åt en sta
digt stigande prenum~rantsiffra och äro 
varmt tack skyldiga envar som med
verkat därtill . 

EN HERDERESA I LAGLöSA 
TIDER. 

Av Robert Berglillg , 

II. 
De dagar, jag var hemma, var 

stadsbefolkningen ofta uppskrämd, 
. och stadsmandarinens familj tillbring

ade , åfta sina nätter hos oss. Flere 
församlingsmedlemmar från landet 
sökte också sin tillflykt hos oss för 
att undgå tortyr och utpressning. 
När jag snart nog begav mig ut igen 
till de utlysta dopklasserna . i Han
cheng, där jag f. n. är, måste jag 
lämna efter mig två ~ådana förskrämda 
stackare samt en tredje församlings
medlem, som a v rövarne skrämts 
från förståndet och nu måste vaktas. 
En f j ärde följ de mig på sin präktiga 
mula till Hancheng för att rädda 

henne undan Kochiens bovar, som 
höllo till i hans grannby, och sig själv 
undan deras utpressningstortyr.. 

Då vi hunnit till en brant och 
lång uppförsbacke mot gränsen av 
Hanchengs område, kommer en skara 
unga män och pojkar springande emot 
oss, svängande långa spjut och skarp
slipade svärd. »Vem är ni, och vart 

. ska' ni ta vägen?» tillropa de mig. 
»Känna ni inte igen mig? Äro ni 
inte Hancheng-folk såväl som jag?» 
svarar jag litet skämtsamt, under 
det h j ärta t häftigt klappar. »J ag är 
missionäP), tillägger jag, »och ' skall 
till Hancheng.» »!iJs'å, är ni missionär 
Bergling ? Var då så god och fort
ättl ,) Och så öppnade de ledet 'för oss. 

Just i samma backe, för att icke 
siga på samma plats, hade samma 
unga skara blott en vecka förut ned
huggit en a,:" provinsregeringens övers
tar, en major, en kapten och fem av 
dess livvakter, medan omkring hundra 
soldater tagit till flykten. Märkvär
digt nog hade ingen av de unge män
nen ens blivit sårad. De tillhöra också 
en mystisk rörelse, som de sista 
månaderna vunnit burspråk i H a n
cheng och Hoyang, och som genom 
dressyrer, besvärjelser och intagande 
aven s. k. »osårbarhetsdryck» tror 
sig kunna motstå vilka kulor och hugg 
som helst. Den ovannämnde mör
dade översten, vilkens bärstol de all
deles söndersmulat, förärade de en 
tunn likkista. Denna insattes i . en 
håla vid backens fot, och där står 
den ännu. Ingen törs hämta: och be
grava den döde, fastän han har sitt 
hem och sin gravplats blott 25 km. 
därifrån. Maj oren kastades, sedan 
han dödats, på huvudet ned i en 600 
fot djup icke använd brunn, och kap
t enen brändes till döds och aska. 
r ett stort tempel, där dessa s. k. 
»Ing du ri» ha sitt högkvarter, all
deles intill vårt lilla kapell på ut
stationen Peh kia chuang, har överstens 
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hjärta uppspikats. Hälften därav 
hade likväl uppätits av dem, som 
nedhöggo honom. Detta fick jag 
veta vid min ankomst till nämnda 
plats. Vid mitt besök fullpackades 
kapellet av »Ing du ri», och jag pre
dikade lag och evangelium för dem 
i nära tre timmar, eller tills min kraft 
var alldeles uttömd. 

Men varför, torde någon fråga , 
behandlades de där officerarna så 
omänskligt'? Jo, dessa, som voro f. d. 
brutala rövare, hade av generalen i 
Tungchowfu sänts att utkräva medel· 
till krigsomkostnaderna från Han
chengs förmögna familjer. Därvid 
hade de begagnat sig aven ohygglig 
tortyr. En kapten hade t. o. m., 
sedan han aven man utpressat allt 
vad han ägde, skjutit honom en kula 
genom bägge hans ben. Allt detta 
hade kommit blodet att stiga åt 
huvudet på den mer rättänkande ung
domen, och så beslöt den att utföra 
nämnda ohyggliga hämnd. Nu be
fara de själva hämnd från generalens 
sida, enär även han är en f. d. rövare
hövding, och därför ligga de dag och 
natt på vakt vid backen ifråga. 

Framkommen hit till Hancheng fick 
jag höra, att en synnerligen lovande 
ung församlingsmedlem blivit av
rättad såsom misstänkt för delaktig
het i ett uppror , som varit på väg att 
startas h:i.r av ombud från Kinas 
södra regering. J ag har just nu varit 
uppe till den utstation, dit han hörde, 
och till hans hem för att utröna, om 
.han dött skyldig eller oskyldig, men 
har ej kommit till någon klarhet. 
Ingen av de troende visste något 
härom, blott att han gripits och rann
sakats under omänsklig tortyr, utan 
att någon av de kristna fått n iirvara. 
Hans armar hade bakbundits, sedan 
vid dem som tyngd bundits fast en 
stor sten och så hade han hissats upp 

luften. Antagligen hade armarna 
härvid dragits ur led. Så hade han 

hudflängts och brännts med glödande 
järn. Som det tros, hade han i för
virrat tillstånd bekänt sig skyldig 
och omedelbart på den bekännelsen 
skjutits. 

Icke underligt, att min hjässa vit
nar fort. 

J ust nu anländ till Hancheng från 
denna hjärtslitande tur, får jag brev 
från min hustru, som säger: »Ko
chiens ligor ligga just utanför staden, 
som de ämna intaga i morgon, och 
borgmästaren har sagt farväl till oss. 
De fly nu ur staden. Gud hjälpe oss!» 

»Ack, Herre, huru längeb) 
»Kom snart, Herre Jesus!» 
Kom! 
P ..S. Den 1414. Av brevkort, 

som anlänt just nu, ser jag, att Ko
chien icke i går försökte intaga Hoyang, 
att han med sin till hands varande 
styrka (flera tusen beväpnade män) 
näppeligen vågar försöket, på grund 
av det fenomenala rykte, som omkring 
100 i staden förlagda »1ng du l'i» till
vunnit sig. 

Om denna sak skall jag, v. Gud, 
och om fag får tid, snart skriva. D.S. 

K A R L E K E N S M A K T. 
OBERT MOFFAT, EN AV SYDRafrikas yppersta m,issionärer (t 88 

år gammal 18'83), uthärdade 53 år i 
mödor , faror och lidanden under Afrikas 
brännande sol. En gång får l\Ioffat be
sök av den hedniske hövdingen. Denne 
kommer uppretad av trollkarlar och 
regnmakare. Beväpnade män åtfölja 
honom. Hövdingen befaller NI. med 
hustru och barn att omedelbart lämna 
landet. Eljes skulle de dödas. Moffat 
genmäler: »Har ni beslutat få oss bort, 
då måste ni begagna starkare' medel 
ty våra hj ärtan älska eder. Ni må, 
dräpa eller bränna oss. Andra skola 
komma i vårt ställe;» lVIoffats kärlek, 
frimodighet och lugn gjorde ett djupt 
intryck på hövdingen. Hans vrede lade 

i 
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sig. Han yttrade till sina män: »Dessa 
människor måtte äga tio liv, då de så 
lite frukta döden. Det måtte ändå ligga 
någon sanning i talet om uppståndelsen.» 

UTDRAG UR MISSIONÄR 

FOLKES MEDDELANDEN 


FRAN FÄLTET. 

Chiecbow den 20' m aj 1918. 

OM SYNES AV BREVETSSöverskrift har en förändring skett 
i mina resplaner. Efter mötena i 
I shihdistriktet fick jag en så svår 
nervvärk, att jag nödgades avstå 
från min plan att besöka stormötena 
i Mienchih och Honanfu. Vi ha nn 
därför gjort en liten tur hit till Hai
chow. Gamla Haichow* är sig likt. 
Den lilla oansenliga bostaden är den
samma. Kapellet är ännu samma lilla 
skjul. Där tränges folket ihop nästan 
för mycket. Det är uppfriskande att 
se de små nätta blomsterträdgårdarne 
väster om huvudgården med vackra 
rosor och rabatter, bersåer och vin
rankor och den trevliga köksträd
gården österut. Det är det bästa jag 
sett på någon station. Nytta och 
nöje i förening. Skolgården är trevlig 
och rymlig med två övervåningshus. 
Den ligger strax intill, västerut. Vid 
en sidogata är kapelltomt inköpt, 
stor och rymlig med tillgång till tre 
gator. Vidare äger missionen en stor 
tomt nära den södra stadsmuren. 

