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JESU MISSION 
,>Människosonen kar kommit fö ·y 

alt uppsöka och frälsa det för!(}yade.'> 

Luk. 19: 10. 

M GUDS ANDE FINGE OFOverflytta dessa ord från din Bibel 
till ditt hjärta och trycka dem djupt 
ned i din själ, då skulle de tända en 
eld därinne, en brinnande nitälskan, 
som starka vatten icke skulle släcka 
och strömmar ej förkväfva. 

»Människosonen har kommit för att 
uppsöka och frälsa det förtappade.» 

»Vi hafva här världens stora mis
sionsfält, de förtappade; världens 

.störste missionär, Människosonen, och 
hans mission, som också är vår: Upp
söka och frälsa. 

M änniskosonen har kommit. Så 
ljuder det nya förbundets glädjebud. 
Världens ljus har kommit till denna 
mörka värld. Befriaren har kommit 
till fångenskapens barn. Gud har 

VAR MISSION.* 

stigit ned till människorna och ned
lagt bland dem försoningens ord . -
Det är ju äfven ditt hjärtas fröjde
grund, försåvidt du är Guds barn, 
att han har kommit till dig. Har du 
ej .mången gång inför hans ansikte 
jublande utropat de ord, med hvilka 
Kornelius mötte Petrus: »Du gjorde 
väl, att du kom»? Har du icke sagt: 
»Herre Jesus, jag var fridlös, fattig, 
syndig utan dig, men du kom till 
mig, - och du gjorde väl, att du 
kom»? -

I dag kommer din Frälsare åter. 
»Mästaren är hän), och han har något 
att säga dig. 

Han säger, hvad han så ofta sagt 
dig förut: ;)Du är min.» Han drager 
dig intill sig. Han behöfver dig. Du 
som smakat hans frälsning och nåd 

* Föredrag af doktorinnan Jane Guinness f. af 
Sandeberg. 



82 KINA-MISSIONSTIDNINGEN. 15 Mars 1917. 

och delat hans fröjd, måste nu dela 
hans lidande, hans själs arbete. -
Stanna inför honom nu. Han pekar 
ut öfver denna arma värld med dess 
lidande, syndande mänsklighet och 
säger: »Jag har kommit att uppsöka 
och frälsa det förtappade - föli du 
mig. J ag sökte dig, att du skulle 
söka. J ag frälste dig, att du skulle 
frälsa.» Och frågar du: »Herre, hvart 
skall jag gå?» så svarar han: »Till ..· 
de förtappade.» - Och frågar du 
sedan: »Hvad skall jag göra?» så svarar 
han: »Uppsöka och frälsa.» Och ro
par du: »Huru kan jag göra det?» 
så svarar han: »Se, jag är med dig.» 

Du Guds bårn, du är frälst för att 
tjäna. Din uppgift i världen är att 
bära frukt åt Gud. Du står mellan 
lefvande Gud och en döende mänsk
lighet, .och det är genom dig, som 
hans lif skall strömma till dem. -.:. 
Lefver du för Gud, så måste du lefva 
för människor. Ditt inre troslif i Gud 
måste blifva verksamt i ett kärleks
lif för människor, ty den som lefver 
i gemenskap med Gud, får Kristi 
kärlek utgjuten i sitt hjärta, . och 
denna kärlek tvingar honom u t bland 
människor. Själf dragen till Gud 
måste du draga andra till honom, ty 
människor måste dragas, ej drifvas 
fram till Kristus. En kristens rätta 
ställning är , har någon sagt, stående 
fast på klippan med ena handen hvi
lande i Guds och den andra utracld 
att frälsa de förlorade. 

Kristi församlings uppgift är· att 
lysa i mörkret, men frågan för hvarje 
·enskild är denna: »Hvar är min plats?» 
Ty Gud har en plats för dig, endast 

en, och den kan endast du fylla. Han 
har en gudomlig plan för hvars och 
ens lif, och den som i stillhet, ödmjuk
het, tro och lydnad följer honom, 
skall steg för steg få vandra i denna 
Guds vilja, trygg, viss och lycklig, 
skall vara, där Gud vill, och göra 
hvad Gud vill. 

Stå därför på din plats, tills Gud 
säger: Gå! - Men gå, då han säger 
»gå»! Var trogen i det mindre, tills 
han kallar dig till det större. I Guds 
arme får man passera graderna, och 
villkoret för befordran är trohet. 

Din första missionsresa blir den
samma som den besatte mannens. 
»Gå hem till de dina och förkunna för 
dem, huru stora ting Herren har gjort 
med dig.» Du får börja hemma men 
behöfver ej sluta hemma. Herren 
vidgar ditt hjärta, din blick, ditt 
verksamhetsfäi t. Sedan kallar han 
till vidare fält:- »Gå ut på gator och 
gränden), gå ut på vägar och gärden». 
Och har du så varit hemmissionär 
i ditt hem, stadsmissionär i din stad, 
missionär i din bygd, ditt land, då 
kan Herren kalla dig till än större 
arbete. 

Gå ut i hela världen! 
Skördens Herre ropar. De få arbe

tarna ropa. Den stora skörden är som 
ett enda stort, stumt nödrop till Guds 
församling! Och nu, hvarför dröjer 
du? Hvar äro arbetarna, Herrens 
unga skara? Dagens lösen för i dag 
är denna: »1 helig skrud träder så
som dagg ur morgonrodnadens sköte 
inför dig din unga skara.» Lösens
ordet är ett löftesord. - Må Herrens 
unga skara träda fram för honom i 
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dag i helig skrud. Tänkespråket 
är: »Hållen Herren Kristus helig i 
edra hjärtaru>, d . v. s. afskiljen Kristus 
såsom Herre i edra hjärtan. - Jag 
vädjar till Herrens unga skara. Vil
jen I träda fram inför Gud? Viljen I 
låta det blifva afskiljning äfven för 
eder i dag, då I afskiljen Kristus 
såsom Herre öfver edra tankar, edert 
lif, eder framtid? Måhända blifven 
I ej därför missionärer, men I stån 
i den ställning, att Herren kan kalla 
eder. Kanske skall det dröja lång 
tid mellan det, att I laden eder på 
altaret , missionens altare, och att 
Herren mottager offret - för mig 
dröjde det öfver fyra år. Men vänte
tid är aldrig förlorad tid . Gud måste 
fostra dig, och när din fostringstid 
är afslutad, skall han, som kallat, 
öppna alla stängda dörrar. Kanske 
äro dina förhållanden som en t j ock 
port med tunga riglar . mellan dig 
och förverkligandet af din önskan 
att blifva Herrens sändebud bland 
hedningarna. - Gå genvägen till 
de dinas hjärtan! Den går öfver nå
dens tron. Bed och bida , tills Herren 
öppnar dörren. Han har aldrig brådt
om men är alltid i tid . Gå ej i ovist 
nit och på själfvald väg före honom. 
Följ honom, molnstoden, och han 
skall gå framför dig och göra höj
derna till slättmark och krokig väg 
till jämn stig. 

Och I, föräldrar, viljen I vara med 
om afskiljning? Viljen I i dag inför 
Gud afskilj a Kristus såsom Herre 
öfver edra barn? Viljen I gifva dem 
tillbaka åt Gud och, om han kallar 
dem från eder till sin tjänst, lösa 

dem och låta dem gå? Gud vet hvad 
det kostar. Han vet hvad ditt fram
tidshopp för din son varit . Han vet, 
att din dotter kanske är sol och. sång 
i ditt hem. Han vet, att I behöfven 
dem nu och för eder ålderdom. -
Men, Herren behöfver dem. Lösen 
dem, ty de kunna icke lösa sig själfva 
från pliktens och kärlekens band. 
Lösen dem och lå ten dem gå! ~ 
Och I, syskon, vänner och fränder, 
jag beder för Herrens unga skara 
lösen dem, låten dem gå! 

Hjälpen dem alt gå. Understödjen 
dem med edert intresse, edra krafter, 
edra medel. Afskiljen Kristus som 
Herre öfver eder tid, edra gåfvor, 
edra penningar. Vore han Herre öf
ver sina barns ägodelar, då skulle vi 
slippa skammen att höra talas om 
nödlidande missionärer och tomma 
missionskassor . 

Framför allt bedjen! 
Förstode du bönens kraft, så skulle 

du bedja, och han skulle gifva dig. 
- Men för att bedja måste vi älska. 
Huru kan man ej bedja för dem man 
älskar! Kristi kärlek väntar på att 
tränga in i ditt hjärta. Öppna dig 
för. den, och den skall tvinga dig in i 
bönekammaren att kämpa med Gud 
för de förlorade och ut bland de för
lorade att kämpa för Gud. 

Bed i din kammare men bed ock 
i församlingen. Glöm ej missionens 
bönemöten! Det finns så många som 
äro med vid högtiderna, på fest- och 
segerdagar, men som saknas i striden, 
i nöden, i bönekretsen. Herren Jesus 
får ofta stå bland några få bedjare 
och många tomma bänkar, och han 
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frågar såsom fordom: ,)Hvar äro då 
de nio? Hafva ej flera kommit igen 
att bedja för dem, jag dog för? ,) 

Hvad de varma hafsströmmarna 
äro för hafven, det är bönemötet för 
missionen. Det sprider sitt inflytande 
först till de bedjande själfva och se
dan långt lit öfver de fjärran landen. 

Vi måste lära oss bedja. 
Må vi också arbeta på knä. Läs 

din Bibel på dina knän, och den blir 
en ny bok. Utarbeta din predikan 
på dina knän, och den fåren ny kraft. 
Är du med din Gud i bön, skall det 
i ditt lif och ditt arbete förnimmas, 
att Gud är med dig. Under det Petrus 
bad, kom Herrens kallelse. Under det 
Paulus bad, såg han den himmelska 
synen och hörde rösten: »Gå, ty du 
är mig ett utkoradt redskap.,) Är 
du stilla i bön, skall du hörQ. Guds 
röst, vare sig den säger: »Stanna,) eller 
,)Gå.». Men hör du rösten, och ser du 
den kallande handen, så bli f icke 
ohörsam. Gå i J esu namn, för Jesu 
skull, i J esu kraft. 

Gud vare tack, som gifver oss se
ger genom vår Herre Jesus Kristus. 
,)Icke med makt och icke med kraft 
- utan med min Ande,), säger Her
ren Sebaot. Amen. 

Det är alls icke farligt att utan alla 
förbehåll öfverlämna sig åt Guds vilja. 
Det ligger en verklig trygghet i att 
såsom. ett ler öfverlämna sig i den 
store krukornakarens hand. Den som 

.så gör skall blifva ett käril till heder. 

Fr. H. 

MISSIONENS ÅRLIGA 

TACKSAGELSE~ OCH 


BONEDAG DEN 

14 MARS. 

,.Hvarje plats, hvaruppd edert fot

blad träder, vill fag gilva eder. >' 

I)ENNA DAG HAR SARSKILDT 
till uppgift att erinra oss om all 

den Guds nåd, som hvilat öfver mis
sionens arbete allt från den dag för 
30 år sedan, då dess förste arbetare 
för första gången satte sin fot på Ki
nas mark, på det vi gemensamt må 
frambära lof och pris därför till Gud 
samt i medvetande om, att denna 
nåd också förpliktar till ökad trohet 
och offervillighet, utbedja detta af 
Gud både för oss själfva och arbetarna 
på fältet. 'I 

För hvarje steg i tron, som till
ryggalagts på missionens arbetsväg, 
har Herrens löfte, som vi anfört här
ofvan, gått i fullbordan. Men på 
arbetsfältet ,)står ännu mycket åter, 
som skall intagas,), innan allt där blif
vit en Herrens besittning. Detta, 
äfvensom tidslägets allvar och de 
stora skaror i Kina, som äro villiga 
att höra evangelium, mana oss att 
af Herren utbedja ny nåd och nya 
krafter för inbärgande af hans skörd 
därute. 

Den bön, som är i verksamhet, 
förmår mycket. Låtom oss därför 
gå' fram inför Herrens ansikte med 
gemensam tacksägelse och bön på 
högtidsdagen. Härnedan angifvas 
några ämnen för detta ändamål. 

TACKSÄGELSEÄMNEN. 

r. Att Herren under dessa 30 åren 
ständigt bevisat sin nåd och trofast
het mot denna mission. Tidigt gifvit 
den en upplåten dörr i Kina, som 
ännu står öppen och som ingen kan 
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tillsluta. Bekänt sig till arbetet ge
nom evighetsfrukter därute samt väx
ande kärlek och offervillighet här
hemma, verkade af honom. 

2. Att trötta och sjuka arbetare 
återvunnit krafter och hälsa, och att 
nya arbetskrafter kunnat insättas i 
arbetet. 

3. Att den infödda kristna. för
samlingen nnder sista året ökats med 
251 medlemmar, att nya utstationer 
och skolor öppnats samt nya kapell 
uppförts. 

4. Att Herren uppväckt så rik 
och glad offervillighet för sitt verk 
hos missionens vänner och skänkt 
så mycken glädje genom den kärlek 
han utgjutit i deras hjärtan till detta 
verk. 

BONEAMNEN. 

1. Att missionens alla arbetare och 
vänner må beklädas med ett ökadt 
mått af nådens, kärlekens och kraf
tens Ande till fortsatt tjänande i 
Herrens verk. 

2 . Att åt dem alla måtte gifvas' 
en ny och djupaje syn på det stora 
ansvar, som särskildt i nuvarande 
tidsläge åligger hvar och en såsom 
Guds tjänare och medarbetare med 
afseende på skördens insamlande. 

3. Att det inom missionens verk
samhetsområde ute och hemma måtte 
växa fram en allt större kraft till 
vaksamhet och bön om att vara redo 
både till allt godt verk och för Ko
nungens ankomst. 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma l 

FRÅN REDAKTIONEN OCH 

EXPEDITION EN. 
.,Når , de vandra ~enom tåredalen, 

göra de den rik på kå/;{Jf ." 
Ps. X4: 7. 

,)Tjånp.n Herren med gllidje .. ) 
Ps. 100: 2. 

"TACKOFFER TILL HERREN ..» 
- »1 Jesu namn ...» - »Tack

offer för välsignelse under en lång 
lefnad» . - ,)Tackoffer på födelse
dagen». - ,)Ett tackoffer för Herrens 
underbara hjälp.,) - ,)Tackoffer ...» 

Dessa ord känna Sinims Lands 
läsare igen från gåfvoredovisningen i 
tidningen. Det är ord, som tala till 
oss alla. Bakom dem ligga dyrbara 
erfarenheter, som gifvarna gj ort, och 
som för dem blifvit ämnen till tack 
och lof. Och tack och lof ljuder äf
ven i våra hjärtan, då gåfvorna emot
tagas. Vi kä'nna, att Gud på ett sär
skildt sätt har varit nära dessa s:na 
tjänare och välsignat dem. Förvisso 
skola också dessa gåfvor, gifna för 
Gnds verk, få blifva till stor välsig
nelse. 

»Det är en så stor glädje att få 
sända in denna gåfva. . .», står det 
mycket ofta i brefven från våra vän
ner. Just denna glädje är ett stort, 
outsägligt stort, tacksägelseämne.»Tjä
nen Herren med glädje», säger psal
misten. Dock känna vi nog alla, att 
det ofta brister hos oss i det stycket. 
Men tänk, huru ljufligt tjänandet 
med glädje är! För några dagar se
dan kom en gåfva från ' en ungdoms
förening till underhåll af en evange
list. Förmedlaren af gåfvan skref: 
»Vi ha länge bedit, att Herren skulle 
dana och uttaga ett personligt sände
bud ur vår förening. Ännll halden 
gåfvan ej kommit fram. Men nu är 
det med stor glädje och tacksamhet 
till Herren, v under väntanstiden 
på detta sätt få räkna en representant 
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därute, som förkunnar glädjebud
skapet om frälsning.» 

Kanske det blir flera vänner, som 
vilja hjälpa till at~ bedja Gud om 
arbetare från denna ungdomsförening? 

* 
Vi bedja härmed få fästa missions

vännernas uppmärksamhet på att en 
kort öfversikt öfver Svenska Missio
nens i Kina uppkomst och utveckling 
utgifvits i broschyr och kan rekvi
reras från Exp. till ett pris af 10 öre 
pr. ex. med 25 % rabatt, då minst 
5 ex. tagas_ Den bönelista, som er
inras om i dagens nummer, erhålles 
på begäran fritt från expo 

* 
Under den-närmaste- ti'den hoppas 

missionär H ägman få göra missions
resor till åtskilliga platser i Väst
manland och Uppland. Kand. G. Öster
berg fortsätter ännu sina resor i N orr
land. 

FÖR S. M. K:s BEDJANDE 
VANNER. 

(Ur med.delandeua. från fältet). 

TACKS ÄGELSE ÄMNEN. 

EN STORA SKÖRDEN I HANDchengs och Hoyangs distrikt och 
den nitälskan för andras frälsning , 
som visat sig både hos flera af de 
nydöpta och flera af dem, som förra 
året intogos i församlingen (sid. 87, 88). 

Det nya kapellet i J uicheng och de 
fyra, som vid kapellinvigningen kunde 
döpas, S"lmt de 13 sökarne (sid. 88. 89). 

De glädjande meddelandena angå
ende höstens möten i Ishih-distrik
tet (sid. 90, 91) .. 

Att syskonen i Tungchowfu de gång
na månaderna fått arbeta i lugn. -

De 12 män och 3 kvinnor, som på 
denna station kunnat erhålla dopet. 
- Den längtan; som visar sig hos de 
troende på denna plats, att blifva 
en själavinnande församling (sid. 92). 

Att missionen lyckats få hyra lokal 
i Hua In Miao (sid. 93), och att Her
ren i vårt land funnit en sin tjänare 
villig att bestrida omkostnaderna för 
denna lokal. 

De fem , som döptes vid höstens. · 
stormöte i Chiehchow. - Den goda 
lägenhet, som erhållits för missions
verksamheten på utstationen Ching
teo-chen, och den villighet att lyssna 
till evangelium, som visar sig också 
på denna plats. - Bibelkvinnan, 
fru Joh (sid. 93, 94)· 

Den seger för religionsfriheten 
Kina, som omtalas å sid. Q5. 

Amiralen Li Ho (sid . 95). 

BÖNEÄMNEN. 

Att de på de olika stationerna i 
församlingens gemenskap upptagna må 
bevaras och växa i nåden (sid. 87-94) . 

Att det Guds ord, som sprides i 
de hedniska hemmen, måtte läsas. 
begrundas och bära frukt (sid . 88. 94). 

Flera arbetare för den myckna skör
den.både manliga och kvinnliga (sid . 88). 

Att den gård i J uicheng. där gatu
kapellet och det nya kapellet äro be
lägna. måtte bli missionens egendom 
(sid. 89). 

Att den välsignelse, som så många 
i Ishih distrikt mottogo under hös
tens möten . må förblifva och bära 
rik frukt (sid. 91). 

Den i Tungchowfi.l bildade Christian 
Endeavour-föreningen. - Den inom 
distriktet tillämnade tältkampanjen 
(sid. 92). 

En evangelist för det viktiga arbetet 
bland afguderiets tjänare i Hua In 
Miao (sid. 93). 

Att fru J ohanne Olsson må bli 
återställd från sin svåra hufvudvärk 
(sid. 93). 
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BONHORELSER. 

Fru Hilma Tjäder meddelar i bref 
skrifvet i Chiehchow den 18 jan.: 
Alla syskonen må godt. Martin 
Linden, som för en tid sedan sjuk
nade i feber, är frisk igen. Ester 
Jonsson tyckes vara mycket kryare. 
Hon har rest till Hancheng för att bli 
kamrat åt Anna Eriksson. Emy 
Ohrlanders arm är nu bra. Hon öf
vertar Puchow flickskola denna ter
min. 

VAR SISTA SKöRD. 
(Af Rob. Bergling). 

EFTER ATT HA VARIT SKILD 
från arbetet i 4 månader - korres

pondensen mellan de infödda arbetarna 
och mig frånräknad - lyckades det mig 
i slutet af sept. med de högre militära 
myndigheternas bistånd att »bryta 
blockaden» och i fröken A. Erikssons 
och broder Lindens sällskap . resa öf
ver Gula floden till Hancheng. 

I broder Lindens sällskap besökte 
jag sedan 9 af våra 17 utstationer, 
antecknade och sökte lära känna oop
kandidaterna och öfriga sökare samt 
inbiöd de förra till dopklass i Han
cheng och Hoyang. I Hancheng 
infunno sig omkring 60 personer och 
i Hoyang omkring 70 i hopp om full 
anslutning till församlingen. På den 
förstnämnda stationen hade ett stort 
antal redan på våren genomgått I/Z 
månads dopklass. Åsynen af dessa 
skaror, som längtade efter full ge
menskap med Kristus och försam
lingen, var i sanning inspirerande. 

I Hancheng antogos med försam
lingens hela och fulla rekommendation 
43 personer, af dem 9 kvinnor, och i 
Hoyang 49 personer. Afven där 
voro kvinnorna blott 9. 

Detta sakförhållande såväl som det 
faktum, att det manliga elementet 

i våra· församlingar är mer än hundra 
procent starkare än det kvmnliga, 
talar bättre än ord om vårt stora be
hof af kvinnliga arbetare. 

Det är numer omöjligt för mig att 
hinna fullt lära känna hvarje individ, 
som skall döpas, utan blir såväl vård
hafvande missionärens som försam
lingens afgörande till stor del beroende 
af de respektive kretsledarnes och 
evangelisternas . omdöme. När den 
enskilde missionärens distrikt - in
deladt i församlingskretsar - är större 
än vissa län i Sverige och oändligt 
mycket folkrikare, och han förutom 
församlings- och evangelisationsarbe
tet har sin tid till mer än hälften upp
tagen af annan verksamhet, kan för
hållandet ej vara annorlunda. Vi ha 
emellertid förmånen att känna alla 
våra ledare. enär de fostrats under 
vår egen tillsyn, och detta hjälper oss 
betydligt att rätt fatta de till dop 
föreslagnas rätta trosställning. 

Såväl i Hancheng som Hoyang sågo 
vi bland de nydöpta många, hvilkas 
hela väsen utstrålade den sällhet, 
deras själar erforo, och sådana syner 
komma missionären att känna sig 
fullt lönad för hvarje försakelse han 
gjort eller den möda, han tilläfven
tyrs utstått. Både Linden och jag 
kände oss djupt ~ripna af att betrakta 
vissa personer. Asynen af dem stärkte 
vårt hopp för kommande dagar. 

En af de nydöpta tog sig under ett 
vittnesbördsmöte för att hålla en 
bibelförklaring med text ur Israels 
konungars krönika. Inte var den så 
alldeles linierät, men den vittnade 
om, huru Guds Arrde äfven genom 
svårförstådd - för att ej säga oför
stådd ~ skrift fått värma och hug
svala denne mans hjärta. 

En annan af de nydöpta, . som 
köpt och kontant betalat 10 Nya 
Testamenten i bättre band och 5 
sångböcker, begärde, när han kom 
för att säga farväl, ytterligare 5 sång
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böcker, ty han ville, att hvarje läs
kunnig medlem af hans familj - af 
hvilken han var den förste döpte 
»skulle ha hvar och en ·sin sängbok 
och sitt Testamente vid den dagliga 
andakten.') 

En annan, ocksä han den förste 
troende i sin familj, hade köpt Biblar 
och Nya testamenten och ville nu 
också ha sängböcket. Jag hade en
dast af de dyraste kvar, men af dem 
köpte han med sig hem för omkring 
6 kronor. 

Ater en annan, en lärare, ville köpa 
»några tiotal katekeser; ty han ville 
efter hemkomsten gå omkring till 
siria många forna elever och under
visa dem om lifvets väg.» Han var 
71 år, den käre ')gamlingen,), och han 
strålade vid tanken pä att han, som 
icke så mycket längre kunde tillhöra 
denna värld, nu ägde hopp om evigt 
lif i syndfrihetens och fullkomlighetens 
värld. ,) 

Detta är nn några fä och små glim
tar af hvad vi sågo. 

Ingen tänkande missionsvän behöf
ver väl erinras om att de nu nämnda 
personerna icke få betraktas som ty
per för hela den nydöpta skaran. Lik
som det blir många, som med nöd 
»hinna fram till uppståndelsens mor
gon,), så var det några här, hvilka 
vi med bäfvan släppte igenom do
pets port. Emellertid vågade vi ej 
hålla dem tillbaka. Liknande farhå
gor för personer, som erhöllo dopet 
för öfver I är sedan, ha visat sig 
ogrundade, och så har vårt mod steg
rats. 

Den siste, som j ag i fjol vågade be
vilja dopet, är redan nu en vår med
hjälpare. Han har under det gångna 
året fört hela sin familj till tron, så 
att hans hustru, son och sonhustru 
denna gång knnde döpas. För öfrigt 
var det ovanligt måh/Sa medlemmar 
af redan troende familjer, som döptes 
vid detta tillfälle. Af f. d. opiepati 

en ter, som varit i våra asyler under 
mänader, fingo vi ocksä välkomna 
icke sä fä i församlingen. Hela skaran 
har emellertid behof af edra förböner. 
Glömmen det icke, kära missionsvän
ner! 

Under bäda mötena sålde jag åt 
nydöpta och intresserade för omkring 
go kr. bättre bundna Biblar, Testa
menten och sängböcker. Bedjen, 
att de mätte bli lästa och begrundade! 

De nydöpta tecknade dessutom för 
lOg täl (omkr. 300 kronor) aktier i 
industriskolan. Ungefär hälften af 
denna summa betaltes kontant. 

Mer än någonsin har det under 
denna höst stått lefvande för mig, 
att ,)den skörd, som skall inbärgas» 
(säsom det heter pä kinesiska), är stor, 
men att arbetarne äro fä. Därför, . 
kära missionsvänner, varen ej ohör
samma eder Mästares befallning: ,)Bed
len skördens Herre, att han utsänder 
arbetare i sin myckna skörd.,) 

Hoyang i november rqr6. 

STORMÖTE OCH 'KAPELL:: 
INVIGNING I JUICHENG. 

V
I HAFVA NU ATER HAFTEN 

liten högtid i J uicheng. . N ej, 


denna gång är nog rätta.re att säga 

en stor högtid, ty vi fingo inviga det 

nya kapellet, som är beläget på sam

ma gård som gatukapellet, vid sta

dens största och mest trafikerade ga ta. 


Lördagsaftonen den 4:de nov. sam
lades vi till välkomst- och bönemöte 
i den lilla, gamla och trånga salen 
på stationen. 

Söndags f. m. var vårt första möte 
i det nya kapellet. Till detta möte 
hade vi inbjudit mandarinen med 
fru, militärmandarinen, lärarne i sta
dens tre skolor samt några andra af 
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. stadens styrande män. Alla förutom 
militärmandarinen . hörsammade in~ 

bjudningen. Sedan gästerna bjudits 
på te och kakor i gästrummen, öpp
nades dörrarna till kapellet, där de 
intogo för dem reserverade platser, 
hvarefter allmänheten fick tillträde. 
Inom några minuter voro alla sitt
platser upptagna . Mer än hälften af 
dem som önskade komma in fingo 
stanna utanför. Kapellet var smyc
kadt med blommor och gröna kruk
växter, och öfver talarestolen stod att 
läsa i gula skriftecken på svart bot
ten : »Jesus sade: 'Jag är vägen, san
ningen och lifvet' .» Framtill på talare
stolen står mottot: Shang-ti tsiu sh'" 
ai = Gud är kärlek. 
~ Vår ordförande, August Berg, höll 
invigningstal öfver Ps. 84: 5. Fru 
Berg spelade orgel. Efter Aug. Berg 
talade H . Tjäder öfver orden: »Se 
Guds Lamm>. Ehuru så mycket folk 
var samladt, var det ganska stilla. 
Mandarinen hade utan min begäran 
sändt sold a ter, rustade med gevär, 
fÖl att upprätthålla ordnmgen. en 
alldeles IInod ig försik tign f'tså tgard. Vid 
e. m.-mötet fingo männen hela kapellet. 
Kvinnorna samlades då liksom föl~ 
jande e. m: i gamla salen, där fru Berg 
talade till dem. Afven nu blef kapel
let fullt. Herren gaf oss. ett mycket 
stilla och godt möte. Aldste Ching . 
började, Aug. Berg fortsatte, och H. 
Tjäder afslutade. Sedan handels
männen stängt sina butiker, kommo 
flera af dem till mötet, som pågick 
till kl. 7. Senare på aftonen hade vi 
församlingsmöte. 

Andra mötesdagen på morgonen 
hade vi dop, hvarvid tre kvinnor och 
en man döptes. En af kvinnorna 
var diakonens sonhustru. Herren 
synes småningom vinna denne mans 
familj. Af de andra kvinnorna bor 
den ena här i staden. Hennes man är 
opierökare och spelare, och hon får 
arbeta strängt för att kunna uppehålla 

sin mari, sig-själf och barnen. Bedjen 
särskildt för · denna fattiga kvinna, 
sOm nu börjat blifva rik i Gud. Den 
tredje kvinnan är från en by strax 
väster om staden. Hennes man kom
mer ofta med på mötena, så hon be
höfver ej från hans sida lida förföl
jelse. · Mannen , som döptes, är från 
byn Chang-chuarig, där vi i våras 
öppnadeutsta tion. Kära syskon, 
bedjen för dessa svaga plantor, att 
Herren må få bevara dem samt föra 
dem framåt på sanningens och hel
gelsens väg! 

I kapellet blef det fullt hus både 
på f. m. och e. m. trots regn och 
smutsiga gator. På kvällen fingo vi 
hälsa de nydöpta välkomna samt 
mottaga 13 sökare, hvarefter vi fi
rade Herrens heliga nattvard. Det 
var en stilla stund afsides med Her
ren , lofvadt vare hans heliga namn! 

Innan jag slutar detta bref. vill 
jag frambär vårt och församlingens 
hjärtli~a tack till alla dem som hjälpt 
oss till erhållande af detta nya kapell. 
Prisen nu med oss Herren samt bed
jen, att många själar där må fä styng 
i sina hjärtan och fly till Herren Jesus! 

Vill äfvennämna, att den ~ård, där 
vi nu hafva både gatl1kapell och det 
nya kapellet, blott är hyrd. Tänk, om 
den en dag helt hastigt skulle gå ifrån 
oss! Vi borde, som broder Aug. Berg 
sade, söka få köpa den. Hvilka äro väl 
de som här med glädje vilja tjäna Her
ren? »Bedjen, och I skolen få», har 
Herren sagt. Måtte vi kunna bedja 
i tro och ej tvifla! 

Marknad pågår f. n. i staden, och i 
gatukapellet samlas mycket folk . »Skör
den är mycken, men arbetarne äro fål>. 

Min hustru förenar sig med mig 
i de hjärtligaste hälsningar till alla 
missionens vänner. 

Eder tillgHne 
Oscar Carlen. 

Juicheng den 9 nov. 1916. 
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ETT OCH ANNAT FRÅN På e. m. hade vi nattvardsmöte ; 
hvarvid Axel talade om vandringen iVARA HOSTMOTEN. ljuset såsom ett villkor för erhållande 

ET FÖRSTA HÖLLS I PEIDchuang den :w sept. och I okt. 
Herren var nära med sin Ande, och 
många brinnande böner uppstego till 
Gud om församlingens uppvaknande. 
Broder Aug. Berg berättade, huru 
den kristna församlingen i Indien un
der fjolåret gått till väga för att kunna 
nå så många som möjligt med evan
gelium. Alla kristna församlingar · 
öfver hela Indien hade kommit öfver
ens att gifva den andra veckan i ja
nuari åt Herren för ' direkt evange
lisationsarbete och hade fått stor upp
muntran. Bröder gingo ut på mark
nader och till aflägsnare platser och 
kvinnorna från hem till hem i sina 
egna byar. Alla de kristna försam
lingarna i Kina hade nu fattat beslut 
att den andra veckan i jan. 1917 
. följa den indiska församlingens exem
pel. J ordmånen skulle förberedas 
genom förbön. Äfven i Pei-chuang 
syntes de troende mycket intresserade 

. för saken. 
Vid ett vittnesbördsmöte på lör

dagskvällen, då flera personer talade, 
aflade en troende man vittnesbörd 
om Guds frälsande kraft och prisade 
Herren för den nåd, han mottagit 
i fråga om sin syn. Gud hade helat 
honom. Han sade äfven, att han trots 
sin stora fattigdom ej behöft gå utan 
mat en enda dag. Gud hade försett 
honom med allt hvad han behöft. 

På söndagsmorgonen ledde evange
listen Liu bönemötet. Vid detta var 
Herrens Ande kraftigt närvarande. 
Från aBa delar af kapellet hördes 
på en gång bönerop uppstiga inför 
tronen. En kvinna var liksom utom 
sig; hon ropade högt till Gud om för
barmande för en grannkvinna och 
hennes son, hvilkas frälsning Herren 
hade lagt tungt på hennes hjärta. 

af rening i J esu blod. På kvällen 
föreslog han, att vi skulle ha ett pris
möte, men församlingens ledare ville 
det ej. »Det än), förklarade de, »så 
många utomstående här i kväll. Låt 
oss i stället aflägga vittnesbörd!» 
Evangelisten Chang talade först om 
den spetälske och om spetälskan som 
en bild af synden samt inbjöd mycket 
varmt syndare till Jesus. Därpå 
berättade diakonens son, huru han 
hade bestämt sig för att följa Jesus. 
Han hade haft en dröm af ungefär 
följande innehåll: En gammal man 
hade talat med honom och sagt: 
»Du har fått en kristlig fostran, gått 
i missionens skola, och din far är diakon 
i församlingen, men hurudant är ditt 
lif?» Därpå vaknade han. Flera må
nader gick han och tänkte på ~enna 
underbara ' dröm men talade eJ om 
den för någon . Slutligen sade han 
en kväl1 till sin hustru : >>Vi äro båda 
barn till diakoner här i församlingen , 
men inte beder du, och inte beder jag 
till Gud. Låt oss från och med i kväll 
börja ett nytt lif!» Hela tiden, seda!1 
han först haft sin dröm, hade han fh
tigt besökt gudstjänsterna och fått 
hjälp. Särskildt var så fallet en gång, 
då det hade predikats öfver Upp . 
3: 15: »Jag känner dina gärningar , 
att du är hvarken kall eller varm. 0 , 
att du vore kall eller varm.» Steg 
för steg hade Herren ledt honom , 
och nu ville han på allvar följa Mäs
taren. Denne unge man har förut 
gjort sina föräldrar och församlingen 
stor sorg genom sitt utsväfvande 
lif. 

Flera andra goda vittnesbörd afla
des där talet ställdes mer direkt till 
de 'u tomstående. J a, den ene efter 
den andre var angelägen att få säga 
ett ord för sin Mästare. Flera försökte 
komma fram till talarestolen, men 
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innan de hunnit dit, var någon annan 
där före dem. 

* 
Nästa plats vi besökte var H sia

hsien. En af våra sökare där upplät 
sitt hem för mötet, enär lämplig mö
teslokal saknas. Denna krets är ej 
så stor, men de troende hade infunnit 
sig ganska mangrant. Vi hade goda 
möten. I synnerhet var vittnesbörds
mötet på söndagskvällen god t. .De 
utomstående stodo stilla hela tiden 
och lyssnade uppmärksamt. 

* 
Suinchuang besöktes därefter. Mö

tet var väl besökt, isynnerhet middags
rnötet, då en hel del troende från 
andra församlingar voro närvarande. 
Bland andra hade infunnit sig vå,' vän 
Stiin, som för två år sedan lämnade 
templet på Ku-shan i Uanch'uan. 
Han har sedan förenat si~ med Ho
tsin-församlingen men hälsar på hos 
oss allt som oftast. Alltid glad och 
leende synes han nu. vara en trogen 
J eS1J lärjunge. Vår unge lärare i goss
skolan, som är medlem af denna för
samling, predikade på middagen och 
frambar ett godt budskap. 

* 
I Uanch'uan besöktes mötet isyn

nerhet af forskare i läran. Särskildt 
roligt var det att träffa en man från 
en närbelägen by, hvars hustru 
ett par år visat stort intresse för evan
gelium. Nu på sista tiden har intresset 
vaknat äfven hos hennes man. En 
annan man, underofficer, var med 
hela dagen. Vid bönemötena knä
böjde äfven han och syntes på allvar 
vilja bli en Jesu lärjunge. Flera af de 
troende voro förhindrade att komma 
på grund af sjukdom. 

* 

I Lin-tsin ha vi åter nödgats byta 
om församlingslokal. Läget för den 
nya lokalen är mycket J:,ra. Där fin
nas äfven ' stora u tvidgningsmöjlig
heter. Kan platsen sedermera köpas, 
så att reparationer kunna göras, får 
den kretsen en bra samlingslokal. 
Vid vårt besök var det litet svårt med 
sofplatser på grund af att det ej fanns 
en enda dörr i hela huset. Vi hängde 
för stoppade täcken o. d., men hu, 
hvad det var kallt! Äfven här ut
gjorde de. utomstående vid hvarje 
möte största antalet; de lyssnade emel
lertid tyst och stilla. 

* 
Vid vårt sista möte, som hölls här 

i I shih, var vädret regnigt och kallt, 
så att mång'a vänner uteblefvo. Her
ren var dock med oss, och vi had e 
flera goda, gifvande möten. Vår unga 
lärare frambar ordet så enkelt och 
godt. Han sade vid början af sin 
predikan, att han hade grundligt be
redt sig på ett ämne, men att det hade 
Gud tagit ifrån honom under bibel
läsningen föregående . dag. I stället 
hade han nu fått Ef. 5: 2I och till 
ämne »Kristi fruktan». Den ledande 
tanken i hans predikan var, att allt 
hvad vi gjorde, skulle vi göra inför 
Kristus och ej inför människor. Han 
vände sig särskildt till föräldrar och 
förmanade dem att lära sina barn 
frukta Kristus. »Ty», sade han, >>I1i 
kunna ej följa dem öfverallt, men 
det kan och vill Kristus göra.» 

På kvällen hade vi ett prismöte. 
Vi hade ing9- dop på grund af den 
olämpliga väderleken men hoppas få 
döpa flera i vår. 

Bedjen med oss, att de goda beslut, 
som hafva fattats, och att den välsig
nelse som mottagits under dessa dagar, . 
må stanna kvar och bära rika frukter! 

I Herren förenade 
Anna Hahne. 
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j ningar, sång af eleverna samt slutligen 
tal af de inbjudna. För mig var det 

BREFAFDELNINGEN. [ mycket intressant att få vara med. 
Men hvilket mäktigt intryck af »tom

Tungchowfu 9. I!. 16. 

Kära missionsvänner! 

Sedan vår ankomst till Tungchow 
den 27 sept. har allt förlupit i still
het. Att bara kunna skrifva detta i 
dessa tider innebär en · oändligt stor 
nåd. Lugnet gäller dock endast sta
den och dess omedelbara närhet. Ute 
i bygderna härja röfvarna som förut, 
och ju närmare bergen byarna ligga, 
dess mer få invånarna i regel lida. 
Den lön, soldaterna väntat på från 
Sianfu, har hittills uteblifvit . Därför 
har man i städerna på privat väg 
måst samla in ej ringa penningesum
mor för deras underhåll. Att nu af
skeda soldaterna i större antal vågar 
man ej. Från tre rika familjer i sta
den fick befälhafvaren ej mindre än 
mellan 20 ,000-30,000 täl. Sedan 
ha alla andra fått gifva hvar och en 
sin andel. Tack vare dessa åtgöran
den känna vi oss f. n. ganska trygga. 

För en tid sedan inbjöds jag att 
bevista en afslutningshögtidlighet i 
härvarande seminarium. När jag 
kom dit, fann jag i olika rum gräd
dan af de höga och lärda iTungchow. 
Först samspråkades rätt länge, och 
sedan bjöds på förfriskningar. Ändt
ligen hade alla kommit , och nn tågade 
vi in i den stora högtidssalen. Där 
sutto i olika grupper skolans egna 
elever, både de afgående och de yngre, 
en annan grupp med inbjuden skol
ungdom o. s. v. Till vänster om platt
formen hade skolans egna lärare fyl
kat sig, och till höger voro platser 
beredda för de inbjudna gästerna. 

Högtidligheten öppnades med ett 
musiknummer, samspel å trenne org
lar. Sedan omväxlade föredrag, bug

het» får man . ej , där kristendomen 
saknas. Tänk, hvilket lif kristendo
men gifver, där den i sanning får 
rum! 

På kvällen samma dag kom rektorn 
med 6-7 lärare på besök till oss, 
och vi sutto i gemytligt samspråk 
omkring en timme. 

Men nu måste jag berätta om vår 
sista stora högtid - stormötet. Det 
var ett godt möte, som, efter hvad 
jag tror, lämnade varaktiga resultat. 
Kanske bör jag först nämna, att vi 
hade glädjen genom dopet få väl
komna 12 män och 3 kvinnor till 
församlingens gemenskap. . Femton 
personer är ej så stort antal, isynner
het när man tänker på det omgifvande 
mörkret. Men å andra sidan beror 
det ju ej på huru många som döpas, 
utan hvilka som döpas. En försam
lings styrka ligger ej i medlemmarnas 
antal utan i deras karaktär och inre 
värde. Just med tanke härpå gläder 
jag mig åt grundtonen i konferensen, 
som var: »Vikten af att vår försam
ling blir en själavinnande församling».
Ämnet för samtalsmötet söndags e.m. 
var: »Huru skall jag kunna vinna 
de öfriga i mitt hem för Herren?» 
Under samtalet framkommo bårle be
kännelser och råd. Vi ha enats om 
att hvarje troende under det kom
mande året skall göra sitt yttersta 
för att få med sig minst en medlem 
från sin familj. Må Herren i sin nåd 
fullkomna detta godhetens uppsåt. 

Vidare bildade vi en Christian En
deavourförening för att därigenom få 
alla de troende med i kristligt arbete 
samt åt mig bereda en värdefull 
medh jälpareskara. 

För predikoverksamheten i distrik
tet insamlades omkring 25 täl. Med 
hvad som fanns förut i kassan hade 
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vi nu 95 täl, och för denna summa 
beslöto vi hyra en lokal i Hua-In
Miao. Vi ha äfven sökt få hyra en 
mindre lägenhet i köpingen Chiang
Peh, 25 Ii härifrån. Men där fanns 
tyvärr intet hus, som vi förmådde 
hyra. Vår plan är nu att i stället 
låna broder Linders stora tält och 
anordna en tältkampanj . J ag vet, 
att de på flera platser skola bli glada 
att få se oss. Herren gifve våra pla
ner framgång. 

I Hua In Miao ha vi genom för
samlingens egen ansträng-ning åt
minstone för en tid lokal. Men hvem 
vill gå Herrens ärende och hjälpa till 
med underhållet af en evangelist på 
denna utomordentligt viktiga plats? 
Såsom på intet annat ställe på hela 
vårt fält ha vi här tillfälle att komma 
i daglig beröring med afguderiets arma 
tjänare. 

Genom Herrens nåd är jag nu helt 
-återställd från en allvarlig förkylning. 
Men min Johanne har ej varit stark 
allt sedan stormötet. Hon licler tid
tals af svår hllfvudvärk. Vår lille 
Yngve däremot är så duktig. 

Kära hälsningar till alla Herrens 
och våra vänner från tillgifna 

J ohanne oeh Josef Olsson. 

* 
Utdrag ur bref från fru Hilma Tiä

der, dat. Chiehchow, Sha., N. China, 
nov. 30. I916. 

Den 14 och 15 okt. hade vi stor
möte i Chiehchow. Herren var oss 
nära. Några främmande talare hade 
vi ej, Il tan Henrik och de kinesiska 
bröderna utdelade lifvets bröd . Fem 
personer döptes till Fadern , Sonen 
och den Helige Ande. Fyra af dem 
voro våra skolgossar. Den femte, 
en äldre man, var från en by 5 Ii 
härifrån. Tillsamman med den kära 
vännen fru Joh - »svärmor» kallad 
- företog jag d. 25 okt. en resa 

- till Ching-teo ehen, vår senast öpp
nade ntstation . Det var en glad 
öfverraskning att se den trefliga lä
genhet, som iordningställts, isynner • 
het predikolokalen, som _var både 
ljus och rymlig. Ett präktigt rum 
för kvinnor fanns ock, vidare rum för 
evan~elisten, gästrum för män och 
ett »krypin» för missionären. I detta 
senare bodde jag och fru Joh. Läget 
är utmärkt, just vid marknadsplatsen, 
så att skaror af både män och kvinnor 
komma inom hörhåll under de 8 mark
nadsdagar, som hållas hvarje månad. 

Första söndagen vi voro där, rå
kade det just vara marknad, och fol
ket strömmade in i »Evangeliisalen». 
Sittplatserna upptogos af kvinnorna. 
De S'ltto f. Ö. bakom ett förhänge, som 
seden är. Och männen stodo, tätt 
packade. Evangelisten sade, att alla 
väntade, att jag skulle tala till dem. 
Ja, då var det väl så Herrens vilja, 
tänkte jag och steg fram. Min text 
var Joh. T I6-21, och så följde en 
enkel utläggning af Guds frälsnings
plan samt uppmaning att följa den. 
En fullkomlig stillhet rådde hela ti
den. 

Under de 12 dagar vi stannade där
borta besöktes flera hem, och öfver
allt fingo vi tillfälle att peka på Guds 
Lamm. 

N agra kv 'nnor syntes fu!la af ifver 
att lära känna den nya läran. Men 
ack, där som öfverallt äro de så rädda , 
att folk skall skratta åt dem, om de 
på allvar vilja tro . Vi äro dock vid 
godt mod och veta, att utsädet skall 
bära frukt på grund af dess underbara 
lifskraft. 

Ett par byar i närheten besöktes 
ock. I den ena bodde den man, som 
döptes vid höstrnötet. Hans stackars 
hnstru fick slaganfall för ett par år 
sedan och är litet underlig till sinnes. 
Hon förstod dock delvis, hvad vi sade, 
och en grannkvinna _sade mig, att 
hon vid ett tillfälle ropat: »Herre 
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J esus, fräls migh> De fåkunniga be
höfva icke fara vilse. I detta hem 
samlades en hel del kvinnor, för hvilka

• vi länge fingo tala om den sanne 
Guden och den han sändt, Jesus 
Kristus. Några af dem köpte små 
böcker; annars är det egentligen bara 
män, som köpa. Sådden behöfver nu 
vattnas med tårar och bön. 0, att 
många därhemma ville stå oss bi 
härutinnan! 

Under min vistelse på utstationen 
trädde Henrik en dag till min öfver
raskning in. J ag förstod genast, att 
något särskildt timat. Annars hade 
han ej kommit. På min fråga hvad 
som händt, svarade han: »En hjälte 
har fallit i Israel.» Hvem? »}o, Guo 
Da-tjöng är död.» »Är det sant, verk
ligen sant? Han var ju frisk och sund 
hos oss på lördagsmorgonen?» - På 
väg till sitt hem hade han passerat 
denna plats och blott hunnit 2-3 Ii 
(18 Ii på en sv. mil) härifrån, då han 
fick en svår spark af sin åsna. En 
man bar honom sedan på ryggen 
mellan 2 a 3 sv. mil hem. På sön
dagsmorgonen hade vår gamle käre 
»} ohan» fått flytta högre upp efter 
mycket svåra plågor. Henrik skyn
dade för att få vara med om begraf
ningen, som dock redan hållits. Han 
talade emellertid för den människo
skara, som vid hans ankomst ånyo 
samlades kring grafven, om } esus 
såsom uppståndelsen och lifvet. Så 
lade han kors och krans af cypress 
med hvita band och blommor på 
grafven. »} ohan» hade varit vår 
trogne medarbetare i många år i 
Haichow. Sista tiden har han varit 
anställd i gatukapellet i Yuncheng. 
Hvile han i frid! Hvad är vårt lif? 
En rök, en fläkt, vår enda' tid att 
verka Herrens verk. 

N u har jag haft en veckas bibelkurs 
med kvinnorna i Chiehchow. Fru 
J oh var till stor hjälp, kanske mest ge
nom sin goda, gudfruktiga umgängelse. 

Den 5 dec. ha ni, kära vänner, för
säljning. Då tänker jag särskildt 
mycket på er, om Gud låter mig lefva. 
Vi veta ju ej, när uppbrottsordern 
kommer. 

FRÅN HEMARBETET. 
,>1 bistå n oss med. eder förbön, 

på del att för den nåd, som genom 
många har oss vederfarits, må fö" 
oss af många hembäras tacksägelse. 

Kor. I: I I. 

DA s. M. K:s BED}ANDEVÄNNER 
den 14 mars samlas till gemensam 

bön,torde det vara lämpligt erinra om, 
att en särskild liten bönelista med 
afseende på S. M. K:s arbete nu 
blifvit utarbetad. Böneämnena, som 
ordnats för en vecka, anknyta sig till 
den plan, som bland missionärerna 
på fältet följes vid deras gemen
samma bönestunder. Det stora må
let som hålles i sikte, är evangelise
randet af hela det stora område, 'som 
är S. M. K. anförtrodt, ett område 
ungefär som Götaland med 6 millioner 
själar. Det är denna stora 'tanke, 
som legat till gmnd vid böneämne
naS ordnande. Hvad sedan detalj
erna och de speciella önskemålen vid 
de olika stationerna beträffar, med
delas ju dessa under särskild mbrik 
i hvarje nummer af Sinims land. För 
att på ett mer öfverskådligt sätt 
kunna hålla detta stora mål i sikte 
har' fältet uppdelats i 6 geografiska 
distrikt, ett för hvar och en af vec
kans dagar. Men äfven hemarbetet, 
som ju är själfva gmndbetingelsen 
för arbetet på fältet, har fått sin dag. 

Denna lista fyller ock en uppgift 
som en liten adresskalender. Man 
återfinner här under de olika missions
stationernas namn och postadress 
namnen på de missionärer, som där 
äro stationerade. Således en ny på
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minnelse . om . den maning, vi så ofta 
läsa i tidningen: I)Bedjen för missio
närerna! Skrifven till missionärerna !,) 

Må denna lilla enkla vägledning i 
förbön få föra det hvitnande skörde
fältets oändliga behof närmare inpå 
oss och blifva oss en hjälp i förbö
nens heliga tjänst. Den gamle mis

. sionsmannen Eugene Stock fällde en 
gång det yttrandet, att l)den när
maste vägen till missionsfältet går 
via nådens trOn». Må vi ej glömma 
det i denna allvarsfyllda tid! 

Böneämnena kunna erhållas från 
S. M. K:s expo fritt på begäran. Vid 
rekvisition torde u ppgifvas det antal 
ex. som önskas. 

N. H-n. 

EN SEGER FöRRELIGIONS
FRIHETEN. 

FÖRRE PRESIDENTEN YUAN 
Shi Kai ntfärdade en befallning, 

att alla militärer inom armen och 
flottan samt alla enskilda vid af
läggande af tro- och huldhetsed 
skulle göra detta inför krigsguden. 

Amiralen Li Ho, vid tidpunkten i 
fråga amiralitetets vicepresident, som 
är en kristen, kände, att han icke 
kunde hörsamma denna befallning 
och uteblef därför från ceremonien. 
Andra officerare följ de hans exempel. 
Dessa iingo snart order att inlägga 
sin afskedsansökan. 

Den 2 nov. IC)15 undertecknade 
emellertid Yuan ett tillägg till sin 
föru t utfärdade order, hvari han för
klarade, att militärer, tillhörande ar
men och flottan, fingo aflägga tro
hetseden, om de befunno sig i Peking, 
i himmelens tempel - där inga af
gudabeläten finnas - eller, om de 
befunno sig i provinserna, i öfverbe
fälhafvarens residens. - Detta är i 

sanning en stor seger för religions
friheten. 

Ett personligt vittnesbörd. 

Den ofvan nämnde amiralen, Li Ho, 
hvilken genom sin frimodiga hållning 
mycket bidrog till den nya orderns 
utfärdande, afgifver ett personligt 
vittnesbörd, som icke kan läsas utan 
stort intresse. Det har följande ly
delse: 

l)! min tidiga ungdom ansåg jag 
mig vara nära nog felfri. Jag hade 
visserligen hört missionärer predika 
om Kristi död för människornas fräls': 
ning men trodde ändock, att om jag 
blott uppriktigt följde Konfucii lära, 
skulle jag på den vägen nå fullkom
ligheten, och att den allsmäktige Gu- " 
den icke gärna kunde döma en full
komlig människa till evig förtap
pelse. Men midt under allt detta 
kände jag, att en sådan själfgjord 
fullkomlighet icke var tillräcklig. Un
der det kinesisk-japanska kriget 1894 
undgick jag som genom ett under 
öfver trettio gånger att bli dödad. 
Ehuru sårad fick jag återvända till 
lifvet. J ust i en sådan stund, då det 
vägde mellan lif och död, blef det mig 
klart, att jag alls icke var någon 
fullkomlig man, och att om jag vore 
dömd att dö, jag icke med lugn 
kunde möta hvad komma skulle och 
träda fram inför Guds domstol. H var
för hade mitt lif sparats, då så många 
af mina kamrater dödats? Var det 
icke Guds nåd, som sparat mig, på 
det jag icke skulle dö, förrän jag fått 
ett hjärta, som förtröstade på Her
ren Jesus Kristus? Kristus har äls
kat mig och dött för. mig. Hur borde 
jag då icke visa honom kärlek genom 
att älska mina landsmän! 