I går fingo vi äntligen ett brev hem
ifrån via Canada. Vi längta så efter när
mare underrättelser. I söndags (den 12) 
hölloA. Berg och Olsson stormöte i Tung
kwan och i går höll Hugo Linder stor
möte i Siaoyichen, trots att ett slag 
stod endast 5 km. därifrån. De äro 
modiga våra syskon. I förrgår föll ett 
härligt regn igen, som · ger fart åt 
vårsådden, särskilt bomullen. Alla 
äro så nöjda. I morgon resa vi till
baka till Yuncheng. 

.. = Ch iechow, vilket är postverkets stavning. 

.Jag får ej glömma att berätta om 
vårt mottagande här. Då vi körde 
in i östra förstaden, visade sig ett 
standar i svenska färger och en flagga 
med de femfärgade fälten, den kine
siska republikens flagga . Då vi kommo 
närmare stämde skolgossarne, under 
sin lära res anförande, upp en kraftig 
sång. Så höll Henrik ett välkomst
tal mitt på gatan, och därefter mar
scherade skolgossarna framför ~ ·,vår 
vagn ända fram till stationen. ~· k I 
förrgår (den 18) väckte de mig tidigt 
på morgonen med sång. Alltär kär
lek. Det gör, att man känner sig 
hemma. 

HATTIE ANDERSSON. 
Som fOrut i t idningen meddelats, har en ny 

missionsarbetare genom Caiiforniakommittens 
förmedling blivit i Aml"rika antagen och utsänd 
till S. M. K:s arbetsfält. Vi äro nll i tillfälle 
att presentera vår nya miss:onär för Sj~ims 
Lands läsare . 

Fröken Hattie Andersson föddes den 3 I jan. 
1885 i Chicago, IIl- U. S. A. Vid tolv års 
,lider blev bon omvänd· till H erren. Sedermera 
har fröhn Andersson utbildats till sjukskö
terska vid Svenska )Iiss:onsrörbundets lazarett 
(i Chicago). Hon avskild es for miss 'onen den 
2 dec. 1917 i l'vliss'onskyrkan i Kingsburg, CaJ. 
och ankom till Kina den 16 j an. detta å r. Vi 
hälsa denna vår syster hj ärtligt välkommen i 
vårt arbete och innesluta henne i missions
vännernas förboner. 
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GUDS OMSORG OM SINA 


TJÄNARE. 

I Kina Inlandmissionens tidning läses föl· 

jande: 

Människan tillkommer det att göra 
Guds vilja. 

Gud åtager sig på ett alldeles särskilt 
sätt den, som gör hans vii/a. 

en sådan människa borde därför 
aldrig frukta för något. 

Vår mission har i all ödmjukhet, 
ehuru med många brister, det nöd
gas vi bekänna, sökt göra Guds vilja 
genom att fortfarande predika evan
gelium i Kina trots krigsförhållan
dena i hemländerna och de inre oro
ligheter, som ägt rum i Kina. För
hållandena hava varit ytterligt svåra 
och frestelserna många, men plik
tens väg har mitt under allt legat 
klar och tydlig. 

Denna väg har, mänskligt sett, 
varit stängd av ett Röda hav, men 
Gud har antagit sig sina tjänare och 
för dem banat väg. Till Guds för
härligande kunna vi meddela, att 
missionens inkomster inom Storbrit 
tanien uppgått till 40.345 pund* el
ler 2,736 pund mer än under före
gående år. Ja, de influtna gåvorned.,; 
len ha intet år, sedan kriget började, 
varit större än under år I9I7. Vi 
vilja därför offra lovets offer till Gud 
och bedja honom välsigna alla, som 
genom sina självförsakelser åstadkom
mit detta resultat. 

Knappt någonsin, sedan missio
nen tog sin början, har emellertid 
tron satts på så svåra prov. En av 
de förnämsta orsakerna härtill har 
varit den höga växelkursen. Den 
kinesiska tälen, som den I jan. I916 
kostade omkring 2 sh.,** kostade d. 
I jan. detta år över 4 sh. Under år 

* 1 llund f. n. omkr. 14 kr. 

.*. 1 sh. f. n. omkr. 70 öre. 


I9I6 förlorade också missionens samt
liga fonder blott vid växlingen av 
de engelska pengar, som utsänts till 
Kina, över I7,000 pund. Och till 
ännu mer måste förlusten ha upp
gått under det senaste året. A andra 
sidan hava antalet av väl behövliga 
hemresor, sorgligt nog, på grund av 
kriget måst betydligt inskränkas och 
en besparing därigenom kunnat göras. 

Den Gud, som hittills har hjälpt, 
skall också hädanefter hjälpa. Den 
allra största nådesbevisningen torde 
vara den, att antalet dop med flera 
hundra överstigit motsvarande antal 
under år I916. De genomgångna 
prövningarna hava burit frukt i många 
själars frälsning samt tillväxt i nåden. 

B R E VA F D E.L N I N G E N. 

EN HALSNING FRÅN PUCHENG. 
Från missionär Linder har ankommit en 

gripande skildring från striderna i Pucheng
d str.ktet. Han berättar om, huru en av de 
infOdda mec'hjä~parne, evange:isten Chao, på 
ett u.nderbart sätt fick erfara Herrens hjälp 
och trogct förb'ev på sin post under de mest 
svåra förhållanden. Då denna skildr ing kom
mer att inflyta i H. S. Ö. lämna vi här b!ott 
ett kortare utdrag ur det ankomna brevet. 

UPPRORET I DESSA TRAKTER 
har växt i styrka och dess här i 

numerär. Varhelst den dragit fram, 
har den lämnat ruinerade eller utblot
tade hem bakom sig. De unga kvin
norna lyckades i allmänhet rädda sig 
i de sinnrikt inrättade underjordiska 
tillflyktsorterna, tills faran var över. 

Hären strider nu vid Sianfu, var
för vi här ha en frist. Det gäller nu 
att begagna tillfällena att vittna om 
Herren. Vi ha stor orsak att prisa 
Gud för de gudfruktiga, modiga och 
trogna medarbetare,· han givit oss 
på bistationerna. Det är svårt att 
sätta sig in i huru sj älsspännande 
och hjärtslitande det är att bo ensam 
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i en stad, som blivit härjad och 
ödelagd. Jag kan ej beskriva, hur jag 
kände det i går under en promenad 
på vår stadsmur: militär och försvars
verk däruppe och i vallgraven nedan
för hundar sysselsatta med fallna 
från striden d. 28, som de krafsat 
fram ur jorden. . 

'Jag hjälper dagligen till med vår
den av sårade. Herren har givit oss 
inträde i det stora skatteuppbörds
.komplexet, där Puchengs domsagas 
54 rotemän ha sina kontor. Vi komma 
därigenom i intim beröring med de 
ledande männen i hela domsagan. 
Detta är av stor betydelse, och vi hop
pas att Jes~ Kr~sti kynskap ~ärige~ 
nom skall bh spndd VIda omknng pa 
landsbygden. Så låter Herren nöden 
få samverka till det bästa för sin sak. 
Hade vi nu blott krafter och medel! 
Vi .tänka ofta med smärta på den nöd 
som vi höra om från vårt älskade fos
terland, och vi bedja, att den må 
driva många närmare honom som 
förmår hjälpa i all nöd. 

Glömmen ei heller oss vänner, på 
denna ·stora 'åkerteg, i denna svåra 
tid. Vi behöva mycken förbön, ty 
det är lätt att tröttna, då man är 
överansträngd och bördor tynga. Bed
jen, också att Herren i nåd ville hjälpa 
oss med lösningen av de nu förelig
gande svåra frågorna. Vi äro inner
1igt tacksamma för den hjälp, so.m 
givits till missioniirsbostad, men bns
ten på bostäder åt oss och kineserna 
är så stor, och vad som finnes delvis 
SfL fallfärdigt, att mycket mera be
höves. l synnerhet är det hus, som 
nu användes till kapell mycket olämp
ligt OC'1 i ett bedrövligt skick. Vår 
gosskola står i år utan u.nderstöd 
med 1 1/ 2 lärares underhåll på SItt debet. 
För detta, liksom för två av evan
gelisterna, som sakna underhållare , 
står jag ekonomiskt ansvarig. 

Eder i striden o'ch lidandet, 
Hugo Linder. 

»MITT HJÄRTA AR sA FöRBLINDAT. 
BERATTA MER FÖR MIG»! 

KIKESISK BIBELKVINKA. 

Till en missionsvän i Stockholm har ankom
mit följande brev, skrivet från Tungehow i 
januari: 

.... l all hast vill jag komma med 
några meddelanden rörande arbetet i 
Hua-in. 

Dagen före julaftonen kommo bi
belkvinnorna, fru Kao och fru lang,. 
därifrån, fyllda med glädje och hän
förelse över Guds stora godhet emot 
dem under de dagar, de varit där 
De voro så ivriga att berätta för mig 
om alla de kvinnor, som hade samlats 
för att lyssna till evangelium i det 
stora tältet , att de riktigt togo orden 
av varandra. 

Då jag efteråt satt ensam med fru 
lang, meddelade hon mig många upp
muntrande saker om enskilda kvin
nor. En gammal fru hade t. ex. kom
mit och fråga t: »Vad var' det ni be
rättade om en, som dog? 0, tala 
om det för mig igen I» Andra hade 
gått från den ena till den andra av 
bibelkvinnorna, som stått i. var sitt 
hörn och talat. Och så hade de sagt: 
»Nu har jag hört på henne, och nu kom
mer jag för att lyssna till- dig . Mitt · 
hjärta är som förblindat. Berätta 
mer för mig!». Andra hade bett dem 
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att äntligen komma ut till deras by 
och hälsa på dem, vilket de också 
gjorde. Och var de komrno, samlade 
sig stora skaror. På ett ställe hade 
rummet, där de voro, blivit alldeles 
överfullt. Människorna hade stått 
t . o. m . ute på gatan på bänkar och 
lådor. Ja, en gosse hade klättrat upp 
på locket på den stora vattentunnan 
i det ena hörnet. En kvinna hade 
stannat kvar, sedan alla gått. Och 
ehuru hennes man åter och åter ro
pat på henne, hade hon stannat för 
att få höra mer. »Ni resen, menade 
hon, »och sedan ser jag er inte mer.» 

. Nu har jag hopp om att evange
listen Li's hustru skall komma och 
bo hos sin man i Hua-in, och att hon 
genom Guds nåd skall bli en god hjälp 
för kvinnorna där. Bedjen för henne! . 
Hon är en kvinna, med vilken Gud 
en gång gjort ett stort under. Innan 
hon blev omvänd till Gud, var hon 
besatt aven ond ande. Men genom 
trons bön blev hon helbrägdagj ord, 
och nu ser hon ut som en, som har 
mycket att tacka Gud för, är därför 
alltid så glad. Hon är så ivrig att 
lära läsa och kan flera av Davids 
psalmer utantill. 

Till sist hj ärtliga hälsningar från 
vår lille Yngve och vår lille Valter 
samt från deras mamma, 

Johanne Olsson. 

BLANJJ SARADE SOLDATER OCH 
RöVARE. 

I brev till en vän i hell1landet skriver fro
ken Ackzell: 

\jrI LEVA MITT I BLAND RO
varestriderna, d. v. s. på en mils, 

. eller mindre, omkrets ha vi rövare 
runt om. Inte smågrupper utan tusen
tals och tiotusentals. Endast Gud 
förmår bevara, men han gör det full

komligt. Vi gå ut och in som fridens 
budbärare mitt i:bland de förskräckta 
människorna. Ofta få vi taga hand 
om sårade soldater som kommit hem 
från någon strid, eller andra, som 
sårats genom oförsiktighet med ge
vär, eller vådaskott. I mars skötte vi 
en soldat, som fått en kula genom 
huvudet. Genom Guds nådefulla 
hjälp räddades hans liv, men ena 
ögat är förstört. Hopsyningen av 
såret (ett stort hål strax ovan ögat) 
måste göras med en grov nål och grov 
linnetråd, men det blev så bra ändå. 
I söndags stod en strid omkring en 
mil västerut, och av dem som då 
sårades sköter jag nu några, efter att 
skriftligen blivit anmodad därtill av 
regementschefen. Om jag talar om 
dessa fall och mina resurser, så häpna 
ni nog. 

r. Bröstet har genomborrats av 
en kula. Ett revben antagligen av
slaget. 

z. En kula har gått igenom ögon
brynet och tagit bort en remsa av 
köttet.Ogat oskadat. 

3. En kula har gått in mellan 
högra handens lång- och ringfinger 
samt ut vid handleden. H anden 
mycket svullen. 

4. En kula har gått igenom vid 
skulderbladet. Kulöppningarna små 
och godartade. Kulan har ej gått 
djupt in. l\Iannen kan gå och röra 
sig fritt. 

För alla dessa sår har jag ej annat 
att göra än att tvätta dem rena och 
lägga på salva, men det är förunder
ligt, hur fort såren läkas. »Nr 1» 

kan ej röra sig, men äter och dricker 
utan smärta. Jag hoppas att han 
småningom genom stillhet skall få 
revbenet hopläkt. Kineserna ha så 
gott läkkött . En annan god sak är, 
att de ej ha mycket ont av nerverna. 
Det man tycker skulle ta' döden på 
oss, det lida de utan att jämra sig. 
Då jag kommer bort till lägret för att 
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lägga om såren, motttges jag med rik
tig vördnad Och omläggningen åskå
das av många. Så får jag tillfälle att 
tala till dem om Gud, och de lyssna 
så uppmärksamt. 

EN UTPOST lPUCHOWDISTRIKTET. 

Fröken Emy_Ohrlander skriver i ett brev till 
en vän: ,...) 

JAG HAR HELT NYLIGEN VA
rit på några dagars besök på den 

för två år sedan öppnade utstationen 
Chang-ing. Det var stort att se, hur 
Gud har välsignat våra vänner Tsao's 
under den korta tid, de verkat där. 
Ett kristet hem, 0, vad det betyder 
mycket i arbetet! Till den dagl. 
familjeandakten kommo också sö
karna på platsen. Vad jag därunder 
särskilt fäste mig vid var, att Tsao' 
så varmt och innerligt bad för oss 
vid namn, från grundläggaren missio
när Folke, till den sist utkomne. 

Det var så kärt att sitta och språka 
med de kvinnliga sökarna, av vilka 
den älsta är '82 år. De nästan ville 
överrösta varandra med att berätta 
vad Gud hade gjort. En utav dem 
hade jämt varit mycket klen, men sen 
den dag hon var här på stormötet, 
hade hon känt sig förunderligt styrkt, 
och nu går hon sina 5 Ii med lätthet 
till gudstjänsten. Den gamla 82
åringen är så gott som hemlös. Hen
nes son har bit för bit sålt hemmet, 
och ingen har hon som tar hand om 
sig. Likväl kunde hon glad säga: 
»Med Jesus i hjärtat, harmas jag över 
ingenting .» 

Fru Sie berättade med glädje, att 
hennes släkting med samma namn 
fortfarande var frisIe Han är en 
studerad man, blev omvänd och 
med detsamma så nitisk för Gud. att 
han genast ville ha hela sin familj 

med sig. Han trugade och förmanade, 
och när det inte-'gick så fort han ville, 

. gick det honom åt huvudet, han blev 
fullständigt sinnesförvirrad och så 
våldsam, att de i hemmet måste binda 
honom både till händer och fötter och 
lägga kedja om hans hals. Enligt 
kinesernas sätt att behandla sådana 
patienter fick han både hugg och slag 
och blev bara värre. Evangelisten 
tog honom då till Chang-ing några 
dar. Hans hem är 51idärifrån. Där 
blev han något bättre, men hem
kommen var det lika dant. Han var 
sj uk ett par månader och, som det 
syntes, till hinder för evangelium, ty 
vem ' vågar tro på en lära, som gör 
folk galna? Till sist samlades 8 a 9 
av de kristna samt evangelisten i 
hans hem och kämpade i bön för man
nen. Innan de skildes var han fullt 
redig och är det ännu. . Det är ett 
under, säga alla, ty inte kunde annars 
en så tokig man bli frisk. Och alla 
gummorna instämde med en mun: 
»Det är ett under!» 

En annan mycket nitisk man heter 
Li. Han är »Chii-ren», en grad när
mast motsvarande fil. dr; liten till 
växtp.n, och rätt klen, men säges ha 
blivit friskare, sen han begynte tro på 
läran. Denne man har gjort till sin 
uppgift att diskutera religion med »de 
lärda'>. Han är ett gott vittnesbörd 
för evangelium. »Kan en så lärd man ' 
tro på den läran», säger folk, »så måtte 
det vara något med den.» På ena 
väggen i predikolokalen har han an
slagit ord av Kinas store lärare Men
cius och på den andra uttalat sina 
jämförelser med Jesu lära. Bland 
annat står det: »Jesu Kristi, Guds 
Sons lIod renar från all synd - vil
ken lycka - vilken lycka - det finns 
hopp - det finns hopp - en him
mel efter döden t»~ 

Under en mil.1tid hörde vi ett för
färligt högröstat samtal från yttre 
gästrummet. »Vem är det som grä
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lan) undrade jag. »Å, dr ~, a 
vår närmaste granne, H' dtik
fabrikören, som fröken tr~ _ ~",ue i går, 
hans sätt är sådant, han kan inte Nita 
bli att vittna om Gud för alla. han 
träffar.» 