Bästa sättet att visa vår kärlek 
till Gud och mä.nniskor är att för
kunna Guds ord och söka föra män
niskor in på den enda frälsnings
vägen. Förföljelse, ja, äfven död för 
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Kristi skull är vår största ära och · öfver att regeringens bud blifva åt
glädje. Vare detta ett fältrop både 
till mig sjäif och mina bröder i Jesus 
Kristus!» 

Ur China's Millions. 

FRÅN VÄRLDSMISSIONS~ 
FÄLTET. 

KOREA ÄR FORTFARANDE 
missionens ljusaste punkt. Det 

uppgifves, att · 3,000 själar vinnas 
för Kristus hvarje vecka i Korea. 
Svåra nödtider synas dock stunda för 
koreanska kristna. Den japanska 
regeringen går ganska hänsynslöst till

'väga i sin sträfvan att med alla möj
liga medel utplåna den koreanska 
odlingen och påtvinga folket japanskt 
språk och japanska seder. Den har 
förbjudit kristendomsundervisning i 
missionsskolorna. Den har vidare 
befallt att religiösa ceremonier skola 
utföras i alla skolor inför kejsarens 
bild på hans födelsedag. Den har 
ock påbjudit användandet af en viss 
lärobok i etik. hvari barnen upp..: 
manas att hvarje år frambära · offer 
vid grafvarna till förfädernas andar. 
De japanska ämbetsmännen vaka noga 

lydda. Under suckan böjer sig Koreas· 
folk under det främmande oket. 

VAR FADER. 

Det finns något som är ömkligal e, ja, 
värre än den ka ' Ia, svarta gudslörnekel
sen. Det är att böja knä OCh säga: .Vår 
Fader" och sa resa sig för att lefva 
ett de faderlösas lif. Det är <ilt nekänna: 
.Jag tror pa Gud Fader, allsmäktIg', och 
at! sedan gå uppfvlld af fratande oro och 
fruktan Det är att säga med tusende tungor: 
. Jag tror på G,Ids kärlek· - mel\ bara 
tilbtädes i hImmelen. Jag tror på Guds 
makt - men icke sträckande sig n dom 
stjärnorna. Jag tror på Guds bevarande 

men endast för hans i SkrIftelI omtalade 
heliga. Jag tror, att Herren sk"lI vinna 
seger - men endast i en långt aflägsen tid, 
med hvilkenjag icke har något att ;.öra. 

Se, sådant är mer kränkalld för vår 
himmel..;ke F<1der. mer till anslöt tör världen, 
mer till ska(1a för oss själfva än att icke 
alls hafva någon Gud. 

Mark Guy Peane. 

. Bedjen för missionärerna! Skrif. 
ven till missionärerna! 

1111111111111111111111111111111111"1111111111111111111111111111111111'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII""IIIII",IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU'11111111""'""11111111111111111111111111111111""101111111111111111111111111111 

Expedition: Drotfninggatan 55. T"l"gramanre'~~: ·>,"inim·, Stockholm. 
T~ lefon: Riks~ 4459. Allm. 22473 

INNEHALL. 

-
-

Jesu mission - vår missio'n. - Missionens årliga tacksägelse- och bönedag rlen 
Från Rerlaktionen och Exp<>rlitionen . - För S. M. K:s be" janne' vänner. - Vår si
Stormöt" och kapellinv~gning i Juichong, - Ett och annat från våra höstmöten. 

14 

-

mars. 
sta skörd. 

Bref 
afnelningen. - Från hemarbetet. - En seger för religionsfriheten. - Från världsmissions
fältet. - Vår Fader. . 

STOCKHOLM 1917 . NOI<UISKA BOKTJ<YCKERIET. 

http:KINA-MISSIONSTIDNINr.EN


"I R 7. ÅRG. 22. l APRIL 1917. PREN.-PRIS I: 50 . 

;tX 

h )t 
,~l~ 
~rt 
PÅ 

~ 
UTGIFVARE; KOMMITTEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. 

HERRENS UPPSAT. :;: 


N är' han har gifvit sitt lif till 

skuldo/ /er, skall han se en säd, S011l 

skall länge le/va , och Herrens upp
såt skall i hans Iland ha/va fram

gå1tg. les. 53: 10. 

NÄR VI SE UT I VÄRLDEN, 
synes det oss mången gång, som 

om det icke funnes någon genomgå
ende plan för världsstyrelsen. Och 
dock finnes en sådan plan, ett Guds 

.uppsåt från evighet, hvilket går fram 
och förverkligas genom tiderna. Om 
nu Herrens gärningar vittna om hans 
godhet och barmhärtighet, om de 
framdrifvas af hans uppsåt, om de 
äro u ttry<;k för hans h j ärtas tankar, 
huru härliga måste då icke dessa tan
kar vara. Ja, ingenting kan vara här
ligare än Guds tankar och Guds uppsåt. 
Herren, vår Gud, är en stor Gud, en 
härlig Gud. Därför har han också 
ett stort, ett härligt hjärta, och där

för rymmas äfven !nom detta hjärta 
stora och härliga tankar. 

Kunde vi riktigt tränga in i vår 
Guds uppsåt och hvila våra egna arma 
hjärtan vid hans tankar, skulle vi 
blifva varma, ja, brinnande. Det 
kan ju vara så äfven med en män
niska, att hennes uppsåt är varmt och 
brinnande. Men huru varmt hon än' 
känner och tänker, kan hon icke, 
såsom hon vilie, ' förverkliga sitt upp
såt. Därinne i Guds hjärtehärd, om 
vi så få uttrycka oss, är det icke blott 
varmt och brinnande, utan de tankar, 
som där från evighet uppstigit, blifva 
också förverkligade. Och Gud vare lof, 
de tankarna gå icke blott u t på den yttre 
skapelsens förhärligande eller på ängla
världens saliggörande, utan de omfatta 
vår arma människovärId, mig och dig . 

* Utdrag ur ett föredrag af hofpredikantcll 
Fr. Hammarsten. 
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J a, Herren har ett härligt upp
såt, och hans råd är underbart. I 
detta sitt goda, välsignade, fader
liga uppsåt har han beslutat att i 
sin ·· fadersfamn famna alla jordens 
folk, alla jordens nationer, släkten 
och tungomål, att famna dem alla, 
så att de't blir en hjord under en 
herde. Johannes såg något af detta 
Guds förverkligade uppsåt, då han i 
en syn såg den hvitklädda, oräkne
liga skaran af alla folk, släkter och 
tungomål stående omkring Lammet 
och inför tronen. Då hade alla skilj
aktigheter mellan de olika nationerna, 
de olika språken och tungomålen för
svunnit. Det var blott en dräkt, en 
lofsång, ett j u bel, en härlighet i hela 
skaran. Och den Gud, som ser ut 
öfver världens alla folk, som famnar 
dem alla med sin blick, famnar dem 
också i sitt hjärta. 

Men hvad som gör Herrens upp
såt ännu härligare, är, att det jcke 
blott omfattar alla nationerna, fol
ken, släkterna, tungomålen, utan att 
det går ut på att frälsa och förhär
liga den enskilda människan. »Han 
kan,» säger Ebreerbrefvet, »fullkomligt 
frälsa alla dem, som genom honom 
komma till Gud.» Huru borde icke 
våra hj ärtan genomträngas af en rik
tig kärleksvärme, ja, fyllas af evig
hetens lefvande hopp vid den tan
ken: »Jag skall blifva fupkomligt 
frälst. Gud skall genomtränga alla 
mma själsförmögenheter, mitt för
stånd, min vilja, mina känslor, mitt 
sinne, hela min person. Han skall 
leta sig in i hvarenda vrå af min va
relse och lysa upp den med sin här

lighets . ljus. Han skall frälsa hela 
människan.» 

D@tta välsignade, härliga uppsåt 
har Gud lagt i sin älskade Sons hand. 
Han lade det icke · i · n~lgon annans· 
hand. Det skulle icke genom någon 
annan hafva framgång. Och Sonen 
tog villigt emot Faderns uppsåt. Han 
tog det så att säga i sin hand och 
kom så ned till jorden för att utföra 
det. Ingen af änglarna visste, huru 
han tänkte utföra detta uppsåt. De 
sågo visst undrande på Sonen, när 
han lämnade härlighetens himmel, och 
tänkte sinsemellan: »Hur skall han 
kunna fullgöra Guds uppsåt ?» J a, 
Sonen hade en hemlighet med sig 
till jorden, en hemlighet, som ingen 
mer än Gud och han kände till. Pro
feterna hade blott fjärran ifrån skå
dat in i denna hemlighet. Ingen hade 
klart sett in i den. Först småningom 
fick världen till sin häpnad se, hum 
Sonen tänkte utföra och verkställa 
Guds stora frälsningsplan. Han gal 
sitt lif till ett skuldoffer. Ingen hade 
tänkt, att han skulle välja den vägen. 
N ågot sådant hade icke fallit någon 
människa in. Ne :, alla, alla aiskydde 
Iwrset . Alla bådo Herren gå därifrån. 
Fienderna bådo honom till och med 
i sista stunden af hans lif att stiga 
ned från korset. De gjorde det vis
serligen på hån. Men ack, det var 
nog många äfven af hans lärjungar, 
som af hela sitt hjärta hade velat 
bedja den bönen: »Älskade Mästare. 
stig ned af korset! Ännu är det tiel. 
Ännu kan du rädda dig, så att vårt 
hopp icke blir om intet.» 

Men Jesus skulle förverkliga Guds 
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uppsåt genom att gifva ·sitt lif till 
skuldoffer. Han skulle gå till seger 
genom . att dö. Han skulle vinna, ge
nom att, som det sag ut för hela värl
den, förlora . allt, . gifva sig sj äH till 
spillo. Detta var hans och hans Fa
ders eviga rådslut och plan. 

r Jesu hand skulle Guds uppsåt 
hafva framgång. Så må vi då låta 
detta uppsåt ligga i dessa välsignade, 
genomstungna händer och · icke, . så 
att säga, taga det i- våra egna händer. 
Vi göra det så lätt. 

Herren J esus utförde Guds fräls
ningsplan, då han gaf sitt lif till skuld
offer. Därför är det, som utsikt fin
nes, att stora skaror af allehanda 
folk en gång skola samlas inför tro
nen, iklädda helgonens rättfärdighet. 
När aposteln skådade hän mot Kristi 
kors, såg han, huru hedningar och ju
dar sammansmälte till ett, till en enda 
stor frälst skara, som gemensamt 
sjöng Lammets 10L Han såg, huru 
Gud nedbröt afskrankningens skilje
mur. Han såg, huru Herren på kor
set dödade ovänskapen. Han såg, 
huru vägen till seger gick genom 
korset. 

Till detta Herrens uppsåt i Jesu 
hand hafva vi ingenting att lägga 
för folkens och den enskildes fräls
ning. Vi hafva blott att 'bära ut för
kunnelsen därom i evangeIii predikan 
och säga till hela världen: »Kära 
bröder, förtviflen icke. Vi se huru 
vårt eget uppsåt i våra egna händer 
icke haft någon framgång. Men Guds 
uppsåt har i Jesu hand haft en härlig 
framgång. Därför kunde han ock 
på korset · utropa: »Det är fullkom

nadt>. J a, ända till världens yttersta 
ändar vilja vi så förkunna om Her
rens uppsåt och med hvarandra gläd
jas öfver frälsningens stora gåfva. 

Eftersom missionens Herre var . en 
smärtornas och lidandets man, är 
äfven hans tjänarinna, missionen, 
en lidande t j änarinna. Men denna 
genomstungna, blödande hand, J esn 
välsignade hand, som fått sig Her
rens uppsåt anförtrodt, är också en 
mäktig, en segrande hand. Därför 
går äfven missionen segrande fram _ 
Därför skall ock Herrrens uppsåt 
hafva framgång, när det genom evan
gelium förkunnas i världen. 

Herren gifve oss nåd att tro. Her
ren gifve oss nåd att vara stilla. Her
ren gifve oss nåd att i barnslig tillit 
lägga våra dyrbaraste önskningar, 
dessa som Guds Ande sj äH föd t i 
våra hjärtan för vår egen räkning 
och för den världs räkning, i hvil
ken vi lefva, i J esn välsignade hän, 
der. Amen. 

DEN 14:e MARS. 

MED TACK TILL GUD SE vr 
tillbaka på högtidsstunden den 

14 mars, då i Stockholm en stor skara 
missionsvänner hade samlats å hus
hållsskolan ,)Margareta,) till gemensamt 
tack och gemensam bön. 

Missionär N ath. Högman, som in
ledde mötet, började med uppläsande 
af Ps. 96 och påpekade därefter. att 
samvaron hade en särskild bety
delse med anledning af att det var 
jämt 30 år, sedan missionens grund
läggare, missionär Erik Folke, hade 
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landstigit i Kina. Vid en .blick till
baka på den' ringa begynnelsens dag 
och en blick öfver missionsfältet i 
närvarande stund hade vi i sanning 
stor anledning att prisa Gud. För 
30 år sedan var den gängse tanken 
inom missionsvärlden, då det gällde 
Kina, att detta land var ett så god t 
som hopplöst fält. Stora svårighe
ter mötte ock, då tanken fördes 
fram, men Gud ville saken, och därför 
kom ocksä Svenska missionen i Kina 
till stånd. Den lilla plantan har sedan 
dess utvecklat sig på ett sätt, som 
säkerligen ingen för 30 år tillbaka 
ens vågat drömma om, äfven indirekt 
därigenom att andra missionssällskap 
sedermera också. upptagit mission i 
Kina. Den insats, Sveriges folk i 
närvarande stund får göra bland ös
terns folk, är också betydande. Och 
som en stor förmån måste det räknas, 
att vi äfven under detta fruktans
värda världskrig få bedrifva mission 
därute. S. M. K:s historia framträder, 
när man öfverblickar densamma, Som 
en h istoria af idel nåd. Ja, nåd skulle 
kunna skrifvas öiver densamma frän 
början till slut, Visserligen har tron 
många gånger pröfvats och har vägen 
varit smal. Men huru skonades vi 
icke är 1900, och hur hafva vi icke 
midt under världskriget fätt fortsätta 
vårt arbete långt utöfver, hvad vi, 
när kriget bröt ut, vågade tänka 
eller hoppas. 

Skulle äfven för oss allvarstider 
komma, må de många åren af barm
härtighet och nåd då hafva fått tjäna 
så, att vi i ho kunna möta äfven 
nödens tider. Säkerligen hafva vi 
gått in i ett af de mest allvarliga år, 
som världshistorien haft att anteckna. 
När man talar med tänkande, bed
jande, bibelforskande kristna, mär
kes, att en bäfvan går igenom de
ras hjärtan. Utan att vara profet 
eller förmå tolka tidens tecken torde 
man kunna säga: Ett är visst - vi 

hafva nått fram till själfva tidsål
derns aftonskymning. Och nu är den 
stora nåden oss beskärd att under 
väntan på Herrens snara återkomst 
få vara med om att bedrifva mission, 
att dag för dag lägga in nya stenar i 
den andliga tempelbyggnaden och så
lunda påskynda hans tillkommelse. 

De sista underrättelserna från vårt 
fält äro oändligt glädjande. Att 
under det förra året icke mindre än 
251 nya medlemmar genom dopet 
kunnat upptagas i den kristna försam
lingen i Kina, är. ett resultat, som 
vida öfvergår de föregående årens. 
Vi höra om stora skördar för Guds 
rike ute i Kina och hafva därför stor 
anldning till både tacksägelse och 
förbön. 

* 
Lingväga ifrån komna kära gäs

ter voro denna afton närvarande, 
missionär och fru Harding, tillhörande 
Kina Inlanimissionen, och en frä
ken Grani, tillhörande Metodist
kyrlcm, hvilka dagarna förut anländt 
från Kinl och n'l vistades på Missions
hemll~t vid O;by under afvaktan på 
m3jlighet att återvända till sitt hem
land England. Dessa gäster före
ställdes n 'l för de närvarande och 
häls'l.des välkomm.. 

Sed'l.n frU 'l.rll'l E . Lodin och L. Jans
son tvåstä'1l11igt sjungit den sköna 
sången: »G 'Jd är min till flyk b> , utta
lade missionir Harding, tolkad af 
missionir Hösm'l.n, ä sina och sina 
följeshgares vägnar sin stora tack
samhet för den välvilja, som från de 
svenska missionärernas sida kommit 
dem ' till del efter deras ankomst till 
Sveriges hu fvudstad. 

Därpå lämnade han en kort öfver
blick äfver den allmänna ställningen 
i Kina, betraktad ur missionärssyn
punkt. Det var, yttrade han , med en
dast en liten majoritets öfvervikt, 
som frägan om konfucianismens åter
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införande som statsreligion afslagits 
i parlamentet. Utgången hade emel
lertid blifvit denna tack vare de an
strängningar, som de kristna öfver 
hela landet hade gjort för att påverka 
enskilda parlamentsledamöter. All . 
anledning förefanns att tacka Gud för 
det vunna resultatet, men på samma 
gång gällde det att göra denna ange
lägenhet till föremål för mycken bön, 
ty konfucianismens anhängare hade 
öppet visat, att de ämnade göra allt 
för att åter få frågan upptagen och 
genomdrifven efter sin önskan. 

En annan fara hotade kristendo
mens utbredande i Kina från den 
skara af studenter, som återvändt till 
Kina från olika delar af världen och 
i synnerhet från Japan, uppfyllda af 
materialistiska ideer samt fast be
slutna att sätta sig till motvärn be
träffande evangeiii förkunnelse i Kina. 
1-, Ett stort ämne till tacksägelse vore 
däremot, att ett alltjämt växande antal 
förmögna, inflytelserika och bildade 
kineser börjat egna sig åt evangelii 
sak, brinnande af nitälskan för att 
föra den fram bland sitt folie 

Missionär Harding lämnade därpå 
en glädjande skildring från sitt eget 
arbetsfält i Yunnan, den sydväst
ligaste af Kinas provinser. Äfven 
där hade marken börjat hvitna till 
skörd. I staden Kiitslng-fu, belägen 
i provinsens östra del, med cirka 
25,000 invånare men medelpunkt för 
en trakt befolkad af omkring en million 
människor, hade missionsarbete upp
tagits år 1889 af en missionär Steven
son. Han och en hans vän hade fått 
arbeta tio år utan att se mer frukt än 
två, tre omvända. Efter boxare
upproret, år 1901, hade missionär H. 
och hans hustru anmodats fortsätta 
arbetet efter de nämnda bröderna, 
och de hade fått skörda, hvad dessa 
hade sått. Under de sista sex åren 
hade församlingsmedlemmarnas an
tal ökats till 140. I staden funnos 

två kapell, ett mindre, .rymmande 
omkring 120 personer, som hvarje 
torgdag gång på gång brukade fyllas, 
och ett större, rymmande omkring 
300 personer, som vid hvarje söndags
gudstjänst i regel var fullsatt. 

Vi hoppas framdeles få. meddela några tros
stärkande och uppmuntrande berättelser, som 
missionär H. äfvell omtalade frå.n sin verk 
samhet. 

* 
Missionär David Landin fick nu or

det. Den tråd, som genomgick hans 
med värme framsagda anförande var 
denna: »OSS har intet fattats.» 

Han yttrade bl. a.: Om jag skulie 
ställa den frågan till våra föregångare, 
om under dessa trettio år dem har nå
got fattats, sl~!lle svaret blifva: »Intet». 
Samma svar torde jag och mina syskon 
på fältet i våra dagar också kunna gifva. 

Missionen började med att en, en
dast en, gick ut till Kina. Sedan 
har arbetareskaran ökats, så att den 
f. n. uppgår till omkring 50. Man kan 
undra: Hur räcka medlen till? Fat
tas icke något? N ej. Herren har 
visat, att han äx densamme som 
under forna dagar, då han sände ut· 
sina första lärjungar. Intet har fat
tats. Antalet missionärer har ökats 
men i samma mån äfven skaran af 
jörebedjande, understödjande vä nner. 

Vi skulle också kunna säga: Oss 
har intet fattats i fråga om arbete. 
Verksamhetsområdet har utvidgats vä
sentligt. Nya stationer hafva de sista 
åren öppnats i icke mindre än tre 
städer, och nu står vår broder Beinhoff 
färdig att öppna ännu ett fält i västra 
Honan, som så länge väntat på ar
betare. Flera nya arbetsgrenar ha 
ock kunnat upptagas. J ag tänker 
bland annat på K. F. U. M.-arbetet 
och på det kvinnliga seminariet. Så 
ha våra skolor de sista åren betyd
ligt u tvecklats. Församlingarna h8 
ökats, och de kristnas antal har växt . 
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:.vred glädje kunna vi säga, att äfven 
skaran af infödda medarbetare har 
växt. Under de sista åren ha från 
vårt manliga seminarium icke mindre 
i n sju unge män utgått som lärare 
och evangelister, och från vårt kvinn
liga seminarium har den första eleven 
nyligen gått nt i aktivt arbete. 

Det har icke fattats framgång i ar
betet. Redan har ju nämnts, att un
der det gångna året 25I af Kinas folk 
blifvit förenade med våra försam
lingar. En stor skara står ock redo 
för dopundervisning. Våra samlings
lokaler hafva måst utvidgas, därför 
att åhörarnas antal blifvit allt större. 
Ja, resultatet af vårt arbete har visClt, 
att Herren har välsignat oss. 

Men ehuru arbetet varit mycket, 
kunna vi säga. Oss har icke heller 
fattats hvila. Det är egendomligt 
att se, huru H erren stundom låter 
sina trötta arbetare få hvila. Jag 
tänker på flera , som han tagit afsides 
genom sjukdom. .Han har på detta 
sätt gifvit en hvilotid och äfven 
velat lära oss att hvila i den visshe
ten, att han varit mäktig att uppehålla 
vårt arbete oss forutan. Andra sys
kon hafva blifvit tvingade att för 
längre eller kortare tid lämna sina 
stationer på grund af röfvareorolig
heter och på detta sätt af Herren be
redts en tid af hvila och stillhet. På 
alla sätt har Herrens goda hand va
rit öfver oss. 

Till sist kunna vi också säga: Oss 
skall heller intet fattas, om vår mis
sion i trohet mot den kallelse och upp
gift som är oss förelagd fortgår på 
de vägar, som Gud anvisat, och in i 
de af honom beredda gärningarna. 

* 
En ' duett sjöngs åter af fruarna 

Jansson och Lodin . »Ingen omsorg, 
ingen omsorg» - så ljöd det genom 
sångens toner till de närvarande. 

Den därefter följande bönestunden 

inleddes med några ord af missionär 
Högman. Han omtalade som ett bevis 
för att Gud hör bön, att långt innan 
missionär Folke gick ut till Kina, 
hade en gammal kvinna i en undan
gömd bygd af Småland nnder flera 
år bedt Gud uppväcka någon i Sve
rige till att gå n t till Kina. Hur den 
kära gamla fått det så okända Kina 
på sitt hjärta, visste ingen. För egen 
del hade tal. dragits just till S. M. K., 
sedan han erhållit sin missionskallelse, 
dels emedan han känt det så viktigt 
a tt få komma in i ett sällskap, hvars 
ursprung han verkligen kunde se så
som en skapelse al Gud, dels emedan 
han visste, att denna mission, om 
hvilken det sagts af så många, att 
den »liksom hänger i luften», hade 
bakom sig så många bedjare i olika 
delar af Sveriges bygder. Särskildt 
för dessa bedj are skulle nu på 30
årsdagen hembäras tack till Gud. 
Bland de i S. L. för dagen afsedda 
tacksägelse- och böneämnena hade 
tal. särskildt stannat för tre ord: 
»Ständigt, tidigt och ännu.» Herren 
hade under dessa 30 år ständigt be
visat missionen sin nåd och trofast
het. Tidigt hade han gifyit den en 
upplåten dörr i Kina, och ännu stode 
den dörren öppen. Det gällde nu att 
gemensamt af Herren utbedja sig 
nåd till att stå som trogna förvaltare, 
»till dess han komme», Jesus, vår 
Konung. 

Det glädjande medde'andet gjordes. att ett 
tackoffer på 500 kr. lämnats af en missions
vän med anledning af högtidsdagen. Senare 
på aftonen lämnades af tre andra missiollS
vänner bckoffer, ett af dessa utgörande ett 

• liknande belopp med de t nyss nämnda. 

I det därpå följande tacksägelse
och bönemötet togo många del. Man 
kände, att det var frihet i anden, 
och att bönens Ange var utgjuten. 

Den gemensamma tedrickningen af
slutades äfven med bön och lof till Gud. 
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FÖR S. M. K:s BEDJANDE 

VÄNNER. 


rl"ACKSAGELSEAMNEN: De väl
signelserika möten, som den r4 

mars höllos i olika delar af vårt 
land, och de kärlekens gåfvor, som 
inflöto med anledning af dagens be
tydelse (sid. r02). 

Att Henen hört sina barns böner 
och förhindra t konfucianismens åter
införande som statsreligion. - Att 
så många bildade, inflytelserika kristna 
kineser börjat personligen deltaga i 
evangeiii utbredange i Kina (sid. ror). 

Herrens verk på makarna Hardings 
station (sid. ror). 

Att så många af våra syskon kunde 
deltaga i konferensen i Yuncheng och 
där blefvo både lekamligen och and
ligen vederkvickta (sid. r04-ros). 

Den utveckling, församlingen i 
Puchow hunnit . - De omfattande 
för verksamheten så viktiga bygg
nadsärbeten, som knnnat utföras på 
denna station. - Att arbetet trots 
röfvareoroligheterna hela sommaren 
kunde bedrifvas i lugn och ro. -- Det 
ökade antalet gudstjänstbesökare i 
det nya kapellet. - Att några af bygg
nadsarbetarna blifvit påverkade af 
evangelium. - Den nya utstationen i 
Changing (sid. r05-r06). 

Den rika frukt evangeiii utsäde 
burit i Hancheng, där vår syster 
Anna Eriksson stått så ensam. -
Hennes bibelskola. Förstlings
Jrukten från denna skola. - Att röf
varna i trakten på ett så fogligt sätt 
skingrats (sid. r06-r07). 

De för evangelium öppna dörrarna 
på flera platser inom J uichengs distrikt 
(sid. lO7-r08). 

De goda underrättelserna från frk. 
Judit Hultqvist (sid. r09). 

Det behof efter evangelium, som 
visar sig i Japan (sid. IIO) . Den å sid. 
lIr omtalade omvände hinduen. 

Böneämnen: Förblifvande välsig
nelse af r4:e mars-mötena. 

Att Gud i nåd må låta Kinas folk 
få behålla sin religionsfrihet, och att 
bland Kinas genom materialismen så 
påverkade unge män många må vinnas 
till evangeiii förkämpar från att ha 
varit evangeiii fiender (sid. ror). 

Att de engelska missionärerna med 
de sina lyckligt må kunna uppnå 
sitt hemland (sid. roo) . . 

Att våra missionsarbetare i Kina 
må knytas allt fastare samman och 
alltfort vara hvarandra till hjälp' 
(sid. ros). 

Puchow nya hapell (sid. r05-r06). 
De till distriktet hörande försam

lingarna, att de kristna må hålla prof
vet äfven under tider af medgång 
(sic!. r06). 

Kvinnorna i Anna Erikssons bi
belskola (sid. r06). 

Att mycken och varaktig frukt må 
visa sig af den evangelisationsvecka, 
som öfver hela Kina hölls i slutet af 
januari och början af februari (sid. r06, 
r07)· 

Systrarna M aria Nylinoch Emy 
Ohrlander på sina nya poster och Ester 
Berg i det för henne alldeles nya skol
arbetet (sid. r07). 

Att utstationer må kunna öppnas 
i Pingluh och i Meh ti (Fredrika Hal
lins gamla. station) (sid. r08). 

Att vår syster Judit Hultqvist må 
få nåd till inhämtande af det svåra 
språket och i sitt hjärta uppfyllas med 
mycken kärlek till Kinas folk (sid. r09). 

Henens budbärare bland J apans 
och Indiens folk sid. IIo-IIr). 

Missionär N. Högmans besök under 
den närmaste tiden på olika platser 
i Västmanland. . 

Bedjen för missionärerna! Skrif. 
ven till missionärerna! 
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LITET ' AF HVARJE FRÅN 

KONFERENSEN I 


YUNCHENG. 

3Församlen till mig mina from

ma, som sluta förbund med mig 
vid offer.,> Ps. 50: 5· 

V
ARA KÄRA VÄNNER I YUN

cheng ha åter haft bråda dagar. 

Nu som alltid har ingen möda sparats 
för att göra det så gladt och trefligt 
som möjligt för alla de väntade gäs
ter, nära och långväga ifrån, som 
skola samlas till konferens 6-14 
Jan. 
.. Det är äkta nordisk vinter dessa 
dagar, undantagande snö, men hvar
ken kölden eller resans besvärlighe
ter tycks ha afskräckt någon, som 
kunnat komma. Vagn efter vagn, 
mul-bärstol efter mul-bärstol anlän
der med sin dyrbara, väl emballerade 
last. Friska som vinternyn både »till 
sinn' och skinw) samlas vi efter hand 
34 S. M. K. missionärer med fyra 
barn och en gäst. . 

Två systrar från »röfvareprovinsen» 
Shensi voro bland de första. Goda 
dragare, god resa -»men hu, så kallt 
det var på floden», puttrar norr
ländskan. 

»Honan-vännerna ha kommit», med
delas det. - »J a, endast första partiet 
- de andra komma nästan mangrant 
efter. Hände sig i den civilisationens 
landsända,. Honan, att två af syst
rarna kommo för sent till det utsatta 
tåget, att för en brötos skacklarna 
på bärstolen sönder, och att för en an
nan välte kärran ett par tre gånger 
allt med lycklig utgång. - I ~ 

»0, så trefligt här är och så varm t 
och godt se'n!» utbrister den ene efter 
den andre vid inträdet i syskonen Bergs 
nyreparerade, utvidgade förmak, nu 
stort nog att rymma hela konferensen 
utan trängsel. »Och granen står ännu 
kvar!» - »}a, jag tänkte, vi skulle 

ha lite' jul i morgon, sönda~>, säger 
vår vänliga, hemtrefliga värdinna. 

0ch jul blef det med både ljus, sång 
och glädje. Det kändes riktigt svenskt. 
Våra minsta - »trion» Beinhoff och 
Majastina Blom roade oss med sin 
sång. 

Dagen därpå samlades vi i konfe
renssalen till uppbyggelse, då vår 
ordförande läste Ps. 50 och särskildt 
genom vv. 5 och 14 påminde oss om 
att »förnya vårt förbund vid offer» 
samt den stora orsak vi såsom mission 
och enskilda ha att »offra lofvets 
offer». En hade ju blifvit tagen ur 
vår krets, sedan vi. sist voro samlade, 
men tre nya voro med oss för första 
gången, en f j ärde på grund af sj uk
dom förhindrad. 

Hvarje dag började med en böne
stund, då det var fritt för hvar och 
en att läsa upp något Guds ord. Det 
var sköna, stilla stunder liksom ock 
de dagliga uppbyggelsemötena,. då 
Herren genom bröderna talade till oss 
både förmaningens och tröstens ord. 
Ämnen voro dessa: Nit om Herrens 
ära; David och hans hjältar - } esus 
och hans tjänare; Tron; Vår Ofverste
präst; Två kriser i Davids lif. 

Med konferensens motto: »Må allt 
hos eder ske i kärlek», (i form af en 
väggbonad) för ögonen, diskuterades 
och rådgjordes om en hel del för ar
betet nog så viktiga frågor i kärlek 
och bästa samförstånd, ehuru mening
arna ibland kunde vara något olika. 
Ehuru intressant bIef det nog för många 
rätt tröttsamma dagar - 5 1/2 tim. 
dagl. diskussion. 

»Kaffepaus» - höres från vår värd 
och ordförande, när den timmen är 
slagen. Och med ljusa anleten och 
lätta steg skyndar skaran öfver gården 
till matsalen. Men det blef i hast 
långa ansikten och därpå munterhet 
- värden bj öd på kaffe, men vär
dinnan serverade te. Andra gånger 
hände det,i,att man väntade te och 
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. fann doftande kaffe. (Här behöfver 
man inte sj äH ta' med s~cker, ' som 
nu har blifvit på modet hemma i 
Sverige, och inte heller Köpa på kort 
- ännu åtminstone.) ~ Det är ändå 
bra gladt och hemtrefligt i syskon
kretsen och ingen brist på omväxling 
dessa dagar. I smärre grupper har 
konferensen inbjudits till Fridhem 
(Frida Prytz), syskonen Sandbergs 
och Bloms. Fyra högtidsdagar 
namns- och födelsedagar - ha firats 
i kretsen med extra sång. Festföre
målet n:r 4, pastor· Beinhoff, finner 
vid sitt kuvert ett dörrlås med nyc
kel --'- gåfva frän vår fyndige ordf.! 
- till dörren till pastorsexpeditionen 

det nyöppnade Honan-distriktet. 
På aftnarna var det fritt för en hvar 

att »hålla salong». Då sjöngs det 
solo och i kör, småpratades, berättades 
från Chikong, samtalades om den 

.	stundande evangelisa tionsveckans ar
betsplan, delgåfvos nyheter från hem
vännerna, tänktes på dem, deras ar
bete och behof m. m. 

Söndagsaftonen afslutades vår sam
varo med att vi samlades kring Her
rens bord . Det var så strålande lj ust. 
så hvilsamt och stämningsfullt 
våra tankar samlades kring ordet: 
Vi vilja se J esus. - 

»Nu skulle de se oss därhemma», 
sa' någon i kretsen - »hur godt vi 
ha det». - »Tänk, om Erik Folke 
eller kommendör v. Feilitzen eller den 
och den vore här nu - de skulle sä
kert känna sig glada med oss.» - Så 
spunno sig tankarna med kärlek och 
tacksamhet från den ene till den 
andre aJ vännerna i hemarbetet och 
till dem, som med offer och bön bistå 
oss härute. Ej heller glömdes deras 
behoL -

Så tackade konferensdeltagarna 
hjärtligt värd och värdinna och alla 
hvarandra för god samvaro. - »Det 
var den bästa konferens, jag har varit 
med Oll»>, förklarade en af de äldre 

kamraterna, »vi ha knutits närmare 
hvarandra än någonsin förub -

Måndagsmorgonen börja fordonen 
samlas på stora gården. Det blir 
ett packande och adjötagande - så 
far hvar och en till sitt igen - för att 
åter »förnya förbundet vid offer» 
ut~ifvande i tjänsten, Om Gud så 
vill, få vi åter mötas till konferens 
i maj I918. 

Emy OhTlander. 

AXPLOCK FRÅN FALTET. 

MISSION AR VERNER WES
ter berättar från högtidsdagarna 

i Puchow den II och 12 nov., att icke 
mindre än 400 personer de dagarna 
bodde och spisade vid missionssta
tionen - allt bekostadt af försam
lingen. Förutom de tillstädeskomna 
missionärerna hade ett 20-tal kine
siska bröder infunnit sig från andra 
församlingar samt öfver 20 elever 
från seminarierna i Yuncheng. 

* 
Efter en målande skildring af den 

stund, då det nya kapellet skulle 
invigas - gatorna i närheten voro 
alldeles packade af åskådare, hvilka 
af polisvakt måste återhållas från 
att tränga sig med in - skrifver vår 
broder: 

Sedan undertecknad i korthet redo
gjort för husets tillkomst samt afc 
tackat alla, som deltagit i byggnads· 
arbetet och gifvit medel därtill, fram
trädde evangelisten Tsao och fram
förde församlingens tack till alla, som 
medverkat till att deras mångåriga 
hopp och bön nu var en verklighet. 
Afven uppdrog han å t undertecknad 
att till de okända gifvarna och före
bedjarna. i Sverige framfära detta lack 
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jämte en önskan och bön, att Cttd måtte 
rikligen löna eder alla. 

Ur redogörelsen kan meddelas, att 
till bygget hade inkommit 1,25° kr. 
från församlingen, ungefär dubbelt 
så mycket från hemlandet och från 
enskilda personer u te på fältet några 
inindre summor. Kapellet kostar 
i det närmaste färdigt med inredning 
och allt omkring 5,000 kr., hvadan 
all tså en rätt ansenlig brist före
finnes delvis beroende på stegrade 
pris på lifsmedel och annat, som med
fört, att arbetslönerna mast höjas. 

* 
Från sommarens byggnadsarbete 

berättar br. \iVester vidare, att en 
mindre sal hade blifvit inredd innan
för ingången till kapellgården, lämp
lig till gatukapell, och äfven rum för 
samtal med besökande. Ett tvåvå
ningshus hade uppförts för goss
skolan med 4 elevrum, matsal och lek
tionssal, ett anna t hus till kök och 
rum för kock samt ett uthus, allt för 
skolans räkning. Dessutom hade in
redts kök för eget kinesiskt hushåll, 
tjänares rum m. m. samt en stall
byggnad. Flickskolan hade fått nytt 
kök, rum för kokerskan, ett sjukrum 
och ytterligare en ekonomibyggnad. 
För närvarande, tillägger han, pla
neras för ännu ett hus med ett sofrum, 
matsal och boningsrum för lärarinna, 
hvars nuvarande rum då skulle bli 
klassrum. När detta hus blir färdigt, 
torde denna station vara den för 
missions- och skolarbete bäst försedda 
af alla våra stationer efter att under 
många och långa år ha haft det i 
mer än ett afseende mer än lofligt be
dröfligt ställdt. Att så omfattande 
byggnadsarbeten kunnat utföras be
ror naturligtvis näst efter det kräf
vande behofvet på vänners offervil
lighet både hemma och härute men 
äfven mycket på ett par oerhördt 

fördelaktiga materialinköp, för hvilka 
vi ~lro djupt tacksamma mot Gud. 

* 
»Trots oro ·och osäkerhet på grund 

af röfvares vilda framfart», heter det 
i ett annat af br. \tv. i börj an af decem - ' 
ber skrifvet bref, »ha vi fått arbeta i 
lugn och ro hela sommaren. En gläd
jande, ständig ökning af antalet guds
tjänstbesökare har lofvat godt för 
det nya kapellets användning. Några 
af byggnadsarbetarna ha också blif
vit intresserade i evangelium, så att 
vi hoppas få se frukt äfven af arbetet 
bland dem. Den lilla nya utstatio
nen i Changing ger oss också myc
ken glädje och uppmuntran. För
samlingarna såsom sådana äro nog 
annars ' i lika stort behof af för bön 
som någonsin. Detta att icke bara 
vara tåld t,tan aktad och ansedd, 
visar sig i många fall vara en svårare 
fr estelse att bära i ett rätt sinne, än 
då det kostar något att vara en 
kristen. 

Under den gångna veckan ha vi 
predikat hela dagarna i det nya ka
pellet och haft rätt mycket folk. 
Några kvällar, då vi belyste vår 
predikan med bilder ur Jesu lif med 
la t. mag., var lokalen alldeles packad 
med uppmärksamt lyssnande ska
ror. Måtte Herren gifva rik väl
signelse till allt.» 

* 
V år syster A nna Eriksson skrifver 

från Hancheng den 15 jan.: · 
J ag kom åter hit den 29 sept. Så 

fort sig göra lät, samlades 12 kvinnor 
till dopklass. Af dem döptes 9. Så 
snart stormötet var . öfver, började 
bibelskolan (den 23 okt.) med 18 
kvinnor. Somliga ha varit med hela 
tiden, ingen mindre än 14 dar. Fyra 
äro ännu kvar. Kanske de gå hem 
under nyårshelgen, men senare skola 
de vara med under evangelisations
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veckan, då de ämna medverka, hvar 
och en efter sin förm åga. 

Stor var min glädje, när en af de BREFAFDELNINGEN. [J
kvinnor, som för två år sedan inte 
kunde läsa, en dag kom och sade: 
»Jag behöfver allt en helb-ibel nu, så 
att jag kan följa med, när prediko
texten är i Gamla testamentet». -
Hur gärna gaf jag inte en bibel åt 
denna förstlingsfrukt från vår skola l 

Flera liknande frukter följa snart. 
Tack, vänner, för förbön och in

tresse för oss i det förflutna! Hur 
skola vi inte tillsamman glädjas en 
dag', . när skördefesten skall hållas 
och vi få se vår dyre Frälsares seger
lön för hans möda! 

Här är nu lugnt och stilla. Vi ha 
hört, a tt de återstående röfvarne, 
som hållit till här i bergen,blifvit 
gripna och förda till Hoyang men 
därifrån hemskickats till sina byar. 
Hvar och en fick 2,000 kash samt 
fripass mot löfte, att de skulle bättra 
sitt lefverne. 

* 
Enligt i dagarna ingånget medde

lande har fröken NIaria N ylin förflyt
tats till Yuncheng för att där öfver
taga det kvinnliga seminariets öf
ningsskola och frk. Emy Ohrlander 
efterträd t henne i Puchow att där 
förestå flickskolan. 

Frk. Ester Berg har måst öfvertaga 
flickskolan i Hoyang, som sista åren 
stått under frk. Ohrlanders ledning. 

Sdsom lerel är i krukomakarens 
hand, så ären lock i mill hand, 
I af Israels hus. (Jer. 18: 6.) 

Gud är kärlek. (1 Joh. 4: 8). 

Jag är ett ler i Guds hand, och jag bäf· 
var. Jag är ettJer i kärlekens hand, och 
det fyller mig med trygghet. 

G. Campbell Morgan . 

J uicheng d. I dec. I9I6. 

Kära missionsvänner! 
Os. 6: 3. 

I lördags, den 25 november, kom
mo vi hem från en mycket upp
muntrande resa inom vårt distrikt. 

Den 20 bröto vi upp härifrån, 
diakonen Liu , boksäljaren Uang, tva 
af våra församlingsmedlemmar, min 
man och jag samt bibelkvinnan. Gud 
hade gifvit oss ett strålande sol
skensväder. När all packningen var 
färdig och lastad på djuren, var det 
en fröjd att själf sätta sig ofvanpå 
en börda, och rida ut åt landet. 

Första dagen kommo vi till kö
pingen Meh-ti, där fröken Hallin förr 
bott . P å värdshuset kunde vi ej få 
någon plats, men gamla husvärden 
var snäll och upplät sin gård åt oss 
för natten. Det kändes så underligt 
att träda in på gården, vetande att 
den en gång varit helgad åt Herren. 
Tankarna flögo hastigt tillbaka till 
den tid, då bön och lof dagligen från 
denna plats uppsändes till Guds tron. 
J ag tyckte vägga rna talade sitt tysta 
språk. I ett af rummen stod skrifvet 
på en trävägg »Fuh in t'ang», Evan
geliisalen; O, huru kära och välbe
kanta de orden lyste emot oss. Det 
går ej så lätt att utplåna alla min
nen frän den plats, där Herren varit 

'.ärad och tillbedd. I stora salen på 
gården, som förr varit använd till 
preclikolokal, är nu uppsatt förfä
dernas stamtafla i och för til'bedjan . 
Ett fattigt utbyte, som påminde om 
orden i Jer. 2: I3: »Mig som är en 
källa med lefvande vatten, hafva de 
öfvergifvit för att .göra sig brunnar, 
usla brunnar, som icke hålla vatten.» 
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Soldater" ha under en lång tid hyrt 
gården, så att en del af rummen äro 
ganska illa åtgångna. En yttervägg 
höll t. o. m. på att ramla. Soldaterna 
ha nu flyttat, och ägaren håller på 
att reparera i hopp om att vi skola 
hyra gården. Min man underhand
lade med honom, men han ville ha 
så mycket i hyra, att saken äfven 
denna gång fick förfalla. Länge hafva 
vi bedit och hoppats att kunna öppna 
en utstation i Meh-ti, men det synes 
dröja ännu någon tid, innan vårt 
hopp blir förverkligadt. 

Dagen efter fortsatte vi till staden 
Ping luh, IlO li från Juicheng, fram
kommo dit efter mörkrets inbrott 
men fingo ändå till vår glädje plats 
på ett ganska bra värdshus. Efter 
morgonbönen påföljande dag började 
vi alla vårt arbete. Min man och 
församlingsmedlemmen Uan togo hvar
sitt stort bokpaket och gingo ut till 
alla stadens affärsmän. Boksälj aren, 
också han väl försedd med böcker, 
och diakonen begåfvo sig till den 
öppna platsen framför rådhuset, och 
här vittnade de hela dagen om Jesus 
för kommande och gående. 

Församlingsmedlemmen Tang och 
bibelkvinnan följde med mig. Vi 
gingo från den ena gatan till den 
andra och talade med de kvinnor vi 
träffade. Som många aldrig förr sett 
en utländsk kvinna, samlades många 
kvinnor och äfven män omkring oss. 
Alla lyssnade stilla och uppmärksamt 
till talet om J esus. Hela dagen voro 
vi alla i arbete med att så ut det ädla 
sädet. En hel låda evangeliidelar 
hade vi tagit med oss; de flesta sål
des i Pingluh. Då kvällen kom, voro 
vi alla så lyckliga och tacksamma 
mot Herren för den öppna dörr, han 
gifvit oss i Pingluh. 

Nu ha vi en hjärteönskan, och det 
är att kunna öppna en utstation i 
Pingluh och en i M eh tio Det svider 
och bränner som eld i h j ärtat vid 

tanken på dessa platser, där så många 
dyrköpta människor bo, och där det 
inte finns en enda kristen, som höjer 
korsets baner. ~ i ' 

Den z3 på morgonen lämnade- vi 
åter Pingluh för att kunna besöka ett 
par köpingar. I den första å to vi 
frukost . Under tiden samlades många 
för hvilka vi sedan fingo förkunna 
frälsningens budskap. Barn, kvinnor 
och män trängdes omkring oss, och 
alla voro så vänliga. På e. m. fram
kommQ vi tiII köpingen Ko-chao , 
där vi beslutat stanna .öfver natten. 
Glada voro vi, att det fanns et·t litet 
krypin på ett värdshus om än af 
sämsta slag. Under det vi höllo på 
att bära in våra reseffekter, hörde 
jag bibelkvinnans röst ute på gatan. 
J ag gick u t till henne och fann redan 
många samlade för att lyssna. Så 
höllo vi på att tala till folket ända 
till mörkrets inbrott, då vi intogo 
vår middag. Den Z4 voro vi å ter 
på väg till Meh-ti, stannade där en 
half dag och en natt. Efter omkring 
6 timmars ridtur i stark, bitande 
blåst voro vi åter hemma i vårt kära 
Juicheng. Herren hade låtit sin sol 
lysa öfver oss alla. och gjort våra 
hjärtan så varma och lyckliga öfver 
att få gå ut på vägar, gator och grän
der och bjuda till Lammets bröllop . 

Nu ha vi snart den kära julen här. 
Herr och fru Sandberg ha lofvat fira 
julen hos oss. Det skall bli så roligt 
att få taga emot dem. De skola sä
kert äfven hjälpa oss att göra det 
jullikt för vår stora kinesiska familj, 
den kristna församlingen. 

Min man förenar sig i de hjärtli
gaste tillönskningar om en fridfull 
jul och ett godt nytt år. 

Sak. 9: 9· Uppb. zz: zoo 

I Herren förenade 
Gerda Ca1'len. 

* 
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Yangchow den 12 nov. 1916. 

_Han är vår Gud, och vt an 
det folk, som. han IHr till sin hjord; 
IIi dra får, som stå Hnde,. hans 
IIdrd .• P.i. 95: 7· 

Kära missionsvänner! 

~ .Ett inrterligt tack för all kärlek 
och allt intresse, som jag fick mot
taga innan j ag reste! Herren skall 
rikligen löna allt som göres för hans 
skull. . 

Under resan hit ut fick jag under
bart erfara sanningen af de orden: 
Han är trofast. .Dag efter dag var 
Herren nära, hjälpande och glädjande. 
Till Shanghai kommo vi den 2 oktober. 

På vägen från Shanghai hi t till 
Yangchow sågo vi snart, att vi voro 
i Kina. N og hade j ag läst och hört 
mycket om små eländiga hus, smala, 
smutsiga gator, tiggare höljda i tra
sor, små barn med ansikten vanställda 
af smuts och utslag . Men o, hvilken 
skillnad att se allt detta! 
[_ lag ropade till Herren om hjälp 
att kunna älska alla dessa arma, och 
i sin nåd lät han mig se något af sin 
underbara kärlek till en hvar af oss. 
Han mötte mig med det ordet: »Gud 
bevisar sin kärlek till oss däruti, att 
Kristus har dött för oss, medan vi 
ännu voro syndare», och mitt hjärta 
fylldes med en rik glädje, öfver att 
Herren kallat mig till Kina. 

Här på språkskolan trifs j ag så 
godt. Här är så fridfullt och mycken 

id till gemensam bön. Språket . är 
svårt, men jag vet att han, som 
har kallat, ej skall svika i trofast
het. Han skall h jälpa i all t för sin 
egen skull. 

Eder i Herren förenade 

Judit Hultqvist. 

ETT BIBELSAMTALSMÖTE. 

PA PROGRAMMET FÖR STOR
mötet i Hancheng hösten 1916 

stod bl. a. upptaget: »Samtal öfver 
Matt. 9: 37, 38.» Och då detta möte 
särskildt fäste sig i mitt minne, vill 
jag härmed söka lämna en beskrif
ning däraf. 

Missionär Berglirtg höll inlednings
anförandet. Han påminde om, att 
en stor skörd väntade på att blifva 
inbärgad. Arbetarna voro emeller
tid få, och därför var det af vikt, 
att de arbetskrafter som funnos ut
nyttjades på bästa sätt. Slutligen 
bad han de närvarande omtala, om de 
tänkt ut någon god plan för insam
lande af skörden, samt lämnade så 
ordet fritt. 

Genast begär en gammal välkänd 
man ordet. Han reser sig och går 
sakta med högtidliga steg upp på 
plattformen. Han har fått namnet 
»Gubben StåL> på grund af sin stål
hårda vilja, som ej går att ändra, 
så fram t man ej med ett tydligt bibel
ord kan visa, att den står i strid med 
Guds ord .. För några år sedan ville 
han t. ex., att hans mer än 50 år 
gamle son skulle tilldelas kroppslig 
n.g-a, emedan denne ej var villig att 
lämna sina förtjänster till sin gamle 
far och sedan vid behof snällt bedja 
om hvarenda kash. »Han är trots sina 
~o år mitt barn» resonerade Stål. 
;och barn skol a ag'as, då de ej lyda.• ' 

Sedan »Gubben Stål» kommit upp 
på t:1larestolen, lägger han ifrån sig 
glasögonen och börjar sakta och var
ligt knäppa upp rocken. la, till som
lig<ls förnöjelse tar han af den och 
lägger den på plattformen. Så viker 
han upp ärmarna på den undre roc
ken, tager på glasögonen och är ändt
ligen färdig att börja sitt anförande. 
Det hålles under de lifligaste gester 
och utgör~s af - en utläggning af. 
Ebr. 13: 12, utan att skörden eller 
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bärgandet a f densamma ens blef 
nämndt. 

De följande talarna höllo sig emel
lertid bättre till ämnet. De påminde 
om bönens betydelse och äfven om, 
att vi ej böra stå och vänta, att andra 
skola göra hvad vi kunna, utan att 
hvar och en bör . göra, hvad han kan. 
En talare sade också: »Det vikti 
gaste är att vårt hjärta är brinnande 
uti oss, ty om så är fallet, tänka vi 
alltid ut någon plan.» 

Samtalet var sålunda gifvande, men 
för mig kvarstår dock »Stål-gu bbens» 
bild som det lifligaste minnet, och 
blef hans framträdande en praktisk 
bild af hvad vi böra göra. Han var 
villig att · deltaga i arbetet och tog 
genast tillfället i akt att göra hvad 

.han kunde. Han lade beslutsamt af 
hvad som hindrade för att få mer 
rörelsefrihet och sparade ej på kraf
ten, då det gällde att vittna om sin 
Herre. Må vi häruti följa hans exem
pel och, om vi ha bättre förmåga 
och mer förstånd, använda, hvad vi 
ha, i Herrens tjänst, ty det är sant, 

.	att »skörden är mycken, men att ar
betarna äro få». 

Martin Linden. 

FRÅN VÄRLDSMISSIONS~ 
FÄLTET. 

ASIEN. 

J
APANS FOLK BÖRJAR ALLT
mer känna behof af en religion, 

som mäktar sätta en damm mot den 
tiUtagande sedeslösheten. Den vidt

. gående korruptionen i regeringskretsar, 
som väckte ett sådant uppseende, då 
den afslöjades, har hos många väckt 
misstroende till buddismen: agnos
ticismen och osedligheten, så allmänna 
bland ämbetsmän och studenter, ha 
viickt många till eftertanke. En kap

ten Bechel, som under 17 år gjort vid
sträckta resor i landet, rapporterar, 
att af de 107 distrikt, där han an
ställt undersökningar, befunnos 96 
vara djupt sjunkna i sedligt hänse
ende. Osedlig kult var införd i flera 
buddisttempel, och i vissa distrikt 
var nästan hela den vuxna " befolk
ningen sedligt ruinerad. I en by hade 
buddistprästerna, byfogden, doktorn, 
skolföreståndarenoch köpmännen i 
samladt råd beslutat sälja en flicka 
för 18 kr., emedan de fruktade, att 
hon skulle falla byn till last, då för
äldrarna ej mäktade underhålla henne . 
Endast en röst höjdes mot beslutet 
- den kom. från en· kristen. 