Kvinnan Wang är också varmhjär
tad. Hon har fått sina fvå brorson
hustrur att lösa fötterna. På tal om 
att lösa fötterna, så är det en brän
nande fråga för dagen, sedan den 
länge sedan utfärdade proklamatio
nen mot fotbindningen äntligen trätt 
i kraft. , Var man går fram både här 
och där i Puchow hör man samma 
tal, och alla ha så brått att sy stora 
skor. Det är inte utan en viss skade
glädje som våra kristna kvin~or 
komma och berätta den ena lustIga 
episoden efter den andra hur poli
serna, när de på gatan träffa på kvin
nor med små skor och höga klackar, 
ta sitt svärd och hugga avena klacken, 
och så får kvinnan linka hem med 
skammen. »Ja, Gud vare tack», säga 

. de, »attevangelium löste våra fötter 
och skonade oss från en sådan skam.» 

Kinesisk, genom fotbindning förkrympt kvinno
fot . 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera å densamma! 

~iSTIDNINGEN. 

AXPLOCK UR BREV FRAN 
FALTET. 

Den katolska propagandan. Katoli
kerna, som bosatte sig i Yungcheng 
förra året, ha vunnit på sin sida trenne 
av våra äldsta församlingsmedlemmar. 
Ehuru många säga: »de predika ock 
J esus», så är det dock uppenbart för 
de allra flesta, att våra vägar och meto
der för att vinna själar för honom äro 

. helt olika, och att- våra vapen icke äro 
köttsliga. Därigenom framstår »Jesus 
religionen» till sin förmån blott ännu tyd
ligare. 

Aldrig ha vi varit så anmodade om att 
.,.iva vår hjälp vid rättstvister som nu. 
Om dessa alla, som vi alltid neka att bi
stå, vända sig till katolikerna, så bekla
gar jag i sanning dessa. Kineserna, isyn
nerhet ämbetsmännen, veta nu att klart 
och tydligt skilja mellan de båda kyr
korna. August Berg. 

* 
p Vår yngsta evangelist Hai Tsa-tong, 
som gick i vår skola, under namnet . 
Tong va, och sedan genomgick Kina 
Inlandmissions bibelskola, har varit oss 
en god hjälp. Under böneveckan ver
kade han i Peichuang, där han tillsam
man med de yngre männen i församlingen 
var ute i bygden om dagarna och pre
dikade och på kvällarna ledde böne
mötet. Han var vid ett senare tillfälle 
även ute i en by och höll evangeliska 
möten, därtill inbjuden aven troende 
kvinna i byn, som är mycket nitisk för 
själars frälsning. Under de dagar han 
var där, hörde mycket folk ordet, och 
många syntes helt beslutna att bli Jesu 
lärjungar. , 

Hedningarna visa alltjämt stor m()t
taglighet för ordet, åtminstone intill 
en viss punkt, d. v. s. de lyssna med in
tresse till predikan och köpa evangelier 
och traktater. Utöver detta, jämte stor 
välvilja gentemot oss, ordets förkunnare, 
kunna vi ännu inte framvisa någon frukt 
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av den stora bokspridningen med pre
dikan som under de senaste åren fort
gått, men vi äro vissa, att detta är ett 
utsäde som förr eller senare måste bära 
frukt. A·xel Hahne. 

* 
Glädjande offervillighet. Det såg mörkt 

ut för gosskolan denna termin, då det 
reguliära bidraget till lärare ej kunde 
utbetaI3.s. Men sedan våra troende fått 
det klara beskedet, att om skolan skulle 
hållas öppen under vårterminen så be
rodde det på dem, talade Gud allvarligt 
till dem. 'En ung broder kom med 2'0: 00 

tls. en annan med 110: 00, och inom kort 
vara utgifterna för vårterminen tryggade. 
Vad Gud gjort för vår skola denna ter
min är en stark uppmuntran att vänta 
ännu större ting. Anmärkas bör, att 
medel senare a.n1ände, dock; försent att 
användas för ifrågavar3.nde termin. Men, 
då församlingen redan bär flera, bördor 
gladdes jag att kunna meddela dem, 
att bidrag för höstterminen redan an
länt. Församlingen vill fortfarande ha 
sin del i skola.n, men a.tt de fingo hjälp 
gla.d4e dem mycket. Mycket glädjande 
var det a.tt det var de yngl'e i tron som 
toga på sig bördan. 

Vi ha i Tungchowfu nyligen genom
gått en stor fa.ra.. Den 24 mars tidigt 
på morgonen sökte röva.rna, 1,000 -2,000 
till antalet, att storma staden. Striden 
pågick i 4 timma.r. Slutligen lyckades 
det solda.terna att ko.sta röva.rna helt 
tillbaka. På tisdag, natten till den 20/3 
återkommo de, men ej med sa.mma våld
samhet . . 

Till Herrens pris kan sägas, att mitt 
ibla.nd fa.ror i staden. och på landet, har 
Herren helt beva.rat sina tjänare och 
låtit sitt ord ljuda vida omkring i denna 
svåra och orosfyllda tid. 

Josef Em. Olsson. 

Bedjen för missionärerna! Skri. 
ven till missionärerna! 

FÖR S. M. K:s BED] AN.DE 
VÄNNER. 

Tacksägelseämnen. 

Den tillflyktsort missionsstationerna 
få,tt vara, (sid. I98) . 

Att Herren ger sina tjänare mod i 
oroliga tider, (sid. 200, 20I, 203). 

För den glädjande offervilligheten' 
i Tungchowfu, (sid. 206). 

Att fotbindningen nu framgångsrikt 
bekämpas, (sid. 205). 

Herrens omsorg om sitt verk under 
krigsåren , (sid . 20I, 207). 

Böne. och tacksägelseämnen. 

De gudfruktiga, modiga och trogna 
medarbetare Gud givit, (sid.20r). 

Missionärernas arbete bland de så
rade, (sid. 203) . 

Arbetet i Hua-In, (sid. 202). 
Evangelisten HaiJTsa-tong, (sid. 205). 
De kristna hemmen i Kina, (sid. 204) . 
Den 82-åriga kvinnliga forskaren, 

(sid. 204). 
Den sinnesförvirrade, som genom 

bön blivit återställd, (sid. 204). 
Den till Kristus omvände, lärde 

mannen Li , (sid. 204). 
Den blinde, som får lära sig läsa, 

(sid. 208). 

Böneämnen. 

Om ett nytt mått av Helig Ande 
över allt vårt arbete, (sid. I96). 

För den hemsökta befolkningen i 
Shensi, (sid. I98, 20I, 203, 206) . 

För missionärerna, som stå mitt i 
aH denna nöd, (sid. I99, 20I, 203, 206). 

Att Gud må stärka missionär Fol
kes krafter, (sid. 200), 

F ör de överansträngda och ansvars
tyngda, (sid. 202). 

Bättre bostäder och kapell i Pu
cheng, (sid. 202). 

Att Gud må förse medel till goss
skolor och evangelister, (sid. 202). 

Att Gud må bevara de troende, som 
utsättas för den katolska propagan

. dan, (sid. 205) . 
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MISSIONSBIDRAGEN UNDER 

KRIGSAREN. 

Av ch Karl Fries. 

ENVAR, SOM N AGOT STUDERAT 
. historien, insåg genast vid krigsut

brottet, . att en dyrtid skulle komma, 
om än få torde ha anat, att den skulle 
skärpas till den grad som nu skett. Skulle 
det väl tmder den svåra kamp för till
varon, som härav blir en följd, och som 
hårdast drabbar medelklassen, hos vil
ken missionen torde ha sitt starkaste 
stöd, vara möjligt att få de behövliga 
bidragen till verksamhetens 'upprätthål
lande? 

Ett svar på denna fråga gives i ett 
par artiklar, som nyligen varit synliga i 
»International Review of Missions» och , 
»Allgemeine Missions-Zeitschrift», den 
förra behandlade anglosachsiska världen, 
den senare Tyskland. 

Vid ett möte, som i april 1918 hölls 
mellan sekreterarne i de 15 största mis
sionssällskapen i England, förklarade 13 
a v dessa, att de 1917 haft större inkomst 
än året förut, och 10, att de haft större 
inkomst än någonsin under sällskapets 
tillvaro. Detta gynnsamma förhållande 
visar sig äga rum inom flertalet av eng
elska missions organisationer. Metodist
kyrkans mission hade att uppvisa en ök
uing av c:a 1/2miljon kronor och såväl 
av denna organisation som de övriga 
framhålles, att bidragen kommit från 
en stor mängd givare, icke från ett mindre
tal stora donationer. 