Sådant är tillståndet trots den allt 
mer stigande upplysningen . 

Så hafva redan 25 tusen byar för
setts med skolor och genom tidningar 
satts i tillfälle att taga kännedom 
om världsutvecklingen. Intellektuellt 
framåtgående men sedligt förfall kän" 
netecknar våra dagars J apan. 

Vnder allt detta går missionen 
framåt. Under de. sista tre åren har 
den japanska kristna församlingen be
drifvit en kraftig evangelistisk verk
samhet och därunder kommit till in
sikt om att japanerna såsom ett folk 
aldrig förr varit så tillgängliga för 
den kristna förkunnelsen som just 
nu. Särskildt är detta förhållandet 
i landsorten. 

Att äfven stadsborna vilja lyssn'a 
till evangelii budskap, därom vi,ttnar 
följande uttalande af en missionär 
Jones: » J ag hade», skrifver han, 
»tillfälle att i Kobe närvara vid en 
serie möten, anordnade af den natio
nella evangelisa tions-kommitten . . 

Första mötet hölls i en kongregatio
nalistkyrka . Denna, som hade qoo sitt 
platser, fylldes till trängsel. Följande 
afton hölls mötet i en af stadens 
största teatrar med 2,000 sittplatser. 
Här blefvo såväl stå- som sittplatser 
upptagna, och många fingo vända 

I 



[ April '917. KINA-)HSSIONSTIDNINGEN. 

vid dörren utan att lyckas komma 
in. Folket satt stilla och lyssnade 
under två timmar till två· talare , 
båda japaner. Följande dag som var 
söndag, hade möte utlysts för barn. 
Sådana samlades till .ett antal af 3, 500. 

Måndags aftonen hölls mötet i stadens 
största teater, som dock befanns 

.vara alldeles för liten. Folket rusade 
på för att komma in, och polisen 
måste visa tillbaka stora skaror, som 
alltjämt under en hel timmes tid sökte 
få tillträde till den öfverfyllda loka

o o 

o 

len. Och ändå lämnades blott . till
träde åt icke-kristna. 

Buddisterna, som ej gärna se den 
kristna missionens framgång , hafva 
åter börjat en motmission. De ha 
samlat 1,800,000 kr. för att därmed 
organisera söndagsskolor efter kris
tet mönster. På sex månaders tid 
hafva de satt i gång 800 sådana sko
lor och i dem samlat 120,000 barn. 

kända kristna sånger, som de om
skrifvit till buddistiska hymner, sjunga 
de där Buddas lof. 

* 

K· f. U. )\\:s HUS I TOKIO. 

I en nyligen utgifven redogörelse 
för missionen bland Marathifolket 
i Indien läsa vi om en s. k. guru* 
af Maharkasten, som utöfvade stort 
inflytande öfver ett par hundra byar 
och räknade. en . lärjungaskara .på 
flera hundra personer, · men. som ge- . 
nom evangelii predikan blef vunnen 
för Kristus. 

Berättelsen som omtalas af en mis
sionär, lyder: Han kom för att be
söka oss och sade, att vi måste amma 
honom, såsom en moder ammar sitt 

~ 
I 

u D 

D 

barn. Han hade ej funnit vägen' till 
Gud. Han var, sade han, blind, men 
ljus hade just begynt uppgå för ho
nom. Så visade han oss, huru han 
brukade förrätta sin bön. Han tog 
ett stycke kamfer, tände eld därpå 
och blef sålunda genom att stadigt se 
på lågan försatt i ett tillstånd af djup 
meditation. Därunder bad han, att 

. såsom detta kamferstycke brann utan 
att lämna någon aska, hans själ måtte 
höja sig till Gud och blifva så full

* Ett slags relig'omlärare. 

I 
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komligt renad, att icke ett spår af Därför att Jesu Kristi, den uppståndnes och 
världslighet måtte lämnas kvar. evigt lefvandes, lif bor i församlingen, kan 

Efter ett par samtal var jag öfver den icke dö, utan skall den renas och åter 
tygad om att mannen, som under och åter förnyas genom Guds nåd: Gäng 
flera år lyssnat till evangelii predi efter annan har man också i våra dagar trott 
kan utan att dåraf taga något intryck, sig kunna vältra den stora stenen öfver Kristi 
var fullkomligt redo att i tro mot kyrkas graf samt försegla den med de världs
taga frälsningen i Kristus. »Jag ligvisas sigill. Men det har varit förg~fves . 
vill endasb>, sade han, »gå hem och Denna förmenta döda har åter och åter upp
gifva min son afskedskyssen sam t stått genom hanslif, som bor i henne. Världs· . 
säga honom, att jag är död.» Strida visdomens stora sten blir som en fjäder i 
tårar runno nedför hans kinder. änglahand och för deras hjärtan, som hungra 

Tre hinduer besökte honom dagen och törsta efter evigt !if och icke lefva af 
efter hans dop . »Har du blifvit en stenar, huru stora de än äro, utan af den 
kristen?» frågade de. Hans enkla lefvande Jesus Kristus. frukta därför icke 
svar lydde: '»Hela mitt lif har jag för Herrens församling. Den lefver och skall 
sökt efter lif och frid, sökt, sökt, lefva enligt Herrens löfte, att helvetets portar
sökt men ej funnit. . M en nu har fag icke skola vara henne öfvermäktiga. Hon 
funnit, hvad fag sökte.» skall icke upphöra att kalla själarna från syn· 

den och döden i denna värld till syndernas 
förlåtelse, lif och salighet i Herrel1 Kristus. 

MISSIONSLITTERATUR. GliS/tf! jensen . 

SVENSKA MISSIONEN I KINA, 
kortfattad öfversikt öfver dess upp En kinesisk filantrop, som förra 
komst, utveckling och närvarande året köpte och · gaf bort 5,000 Nya 
ställning. Pris ro öre. 25 % rabatt , testamenten, lät hvarje ex. åtföljas 
när minst 5 ex. rekvireras från Sinims af ett litet papper, hvarpå stod skrif
Lands förlag, Drottninggat. 55 II, vet: »Gåfva, vördnadsfull t gifven af 
Stockholm C. Yung tao, som icke är en försam 

Från samma förlag erhålles vid lingsmedlem.» - Denne man, som 
rekvisition kostnadsfritt den nyligen visat sig vara en sann Kristi efter
utkomna bönelistan, som äfven inne följare, har nu mottagit dopet och 
håller missionärernas adresser. är ingenting mindre än Kinas jord

bruksminister. 
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Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: » Sinim~, Stockholm. 

Telefon: Riks. 4459. Allm. 22473. 
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INNEHALL. 

Herrens uppsåt. - Den 14:e mars. - För S. M. K :s bedjande vänner. - Litet af 
hvarje från konferensen i Yuncheng. - Axplock från fältet. - Brefafdelningen. - Ett bibel· 
samtalsmöte. - Från världsmissionsfältet. - Missiouslitteratur. 

STOCKHOLM 1917. NORDISKA IlOKTRVCKERJET. 
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MISSIONSTANKAR INFÖR KRISTI KORS. 
Af N. H-n. 

,,]{ristus har friköpt oss från la

gens förbannelse. då han vMdt en 
förbannelse för oss. . . . på det 

att Abrahams .välsignelse skulle till
falla hedningarna i ](ristus Jesus. 
och på det att vi skulle zmdfå An
dens löfte genom Iro n.) . 

J 

Gal. 3: '3· 


U MER VI LÄRA KÄNNA KOR

sets hemlighet, dess mäktigare gri

per': oss missionstanken. Korset och 
illISSionstanken stå alltid olösligt till
sammans. Försoningsllndret är mis
sionstankens oändliga källflöde. Så 
älskade Gud världen, att han utgaf 
sin enfödde Son. 

Redan vid begynnelsen af sin 
vandring på smärtestigen säger Jesus 
till grekerna, de spörjande och läng
tande representanterna för stora hed
naskaror: »Om hvetekornet icke fal
ler i jorden och dör, så förblifver det 

allena; men om det dör, så bär det 
mycken frukt.» Och vidare: »När 
jag har blifvit upphöjd från jorden, 
skall jag draga alla till mig .» Redan 
då kunde han se bort öfver döden 
och i själfuppoffrande lydnad gå sitt 
lidande till mötes. Och han gick 
u t i den stora ensamheten för' att 
villigt gifva sitt lif till en lösen och 
för att i sin 'offerdöd vinna åt oss en 
evig förlossning. »Det är fullkom
nadb), ljuder det nu från Golgata 
till alla folk och släkten tiderna ige
nom. Fram emot långfredagens för
soningsunder p'ekade alla de gammal
testamentliga förehilderna och off
ren. De fingo alla sin verkliga upp
fyllelse och fullbordan i världsför
sonarens offerdöd. 

»Friköpta ....:. välsignade»! Människo
sonen, löftenas uppfyllare och full
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bordan, har trädt in under det skuld
belastade släktets dom och blifvit 
en förbannelse för oss. Och detta i 
en bestämd afsikt: att hedningarna 
skulle få del i Abrahams välsignelse 
och undfå Andens löfte genom tron. 
»Andens lag, som tillhör lifvet i Kris
tus Jesus, har gj ort mig fri från syn
dens och dödens lag.» »Synden skall 
icke råda öfver eder, ty I ären icke 
under lagen utan under nåden .» Fri
köpta - välsignade! Se där hela 
kärninnehållet i det evangelium,Paulus 
förkunnade för juden men ock för 
greken. Korset är det centrala i Guds 
frälsnings tankar. 

Liksom missionens Herre bar sitt 
kors, så har missionsförsamlingen i 
lydnadslidandets efterföljelse burit 
korsmärket . Det finnes något som 
Paulus kallar att fullborda, hvad som 
fattas i Kristi lidanden. Icke så att 
försoningen skulle vara ofullständig. 
Men Kristus behöfver sändebud. Och 
dessa måste vara besj älade af Mäs
tarens uppoffrande ande. OfveralIt 

. dit de gå, måste Kristi sändebud 
behärskas af Golgata ande och i sitt 
kött utstå Kristus-bedröfvelser. 

Inför Kristi kors pröf;"as vi. Kan 
ej den synen gripa oss, så att vi ode
ladt hän/,6fva oss åt honom, skall 
ingen annan syn kunna göra det. 
Genom hela missionshistorien går som 
en röd tråd ett kärlekens offerlif. 
De ömmaste släktband hafva slitits, 
alabasterflaskor brutits och rena of
fergåfvor framburits. Och mer än 
en har sagt som Adoniram J udsons 
maka, då hon efter skilsmässan från 
sina barn, som måste skickas hem, 

återkom till missionsstationens tom
ma barnkammare och där vid en af 
de små sängarna böjde sina knän. 
Hon utropade, under det att hjärtat 
var nära att brista af smärta: »Herre, 
du vet, att j ag kan göra detta offer, 
men endast för dig!» 

H vad skall blifva vårt svar på Her
rens kallelse till oss? »Europa ligger 
utsträckt på ett kors», . har en Andens 

. man sagt. Den gamla · kristenheten 
· lider och förblöder. Hatet har fått 

lösa tyglar, lidandet har blifvit bo
fast i millioner hem. Otaliga änkor 
och faderlösa vandra nu sin ensamma 
smärtestig . I deJ? röda hästens spår 
kommer nu den blekgula. Hunger 
och nöd börja nu grina hela mänsk~ 
ligheten i ansiktet. Äfven på de stora 
världsmissionsfälten är det passions
tid . Bortdrifna från arbets1ält, som 
hvitnade till skörd, internerade i fång
läger, hafva hundratals missionärer 
passionstid i eri särskild bemärkelse. 
Samtidigt som detta sker, äflas s. k. 
kristna stater om att träda fram som 
muhammedanismens beskyddare. 

Men just under denna tid erbjuda 
sig ock de största möjligheter. Kunna 
vi undgå att höra de macedoniska 
ropen från fält, som hvitna till skörd 
i Kina, Sudan, Indien, Korea? Kallar 
oss ej Europas nöd att på ett nytt 
sätt träda in i förbönens heliga äm
bete? 

Vårt svar till en famlande, hopplös 
hednavärld och till en förblödande, 
vilsegången kristenhet måste gifvas 
invid Kristi kors. Där måste vi på 
nytt viga våra lif åt Mästarens tjänst; 
där få vi ock den kraft som frigör, 
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dugliggör och välsignar: »Andens 
löfte genom tron». Må vi göra David 
Livingstones sista bön till vår! Då 
hans svarta gossar en morgon funno 
honom på knä vid sin bädd, trodde 
de att han bad. Men 'han var död. 
Han hade dött under bön. Bredvid 
honom låg dagboken, hvari den dö
ende mannen strax förut skrifvit dessa 
gripande ord: »Min Jesus, min Ko
nung, mitt lif, mitt allt, åt dig invi
ger jag på nytt mitt lif,}' ....... . 

Jag prisa vill den stora kärlek, 

Som uti Kristus fätt gestalt. 

Han äger all min lust och trängtan, 

Ty genonr honom fick jag allt. 

J ag vill ej pol. mig sjä:f mer tänka 

Men i hans kärleks haf mig sänka. 


Ditt dyra namn, o J esus, rista 

För evigt i mitt hjärtas grund! 

Låt mig fä hvila vid din kärlek 

Ännu uti min sista stund l 

Ack, låt milt hela lif förklara, 


A II jag din egendom t'ill Va1'a! 


KINA UNDER 1916, 

I POLITISKT HÄNSEENDE VAR 
år 1916 för Kina ett orosfylld t 

år. Presiden ten Yuan Shikai hade 
mot slutet af 1915 tillkännagifvit 
sin afsikt att grunda en inskränkt 
monarki och sj älf bekläda kejsarvär
digheten. Såväl vänner som fiender 
hade uppmanat honom att taga detta 
steg, de senare i syfte att störta ho
nom från makten. Oppositionen be

. gagnade sig af det gynnsamma ögon
blicket. Inom fem månader hade nio 
provinser uppsagt honom tro och 
lydnad. Förgäfves sökte Yuan ge
nom eftergifter hålla sig kvar som 
president. Man såg nu bakom alla 

hans steg blott själfviska bevekelse
grunder. Till allmän lättnad afgick 
han den 6 juni 1916 genom döden 
från skådebanan. 

Vicepresidenten Li Yuanhung, som 
redan blifvit af de revolutionäre korad 
till president, efterträdde honom. Man 
återgick till det statsskick, som var 
gällande under rep u blikens första år. 
Ett nytt kabinett, sammansatt af 
representanter från de olika parti 
erna, bildades, och parlamentet sam
mankallades till den 2 aug. Märkligt 
är, att till dess vice talman kallades 
en af de mest framstående kinesiska 
kristna, C. T. Wang. Att jämte ho
nom många viktiga poster i staten 
beklädas af kristna inger hopp för 
framtiden. Oroväckande tecken sak
nas dock i~ke. Att unga oerfarna 
män, som i J apan, Amerika och Eu
ropa inhämtat ett visst mått af kun
skaper och nu inbilla sig vara i stånd 
att skapa en gyllene tid i landet, 
sättas till folkets ledare, inger all
varsamma farhågor. För missions
verksamheten skulle den konfucia
nistiska propagandan, om den lyc
kades i sina sträfvanden, kunna sätta 
svåra hinder. Vi må lägga märke till 
att vid sista omröstningen i parla
mentet vunno anhängarna af reli
gionsfriheten endast ringa majoritet, 
och att konfucianisterna göra förbe
redelser för ett nytt försök. 

Den allmänna ' oron och osäker
heten i landet har visserligen å ena 
sidan till en viss grad verkat förla
mande på missionsverksamheten, men 
å andra sidan har man därunder fått 
vara vittne till att ett genomgripande 
omslag bland folket ägt rum gen t 
emot missionärerna och de infödda 
kristna. Då nämllgen dessa under 
föregående oros: och upplösningstider 
varit utsatta för grym förföljelse, ha 
de nu af alla parter behandlats som 
vänner och i flera fall fått tjäna söm 
medlare att afveckla blodiga fejder. 
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Såsom exempel på det förtroende 
missionen tillvunnit sig i landet, må 
följande tjäna: I flera provinser 
hafva ämbetsmän och medlemmar af 
de högre samhällsklasserna, förut så 
fientliga mot missionen, så snart 
oroligheter hotat att utbryta, sändt 
sina kvinnliga familj emedlemmar till 
missionsstationerna såsom de enda 
säkra tillflyktsorterna, och banker 
hafva nattetid förflyttat sina värde
föremål dit. H vilken motsats till 
förhållandet under mandschudyna
stien, då missionsstationerna alltid 
först utplundrades och missionärerna 
ofta förgäfves sökte skydd hos man
darinerna! 

Bland folkets breda lager har den 
aJlmänna villigheten att lyssna till 
evangeiii predikan varit särskildt 
framträdande. De evangeliska mis
sionerna hafva också vidtagit mått 
och steg för att tillvarataga de till
fällen till verksamhet, som därigenom 
gifvits. En särskild kommitte har 
bildats med uppgift att föra evange
Iisationsarbetet i hela landet framåt; 
en ständig sekreterare har valts, och 
de protestantiska sällskapen hafva 
enats om att under fem på hvarandra 
följande år under första veckan efter 
det kinesiska nyåret (25 jan. - 4 
febr.) samla alla sina krafter till ett 
enadt evangeliskt fälttåg. Afven de 
kinesiska . kristna hafva i stor ut
sträckning förenat sig i evangelisa
tionsverksamhet. 

Det gångna året har att uppvisa 
en stor tillväxt i de döptas antal. 
Särskildt ha flera studenter under 

. detta år förenat sig med den kristna 
församlingen än under hela den tid, 
som förflutit sedan missionens be
gynnelse. 

En ny ifver förmärkes från de 
kristnas sida att . genom ett ingående 
studium göra sig förtrogna med Guds 
ord och därigenom blifva i stånd att 
leda de nyvunna medlemmarna till 

en djupare kännedom om sanningen, 
till en klarare uppfattning af bönens 
betydelse och ett innerligare bönelif. 

Ibland missionsskolornas alumner 
finner man en växande villighet att 
inträda i predikoämbetet. Evange· 
listen Ding Limei har framgångsrikt 
verkat härför. Af de frivilliga hafva 
200 inträdt i teologiska läroanstalter; 
ungefär hälften af dem äro redan, ute 
i verksamhet. Vi höra från flera 
håll om väckelser. Templen öfver
gifvas, och många af dem användas 
för söndagsskolor ach ~vangeliska mö
ten• . ~ 

Sällskapet för kristlig uppfostran 
har utfört en vidtomfattande verk
samhet på skolans område, och de 
högre läroanstalterna, som stå under 
missionens ledning, hafva haft en 
glädjande utveckling. Sådana finnas 
nu i Peking, i Shantung, i Nanking 
samt i västra och södra Kina. Rege
ringens förtroende till den kristna 
skolverksamheten underlättar i hög 
grad dess utveckling. ' 

Mycket arbete nedlägges på att 
skapa en god och omfattande kristlig 
litteratur. Pastor Cheng från Peking 
har häri inlagt stora fört j änster. Bi
belsällskapen rapportera en växande 
efterfrågan på den Heliga Skrift. En 
kristen kines, redaktör af ett rege
ringsorgan, har tillkännagifvit, att ett 
stort antal Nya Testamenten utdelas 
fritt till dem af tidningens läsare, 
som rekvirera sådana. Yungtao, jord
bruksministern, har sändt 5000 Bib
lar till högre ämbetsmän. 

Den romersk-katolska missionen har 
under året gjort stora eröfringar. Den 
räknar nu öfver I,800,000 anhängare. 

Två makter kämpa alltfort om 
Kinas folk. Må Herren finna sin 
unga skara träda fram i helig skrud, 
villig och färdig att stå till hans för
fogande på hans härs dag! 
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.FRÅN EXPEDITIONEN. våra i Sverige, som äfven vilja göra 
detta samt förena sig med oss i bön, 

ARA SYSKON I KINA HA SE att Gud alltfort må hjälpa och väl
naste tiden skrifvit om att växel signa våra vänner i Finland. 

kursen däru te för närvarande är 
mycket ogynnsam. Vid växling till 
kinesiskt mynt få de nu endast 2/a 
af hvad de fingo för svenska pengar 
under år 1915. Penningevärdet inom 
landet sjunker också, medan priserna 
höj as där som i Sverige isynnerhet 
på matvaror med 2- till 300 %. 

Men vi få aldrig glömma, att Gud 
bär jadersomso1'g om de sina, att 
han i stor nåd och kärlek hittills för
sett för missionens behof, och att det 
löftet står fast äfven i dessa tider: 
»Eder Fader vet, hvad I behöfven». 
Vi se ett härligt bevis på detta däri, 
att missionen de tre första måna
derna af innevarande år fått öfver 
2,000 kr. mer än under samma tid 
1916. 

* 
Till glädje och uppmuntran för oss 

alla vilja vi också meddela, att en 
vän skänkt medel till underhåll af 
en evangelist i Hua In-Miao (se böne
ämnena i S. L. n:r 6). Från skilda 
håll ha också insändts gåfvor till 
hjälp för inköp af kapell tomten i 
]uicheng (se samma n:r). Gud vare 
tack för allt! 

* 
Under en följd af år har en barn

arbetsförening i Helsingfors arbetat 
för vår mission. En trofast vän har 
ledt den, och Gud har välsignat bar
nens arbete. »Hoppet» har föreningen 
kallat sig, Det är ett skönt namn och 
med afseende på arbetet för missio
nen riktigt symboliskt. Äfven under 
dessa tryckta tider har den lilla för
eningen kunnat sända in en stor gåfva 
till missionen. Vi tacka Gud för dessa 
vänners trofasta kärlek och intresse, 
och helt visst är det många bland de 

Då medlen från föreningen »Hop
pet» kommo, voro de åtföljda af en 
gåfva, som särskild t grep våra hjär
tan. En liten fattig flicka hade sam
lat slantar i sin sparbössa, och dessa 
skulle enligt hennes önskan användas 
för barnhemmet i Sinan. Vi kunna 
så väl tänka oss hennes glädje, då 
hon i sin sparbössa fann IS kr. Tänk, 
h uru dyrbar en sådan gåfva är, och 
hvilken stor förmån att få taga emot 
och använda densamma för arbetet 
bland utkastade små i Kina. 

I dag, d. 30/3, ha vi också fått en 
gåfva för detta barnhem. En hem
gången missionsvän hade, medan hon 
lefde, bed t att vänner istället föt att 
sända blommor till hennes bår skulle 
gifva penningarna till missionen. På 
hennes begrafningsdag lämnades också 
till missionen såsom »Minnesblommon> 
en summa att användas till barnhem
met i Sinan. Evighetsblommor kunde 
vi nog kalla dem. Vi kunna j u ej se 
in i framtiden, men genom Guds väl
signelse skola dessa · medel säkert bli 
till stor hjälp för något af dessa små 
utkastade barn, till hjälp både för 
tiden och evigheten. 

L. B. 
* 

Resesekreteraren, missionär N. Hög
man och kandidat Torsten Folke höllo 
under påsken möten i Mariestad. 

Den IS ds har L. M. F. möte i V äs
terås, hvarvid missionär Högman lofvat 
medverka. - Den 22 ds är S. M. K
möte utsatt i Jönköping. 

Bedjen för missionärerna I Skrif. 
ven till missionärerna! 
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FOR S. M. K:s BEDJANDE 

VÄNNER. 


TACKSÄGELSEÄMNEN: DE I 
meddelandena från expo omtalade 

bönhörelserna. - Föreningen »Hop
pet» i Helsingfors, - De kärleksgåf
vor, som influtit till hemmet för ut
kastade små i Sinan (sid. Il8). 

De c:a 20 nya »forskarna» från 
Honan, som slagit sig ned i trakten 
af Yuncheng (sid. Ilg). 

Att predikolokalen äfven i Chao I 
blifvit för trång. - Evangelii ingång 
i staden Tungkwan, särskildt bland 
bildade män. - Det hoppingifvande 
arbetet bland kvinnor i Tungchow 
(sid. 120). 

Att Herren i nåd skonade bibel
kvinnan, fru Mas, lif (sid: 120). - Den 
nya medlemmen i fru Sandbergs bibel
klass för ämbetsmänn-ens fruar (sid. 
121). 

Att frkn Ester Jonsson blifvitbättre 
(sid. 121). 

Guds Andes kraftiga verkan på 
folkets hj ärtan, både hedningarnas 
och de troendes i vissa trakter af 
Hoyangs distrikt, och att sådana som 
förr varit evangeIii fiender, nu äro 
mottagliga för sanningen (sid. 121). -
De fyra nya diakonerna. Att Herren 
under röfvareoroligheterna så under
bart bevarat de troende (sid. 122). 

De kretsar och föreningar i vårt 
land, som så trofast stödja missions
arbetet (sid. 124- 125). 

Böneämnen: Guds rika välsignelse 
öfver S. M. K:s små vänner i Helsing
fors och deras trogna ledarinna (sid. 
rr8.) 

Flera personliga krafter för det . 
myckna arbetet på missionsfältet 
(sid. 120, 122). 

Att i det nya tält, som under vår
marknaderna i maj kommer att an
vändas i Chiehchow distrikt, många 
själar må bli vunna för Kristus. -

Att hos den af fru Tj äder omtala
de fängslade kvinnan må blifva en 
full bekännelse af synd och en hel 
omvändelse till Gud. - Lilla »Ädel
sten» (sid. 120). - Att ett andligt 
uppvaknande må ske inom Chiehchow 
församling (sid. 120). 

Att hos fru Tsai och hennes man 
må blifva en hel öfvergång från mör
ker till ljus (sid. 121). 

Vår syster Ester Jonssons fulla 
tillfrisknande. 

Industriskolan i Hoyang med dess 
personal om 22 personer, att den må 
kunna utvecklas, och att där förfär
digade artiklar må vinna afsättning 
(sid. 122). 

Att de infödda andliga ledarna må 
bevaras i ödmjukhet, i rätt ställning 
till både Gud och människor (sid. 122). 

De missionsföredrag och bibelkurser, 
som under april hållas på olika plat
ser inom vårt land (sid. Il8). 

AXPLOCK FRÄN FÄLTET. 

MISSION ÄR CARL BLOM SKRIF
ver från Yuncheng: Under julen 

hade vi ett t j ugu tal nya forskare, 
Honanfolk, som under de senare åren 
slagit sig ned i en by i södra bergen, 
3 sv. mil härifrån. En del af dem 
hade hört evangelium nere i Honan. 
Nu ha de genom en bokspridare fått 
reda på oss och vilja, att vi skola an
taga hela byn som »forskare» eller 
»sökare». Vi få väl efterhand se, hvad 
det är de söka. Emellertid är det ju 
ett sällsynt godt tillfälle att få komma 
in med evangelium på ,den trakten. 

* ~ I 

Missionär A ugust Berg skrifver på 
tal om de många öppna dörrarna på 
fältet och det alltmer växande ar
betet: 

Vi fråga oss härute: 
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»Skall ej missionsledarekonferensen 
frambringa någon frukt i form af nya 
offer på Herrens altare? Om det 
stannar med att gåfvomedlen ökas 
men ej de personliga krafterna, så är, 
synes mig, endast en del af ändamålet 
vunnet. Hvad är orsaken till att så 
många 'ej töras', som de uttrycka 
sig, anmäla sig i missionens tjänst?» 

* 
Missionär JoS'el Olsson skrifver fr. 

Tungchowfu d. 23!rr: 
I morgon börjar jag en liten tur i 

distriktet. J ag hoppas vara i Chao-I 
i morgon kväll. Evangelisten Li 
börjar tycka vår lokal där är för liten 
- som den i sanning är - och har 
nu ett annat hus på förslag. Husom
byte i Kina är i regel ingen lätt sak 
på grund af reparationerna. Men 
jag vet, att Herren skall leda . 

Om måndag reser jag med bröderna 
till Hua-In-Miao, där den stora mark
naden börjar på tisdagen. Där skola 
vi nu för första gången bo ' i för mis
sionens räkning hyrdt hus. 

Arbetet i själfva städerna är som 
bekant det, som i allmänhet ha r burit 
den minsta frukten. I vårt distrikt 
utgör dock staden Tungkwan ett un
dantag. Där är sj älfva stadsarbetet 
mycket uppmuntrande, i det vi fått 
döpa flera män af god samhällsställ
ning. - Här i Tungchow har arbetet 
bland männen till dato ej haft stor 
framgång. Men kvinnoarbetet är 
hoppingifvande. Bibelkvinnan lang 
har genom regelbundna besök intres
serat ej få. 

* 
Fru Hilma Tfäder skrifver d. 5 dec .: 
Inom några dagar torde det nya 

tältet vara här. Vi ha hört, att det 
anländt till Hankow. Jag tycker mig 
i andanom se de nyfikna människo
skarorna strömma till, då det, v . G. , 
kommer att sättas upp nästa vår

marknad i maj 1917. Måtte många 
därinne lära känna den sanne Guden 
och Frälsaren, Jesus Kristus! Vilj en 
I, kära vänner, hjälpa oss att bedja 
därom under de veckor, som återstå, 
innan tältmissionen börjar? 

* 
Den fängslade kvinnan, om hvilken 

jag förr nämnt, bär ännu sina bojor. 
Några mena, att hon skall slippa 
dödsstraff, enär ingen anförvandt sy
nes yrka därpå. Hon vill gärna höra 
och lära sam t beder. Någon hel be
kännelse har hon dock ej afgifvit. 
Hon är, som förut nämnts, anklagad 
för mord på siri. man. J ag märker 
ibland, hvilken fruktansvärd strid 
som pågår i hennes inre. Guds Ande 
ger henne ingen ro. Hennes enda 
barn, lilla »Ädelsten» , en flicka om 
8 år, har under höstterminen gått i 
Ishih skola. Först var hon mycket 
bråkig och talade fula ord. Men se
dermera lär hon ha blifvit snäll. Då 
hennes mor för en tid sedan blef myc
ket sjuk, ville hon se sitt barn. Vi 
skickade då efter flickan. Alla för
vånades öfver den förändring, hon 
undergått. Herren Jesus tage det 
lilla lammet i sin vård! 
... Församlingen i Chiehchow är 

så sömnaktig. Jag gråter och beder. 
Förmanat har jag gjort så länge. Nu 
tycker jag, att jag kan bara gråta 
och bedja. Månne Herren vill samla 
mina tårar i sin lägel? 

* 
Fru S ekine Sandberg skrifver i bref 

af d. 14 dec .! 
För några dagar sedan blef min 

kära gamla bibelkvinna, fru Ma, öf
verkörd af en stor kärra. Ofre delen 
af kroppen kom alldeles under hjulen, 
och ett stort Guds under var, att hon 
inte blef alldeles söndersmulad. När 
jag kom in till henne, sade hon så 
matt: »Hvad Gud ändå är god mot 
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mig! Han visste så väl, att jag be
höfde några dagars hvila, och nu får 
jag hvila mig litet. Jag är så trött.» 

Vid ett tillfälle, då många af de 
troende voro samlade omkring henne 
och vi alla hade tackat Gud tillsam
man, sade en af kvinnorna till fru Ma: 
» J ag kan riktigt se, hur Gud Fader 
sj äH stod och höll i hj ulet, då det 
gick öfver ditt bröst, och hur alla 
änglarna vaktade dina lemmar och 
den öfriga delen af din kropp. J a , 
tänk om vi hade sett alla de där hvit 
klädda, som stodo omkring dig!» Me
dan kvinnan sade detta, runno tå
rarna ned för hennes kinder. -

I dag ha ämbetsmännens fruar varit 
här på bibelklass. Vi ha fått en ny 
medlem i en fru Tsai, som för en må
nad sedan kom hit från Tientsin. 
Hon läser och skrifver som en lärare, 
är medlem af Röda korset och K. F . . 
U. K. i Tientsin. Underligt nog hade 
hon dock hört mycket litet om Jesus. 
Hennes hjärta synes emellertid vara 
så öppet för sanningen. Efter blott 
ett par dagars vistelse i Yuncheng 
hälsade hon på här, hade genom 
sin man hört om arbetet bland man
darinfruar. 

Redan vid hennes första besök hade 
vi ett långt, ingående samtal om 
mörkrets och ljusets väg. När vi 
slutat, frågade hon, om jag ville lära 
henne att bedja. »Lär mig att bedja 
riktigt», sade hon, »så att H an hör 
mig.» Innan hon gick, köpte hon 
en Bibel. Af gammal vana lämnade 
jag den åt hennes tjänarinna. När 
vi ha bibelklass, komma nämligen 
tj änarinnorna alltid hit med sina fru
ars böcker. Men hon småskrattade 
och sade: »0, Bibeln skall jag själf 
taga hand om! Hvad jag längtar att 
läsa den! Tänk , om den kan visa 
mig vägen till Gud .» 

Hennes man är mycket intresserad 
för vår lära men kommer sällan med 
till våra gudstjänster, emedan han 

tycker, att vi ha så enkelt folk i vårt 
kapell. Hans andra hustru var med
lem af bibelklassen under tre år, 
men har, sedan elen första frun kom
mit hit, rest till högskolan i Kaifengfu. 
Hans bror var sekreterare hos presi
denten Yuan Shikai. 

JBREFAFDELNI~GEN. [ 

Hancheng hsien d. 5 febr. I9I7. 

Kom hit l går i sällskap med 
frkn Ester Jonsson, som nu är rätt 
kry, Gud vare lof. 

J ag var vid vår utstation Si teo 
chen i går för att ntbyta vår försam
lingslokal där mot en bättre. Min 
därvarande evangelist, Peh Sin wei, 
fick hembud för ett par veckor se
dan efter 4- 5 månaders vattusot. 
Oss synes det som en stor förlust, att 
han togs bort, ty Gud hade, som det 
syntes, användt honom till välsig
nelse. 

I trakterna omkring S·j teo tyckes 
det vara ett rätt stort intresse för 
evangelium. I Cheng hsien, i Peh 
kua chuang, i Lin-ho och framför 
allt i Si yuen verkar Guds Ande kraf
tigt på folkets hjärtan, och härige
nom ha de troende blifvit uppvärmda 
och upplifvade, så att det är riktigt 
uppmnntrande att komma i beröring 
med dem. 

Skall härifrån resa norrnt för att 
se Guds verk, ty af honom är det. 
En familj Kang, förmögen och ak
tad, om 43 medlemmar, af hvilka tre 
döptes sista hösten, skola vi besöka · 
på vägen. De bo i närheten af den 
by, Liu riO tsuen, där invånarna en 
gång refvo våra inom Hanchengs 
distrikt först hyrda hus. Familjen 
Kang önskar, a tt vii deras by skola 
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öppna en ntstation och synes beredd 
att till vårt förfogande ställa en stor 
ny »Si tang>~ d. v. s. den sal, de an
vändt till förfädernas· tillbedjan. I 
flera byar rundt omkring äga vi nu 
iJ?tresserade, så läget blir förträffligt. 
Äfven befolkningen i Liu r"i tsueil 
har nu vaknat upp öfver det misstag 
den begick, då den visade sådan lik
giltighet för , den evangeliska förkun
nelsen i dess by, att vi ansågo oss 
förpliktade att draga därifrån. 0, 
hvad det finns mycken skörd, som 
håller på att mogna rundt omkring 
i distriktet, och som kunde bärgas 
in, om blott skördemän funnes! 

Naturligtvis är satan också verk
sam. Särskildt har han under en 
månads tid sökt sålla She-Ian-kretsen 
med »Stålgubben» som en af ledarna . 
Men jag känner mig förvissad om att 
det ledsamma, som varit, skall lända 
till kretsens renande och helgande. 

Från Si-yuen kommer jag, v. G., 
att resa till Hotsin, där fyra försam
lingsledare skola afskilj as till diako
ner, bland dem Tsai (»Vår Nikode
mus». Se H. S. O. 1912), och Ting, 
min förste evangelist i Hancheng, 
som öfvervakade uppbyggandet af 
våra i Liu r"i tsuen rifna hus. 

Industriskolans personal uppgår nu 
till 22 personer. Ansökningar om 
inträde strömma in, men jag saknar 
rörelsekapital till skolans utvidgande. 
För 14 dagar sedan afskickade jag till 
försäljning en sändning mattor, värd 
omkring tusen dollars, i hopp a tt 
efter mottagandet af likvid kunna 
gå en lugnare tid till mötes. Men mina 
mattor kommo tillbaka efter en vec
kas färd. Det kräfdes så hög tull 
för dem, att mina män saknade me
del att betala med. Nu ligger jag i 
underhandling om att få dem till 
Tientsin. Under tiden försvåras möjlig
heten för mig att hålla skolan i gång. 

Vår förste I-chuan-kristne har ny
ligen varit här och bl. a . uppburit 

hyresmedel för vår lokal där. Han 
hade mycket att berätta, särskildt 
om huru Gud bevarat de troende, 
som stannat kvar i staden under de 
två sista åren. Fyra gånger hade 
staden intagits och plundrats af röf
vare. · Sista gången var sistlidne ok
tober, då hvarje hus plundrades utom 
evangeliisalen och de troendes hem 
- med undantag af två. En troende 
handlande, hvilkens son var med i 
röfvareligan och sökte gömma undan 
silfver i sin fars hem, fick af denna 
orsak sitt hus plundradt . Så var det 
en rätt förmögen församlingsmedlem, . 
som ställt till en fest för en röfvare
liga för att under dennas hägn få 
lefva i ro. Men denna liga var döds
fiende till en annan liga, som sedan 
intog staden. Han igenkändes af 
folket, som vid söndags f. m.-guds
tjänstens slut . stannat kvar i vår 
lokal, och drogs af röfvarna ut på 
gatan. Här riktades två knallhatts
gevär mot hans bröst. Första skottet 
gick bakåt genom fänghålet och så
rade röfvaren lindrigt i handen. Det 
andra skottet brann af men stannade 
i pipan. Röfvarna sågo häpna på 
hvarandra, tydligen obenägna att 
rikta en tredje bössa mot mannen. 
Våra församlingsmedlemmar trädde 
nu också medlande emellan, och så 
slapp vår broder Chang undan med 
att lämna å t röfvarna sin åsna och 
tjugu täls. 

På måndagsmorgonen · kom röfvare
höfdingen med en lifvakt om tjugu 
man, alla beväpnade med mauser
gevär, till kapellet tör att höra, om 
de troende bli/vit plundrade. I så fall 
uppmanades de att medfölja honom 
till lägret för att taga reda på sina 
tillhörigheter och återfå dem, innan 
han bröt upp . Men Chang höll sin 
förlust hemlig. 

I Herren tillgifne 
Robert Bergling. 
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Han var där i jängelset. Men HerrenTVÅ JESU KRISTI 
var med Josej. (l Mos. 39: 20, 21).STRIDSMAN. 

TVA KRISTNA SOLDATER: l 
den · kinesiska armen, Tsing ~ch 

l, vara verkliga missionärer. i barac
ken i Ningpo. De vara ständiga bed
jare och vittnen om Jesus såsom 
världens Frälsare. Regelbundna bö
nemöten höllos dagligen bland kam
raterna, och dessa komma tillstädes 
i allt större antal. En sak gjorde dem 
dock bekymmer. De kunde ej få per
mission för söndagsgudstj änsterna .. 

Då republikens president, Yuan, 
gaf ut den ordern till armen och flot
tan, att allt manskapet skulle af
lägga trohetseden inför bilderna af 
Kwan och Ngo, begärde dessa båda 
soldater den kristna församlingens 
förbön, att Gud måtte rädda dem från 
den fara, hvari de svä.fvade. De 
vände sig också till befälet med bön 
om att fritagas från skyldigheten att 
böja knä inför dessa rikets skydds
gudar. De hade, sade de, svurit den 
ende, sanne Guden trohet och kunde 
därför ej tillbedja afgndar. Offi
ceren prisade dem för deras goda upp
förande men förklarade, att de måste 
lyda presidentens order. 

>>Vi måste mer lyda Gud än männi
skoo), svarade nu Tsing och r. »Vi 
äro villiga att offra lif och blod för 
vårt land och att på presidentens bud 
utsätta oss för hvilken fara som 
helst. Om- vi därvid falla, förlora vi 
endast vårt lekamliga lif, men skulle 

. vi tillbedja dessa bilder, då förlora vi 
våra sj älar.» 

Officeren hotade dem med döds
straff, men de svarade: »Vi frukta ej 
döden. Dömas vi till döden, så är det för 
oss ett tecken till att Gud räknar 
oss värdiga att lida för Kristi skull.» 

Officeren räddade deras lif genom 
att stryka deras namn ur rullorna. 
De fingo sitt afsked utan förebrå
else eller straff. 

Gud låter oss aldrig komma i något 
läge, där vi icke kunna växa. Vi tro kan
ske, att han gör det. Men under tider, då 
vi icke kunna skjuta några grenar uppåt, 
kunna vi skjuta rötter nedåt. Just under 
tider af förödmjukelse, då vi själfva mena, 
att vi komma till korta i allt, göra vi kan 
ske de största framstegen. 

E. Prentiss. 

FRÅN HEMARBETET. 
»V innläggen Eder om att bevara 

Andens enhet genom fridens ban.d .•) 
EL 4 : 3· 

DET ÄR NOGSAMT KÄNDT, 
hur mäktigt den kristna hedna

missionen fått främja samhörighets
känslan emellan de troende. Det 
är från missionärerna på fältet, som 
den nyare tidens enhetssträfvanden 
utgått. I den stora kampen mot he
dendomen och muhammedanismen 
känna de som stå i själfva stridslinjen 
på det lifligaste nödvändigheten af 
att Andens enhet bevaras genom fri
dens band. 

Ett nytt bevis på hur endräktens 
Ande samlat missionsvänner ur olika 
läger omkring den stora, gemensamma 
uppgiften, var det af Allmänna 
svenska missiOhskonferensens arbets
kommitte i febru ari anordnade mötet 
i Stockholm. Synnerligen värdefulla 
vara de föredrag, som då höll os, och 
en förökad känsla af ansvar inför 
tidslägets allvar trängde sig på en 
hvar som var med. 

* 
En tid af arbetsglädje och upp

muntran i hemarbetet kunna vi nu 
se tillbaka på. I Hvetlanda har S. 
M. K. alltjämt glädjen att kunna 
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räkna många trogna vänner. Så .väl 
i år som i fjol var det därför med 
glädje, vi mottogo kallelse att med· 
verka vid årets stora missionsmöte 
därstädes. Hvetlanda ligger i hjärtat 
af det på andliga besökelsetider så 
rika Östra härad i Småland. Dessa 
missionsmöten ha gammal tradition, 
och till dem samlas mycket folk från 
socknarna rundt omkring. Att •. vid 
sådana tillfällen få föra hednamis· 

sedan ha missionsvännerna i Hv. år 
efter år troget understödt det allt
mer växande arbetet i Kina. 

Särskild t har den s. k. »Flickför
eningen» i snart 30 år arbetat till 
fromma .för Aug. Bergs verksamhet 
i Kina. Denna förening var ursprung
ligen en barnförening, som började 
på våren 1878. En väckelse hade gått 
fram i Östra härad, som äfven berörde 
Hvetlanda och bland andra barnen 

HVETLANDA FLICKFÖRENING. 

sionens talan är en dyrbar och an
svarsfull förmån . . I år blef detta vår 
missionsföreståndares lott , i fj ol min. 
Missionens sak har ock i dessa bygder 
omfattats med mycken kärlek. S. M. K. 
har här ett verkligt hjärterum, och 
intresset daterar sig alltifrån »den 
ringa begynnelsens dag», då den en
samme svenske missionärens (E. Folke) 
upplefvelser i det okända landet be· 
kantgjordes genom Sanningsvittnet. 
Det är nu 30 ~.r sedan dess. Men allt

i därvarande söndagsskoht. En sön
dag berättade lärarinnan om några 
små flickor, som ville göra något för 
hedningarna och som började en sy
förening . På väg från söndagsskolan . 
kommo nu några av flickorna öfver
ens om att också börj a en syförening. 
De tolf största samlades sedan en 
gång i veckan och arbetade så god t 
de kunde. Deras samlingspla ts var att 
börja med på en vind. De äldre 
trodde, att de snart skulle tröttna, 
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men de höllo ut till årets slut, och när 
missionsföreningen litet före j ul skulle 
hafva sin auktion, ville barnen också 
ha sina arbeten sålda. De inbringade 
16 kr. Men hvad skulle penningarna 
användas till? Eftersom intet var 
beslutadt, tillfrågades barnen, om de 
ville lämna dem till verksamheten 
Rå platsen, och härtill voro de villiga. 
Aret därpå beslöts, att medlen skulle 
tillfalla hednamissionen . 

Under årens lopp växte barnen upp, 
och så fick deras förening namnet 
»Hvetlanda flickförenin~> . Ar 1891 
kom August Berg till Hvetlanda, 
kort efter sedan det var beslutadt, 
att han skulle resa ut som missionär 
till Kina. Honom kände alla i bygden, 
och för hans underhåll ville de unga 
gärna arbeta. Sedan dess har Hv. 
flickförening arbetat för Svenska Mis
sionen i Kina. 
~Föreningen har haft samma leda
rinna under alla dessa år. »Mången 
gång», säger hon, »har det sett hopp
löst ut för oss, men gång efter annan 
ha vi fått blygas öfver vår otro, då 
vi sett, hur Herrens trofasthet varit 
beståndande.» 
! ,·.• Gifvetvis ha många af föreningens 
medlemmar för länge se'n lämnat 
flickåren bakom sig, men missions
ifvem och den ungdomliga hänförelsen 
för Kristi sak fortlefver i beund
ransvärd uthållighet. Den af dem 
i februari anordnade försälj ningen in
bragte 560 kr., en aktningsvärd summa 
i betraktande af de många andra 

. missionsuppgifterna . Det finnes bl. a. 
en »Daggryning» i Hv. med 26 medlem
mar. Missionär Landin medverkade 
vid nämnda försälj ning och besökte 
sedan ännu några platser i Östra 
härad. Ty äfven ute i häradet har 
S. M. K. gamla, bepröfvade vän
ner. 

Östra härads ungdomsförbund un
derhåller sedan många år missionär 
Blom. Martin Linden och syster 

Judit Hultkvist äro båda bördiga 
från Östra härad och omfa ttas med 
mycken kärlek af särskildt ungdoms
förbundet. Dettas längtan är att en 
gång kunna få underhålla äfven br. 
Linden och räkna honom som sin 
missionär. 

* 
I likhet med under flera föregående 

år var ett vintermöte anordnadt för 
S. M. K. i Orebro den 18 februari. 
Talare vid detta tillfälle voro ett par 
af S. M. Ks mångåriga kommitte
ledamöter, godsäg. J. Hedengren och 
rektor J. Rinman samt missionär 
D. Landin. Att intresset för Herrens 
rikssak i Kina är stort bland vän
nerna i Örebro är visst. Och dessa 
årliga möten ha börjat blifva efter
längtade högtider. 

* 
Under veckan 18-25 februari hölls 

af undertecknad på Ynglingaföreningen 
Libanons kallelse en bibelkurs i Göte
borg. Som ämne gew:>mgicks: »Den 
andliga tempeltjänsten». Därjämte 
höllos på olika platser i staden 5 andra 
föredrag, som mer direkt rörde sig om 
missionen. Ett varmt missions
sinne förspörjes i Göteborg. 

I början af mars hölls åter en bibel
kurs i Eksiö, då ämnet för vårt stu
dium var: »Det saliga hoppet».. Som 
afslutning på dessa dagar omkring 
bibelordet hade af därvarande Kina
krets anordnats missionsförsälj ning 
och missionsmöte. Afven Eksj ö
kretsen har i likhet med den i H vet
landa stått med oss i arbetet från 
dess begynnelse, detta till vår stän
diga glädje och uppmuntran. 

Senare delen af mars har ägnats 
åt Uppland och Västmanland, hvar
vid Uppsala, Sala, Linde, Guldsmeds
hyttan, Kopparberg, Nara och Kö
ping m. fl. platser blifvit besökta. 
I Uppsala hade därvarande lokal
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afdelning af Lärarinnornas Missions
Förening (L. M. F.) · anordnat en in
samling till förmån för det af denna 
förening understödda kvinnliga semi
nariet på S. M. K:s fält . 

N . H-n. 

* 
En vän landsorten har insändt 

följande: 
Måndagen den I2 sistl. mars kallade 

Gud hem en af sina trotjänarinnor, 
änkan Kajsa Andersson från Store
gården Kjestad invid Kinnekulle, i 
en ålder af 86 år. Omvänd till Gud 
för öfver 50 år sedan har hon troget 
tjänat sin Herre och . Mästare på det 
sätt hon kunnat. Genom tro och bön 
vann hon äfven sin för några år sedan 
hemgångne make för Gud. likaså sina 
barn. Hemmet där i Storegården var 
ett verkligt missionshem, hviU<et alltid 
stod öppet för Herren och hans vän
ner. Guds ord förkunnades där i hem
met i många år, tills Kjestad missions
hus byggdes för c:a 25 el 30 år sedan. 
På skördens stora dag skall äfven hon 
få se mången kädve bärgas in i den 
himmelska ladan såsom frukt af det 
trogna arbetete, hon utfört i missionens 
tjänst. Hon var en missionsvän som 
få, och särskildt på senare åren intres
serade hon sig varmt för yttre missio
nen. Svenska Missionen i Kina var 
s. a. s. hennes skötebarn; ingen dag för
giCk utan att hon bad för missionärerna, 
och äfven lade hon flitigt i sin spar
bössa, hvad hon kunde åstadkomma. 

Som hon undanbedt sig kransar vid 
sin 'begrafning, så upptogs en kollekt 
bland begrafningsgästerna för S. M. K., 
som inbragte något över 50 kronor. 

Om den hemgångna gamla kan det 
sägas, som det står taladt om Enok: 
,)Hon vandrade med Gud, och så tog 
Gud henne borb>, ja, hem till sin eviga 
ro och hvila. 

Fr. A-n. 

»FINNES MITT NAMN 
DAR?» 

FOR VARA SMA MlSSIONSVANNER. 

DET VAR STRAX FÖRE JUL, 
och på Ishih missionssta tion hade 

varit söndagsskola . Ganska många 
kinesbarn hade varit samlade. De 
hade fått lyssna till missionärens be
rättelser om barnavännen, Herren 
J esus, och sj ungi t sånger till hans 
ära. Nu voro de färdiga att gå hem. 
Dessförinnan fingo de dock höra ännu 
en glad nyhet - en nyhet, som bar
nen i Sverige också vänta att få höra, 
då julen närmar sig. Vad kunde det 
vara? - Jo, att det skulle bli jul
fest. 

För att utrymme och godsaker 
skulle räcka till gjordes det tillägget, 
att endast de barn, som förut under 
året gått i söndagsskolan och därför 
hade sina namn med i förteckningen 
på dess elever, kunde få vara med om 
festen. 

Detta sista meddelande väckte oro 
hos en liten gosse. Han brukar alltid 
uppmärksamt tillägna sig undervis
ningen, och så gjorde han även nu. 
Då de övriga barnen lämna rummet, 
går han fram till söndagssknllärarin
nan, ser på henne med en orolig , frå
gande blick och säger: ,>ru o-tih ming
ts'i, muh iu?,) vilket på svenska be
tyder: ,)Finnes mitt namn där?,) 

Detta var för honom en viktig fråga. 
r hans hem fanns ingen julgran, 
där gåvos ej några julklappar, där 
sjöngos ej några julsånger, ej heller 
lästes där om huru änglar bebådade 
stor glädje för allt folket, emedan 
Herren Jesus, som skulle frälsa sitt 
folk från deras synder, var född. På 
söndagsskolfesten fick man glädjas 
åt allt detta. Men om nu hans namn 
ej var med i förteckningen, kunde 
han ju ej få vara med. Därför kom 
frågan nästan som en bön. Vår lille 
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vän ville tydligen, att hans namn 
skulle skrivas dit, om det ej redan 
fanns där. 

Svaret lät ej vänta på sig. Det 
tog bort oron och fyllde honom med 
jublande fröjd, ty namnet fanns där, 
och han var välkommen att taga del 
i festen. 

Efter några dagar samlades man 
till denna. Vår lille vän och andra, 
vilkas namn funnos i förteckningen, 
deltogo och hade säkert mycket ro
ligt. Många andra barn hade gärna 
velat vara med men kunde ej få det. 
Några flickor kommo helt dj ärvt, 
troligen i hopp a tt man ej skulle lägga 
märke till , att de voro främlingar . 
I dörren stod emellertid bibelkvinnan, 
som kände igen alla, och hon hindrade 
dem med orden: »Ni ha ej varit i 
söndagsskolan förut. Edra namn 
finnas ej på listan, och ni kunna där
för ej få vara med i dag.» - Så måste 
de helt snopna gå tillbaka utan att 
ha fått smaka festens glädje. 