Även från Australien hade medde
landen ingått om betydliga ökningar i 
missionsbidragen. 

Från Amerika hade fullständiga under
rättelser icke kunnat ingå, men av de 
redogörelser, som förelågo, syntes tyd
ligt framgå, att även här väsentliga ök
ningar förekommit trots de oerhörda 
summor som skänkts till kristlig verk
samhet bland soldater och krigsfångar 
- ensamt genom K. F. U. M. till belopp 
av 150 mil,i-oner kronor. Flera ameri- . 

kanska missionsorganisationer hade i an
ledning av bemärkelsedagar i sin historia 
anordnat insamlingar för särskilda ända· 
mål. Så hade en av de större fått in 120 
miljoner kronor. 

I j ämförelse med dessa siffror ter sig 
allt, som gäller Europas kontinent obe
tydligt. Och dock visar sig även här 
offervilligheten hava väl uthärdat kri
gets prövande påkänning. .Missionsbi
dragen i Tyskland uppgingo för 1917 
till nära 7 1/2 miljoner mark - enligt 
nu gällande kurs c:a 3 3/4miljoner kro
nor - vilket utgör 77 % av inkomsterna 
1913, det sista hela året före kriget. 
Att minskningen icke är större, verkar 
så mycket mer överraskande, som vissa 
arbetsområden genom kriget gått förlo
rade för den tyska missionen. Antalet 
tyska missionärer på samtliga fält har 
minskats för de manligas vidkom
mande till 5I %' för de ogifta kvinn
ligas till 71 %. 

Pariser·sällskapet kan meddela, att om 
än inkomsterna från källor utom landet 
betydligt nedgått, de franska prote
stanterna förmått, trots stora svårig
heter, att upprätthålla sitt vanliga gåvo
belopp. Det schweiziska (fransktalande) 
sällskapet kunde sluta 1917 utan deficit. 
Baselsällskapet är inräknat i den tyska 
statistiken. 

Från Danmark och Holland föreligga 
inga uppgifter, från Norge endast den 
att Norska Missionssällskapet under 1917 
har att uppvisa en inkomstök;ning av 
200,000 kronor. Den svenska statistiken 
för 1917 har ännu icke utkommit, men 
allt tyder på en ganska Cl.vsevärd ök
ning i de flesta organisationernas in
komster. En jämförelse mellan de se
naste årens inkomster för samtliga svenska 
organisationer ger vid handen, att dessa 
uppgingo år 1912 till kr. 1,592,5°5: -, 
I9I3 till kr. 1,623.451: -, 1914 till Kr. 
I,730,345:-, 1915 till kr. 1,747,224: 
och I916 till k;:;:. 1,937,523: -. 

Vårt land har liksom flera andra neu
trala hinder under kriget inhöstat an
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senliga ekonomiska vinster. Faran för 
mammonsdyrkan är stor. Såsom mot
vikt behöver offervilligheten för ideella 
mål stärkas och fördjupas. Missionen 
är ett av de mest ideella mål, som i denna 
tiden ställa krav på kristna människor. 
Behovet av växande bidrag framstår 
tydligt även av det skälet, att penning
v ärdets fall ökar omkostnaderna ej blott 
i vårt land utan i nästan ännu högre 
grad i vissa av de länder, där svensk 
mission bedrives. 

FÖR VÅRA SMÅ MISSIONS. 

VANNER. 


Kära små Kinavänner! 

DENNA GANG VILL JAG BE
rätta litet för er om en blind, ung 

man, som heter Liu, och är 19 år. · För 
3 år sedan blev han blind. Innan han 
blev blind gick han i skola och efter
som han Var enda barnet i ett välbärgat 
hem, skulle· han gå i höga skolor och blj 
en mäktig man. »Och när jag blir en 
hög ämbetsman, så skall jag driva bort 
alla utlänningar ur landet och fördriva 
J esusläran ur Kina>>, sade han. Men Gud 
lät det gå med honom som med Saulus 
- han blev plötsligt blind. Den lärjunge 
som Herren använde. att föra den ·blinde 
till Gud, var serninareleven Teng (».Mol
nets» man). De bo i samma by. Och i 

höstas blev den blinde döpt. Han är 
så nitisk och ivrig att tjäna Gud. Nu är 
han hos mig för att lära sig läsa blind
skrift. Jag sticker ut hål med en nål 
på en pappskiva och han känner och 
läser. Ni må tro, det är ej så lätt! Den 
blinde har bara läst 3 dagar, men kan 
redan läsa små meningar, som jag stic
ker ut åt honom. När jag säger ett ord 
får han peka ut på en liten avlång ask 
var punkterna skola vara . - Kine3erna 
tycka det är så märkvärdigt att en blind 
kan läsa. Det är ju så många seende 
män i Kina som ej kunna läsa, och knap
past några kvinnor, utom de kristna. 
Vill ni nu bedja mycket för Liu, att 
han må bli Guds missionär bland sitt 
folk. Hälsningar till er alla från er vän 
i Kina, 

Ingeborg Ackzell. 

Det naturliga människohjärtat liknar en 
verkstao, som står stilla; hjulen röra sig icke 
maskinema arbeta icke för att bereOa ägaren . 
någon vinst. Det har gått sönoer, så att 
or:ivkraften, oen stora flooen utanför verk- · 
staoen, som en gång satte Oensamma igång, 
måst avleoas. När Guos kärlek utgjutes i . 

våra hjärtan genom oen Helige Anoe oå är · 
oen välOiga orivkraften inleOo i miinniskan 
och orsakar, att hjärtat slår för Guo oCh lever 
för hans räkning. 

Fr. Hammarsten. 
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UTGIVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. 

»DE SKOLA KOMMA FRÅN öSTER OCH VÄSTER.» 
Föredrag av miss;onär V . W ester i K. F. U.)YLs hörsal. Stockhohn. vid S. M. K:s årsmöte 

1. 

Och de skola komm.a I"ån öster och väste,' och 
Irå.n ?bO'''' och söde,. och sitta till bords i Guds 
?··ikei och .<e. det l inne., sis/a , 80m skola va.ra de 
första.. och det i'innes IM8/a , som skola vam de 
sista. Luk. UJ; 29. 

AD VÄNTA VI AV MISSIONS Om vi fråga, såsom på förmiddagen:V arbetet och över huvud av allt »Lönar ' det sig», så blir svaret obe" 
kristligt arbete? En affärsman skö tingat: ja! »Det lönar sig att gå de 
ter ju icke sina affärer för dessa~ törstande till mötes med vatten.» 
skull, utan därför att han väntar nå Det lönar sig och det blir resultat av 
got därav. På samma sätt, tänker missionsarbetet . Jag skulle nu vilja 
j ag mig, skall det vara med missions påvisa några 'av dessa med tanke sär
arbetet och all kristlig verksamhet. skilt på Kina . . 
Vi arbeta icke i missionen för arbetets Ett 'av~resultaten år, att även Kina 
skull utan därför, att vi vänta 'något har fått -'sin martyrhistoria. Det är 
av vårt arbete. gripande"att se de stora begravnings

Vad är det då, vi vänta? Vi vänta platserna i Paoting, Tayuenj Chiang
ett resultat, - att själar skola föras chow och Hotsin, med sina långa 
till Gud. rader av vit8 stenmonument, för
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sedda med kinesiska inskrifter, och 
veta, att under ,varje sådan · sten 
ligger en man e11er kvinna, som givit 
sitt liv för missionsarbetet. Någon, 
Som ilikh<?t med oss hc>.de möjlig
heter i äls l<.at fostedand, ligger där
borta i fjärran, ett offer för födöl
jelsen under boxa{eröre!sen år 1900. 

Härliga resultat på ståndaktighet 
hos inf0dda kristna bel·ättas även i 
samma martyrhistoria. På flera pla
ser förelades dessa kristna de allra 
försåtligaste prov. Så t. ex. sku11e 
deras liv skonas, om de gjo:de något 
så enkelt 30m att trampa på ett litet 
kors ritat på marken. Detta sku11e 
uppfattas som ett avsvärjande av 
deras tro på Kristus. Många fö110 
visserligen för frestelsen, men hundra
den icke. ' Bland dessa sistnämnda 
var eD skara kinesiska skolbarn, små 
gossar och-::-fli(kor, som aktade det 
högre att få giva sina liv för Kristus 
än . :att få behålla livet genom att 
fömeka tron på honom. 

Det berättas även om en man, 
som hade förts inför högste ämbets~ 
mannen på platselI, och som upp
manades~,att avsvärja sin tro på den 
utländska villoläran. Han nekade. 
Ämbetsmannen :sade sig dR ha fyra 
olika sätt att tvinga honom därtill. 
-Vilka, frågade mannen, där han 
enligt kinesisk sed låg på knä ll1för 
sin domare. »Jo, att konfiskera dina 
ägodelar och bränna ditt hem.» 
»Det tror jag inte går för sig», svarade 
mamlen, »ty mitt hem är icke på 
jorden, utan i himmelen, och inga 
rättstjänare kunna skada min egen
dom.» ».i\{en är du då inte från den 

och den bYll ?» »Nej», blev svaret, 
»där bodde l1lin far före mig och· före 
honom hans far och våra förfi:ider, 
och nu sist jag några fattiga tiotal 

· av år, men mitt rätta hem ä-r däruppe.» 
Ämbetsmannen svarade: »Jag 

får då taga till ett a1111at medel 
nämligen att piska dig så att du blir 
fördärvad för månader, så mycket du 
tål utan att dock kunna dö därav.» 
Svar: »Det var-ju svårt men ka~l dock 
endast förorsak;' mig kroppslig smärta, 
Jesus, min Frälsare, led för mig ända 
in i döden och är det mig en stor nåd 
att aktas~värdig lida något för)ans 
skull.» h Nå, vi få väl försöka det 
tredje, ä tt landsförvisa dig för livs
tiden till Tibet.» Den anklagade 
räckte då upp sina händer och utbrast: 
Jag tackar ers excellens. Jag har 
alla dessa år längtat att få resa ut 
ochprec1ika om frälsnhgen i Jesus, 
men har varit för fattig och hur måst 
försörja mig med mitt ,:arbete. Nu 
får jag fri resa och fritt under
håll! Jag ,ber att få anträd~ resan 
redan i morgon.» 

Ha11S frimodighet berörde ämbets
mannen litet obehagligt. Denne sade 
nu: »Jag får väl taga till det sista 
riledlet. Du blir halshuggen.» Man
nen bugade sig djupt,och)ade: »Detta 
var det bästa av allt. J ag _,har haft 
det mycket trångt, sedan jag blev 
en troende, och mången gång önskat 
få dö, men att taga mitt eget liv, 
skulle ha varit en synd, som avstängt 
mig hån möjligheten att konuua till 
min Gud och frälsare. Men om ers 
exce11ens tar mitt liv, då går j ag 
rakt in i min hil1lmelska boning,» 

http:�lsl<.at
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Så böjde han sitt huv\\c1 i förbidan 
på dom. Men ämbetsmannen säDde 
honom ofördröjligen till hans hem
trakt och trakasserade honom aldrig 
mer. 

Många sådana exempel finnas om
talade i den kinesiska martyrl:isto
rien. 

(forts.) 

EFTERSKÖRD. 

Yuncheng den 20:de juni I9I8. 

NDER HELA DEN TID SOMU förflutit detta år, ha inga brev 
eller tidningar från expeditionen hit
tat fram till någon av oss, och de en
skilda brev Som kommit kunna nog 
skrivas med en enkel siffra . Vi ha 
aldrig förut genomgått en dylik 
erfarenhet, och det kännes ganska 
tomt att vara så avstängda från 
hemvärlden . Man frestas till att 
alldeles låta pennan vila. »Vartill 
tjänar det att skriva?», frågar man 

. sig själv, »breven komma nog aldrig 
fram.» 

Jag har nu emellertid ganska myc
ket lagrat, som måste meddelas eder, 
och i det hopp att min lilla redogörelse 
för de senaste månadernas händelser 
må komma fram, vill jag då sätta 
mig i förbindelse med eder på detta 
sätt. 

Den 4:de april kommo våra syskon 
Erik och Mimmi Folke hit till Yun
cheng, efter att först hava vistats 
några veckor på våra stationer i 
Honan. Flera av broder Folkes gamla 
vänner bland kineserna kommo för 
att hälsa, men det märktes nog att 
»de flesta voro avsomnade». En ny 
skara hade under årens lopp tillkom
mit. Arbetet står ej stilla. 

Den I5:de april hade förs,uulingen 
här sitt årsmöte. Vi fingo den gläd

jen att genom dopet upptaga femton 
personer. Bland dessa befann sig 
en hel familj, far, mor och tvenne 
söner. Ganska många blev o ock av 
församlingen erkända som forskare; 
vilket förutsätter att de redan då 
skola hava brutit med hedniska sed
vanor och bruk. 

Min avsikt var, att omedelbart 
efter mötet resa in till Shensi och 
överva ra likna nde möten på de olika 
stationerna där. Detta förhindrades 
dock på grund av det laglÖShetens 
tillstånd, som då rådde och, tyvärr, 
ännu råder i denna pi·ovins. Gula 
floden var avspärrad för trafik och 
därmed . var saken, för så vitt det 
gällde . mig, avgjord. I det stället 
reste j ag ned till Shanghai för att 
övervara fortsättningskommittens års
mök Vid min ankomst tilJ Kai
fengfu, huvudstaden i provinsen Ho
nan, måste jag vända om och fara en 
annan väg. Detta på grund av att 
rövare dagen förut stannat ett tåg 
och plundrat dess passagerare, sedan 
de först dödat och sårat några styc
ken. De togo ock flera till fånga . 
Under nära fjorton dagar var en 
del av banan avstängd för trafik. 
Laglösheten och de lokala röverierna 
ha i Kina aldrig varit större än vad 
de nu äro. På flera ställen är osäker
heten mycket stor och under detta 
år ha flera utländingar, män såväl 
som kvinnor, tagits till fånga och 
endast frigivits mot en hög lösen
summa. Så t. ex. tillfångatogo rö
varne tvenne amerikanska j ärnvägs
ingenjörer. Under eri lång tid fördes 
de från plats till plats. Stora sum
mor fordrades för deras frigivande, 
under hot om att i annat fall döda 
dem . Den kinesiska regeringen och 
amerikanska beskickningen hade ett 
svårt och grannlaga värv, innan de 
lyckades få de fångna fria. Det gick 
ej med mindre, än att en hög lösen
summa (huru mycket vet man ej) 



212 

I 

KINA-MISSIONSTlDNINGEN. !50ktober 1918. 

utbetalades, och att höga befälsposter 
inom Honanarmen tilldelades ndgra av 
rövarehövdingarne! .\ . k, ...·, 

Shanghai tillbringade jag några 
dagar, upptagna av konferensrnöten. 
Huru snälla vännerna där än äro, 
så längtar dock alltid en »inlands
missionär» tillbaka till sin mera uno 
dangömda vrå av världen. Gamle 
Mr. Stevenson, Kina Inland Missio
nens mångårige vice direktor, och 
vår missions trofaste vän, har nu, 
mänskligt sedt, snart »fullbordat lop
pet». *" Med en skottes mod och en 
kristens ödmjukhet, ser han slutet 
nalkas och förlorar ej sin frimodighet. 
Han lider av kräfta i strupen . 

Jag hade förmånen att få eskortera 
upp till vårt fält vår nya medarbetare 
fröken Hattie Anderson från Chicago. 
Ett par andra vore ock i sällskap, 
och då man är så många blir natur
ligtvis resgodset ej så litet. I N an
king höll tåget på att gå ifrån oss. 
Det hade allaredan satt sig i rörelse 
då vi komrno, men inspektoren var 
så vänlig att stanna detsamma, och 
låta oss komma på med alla våra res
effekter. Det var j u bra snällt a v 
honom. I staden Hsuchow i provinsen 
Kiangsu, måste vi stanna över en 
dag och vänta på att tågtrafiken 
skulle öppnas. Jag besökte då presby
terianernas missionsstation.På en 
av gårdarne, i hörnet aven trädgård, 
observerade jag en gravsten. Vid 
närmare påseende fann jag att det 
var en minnesvård åt »vår älskade 
Paulus, sex år gammaL). Under den 
lilles födelse och dödsår stod att läsa: 
»Och stadens gator skola vara fulla 
etv gossar och flickor,' som leka där 
på gatorna.» Sakarja 8: 5. 