Ni, små vänner, som läsa denna 
skildring, ha säkert hört talas om en 
stad av rent guld med en mur omkring 
av ädelsten. (Uppb. 21: 18.) I den 
staden skall en fest firas, som blir 
långt rikare på glädj e än någon j ul
fest, en fest, som aldrig tager slut. 
Om den får ingen vara med, som ej 
har sitt namn skrivet i livets bok. 
Borde vi ej därför alla likt den lille 
gossen fråga : »Finnes mitt namn 
där?» Herren Jesus inbj uder till denna 
fest, och han är villig skriva våra 
namn i livets bok, om vi bedja honom 
därom. Då äro vi välkomna. Men 
om ej våra namn finnas i livets bok, 
skola vi en gång i likhet med de där 
kinesiska flickorna med skam bliva 
tillbakavisade. 

Finnes ditt namn i livets bok? 
Och finnes det där, hjälper du då till 
a tt lå ta ännu flera få höra inbjud
ningen till Herren Jesu fest? Om du 
så gör och sedan i den himmelska 

härligheten möter någon, t. ex. från 
Kina, som genom dig fått inbjud
ningen, då blir säkert glädjen ännu 
större, ty större lycka ges ej, än den 
man får erfara, då man berett andra 
glädje. 

M artin Linden. 

BED OM FREDl 

FRÅN TROSFÖRVANTER I 
Holland utsändes nedanstående 

upprop till de kristna i de neutrala 
länderna : 

Vi neutrala, som hittills blifvit be
sparad~ krigets fasor, borde böja våra 
knän för Gud och i ödmjukhet bedja 
honom för våra broderfolk, att han 
åter må gifva dem fred. 

Rätten till fred hafva såväl de krig
förande som de neutrala folken för
verkat. 

I) Emedan Kristus blifvit förkas
tad. 

2) Emedan Guds ords grundsatser 
icke erkännas i det politiska lifvet. 

3) Emedan orättfärdigheten har 
vuxit sig stark i folkens lif. 

4) Emedan till och med de kristna 
blifvit besmittade af världslighet i 
handel och vandel. 

Må därför hvar och en rannsaka 
sitt lif, i djupaste ödmjukhet böja 
sig inför Gud samt bedja för sig själf, 
för de sina, för sitt land och för 
de krigförande nationerna. 

Må en h var af oss göra detta dag
ligen, ensam eller tillsamman med 
andra troende, hemma eller i kyrkan 
- att vi så må kunna uppfylla vår 
kärleksplikt mot våra systrar och 
bröder, som dagligen äro i lifsfara, 
och på det att Herren icke må behöfva 
tukta äfven oss med krigets gissel, 
i det vi göra efter Kains ord: »Skall 
jag taga vara på min broder?» 
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Låtom 'OSS alla gemensamt bönfalla 
Gud på grund af hans löften i Matt. 
18: 19, 20; T 7, 12; Joh. 14: 12, 14; 
15: 7; 16: 23, 24; Sak. 4: 6, att den 
svaga fredsbrisen snart måtte växa 
till en stark storm, som kan bringa 
oss den efterlängtade freden . 

»De som skåda upp till honom, 
blifva strålande af fröjd, och deras 
ansikten behöfva icke rodna af blyg
sel.» Ps. 34: 6. 

Måtte Herren, alla konungars Ko
nung, göra ett snart slut på detta 
krig och af nåd gifva oss en rättfärdig 
och välsignelserik fred! 

Detta upprop har redan varit offent
liggjordt i Helland, Schweiz och Norge. 
Våra trossyskon i Holland hoppas, 
att det skall offentliggöras äfven i 
Sverige och Danmarlc Önskligt vore, 
att alla kristliga tidningar 'ville in
taga det i sina spalter. Vi vilja äfven 
bedja alla troende, som få det i sina 
händer, att så långt som möjligt 
bekantgöra det, antingen ombesörja, 
a tt det uppläses vid möten eller från 
predikstolar eller ock bringa saken 
före inom sina resp. kristliga föreningar. 

Fridens Gud lägge sin välsignelse 
till vår bön1 . 

MISSIONSLITTERATUR. 
Svenska Missionen i Kina, kort

fattad öfversikt öfver dess uppkomst, 
utveckling och närvarande ställning. 
Pris 10 öre. 25 % ra ba tt, när minst 
5 ex. rekvireras från Sinims Lands 

förlag, Drottninggat. 55, II, Sthlm C. 
Från samma förlag erhålles vid re

kvisition kostnadsfritt den nyligen ut
komna bönelistan, som äfven inne
håller missionärernas adresser. 

FORANDRADE ADRESSER. 

Fröken il1aria Nylin adresseras: 

Yuncheng, Sha. 


N. China. 
Till 	Fröken Emy Ohrlander: 


Puchow/u, Sha. 

N . China. 

Till 	Fröken Ingeborg Ackzell: 

Siaoyiechen. (Weinanhsien,) She. 


N. China. 
Till 	Missionär och fru Sve1!son: 

I625 West I :st Str. 
Los Angeles. Calif. U. S. A. 

Man tröttnar ju icke på att andas in 
ren, frisk, hög luft. Man rör sig lätt .i 
densamma; den bär. Man lefver af den, i 
det den förbrukas; den tillför kroppen hälsa 
och kraFt. Jesu kärlek är den atmosfär, i 
hvilken den nya människan lefver. En i 
sanning lefvande människa förbrukar dag
l igen ett oändligt mått af himmelsk kärlek. 

Fr H. 

IIlågkornmen Herren jesu ord, alt 
lzan själj sade: Saligare är gijva än 
taga. Apg. 20: 35. 

Hvad är det som gör Döda hafvet dödt? 
Att det bara tager emot, aldrig gifver ut 
något. 

Hvarför äro många kristna så kalla? 
Emedan de bara taga emot, aldrig gifva ut 
något. 

Moody. 
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Expedition: Drottninggatan 55. . Telegramadress: »Sinim>, Stockholm. 

Telefon: Riks. 44 59. A 11m. 22473. 
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INNEHALL. 
Missionstankar inför Kristi kors. - Kina under år 1916 med karta. - Från Expeditionen. 

- För S. Ivf. K:s bedjande vänner. - Axplock från fältet. - Brefafdelningen. - Två Jesu Kristi 
stridsmän. - Från hemarbetet med iiI. - Finnes mitt namn där? - Bed om fred! - Missions
litteratur. - Förändrade adresser. 
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DAVIDS HJÄLTAR.~:< 

·t 

I Krön. 

lVilEDAN VI VORO HEMMA l 
1 Sverige, hörde jag berättas om 

en gammal professor, som brukade gå 
och höra präster och predikanter, 
hvilka i regel hade få åhörare . Det 
hände ej sällan, att han midt under 
predikan tog sin hatt och käpp och 

. gick ut. En gång tog en af de präster 
som han ofta brukade höra. mod 
till sig och frågade: »Hvarför går 
farbror ofta ut midt under predikan) 
Har jag uttalat något, som sårat?» 
»Nej», svarade den gamle, »det är så, 
att då Herren sänder ett ord direkt 
till mitt hjärta, finner jag det bäst 
att gå ut och tänka öfver detsamma 
samt se till, huru jag står till boks 
med Herren i denna sak». 

r. 
17 ' 1-'39. 

Jag är rädd att vi höra så mycket 
och predika så mycket, att vi få föga 
tid att tänka öfver för oss själfva och 
i lifvet omsätta, hvad vi veta vara 
Herrens vilja. Han har talat till oss 
redan från början af vår konferens 
om att sluta förbund med honom 
vid offer och att vara rädda om hans 
ära. I stället för att tala i dag känner 
jag mig bättre behöfva tänka öfver 
dessa sanningar och se till, huru jag 
står till boks med min Glld. I Herrens 
namn vill jag dock nu frambära det 
budskap, som ' han gifvit mig först 
och främst till mitt eget hjärta. 

Det är flera månader sedan jag i 
mitt dagliga bibelstudium kom till 
I Krönikebokens Iz:e kapitel, och 

* Föredrag hållet af Rikard Anderson vid konferensen i Yuncheng .den 10 jan. '917 . 
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Herrens Ande ur detsamma drog fram 
en jämförelse mellan Davids hjältar 
och Jesu Kristi stridsmän. Det är 
några d:ag i dessa mäns.lif ochkarak
tär samt deras förhållande · till sin 
David, som kunna tjäna såsom en 
lefvande iUus tra tion af gemenskapen 
med vår David och ett lif af hängif
venhet för honom. 

J ag vill börja med det i detta ka
pitel sist nämnda draget hos Davids 
hjältar, ty jag tror, att just detta 
var den grund, på hvilken deras 
hängifvenhet och tjänst hvilade, och 
den källa, fr ån hvilken deras kärlek 
och mod hade sitt ursprung. 

Vi läsa i v. 39: »Och de voro där 
hos David i tre dagar och äto och 
drucko .» J ag är öfvertygad om att 
detta skedde ofta. Detta är ett ut
tryck för deras personliga gemenskap 
med David, och förvisso låg häri 
hemligheten till den kärlek de hade 
till sin konung såväl som till deras 
hängifvenhet och mod. 

J ag vet ej, huru det är för eder, 
kära syskon, men för min del känner 
jag, att det är häri orsaken ligger 
till seger eller nederlag, till ett hän
gifvet tjänande af min Konung eller 
ett lif i själfvisk bekvämlighet, till 
kärlek till mina medmänniskor eller 
kall likgiltighet för deras väl. Sjä
larnas fiende gör allt hvad som står 
i hans makt för att få oss bort ifrån 
det dagliga, personliga, lefvande um
gänget med vår David, Jesus Kristus, 
ty han vet, att andligen svältande 
män och kvinnor ej äro mer att frukta 
än en utsvulten soldat, ej ens om vi 
ha namnet missionär. Hans finaste 

garn. hvarmed han ofta fångar oss, 
är just själfva det arbete, hvari VI 
stå, och som mänga gånger så hopar 
sig öfver oss, att vi ej taga oss tid 
till det oundgängliga umgänget med 
J esus. Halten af värt arbete blir 
ock snart därefter , liksom sj älens 
hvila och jämnvikt förloras . 

En gång såg jag ett uttryck af guds
mannen Adoniram J udson, Birmas 
apostel. Efter ett längt lif i sin Mäs
tares tj änst säger han: »Jag känner 
mer och mer otillräckligheten af, ja, 
den försvinnande obetydligheten i alla 
våra mänskliga företag för Guds rike 
och den öfverväldigande vikten af ett 
andligt sinnelag - ödmjukhet, tåla
mod, mildhet och kärlek samt daglig 
hvila och krafthämtning i ensamhet 
med Gud - en själ löst från det som 
är nedanefter och alltmer förbunden 
med det som är ofvanefter.» Huru 
skola vi kunna vinna och bevaras i 
ett sådant sinne? Möten och konfe
renser kunna ej gifva oss det, huru 
uppbyggliga och gifvande de än må 
vara. Det är endast det dagliga, per
sonliga umgänget med Mästaren sj älf 
som räcker till. 

De flesta af oss ha nog hört den 
gripande berättelsen om några kristna 
kvinnor i Afrika, som, då de ej kunde 
få stillhet i de trånga bullrande »kra
lerna», sökte' en böneplats ute i det 
höga gräset bakom några stenar. 
Dessa kvinnor hade snart trampat 
hvar sin stig till dessa böneplatser. 
Efter någon tid upptäckte dock en 
af dem, att grönt gräs börj a t växa 
på hennes grannes stig. Bekymrad 
öfver detta tecken söker hon upp 



[ ~Iaj 1917 KI~A-:\IISSIONSTIDNl~GE~. 13 1 

denna grannkvinna och säger i en 
kärleksfull ton: »Syster, gräset växer 
på din stig». Detta var nog för att 
väcka kvinnan öfver den ställning, 
hvari hon kommit till Herren Jesus, 
att hon kallnat i sitt hjärta, och så 
började hon på nytt trampa sin bÖne- . 
stig. Må ej vi,~älskade syskon, låta 
gräset växa på vår stig! 

Dessa hjältar slöto sig till David, 
medan han ännu var utstött och för

. /öljd. I v. I heter det: »Och dessa 
vara de som komma till David i 
Siklag, medan han ännu höll sig undan 
för Saul, Kis' son.» De följde honom 
ej för hvad de kunde vinna, utan 
af kärlek till David. De tänkte på, 
huru han vågat sitt lif för dem, då 
han gick ut ensam mot Goliat och slog 
honom till döds. - Är det icke detta, 
som har kommit oss att sluta oss 
till vår David, att följa honom och att 
strida för honom, att han har gifvit 
sitt lif för oss, besegrat döden och 
djäfvulen samt bringat oss frid? Ty 
»Kristi kärlek tvingar oss, som hålla 
så före, att en har dött för ::dla.» 
Vi, liksom Davids hjältar, ha slutit 
oss till Jesus, vår Konnng, ehuru 
han är utstött och föraktad af många. 
Vi, likasom de, ha »gått ut till honom 
utanför lägret , bärancic hans smä
lek». 

Ett annat drag finna vi hos dessa 
hjältar i v. 2 . där det ståf' »De voro 
väpnade med båge och skickliga i 
att med både höger och vänster hand 
slunga stenar och afshjuta pilar från 
bågen.» Behöfva icke äfven vi vara 
väl öfvade i denna konst? Vi behöfva 
föra »råttfärdighetens vapen» m ed san

ningens högra hand men också med 
kärlekens vänstra hand. När det gäl
ler de svaga och stapplande i försam
lingen, är det måhända understundom 
en fara, att vi använda blott högra 
handen , att vi ställa rättfärdighetens 
fordringar framför dem utan att på 
samma gång med Jesu Kristi kärlek 
och tålamod sätta oss in i deras för
hållanden och frestelser, samt med 
förståelSe och deltagande leda dem 
framåt. Eller då det gäller att för~ 

kunna evangelium för dem, som icke 
känna Kristus, huru nödvändigt är 
det icke att på samma gång som vi 
behärskas af sanningens och allvarets 
ande , de som höra oss lika verkligt 
få känna, att J eSll Kristi kärlek brin
ner i våra hjärtan, och att det är denna 
kärlek, som drifver oss att ropa till 
dem: »Låten försona eder med Gud!» 
Jag skall aldrig förgäta det intryck 
jag fick, då jag en gång hörde den af 
oss alla väl kände predikanten Lundc. 
Han talade det ena ögonblicket med 
domsbasun och i nästa andetag med 
tårad blick och en kärlekens stämma, 
som kunde smälta dc hårdaste hjär
tan. 

Davids hjältar voro OC1( modiga 
och oförskrächta män, som icke ryg
gade tillbaka för svårigheter. Detta 
drag finna vi i v. IS: »Dessa voro de 
som i· första månaden gingo öfver 
J Ol-dan, då den var full öfver alla sina 
bräddar, och som förjagade alla dem 
som bodde i dalarna, åt öster och åt 
väster.» Missräkningar i arbetet, 
motstånd utifrån, uppenbar likgiltig
het och förakt för evangelium samt 
misshälligheter i församlingen äro ofta 
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för oss den Jordan, som är full öfver 
sina bräddar, och inför hvilken vi 
frestas att fälla modet och rygga till
baka. I gemenskapen med David 
hade dessa män sett prof på ett heligt 
mod och liksom smittats af detsamma. 
Så är det ock i gemenskapen med Jesus, 
som vi få mod att i hans namn och i 
kraft af hans löfte: »Se jag är med 
eden>, gå framåt, huru hopplöst och 
svårt det än ser ut. Om Davids män 
lyckades och vunno seger, ha vi så 
mycket större utsikt att vinna, ty 
vår David går själ! med oss öfver 
hvarje Jordan, som möter oss på vår 
väg och i vårt arb0te. 

FRÅN EXPEDITIONEN. 

Svenska Missionen i Kina firar, vill 
Gud, d. I6-I8 maj sin 30:e årshögtid. 

Onsdagen d. I6 kl. 7 e.m. hålles 
inledningsmöte åHushållskolan »Mar
gareta« och Kristi himmelsfärdsdag på 
f. m. missionsgudstj änst i Betesda
kyrkan samt på e. m. kl. 6 årsmöte 
i K. F. U. JVI.:s stora'fhörsal. Föl
jande dag företages en utfärd till mis
sionshemmet vid Dufbo. 

Närmare program meddelas i Sven
ska M0rgonbladet. 

På grund af de höga trycknings
omkostnaderna har S. M. K:s komite 
beslutat att låta årsberättelsen inflyta 
i nästa n:r af tidningen, och hoppas 
vi, att missionens vänner gilla denna 
åtgärd. 

* 
JULLÅDORNA. 

Till följ d af de osäkra förhållandena 
på hafven kunna vi f. n. ej företaga 

några åtg~rder för utsändande af iul
lådor. Vi få hoppas, att bättre tider 
inträda i höst och lämna vidare med
delanden längre fram. 

FÖR S. M. K:s BEDJANDE 
VÄNNER. 

TACKSAGELSEÄMNEN : De upp
muntrande meddelandena från den 

i Kina hållna evangelisationsveckan 
(sid. I33, I34) . 

Att antalet elever i det kvinnliga 
seminariet ökats. Att seminariet er
hållit en öfningsskola och för denna 
ljusa och rymliga lokaler (sid. I34, I35). 

Bibelinstitutet i Los Angeles . -
Att tillfälle beredts våra syskon Nils 
och Olga Svenson att därstädes åt 
njuta undervisning (sid. I36). 

Guds Andes verk i Ishih flickskola 
samt hos många af opiepatienterna 
(sid. I37). 

H errens underbara bevarande af vår 
syster Anna Eriksson under förliden 
vårs röfvareoroligheter (sid. I38, I 39). 

Att verksamheten de gångna må
naderna fått fortgå i lugn öfver heL! 
fältet. 

Böneämnen: Att missionsarbetarna 
på fältet, de infödda kristna och mis
sionens vänner i hemlandet må taga 
sig tid till det dagliga, personliga 
umgänget med Jesus Kristus (sid. I30). 

Att det nit för sj älar, som under 
evangelisationsveckan visat sig hos 
så många af Kinas infödda kristna, 
icke må mattas af utan tillväxa. Att 
det utsådda ordet, såväl det muntliga 
vittnesbördet som de utdelade och för
sålda evangeliidelarna och trakta
terna, må visa sig ha varit ,en sådd 
till lif (sid. I33, I34). 

Det kvinnliga seminariets och öf
ningsskolans lärarepersonal och elever. 
- Att erforderliga medel må inflyta 
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till bestridande af de med denna 
verksamhet förenade stora omkost
naderna (sid. 134, 135). 

Den af missionär Carlen omtalade 
gamle mannen , att han må bli helt 
frigjord af sanningen (sid. 135). 

Att Herren i nåd må sända regn 
öfver Kinas torra åkerfält, och att de 
våra må bevaras för de smittsamma 
sjukdomar, som härja rundt omkring 
dem (sid. 135). 

Att våra syskon Svenson må få 
en rik andlig behållning af vistelsen 
i Los Angeles och bland Guds folk 
därstädes vinna många vänner och 
förebedjare för missionen i Kina 
(sid. 136). 

Systrarna Agnes Forsbergs och Ma
ria Björklunds skolarbete och verk
samhet bland opierökerskor. Den å 
sid. 137 omtalade lilla flickan och den 
från opielasten räddade kvinnan, att 
Gud hos båda må få fullborda sitt 
verk (sid. 137) . 

Vår ensamma syster Ingeborg Ack
zell och hennes arbete i Siaovichen 
(sid. 137). 

* 

De möten, som äro planerade att 
hållas inom landet under maj månad 
enligt följande program: 
D . 	 1-6 Bibelkurs i Ofvanmyra, 

Dalarna, N. Högman. 
7-12 Besök på olika platser 

Dalarna, N. Högman. 
16-18 Arsmötet i Stockholm. 
20-23 Missionsföredrag och ar

bete bland soldater i Lin
köping N. Högman . 

Kommer d~t till korset, och stannar 
du vid korset, skall J esu härlighet 
strc'ila ut öfver dig, så att Gud skall se 
dig i Jesus ren, helig och ostrafflig. 

A. Fibiger. 

EVANGELISATIONS~ 

VECKAN. 

EDDELANDEN OM HURU 
lVI verksamheten under evangelisa 
tionsveckan bedrifvits, börja nu in
flyta. 

Missionär :4 ug. Berg skrifver från 
Yuncheng: 

Alla tyckas vara uppmuntrade. Så 
många som ha kunnat, ha nog för
sökt bidraga till att göra JeSllsnamnet 
kändt. 

Den icke minsta betydelsen är utan 
tvifvel den, att de troende lifvats till 
nit för Herren och fått smaka litet 
af den sällhet det medför att gifva 
ut af hvad man så rikligt tagit emot. 

Här i Yuncheng försökte vi oss 
äfven på den metoden, redan förut 
praktiserad , att gifva ett paket inne
hållande fyra små goda böcker till 
hvarje butik i staden och äfven till 
enskilda. Något öfver 400 paket ut
delades, . och alla mottogos mycket 
vänligt. »Somt föll i den goda jor
den.» 

* 
Fru Anna H ahne skrifver från Ishih 

d. 2 febr.: 
Evangelisationsveckan är nu slut, 

och våra bröder och systrar ha haft 
stor uppmuntran . Kvinnorna ha fått 
ingång i flera nya hem i staden. Det 
synes, som om jordmånen börjat mjuk
ria här i Ishill 

Så skrifver missionär O. Carten 
från ]uicheng den 5 febr. : 

Söndagen den 28 jan. voro alla de 
troende - med några få undantag 
med vid predikningarna inne i staden. 
Efter mötena samlades alla här på 
stationen . Vi hade då först bönemöte 
i gästrummen , männen för sig och kvin
norna för sig, ty utrymmet medgaf 
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ej, att de voro tillsamman. Därefter 
bestämdes kamratskap för veckan 
samt arbetsfält för hvarje par. Likt 
J esu första lärj ungar sändes de u t 
två och två. Tretton par bIet det, 
ej flera - hvarjämte några gingo 
för sig sj älfva en och en. Så fick 
hvarje par böcker med sig för att 
sälja samt traktater till utdelning, 
så långt förrådet sträckte sig. Med 
glädje drogo de åstad. ' 

Efter som det är svårt att få natt
härbärge ute i byarna, om man ej 
har släktingar eller goda vänner, fingo 
våra utsända sig anvisade byar rundt 
omkring sina egna, så att de kunde 
gå hem till kvällarna. Alla ha dock 
ej gjort det. Sju par ha hvarje mor
gon gått ut härifrån stationen och 
kommit hem om aftnarna, ibland först 
sedan det blifvit mörkt . Våra manliga 
tjänare ha ock varit ute hvar sin dag. 

Kvinnorna ha alla varit ute utom 
evangelistens hustru, som har sin 
lilla flicka. Hon har varit i gästrum
met. Det manliga gästrummet har 
jag själf sett till. På torsdagen reste 
fyra af kvinnorna och hibelkvinnans 
gosse på en med ko förspänd kärra. 
20 Ii österut och besökte under ett 
par dagar en mängd byar däromkring. 
I går, söndag, samlades alla åter 
så att säga till stormöte. J a, stormöte 
var det verkligen - nästan lika myc
ket folk som vid det vanliga stormö
tet. Halfva gården var full af män 
under hela det andra mötet. J ag pre
dikade både högt och länge öfver 
ämnet: »Ett deladt hjärta.» Ingen 
rörde sig i bänkarna, utan alla sutto 
stilla, tills mötet var slut. 0, hvad 
jag den gången önskade, att jag varit 
en kinesisk väckelsetalare! Efter 
detta möte var det nattvardsmöte, 
en afskild, stilla stund med Jesus. 

På eftermiddagen lämnade alla in 
sina lappar med namn på de byar, 
de under de 6 dagarna besökt. Vid 
sammanräkningen befanns det vara 

193 byar. Somliga hade besökt flera, 
andra färre, beroende på byarnas 
storlek och afstånd från hvarandra. 
Vi ha t. ex . en by nere vid floden, 
som är 5 km. lång. I den byn höllo 
kocken och portvakten på i två hela 
dagar, ty gatorna · där voro många. 
De gjorde som J ona - fast de pre
dikade ett annat evangelium än han; 
eller rättare de predikade evangelium: 
det gjorde ej J ona. Ett par bröder 
hade besökt 22 byar i bergdalarna. 
Omkring 2,000 bibeldelar ha blifvit 
sålda för ett värde af omkring 9,000 

kash. Några fingo böcker äfven i går 
och ämna fortsätta ännu något litet. 
Ett härligt väder var det hela veckan, 
Gud vare tack och lof! När veckan 
var slut, blef det annat af - hu, så 
kallt det blef! 

Detta var nu något af hvad för 
ögonen är. Gud ser till h j ärtat. 0, 
att vi . äfven här finge en Andens 
pingstvind ! 

DET KVINNLIGA 
SEMIN ARIET OCH DESS 

Ö FN IN GSSKOLA. 

DET SKALL HELT VISST IN
tressera våra vänner att höra, 

det vi i går hade en i all sin enkelhet 
dock högtidlig invigningsfest af lo
kalen för det kvinnliga seminariets 
nya öfningsskola, i förening med att 
båda skolornas elever samlats för det 
nya årets arbete 

Den som vet huru gamla kineshus, 
som äro riktigt förfallna, kunna se 
ut, och som ock vet, hvilken föränd
ring murare, snickare, målare och 
tapetserare kunna åstadkomma, kan 
tänka sig in i vår glädje öfver att nu 
få samlas i, efter våra omständigheter, 
ljusa, rena och rymliga lokaler. 
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J ag tänkte mer än en gång på, 
h vilken förvandling denna lokal ge
nomgått icke endast till ~det yttre 
utan ock till sin användning, ty under 
årens lopp ha hyresgästernas sociala 
ställning sjunkit, allt efter som husen 
få tt förfalla. 

Ombedd att säga några för till
fället lämpliga ord valde jag PauIi 
ord till korintierna: »Gud är den, som 
bjöd ljuset lysa ut ur mörkret och 
lyste i våra hjärtan, på det att kun
skapen om Guds härlighet i Jesu 
Kristi ansikte skulle framlysa.') J ag 
påpekade det mörker som rådde i 
naturen, innan himlaijusen skapades, 
och sedan det mörker som betäckte 
folken , innan Jesus, världens ljus, 
framträdde , och slutligen det mörker 
som råder, hvarhelst evangelii lj us 
ej ännu fätt stråla fram. I Kina 
är det på ett särskildt sätt förnimbart, 
men nu lyser det allt mer. Ända
målet med dessa skolor är tvåfaldigt: 
dels att med evangeiii ljus upplysa 
mörka hjärtan och hem, dels att med 
kunskapens ljus, som är lånad t af 
evangelium, alldeles som månen lånar 
sitt ljus från solen, gifva kunskap 
och lj ns i alla lifvets sociala. förhållan
den. Först måste ljuset lysa ini våra 
hjärtan, och sedan hafva vi att likt 
genomskinliga kärl utstråla detta ljus 
»för alla som äro i hemmeb). 