På hemvägen stannade jag ett par 
dagar i Honanfu och reste sedan i 
broder Rikard Anderssons sällska p 

• 	 Enligt senare underrättelser avsomnade 
!\Ir 	Stevenson j Shallghai den 15 augusti.


q* Kursiverat av Red. 


till Sinanhsien, där vi hade stor
möte. Det var den sjunde maj . och 
vi hade goda möten. Sjll män döp
tes och en utesluten församlingsmed
lem återupptogs. Gud har denna 
vår givit oss den stora glädjen att 
genom dopet . med församlingen få 
införliva icke mindre än 21'9 personer. 
När man tänker på det allmänna 
tillståndet i världen så är det ett 
under att några vilja »tro vår pre
dikan». Herren till 'p~is fä vi säga 
att vi eJjkunna 11'~ärka n'ågra verkningar 
av varld'sbranden inom vårt arbete. ** 
Folk komma och lyssna och mottaga 
ordet och överallt ha vi bråttom. 
Samma förhållande äger rum på andra 
håll i Kina. 

Vår årskonferens var bestämd till 
den 25 maj. Samma dag började 
våra kära syskon att samlas. Med 
undantag av fyra kommo de alla. 
Vi skriva i dag den20:de juni. -Kon
ferensen slutade den ryde. Men efter 
densamma höllos flera kommittesam
manträden. Därför är det först i 
dessa dagar, som det för flera blivit 
allvar av med avresa. Aldrig ha vi 
varit samlade så många förut till 
konferens och aldrig heller så länge. 
Inalles voro vi 48, barnen då med
räknade. Vi fruktade mycket, att 
våra syskon från Shensi ej skulle 
kunna komma över Gula floden, men 
genom tillmötesgående från myndig
heternas sida lyckades det. Att nu 
komma tillbaka går däremot icke 
och glada äro vi att de alla äro här. 
Anna Eriksson är dock ensam kvar 
i Hancheng. Mänsklige sett är hon 
dock i säkerhet. 

Det gäller nu att för sommaren 
söka få en svalare tillflyktsort än 
vad Yuncheng är, och vi tro att det 
har lyckats för dem alla. 

Det var naturligtvis en stor glädje , 
för oss alla, att hava syskonen Folke 
hos oss vid denna konferens, även
som missionens varma; mångåriga vän, 
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doktorin' l Maria Berg. Vi känna 
oss i år riktigt hedrade a v dessa 
representanters för vår mission besök. 

Många och viktiga voro de frågor 
som behandlades och allt gick i kär
lekens och endräktens tecken, Her
ren till pris. Ingen var heller sjuk, 
och t jänarne, som hade ett träget 
arbete, gjorde sina sysslor med tro
het och villighet. Må de alla få en 
trogen tjänares lön! Alla syskonen 
gladdes åt att få en liten tids vila 
och omväxling i sitt mödosamma 
arbete, och vi njöto mycket av var
andras umgänge. Men när så a vske
dets stund kom, kände nog alla glädje 
över att få återvända hem, ty kon
ferensdagar trötta och i all synnerhet 
om de räcka i tre veckor under j uni
sol i Kina.· 

De flesta av våra syskon söka nu 
att under den varma årstiden finna 
en sval plats för vila och vederkvic
kelse. »Du gör dina tjänare gott, 
Herre, efter ditt ord.» 
r' En ringa skördeman på Guds~ åker
fält, 

August Berg. 

AXPLOCK FRÅN FALTET. 

i.Till andra byar och slå·der. I likhet 
med föregående år gjorde vi upp en 
plan för varje krets, med det målet i sikte, 
att i år tiå ut till byar, som ej nåddes 
förra året med evangelii budskap, d. 
y. s. byar, som äro belägna mer än 12 

km. från varje centralpunkt. Här i 
>}stadskretseu» gjorde vi i år en större 
köping, Ku-shui, belägen 12 km. från 
Honanfu, till centralpunkten ifIån. vilka 
alla byar på IS a' 20 Ii besöktes. Denna 
plan följdes mer ellei' mindre i ~illa kret
sarna. På detta sätt lli"tude vi ullder 
evangelisatiollsveckan 287 byar med evan
gelii glada buds~ap, och ett 20 tal ha, 

antecknat sin2. n<J.mn som villiga att 
>}forska' i läran>}. 

Vi ha i år, liksom förra året, funnit, 
att detta frivilliga arbete för Kristus 
gör mer för församlingens tillväxt och 
det andliga livets fördjupande än 
många möten och konferenser. Ome
delbart efter denna. vecka anordnades 
i ett par utav kretsarna, Cheo-tsi tsuen 
ocl> Fu-tien, större evangelisationsmöten. 
Initiativen titt dessa möten togos av de 
troende sfälva på dessa platser, liksom 
anordningarna och omkostnaderna tör det 
hela vilade på dem helt och hållet. Vi be
hövde ej göra mera än vara med och att 
se till att de fingo predikanter. 

Det är mig en stor glädje att· kunna 
säga, att vi under detta kvartal genom 
Herrens ledning och hjälp fått öppna 
en 'uistation i staden Songhsien. Under 
många år ha vi arbetat där genom bok
spridning och tältpredikan och fältet 
där synes nu vara moget för skörd. 
Songhsie1'l ligger i den mycket fruktbara 
nch folk,rika Ifloddalen, och vi bedja 
och hoppas, att Herren må giva oss 
många kärvar på denna. åkerteg. 

Richard A nde1'sson . 

m* 
De infödda krislnas frivilliga Ijänst. 

Antalet av dem, som under evange1isa
tionsveckan frivilligt deltogo i arbetet 
att med evangelium systematiskt nå 
grannbyarne på 5 km. avstånd från 
hembyn, angives för Mie1'lchih vara 85, 
antalet besökta byar 200 och åhörame 
2,500 personer. För Yongning äro 
siffrorna respektive 17, 80 och 1800. 

Det är ej blott för det arbete, som ut
fördes dessa dagar, som vi · glädjas. 
Ännu mer värde ligger däri;' att den en
skildes ansvarskänsla för evangelii ut
bredande, blivit uppväckt. 

M alte Rin{!.berg. 

* 
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»Det är bara Tf/sUS man ej kan und
vara.~ Vår käre gamle lärare, ehen 
Djao, som ock var äd1ste i församlingen, 
sade på nyåret upp sin plats såsom lä
rare i flickskolan, på grund av till
t2.g:mde ålderdomsvaghet.På våren, 
efter att med stor glädje och mycken 
frimodig bekännelse hava deltagit i pas
tor Ding Li meis möten, träffades han 
av ett slaganfall, som sedan höll honom 
f j ättrad vid sängen till slutet av okt., 
då Gud tog honom hem till si,g. Under 
sin sjukdom skrev han följande strof 
på en pappersremsa och fäste, där alla 
kunde se den: »Det är bara Jesus m~1.1l ej 
kan undvara.>~ I skolan var han liksom 
a1l2.s käre g~m1e farfar, och vi knnna 
i sanning säga: »Dll s8.knas när din plats 
står tom.') 

Ida Ringberg. 

* 
Ett första försök som blindlärarinna. 

I januari undervisade jag en ung blind 
man i blindskrift. Det var mitt första 
försök som blindlärarinna, men när Her
ren giver en uppgift, giver han också 
förmågan, och nu kan den blinde läsa 
vad som helst . Vi äro så glada över, 
att det lyckades oss få köpa hela Nya 
Testamentet i åtta delar på kinesisk 
blindskrift. 

I ngeborg A chell. 

I FRÅN HEMARBETET. 

HöSTMöTET. 

MISSIONENS HöS'l'lVIÖTE HöLLS 
d. 29 sept. i Stockholm i Betesda

kyrkan. Vid f. m. möte talade först 
Dr. Karl Fries , som med ledning av da
gens text påpekade ödmjukhetens 'Ilöd
liändighet för ett välsignclseriht samarbete. 
Det var detta Mästaren ville inskärpa hos 
lärjungarne. För att åskådfiggöra vad 
som ödmjukhet är, tar J eSllS ett litet barn 

missionen tagit sig an barnen. Namn så
dana S0111 Hermann Francke, George 
Muller, Dr. Barnardo, Elsa Borg, buro 
vittne om vilken välsignelse Gud låtit 
vila över allt sådant arbete. Överallt 
dit kristen mission når, vårdar den sig 
ock om barnen. Här riktade talaren en 
varm vädj8.n till missionens vänner, att i 
sina böner och sin kärlek ihåg.komma 
missionens arbete bland de små i mis
sionens skolor i Kina. 

I anledning av Jesu ord ti111ärjungarne: 
,>Hindren honom icke'>, betonades, att den 


. fördrags8.mhet som Mästaren ville in 

skärpa hos lärjungarne ytterst bottnar 

i ödmjukhet. Vi böra bes'inna att Her

ren har många skilda redskap i världen. 

Det ligger stor vikt uppå att alltid för

bliva i ödmjukhet. Kunde vi följa ut

vecklingen av ett fall i synd, skulle vi 

finna, att den ursprungliga orsaken var 

högmod. 

R ektor Rinman, S0111 därefter talade, 
framhöll att i Guds rike är det iche ar
betssättet som är det viktigaste, utan det 
Personliga förhållandet till ](onungen själv . 
Med ledning av orden i I Krön. 12: 10 

tillämpade talaren Amasjas sköna be
kännelse: 

»Dina äro vi, och med d7:g std vi, på oss 
och vårt arbete i Mästarens tjänst. Så 
som Amasja stod inför sin konung,f få 
ock vi stå inför vår Konung. . 

Dina äro vi. 
Vi äro hans, inte på grund av vår hän

givenhet för hon0111, utan på grund av 
vad han är för oss. Vi äro hans, d.ärför 
att han har köpt oss med sitt blod. Vårt 
enda bestående ämne i tiden och i evig
heten är: »Lammet är värdigt! ,) J ohan
nes på Patmos hör de 24 äldste sjunga 
denna sång. Han bör hur den förklarGl.de 
församlingen instämmer däri, och · han 
hör ekot av denna sång genombrusa alla 
evigheters evigheter. Redan här få vi 
börja att sjunga: 

och framställer det för lärjungarne. Friköpt jag är men ej m ed silver, 

Talaren påvisade, huru den kristna Aterlöst men ej llleu guld. 

http:f�rklarGl.de
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'0, vilket pris, det dyra biodet, 

S0111 uplånat all IUill skuld. 

Med dig stå vi. 
Det innebarJ; oändligt mycket för 

Amasja, att intaga denna ställning. När 
vi med denna bekännelse komma inför 
yår Konttng, innebär det ingenting mindre 
än hela vårt livs överlåtande åt honom. 
Men sålunda bliva vi åt Jesus Kristus be
varade. Självuppgivna få vi säga till 
honom: »Herre, vi stå med dig i kampen, 
som dock du skall föra till seger.,> . Det 
sades om germanerna vid deras första 
framträdande i historien: »Folket stred 
för hövdingen, och hövdingen stred för 
segern.» Så kämpa ej heller vi för vår . 
egen sak. Herre, med dig stå vi! Det 
är hövdingens sak det gäller. 
~Ti11 sist påmintes vi om de svårigheter, 
som en gång mötte de banbrytande mis
sionärerna, ock om huru de troget stått 
med sin Konung, så att vi nu få skörda, 
det de sått. »Lid även du föl' det lidande 
evangeliet», (lektorernas översättning). 
l'vIed denna allvarliga maning till O$S, av
slutades f. m. möte. 

·;Kl. 6 e. m. forts . inötet. En hälsni.ngs
skrivelse från överste Dillner, som på 
grund av sjukdom hindrats att närvara, 
upplästes. Därefter höllos korta anfö
randen av missionär V/ester, fru Böl
ling och fröken Ebba Buren. Missionär 
Högman avslutade med en allvarlig v~d
jan till missionens vänner, att i denna 
oroliga och skickelsedigra tid, gcnom tro
gen förbön bära missionärerna och alla 
missionens angelägenheter fram inför Gud. 
Därpå följde gemensam bön. 

Herren i himmelen vet al/liO all ur oen . 
bittraste törntagg fcamprässa oet äOlaste 
vin. När han får inorona oet, som vi kal
laoe vår största olycka, blano mängoen av 
oe krafter, som i hans hano tjäna oss, så 
samverkar oenna olycka oss till gooo - nej, 
till vårt allra bästa. 

Fr. H. 

MISSION ÄRERN AS 

ADRESSER. 


.'\.ug. och Augusta Berg, 

Th. och Sekine Sandberg, 

Carl och 'Ethel Blom, 

Fredrika Hallin, 

Frida Prytz, 


Yl1ncheng, Sha.Maria Nylin, { China.David Landill, 
Hattie Anderson, 
Tills vidare: 
Erik och 1!ituul.i Folke, 
Doktorillna~ Maria Berg: ' 

JChiehchow.Henrik och Hilma Tjäder: l Sha. China. 

Oscar och Gerda CarU~ n, Juichenghsien. 
Judith Hultqvjst: { Sha. China. 

Emy Ohrlander, Pu~howfu, Sha. 
Emm'a Andersson: { Chma. 

Axel och Anna Hahne, 
Ishih, Sha.Agnes Forsderg, { China.Maria Björklund: 

Tu,ngchowfu.Josef och Johanne Olsson : { She. China. 

Hugo och Marie Linr1er, 
PlIcheng, She.Estrid SjöströlII, { China.Ingeborg Ackzell: 

Rob. och Dagny Hergling: 
Hoyang, She.Ester ]~ erg, { China.Martin Lin,1'?'n: 

JHancheng-Anna Eriksson, 
hsiell" Shl·.Est"r- JOl1sson: l Chll1a. 

Rikard ' och Hilrlur :\nrl erson, 

Anna Janzon, {HOnanfu, Ho. 

Carl Bergqvis t, China. 

TOrstrn Folk(': 


Maria P~ttersson, Sillanbsien. 

Maria Hnltkrantz: { Ho. China. 


Matte och Ida Ringberg, MicJlchih, Ho. 

Ossian och Edith Beinhoff: {. China. 


Tillsvidare böra breven sändas via Canada. 
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FöR S. M. K:s BEDJ ANDE 
VÄNNER. 

Tacksägelseämnen. 

Resultaten av missionssarbetet, sid. 
209. 

Att världsbranden ej förhindrat vårt 
arbete, sid. 212. 

Den kärlek och endräkt som varit 
råda.nde vid konferensen, sid. 213. 

Böne. och tacksägelseämnen. ' 

De nydöpta, sid. 212. 

F ör evangelisationsveckans goda~re
sultat, sid. 213. . 

De inföddas verksamma deltagande, 
sid. 213. 
"Den nyautstationen i Songhsien, 

sid. 213. 

Böneämnen. 

Att laglösheten i Kina må kunna 
stävja.s, sid. 2II. 
, Om ödmjukhetens tjänande sinne
lag, sid. 214. 

Skolorna i Kina, sid, 214. 
Att vi alltid må kunna säga: »Dina 

äro vi; med dig stå vi»! Sid. 214. 

Gub vare lack, ell liv av segel' är vissl 
för bem som känna sill inre [örC)ärv och i 
sig själva äro ulan hopp, men som i meb
velanbe _om alll bella blicka upp till Jesus 
om i tro på hans makl överlämna sig ål 
honom om slunb [ör slunb lita på honom 
allena. 

' .' kb~~IT~ 

FÖRSÄLJNING 


ahnordnas af syföreniugarna för Sven
ska Missionen i Kina fredagen den 22 

nov, K. F. U. K:s lokal, BrunnsgaiJ 
tan 3. 

Gåvor mottagas tacksamt under ne
danstående adresser och på S. M. K:s 
exp., Drottningg. 55 2 tr. 

De vänner, som kunna skänka äpplen 
eller rotfrukter, eller andra varor in na
tura, torde godhetsfullt sända dessa till 
K. F. U. K., Brunnsgatan 3, Stockholm. 

Fröken Emma BeskoZ2', 

Sturegat. 56, 4 tro 


Frkn M. och N. Cavalli, 

Kungsträdgårdsgat. 22, 3 tro 


Fru Isabell Faxe, 

B irgcr Jarlsgat. IS, 3 tr. 


Fru Bell Fries, 

iBamllUsgat. 'o 3. tr. 


Fru Elin Holmgren, 

Fjellstedtska skolan. Uppsala. 


Fru l11ina Johansson, 
Grefturegat. 3 I, I tro 

Frkn Tekla Lilfeqvist, 
lVIall11skilJnadsgat. 3 l, l tro 

Fru Olga Magnusson, 
Äppelviken. 

Fröken Louise Schön, 
Li1tzengat. S, 3 tro 


Fröken S. Stonken/eldt, 

Engelbrektsgat. 6 A, 2 tr. 


Fröken Thyra Samlstedt, 

Österntahnsgatan 64, 5 tro 


Fru Elisabeth TJtam, 

Hovslagaregat. 5, 4 tro 


1111 11 11 11111111111111'1'111111111111111111111111111111'llt'tlllllr"II'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.II'IIIIIIIIII"""""111111111111111111111111'111111111111"'1111'11'1'111111111'111111'1""1"'1111111111111111111""11111111'1111' 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: ~Sinim '>. Stockholm. 


Telefon: Riks. 44 59. AIlm. 224 73. 
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INNEHALL. 

»De skola komma från öster oeh väster.. - Efterskörd. - Axploek fr,m fältet. -
Friin hemarbetet. - Missionärernas adresser. - För S. M. K:s bedjande vänner. - Försäljning. 
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