Eleverna i seminariet ha i år ökats 
med sju nya . Dessutom tillkommer 
en öfningsskola, som f. n. har åtta 
elever men väntar att få flera. Vidare 
ha de äldsta flickorn a från Puchow 
skola, som skola sluta sin kurs i år, 
flyttat öfver hit. Fröken Prytz, 
som förestår det hela, sköter semina
riet, biträdd af en lärarefamilj från 
Shantung, man och hustru , som just 
anländt , samt af den gamle bepröf

. vade läraren i klassikerna, herr Shang. 
Fröken Nylin har de öfriga sko

lorna på sin lott, biträdd af en ung 
lärarinna, fru Chang, sonhustru till 

missionens f. d. medhjälpare, af 
många kände Chang Chih heng. De 
ildre eleverna i seminariet få nn 
hjälpa till med undervisning i öfnings
skolan. Vi vilja ännu en gång anbe
falla dessa unga, deras lärare och 
verksamheten för öfrigt åt Gud och 
äfven tacka honom som beredt åt 
oss dessa lokaler. 

L. M. F. har godhetsfullt lofvat 
göra hvad den förmår för dessa båda 
skolors understöd, men vi stå i be
hof af hjälp från en och hvar, som 
längtar att få se Kinas kvinnor komma 
ut i det sanna ljuset. 

Yuncheng den 9:de februari I9I7. 

August Berg. 

AXPLOCK FRÅN F ALTET. 

MISSIONÄR CARLEN SKRIF
l ver: 

I går kom en gammal, gammal 
man, boende 40 Ii härifrån, med sitt 
Nya testamente under. armen. Vi ha 
aldrig sett honom förr. Innan han gick 
på e. m., köpte han en helbibel och en 
sångbok med stor stil, hvardera för 
0,80 täls pr st. Bedjen för den gamle 
mannen, att han må komma ut i 
ljuset! 

Från Yuncheng skrifver missionär 
A ugust Berg i början af februari: 

Väderleken är f. n. mycket torr. 
Lifsförnödenheterna ha stigit oerhördt 
i pris. Smittkopporna grassera i sta
den sedan en lång tid tillbaka. Kom
mer endast nede börd, snö eller regn, 
blir allt bättre, men så som det nu 
ter sig, äro utsikterna ganska mörka. 

* 
Fru Anna Hahne skrifver från Ishih 

d. 	 2 febr.: 
Det är riktigt öfvcrväldigande att 
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tänka, att vi under . de. förhållanden, 

som råda i världen, bli · uppmuntrade 

med julgå/vor hemifrån. Må Herren 

löna alla kära vänner för deras upp

offrande kärlek! 


, BREFAFDELNINGEN. r 
~ ~ 

1625 West r:st Str. 
Los Angeles. Calif. 

U. S. A. 
Den 22 jan. 1917. 

Kära Missionsvänner! 

Herrens frid! 

. . . Tiden går så fort, så fort. 
Vi hade 13 dagars j ullof, och så bör
jade studierna igen. Jag arbetar nu 
med all kraft och gör det med glädje. 
Det är 300 elever den'na termin. 
Skaran ökas med hvarje termin. Sko
lan är byggd iå att 800 kunna taga!> 
emot. Huset är 13 våningar högt 
och har utom åtta klassrum en stor 
hörsal, som rymmer 4,000 personer. 
En församling är bildad sedan två år 
tillbaka, som har sina möten i denna 
hörsal. Medlemsantalet är nu mellan 
3-400. Men det ökas, ty ej en sön 
dagskväll förgår, utan att några bli 
omvända. Dr. Torrey är församlingens 
pastor. Han har 3,000 dollars i lön, 
som han, så fort han erhållit den, 
lämnar tillbaka till församlingen för 
dess missionsverksamhet. Själf under
håller han en utländsk missionär i 
Kina i C. r. M. Han har ock en son, 
som är missionär i Kina. J a, det är en 
underbar missionsatmosfär i denna 
institution. Sedan 1913 ha 34 missio
närer utgått från denna skola till 
Sydamerika, J apan, Kina, Indien och 
Afrika. Hela lärarekåren tyckes ha 

till sitt högsta mål att utbilda mIS
sionsarbetare och inspirera till mIS 
sionsverksamhet. 

Bibelinstitutet har kostat 1 ,600,000 
dollars i uppförande. Medlen inflöto del
vis genom subskription. Det mesta eller 
1,000,000 dollars skänktes af en mång
millionär, Mr Stewart, en gammal 
troende man här i Los Angeles. En 
gång om året bjuder han upp lärare 
och elever till sitt eleganta residens. 
Vi voro där i slutet af november. De 
af eleverna som hade familjer fingo 
medtaga dem. 

Förutom de vanliga lektionstim
marna är det bibelstudium tre tim
mar hvarje fredagskväll. Då samlas 
bortåt 1,500 personer med sina biblar 
för att uppmärksamt lyssna till Dr. 
Evans, Mr Hunter och Mr Horton, 
som ha hvar sin timmes bibelstudium. 
Min hustru brukar då vara med. 

När jag får bref från Kina, får jag 
sådan längtan dit igen, men på samma 
gång är jag så tacksam för detta till
fälle att få bli bättre bekant med min 
Bibel, något som är af stor vikt för 
verksamheten därute. 

Min hustru såväl som våra två små 
må alla väl och trifvas bra. Lilla 
Edna börj ar nu lära sig engelska; 
sin kinesiska har hon alldeles glömt. 

Vi ha fått ett par bröder härute att 
underhålla en evangelist i Tungchow. 
Pengarna äro redan sända. Så har 
min hustru fått några kvinnor intresse
rade för arbetet i Kina. De ha nu tagi t 
sparbössor och vilja samla medel till 
en bibelkvinna. Bedjen med oss, 
att vi här må få många vänner för 
verksamheten i Kina! 

Till sist en kär hälsning från oss 
alla. 

I Herren 

Eder förbundne 

Nils Svenson. 

* 
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Frk. Agites Forsberg skrifver från 
Ishih d. I febr.: 

. . . J ag behöfver ej be eder bed j a 
för oss, ty jag är viss om att I gören 
det. Under fjolåret hade vi det myc
ket godt. Men jag hoppas, att Her
ren under detta år än mer vill välsigna 
oss och vårt arbete. Kärt är det med 
skolarbetet och de unga. Herren tar 
sig an de unga särskildt, tycker jag. 
De flesta af våra flickor säga sig till
höra Herren. Under höstterminen 
började en flicka i skolan, hvars mor 
sitter i fängelse, för att hon dödat sin 
man. Denna tös var alldeles omöjlig, 
då hon kom till skolan. Det såg ut , 
som om intet godt tog på henne. 
Men de som vi hoppas minst af, frälsar 
Herren ofta först. Ej med makt eller 
kraft, säger Herren, utan med min 
Ande. När denna lilla flicka kom hem 
till de sina under ferierna, var hon 
alldeles förändrad och ett riktigt litet 
vittne för Herren. Hon vittnade om 
honom så godt hon kunde och visste 
för sin ' stackars mor, sin moster , 
m. fl. släktingar och bekanta. En 
q-årig hednisk flicka kan j11 ej ha 
fattat så mycket under några få må
nader. Men hvad hon fattat, det 
undervisade hon de andra om. Må 
vi följa hennes exempel l 

I opieasylarbetet ha vi också haft 
l1ppmuntran. En kvinna är ännu kvar 
hos oss, som för u t varit en opie
rökerska. Hon blef afvand under förra 
våren, och under hösten hjälpte hon 
till i skolflickornas kök. ' Hon har 
lidit mycket, denna kvinna. Hennes 
man som rökte opium, sålde först 
deras flicka för :) tt tillfredsställa sitt 
opiebegär. När dessa pengar voro 
slut, sålde han sina tre söner och 
till sist sin hustru. Hon såldes rent af 
som hustru åt den man, som köpte 
henne. Efter några års giftermål 
med honom dog denne andre man. 
Nu . blef hon omgift med en tredje 
man, som rökte opium. Under sitt 

äktenskap med. honom började också 
hon begagna detta gift. I fjol, om jag 
minns rätt, dog denne siste man, 
och då blef hon fri. Hennes bror, 
som är kristen, tog då ha!1il om henne, 
och så kom hon hit för att afvänjas 
från opiebegäret. Hon var en bland 
de mest slöa patienter, vi någonsin 
haft. Men för Gud är ingenting omöj
ligt. Näst Gud är det väl hennes brors 
nit, som gjort, att hon nu är, den hon 
är. Som hon icke hade något hem 
eller någon som väntade sig, toga vi 
hand om henne, sedan hon blifvit 
afvand. J ag tror alldeles förvisst, 
att denna kvinna nu :ir frälst. Hon 
går ofta ut och vittnar om hvad Jesus 
gjort för henne. Bedjen för henne, 
att Gud får fullborda det verk, som 
han påbörjat i hennes hjärta. 

* 

Fröken Ingeborg A cllzell skritver till 
en för henne okänd vän, som skickat 
henne en privat penningegåfva, af
sedd som julklapp: 

Kära okända vänl 

Mottag mitt innerliga tack för eder 
kärleksfulla gåfva, som nyligen kom
mit mig tillhanda! Den kom på min 
födelsedag och blef således j ul- och 
födelsedagsgåfva på en gång. Det 
skrefs, att jag för gåfvan skulle skaffa 
något för min trefnad. Nu har jag 
lagt den till andra penningegåfvor, 
som jag erhöll till jul , och så köpt 
mig en handsymaskin. Det är j u nå
got som länge blir mig till nytta och 
glädje och hvad mer är - det är 
något som lockar kvinnor hit! Detta 
är den enda symaskinen i hela staden, 
och det är, tycka kvinnorna, något 
riktigt storartad t att få se den sy 
ihop ett par tygremsor. När de' nu 
komma af nyfikenhet för att få se 
»järnskräddaren», som symaskinen he
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ter ~å kinesiska, så få de också lyss
na hll evangelium. Således får gåf
van tjäna missionen, på samma gång 
som den är mig till stor glädje. 

Missionär Martin Linden skrifver: 
Kina är ett underligt land, och det 

s):'nes mig som om häftiga omkast
nmgar skulle vara något mycket ut
märkande. I höstas t. ex. var det 
en dag så varmt, att man knap
past kunde reda sig för värme fast
än klädd i tunna, lätta kläder. På 
natten började det regna, och nästa 
dags eftermiddag var det så kall t 
att man frös fastän klädd i under
kläder och öfverrock. I början af 
denna månad hade vi ända till- 20o C., 
och en sådan kyla kännes, antingen 
man sitter och skakar i en kärra på 
landsvägarna, ligger i de oelclade 
värdsh usen eller sitter i ett dragigt, 
kinesiskt rum. Man behöfver -~ara 
väl utrustad för såväl sommar som 
vinter, och vi ha tackat Gnd flera 
gånger i vinter för v:1rma kläder. 

EN GUD, DEN DAR 

HJALPER. 


MÅNGA MISSIONSVÄNNER HA 
undrat, hur vår syster Anna Eriks

son under röfvarnas härjningar i vå
ras, ensam misSl:onär som hon var i 
Hancheng, lyckades komma ned till 
Gula floden. Att hon vid färjstället 
där sammanträffade med svskonen 
Berglings samt fröknarna Berg och 
Ohrlander, det framgick af bref från 
dessa. Men hur hade hon haft det 
under vägen? Till svar på denna af 
många framställda fråga berättar vår 
syster följande, som ger oss ny anled
ning att lofva och prisa den Gud, 
som så särskildt lofvat att vara de 

ensammas och öIvergiInas hj älparc 
och försvarare. 

Hennes bref lyder: 

[ all deras nöd 'jar ingen ved"ig 
nöd. 

Helst drar jag en slöja öIver 
det förflutna, men något kan jag ju 
omnämna. Den allmänna ställningen 
i provinsen tyckte;; bli allt värre. 
Så en lördagskväll fick jag bref från 
vännerna i Hoyang, att jag skulle 
försöka ge mig af till färjstället norr 
om Hancheng för att komma öfver 
till ~hansi. Men jag hade hört, att 
det redan då var svårt a tt komma öfver 
där. In te vågade j ag heller ge mig 
ut i natten åt det hållet med bara ett 
par män som eskort, så detta förstod 
jag var ej Guds väg. Ville han ha 
mig kvar i Hancheng, så var hari: 
ock mäktig att bevara mig, men i 
annat fall kunde han nog göra en 
tryggare utväg för mig. Några dar 
senare kommo skolpojkar från Hoyang 
med bud, att jag följande morgon 
kl. 3 skulle iväg härifrån för att möta 
Berglings och systrarna vid floden; 
de ämnade fara öfver den tidigt. Så 
fick jag då för 4:de gången härute en 
sådan där »packnatb>. Den första 
var år I900 vid boxarupproret. Den 
andra I907, när Tungchow station 
förstördes. Den 3:dje I9II vid 
revolutionen. Till all lycka hade jag 
ett par veckor förut sändt en del 
kläder till Hoyang i tanke att själf 
komma efter dit och få sällskap 
till konferensen i Yuncheng. Min· 
packning var sålunda snart gjOld, 
men andra saker måste ordnas, ifall 
jag ej kunde komma åter så snart. 
Sedan vi vid 4-tiden på morgonen 
anbefallt hvarandra åt Gud, bar 
det i väg med mig på en gammal 
skröplig åsna,hvars ägare, en tro
ende man, följde med liksom ock 
min t j änare. Jag gick. till fots en 
stor del af vägen, men när vi kommo 
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till köpingen en mil härifrån, satte 
jag mig upp på åsnan, som var myc~ 
ket snubbfotad. Innanför stads
porten ramlade hon omkull i en stor 
dypöl, så jag såg ganska bedröflig ut, 
när vi kommo på torr mark! Sökte 
sedan genom bakgator · komma ur 
köpingen för att undvika de nyfiknas 
blickar. Men väl uppkomna för en 
backe II tanför mötte vi en lång pro
cession af röfvare på väg till Han
cheng. Somliga voro riktiga bof
typer, men ingen antastade oss. En 
af ledarne frågade,. om regerings

. trupperna lägo i Hancheng, hvilket 
vi sanningsenligt kunde besvara med 
nej. Det var nog en 6- 700 man, 
vi mötte och andra skaror sågo vi 
längre bort komma tågande. Vi veko 
in på en byväg, och vid 9-tiden voro 
vi vid floden. Hoyang-vännerna 
voro i en .by r/4 mil längre bort 
men hade sändt bud, att jag skulle 
möta dem ute vid stora flodfåran, när 
färjan från Shansi blef synlig. -

Så långt ur vår systers bref. Om 
den långa väntan vid Gula floden, 
den slutliga öfverfärden och sedan 
vistelsen i Shansi sommaren öfver 
ha meddelanden redan förut lämnats. 

Men visst måste vi säga, att samme 
Gud, som tillslöt lejonens mun, så att 
de icke fingo röra hans tjänare Daniel 
nere i lejonkulan, var det, som likt en 
skyddande mur omgaf vår värnlösa 
syster och hennes båda följeslagare, 
så att de grymma röfvarna icke fingo 
kröka ett hår på deras hufvnden. 

FRÅN SVERIGE TILL KINA. 
RESEBREF FRÅN GARL BERGQVIST. 

I. 

Kära missionsvänner! 

Guds rika frid! 
Det var en betydelsefull stund, ja, 

en af de största och viktigaste i 

mitt lif, då jag den 4:de sistlidne 
nov. stod på Norrlandståget vid 
Stockholms Centralstation, omgifven 
af en skara nitälskande missions
vänner. Jag skulle nu få anträda resan 
till det fält i f j ärran Östern, dit Her
ren kallat mig att gå - redan för 
tio år sedan. Förra vintern fick jag 
med brinnande hjärta stå där och se 
tåget ånga iväg med br. Martin Lin
den och vännerna Andersons. N u 
var det min tur, mitt stora nådes
tillfälle. 

Allvarligt och stämningsfullt följde 
mig tonerna af den 33:dje psalmen 
från de kära vännerna på perrongen. 
De sista ord jag hörde, voro: 

»Allt ondt hall från mig vänder 
Och frälsar mina sjäb 

Så dogO tonerna bort. Men i mina 
. tankar fortsatte jag med vännerna 
psalmens slutord: 

»Ehvad SOlU hel st mig Iländer, 

Så. slutar det dock väl. 

Min utgång han b evarar. 

Min ingång likaså; 

Sin nåd Gud aldrig sparar 

För ,lem med honom stä .» 


Den stora kallelsens ansvar kände 
jag så allvarligt och tungt hvila på 
mitt hjärta. Själf tyckte jag mig så 
ovärdig och svag. Men åter Ijödo 
för mina öron: »Min nåd är dig nog» 
- de ord, som fru Lodin sjungit så 
varmt vid afskedsfesten i Stockholm, 
och som hon då särskildt fått af Her
ren. Och nu kände jag mig som 
ett ringa tackoffer på Herrens altare. 

Det kändes så godt att ännu en 
dag få vara tillsamman med vår 
missionsföreståndare, missionär Folke. 
I hans sällskap reste jag nämligen 
till Krylbo, där vi skulle vara med om 
missionsmöte följande dag, och där 
jag äfven skulle få sammanträffa med 
en till Kina utresande engelsk missionär. 
När vi kommo dit »i hällregn», motto
gos vi på det hjärtligaste af disponent 
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L. Jag fick ett god t hem hos vännerna 
F., som med sin hjärtlighet och sitt 
solsken beredde mig ett mycket skönt 
uppehåll i Krylbo. 

På söndagsaftonen gingo vi ned till 
stationen vid Kristianiatågets ankomst. 
Knappt har det hunnit stanna, förrän 
en ung man med allvarliga, engelska 
drag hoppar af midt framför oss. 
På missionär Folkes fråga, bm det 
var Mr Hogben, kom ett mjukt, 
stilla: »Yes» (ja). Ett uttryck af 
lugn och mildhet hvilade öfver ho
nom. Mitt första intryck var, att jag 
inte kunde önska mig bättre ressäll
skap. Och detta intryck blott stärk
tes under de fyra veckor vi voro till
samman. 

När Norrlandståget skulle afgå, 
voro många Krylbovänner samlade 
på perrongen. Missionskören sjöng 
flera sånger. Mäktigt tonade orden: 
»Ar du med oss, ej förfäran rum i våra 
hj ärtan får.» Passagerarne samlades 
på plattformerna för att lyssna. Stund
dens allvar och högtidlighet grepo 
alla. Sakta börjar tåget skilja oss åt. 
De hvita viftande näsdukarna och 
den varma sångens harmoniska to
ner sände den sista hälsningen från 
troende, bedjande vänner i älskadt 
fädernesland. Snart dogo tonerna 
bort, och de hvita hälsningarna syn
tes ej mer i kvällens dunkel. Allt 
var. nu ett minne blott, ett ljufligt 
minne , som fyllde hjärtafrmed tack 
- och bön.' . 

Mr. Hogben och jag installerade 
oss nu bäst vi kunde, och sedan vi 
anbefallt kära anförvanter och vän
ner samt oss själfva åt Herrens mäk
tiga beskydd, gingo vi till hvila. -

Haparanda voro tulltj änstemän
nen mycket förekommande. Afven 
i Torneå, Walkeosaari och Petrograd 
rönte vi en mycket vänlig behand
ling vid tullvisiteringen af våra sa
ker och censureringen af Mr. Hog
bens böcker. Själf hade jag »för 

säkerhets skulL> icke medtagit något 
skrifvet eller tryckt. Sålunda fingo 
vi tydligen erfara uppfyllelsen af Ps. 
91: II-12. Och hur underbart vi
sade icke Herren oss sin trofasthet, 
då vi kommo till · Petrograd, när han 
först sände en man i vår väg, som skaf
fade oss kuskar, och sedan ledde oss 
till ett bra och billigt hotell! Han 
bönhörde oss också uppenbarligen, 
då han, så snart vi hunnit ordna våra 
angelägenheter, beredde oss plats på 
tåget två timmar före dess afgång, 
fastän egentligen blott en plats var 
tillgänglig. 

Vi fingo äfven goda medresande 
i vår kllpe. De utgjordes under en stor 
del af vägen af officerare. Mitt ljusa 
hufvud tycktes intressera dem myc
ket. Men det var blott roande att se 
dem diskutera mitt »germanska» ut
seende, skaka på hufvudet och säga 
>>njätt>>, då de förgäfves försökte få 
mig att tala tyska. Vi begrepo inte 
ett ord af hvarandras språk trots 
ömsesidig ansträngning . Så började 
vi använda teckenspråk, och nu för
stodo vi hvarandra mycket bättre. 
Jag kände mig ingen gång nödgad 
att taga fram mitt svenska pass. 
Mina medresande voro så vänliga 
och förekommande . Och då vi efter 
ett par tre dagars samvaro skildes 
från hvarandra, gjorde vi det med en 
känsla af saknad såsom riktigt goda 
vänner. 

Några dagar innan vi nådde Irkutsk, 
fingo vi som sällskap i vår kupe en 
sfökapten från Vladivostok, som för
stod något engelska. Han var en 
mycket vänlig och sympatisk man 
och sökte på allt sätt hjälpa oss. 
I hans sällskap besågo vi staden 
Irku tsk. Vi besökte bl. a . ett sibiriskt 
museum, där det väldiga landets na
turrikedomar, dess folk, kultur och 
religion voro representerade. Myc
ket intressant var det att se skelett 
af mammutdjur och andra stora ut

I 
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döda djur från den tid, då Sibirien 
hade ett tropiskt klimat under slutet 
af den s. k: tertiärtiden. Här voro 
äfven repre~entanter för buriat
folket med deras kanoter, bågar, 
svärd och redskap. Enligt vår cicerons 
utsago utgör buriat-folket Sibiriens 
urinvånare. Dess befolkning består 
annars till största delen af ryssar. 
För närvarande lär det finnas inemot 
två hundra tusen af buriat-folket 
öster och sydos.t om Baikal. - I 
en föreläsningssal hängde på väggen 
i fonden en mängd porträtt af - som 
det tycktes - män af större bety
denhet för Sibirien. Under ett stort 
porträtt, som hade kända, nordiska 
drag, stod namnet Nordenskjöld. 

I Irkutsk var bitande vinter. Hu, 
så kallt! Alla människor, både små 
och stora, gingo klädda i pälsar. 
Sedan vi fått oss litet mat samt provi
anterat, foro vi med släde tillbaka 
till stationen, under det klockorna 
från stadens alla kyrkor »rjngde helge
mål och frid». Det var lördagsafton 
och sabbatsstämning. Vid half elfva
tiden vor o vi åter på väg österut. 

Söndagsmorgonen väcktes vi af en 
strålande sol. Vi se ut. Där ligger 
Baikal-sjön, stor och allvarlig i sin 
stålblå vinterfärg. En stund synes 
ej den motsatta stranden. Endast 
himmel och vatten! Den synen på
minde mig så lifligt om utsikten där
hemma öfver västervåg. Snart har 
tåget svängt omkring södra ändan 
af sjön, och de höga, snöiga bergen 
på västra stranden framträda majestä
tiska och glänsande i morgonsolen. 
Har Sibirien förut tett sig som en 
enda ändlös slätt, framträder det på 
denna sidan om Irkutsk som ett stor
slaget fjällandskap , där de snöbe:
täckta bergstopparna bada i ett hvitt 
skimmer såsom hvita,"':solbeglänsta 
skyar. Här få vi vid flera stationer 
se lefvande representanter för bu riat
stammar. Det var stora, resliga män 

af äkta mongoltyp, · med utstående 
kindkotor, brungul hudfärg och hår
piska samt för det mesta klädda i 
primitivt hopsydda fårskinn. De 
påminde lifligt om Nord-Amerikas 
indianer. 

Så snart vi öfverskridit Kinas no
minella gräns mot norr, få vi under 
några timmar se något af Mongoliets 
ökennatur. De brungula, kala höj
derna te sig på afstånd som väldiga 
pyramider med sina spetsiga toppar, 
jämna, släta sidor och räta , skarpa 
kanter. 

Komna in i lVIandschuriet se vi 
inom kort stora Khingan-bergen fram
för oss. En sannskyldig bergbestig
ning börjar nu. Ut efter bergslutt
ningarna, genom uthuggningar och 
en längre tunnel stiger tåget högre 
och högre, tills vi slutligen äro uppe 
på den stora bergsryggen, där en 
vidsträckt, storslagen utsikt öfver 
berg och dalar möter ögat. Djupt 
nere i en dalgång, ett par hundra me
ter under oss, se vi ett järnvägs
spår. På det spåret skall vårt tåg 
föra oss vidare.. Just nu håller solen 
på att dala, och vi söka uppfånga 
en skymt af dess sista strålar från den 
rodnande aftonhimmeln för att sända 
en hälsning till hemmet och de kära 
i det fjärran hemlandet. 

Under bromsarnas skrapningar går 
det :nu nedåt som på en spiraltrappa, 
och snart rusar tåget åter fram öfver 
jämn mark. Följande morgon befinna 
vi i oss i Yal-flodens djupa dalgång 
med dess trolska bergnatur. Här 
ligger den ena byn tätt intill den andra. 
Midt ibland de små grå kojorna ligga 
på somliga ställen likt svanor isolskenet 
vackra, hvita byggnader med torn och 
ärggröna koppartak, troligen kyrkor. 

Det som härefter ovillkorligen till
drager sig största intresset är folket, 
icke så mycket de ryska soldaterna 
som de gulhyade, svarthåriga kine
serna med sina långa vackra hårflä
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tor, smutsiga och trasiga, stoppade 
kläder, tygskor och små svarta, kalott~ 
liknande mössor. . Man undrar, hvad 
alla dessa män lefva af, då de troligen 
äfven ha familj att försörja. Vid ett 
tillfälle hade några råkat bli osams 
om ---'- som det syntes - några res
effekter, som alla ville bära, för att 
förtjäna en slant. De trätte alldeles 
oerhördt, men det blef hvar ken »hår
dragning» eller knytnäfsstrid af. De 
hade tydligen inte ännu lärt sig väs
terländsk näfrätt. Vi försökte upp
fånga något af deras högljudda ord
flöde. Allt hvad jag kunde urskilja 
var »ma» och »puh». H vilken ström 
af vokal-, diftong-, nasal- och strup
ljud! 

(Forts . ) 

FRÅN HEMARBETET. 

,>Hvad är väl jag, och hvad är 
mitt folk , att vi själfva skulle förmå 
gifva sådana frivilliga gå!uor? N ej, 
fran dig kommer allt , och ur din 
hand hafva vi gifvit det åt dig .'> 

l Krön. 29: 14. 

I STÄLLET FÖR DEN SEDVAN
liga försäljningen hade S. M. K:s 

vänner i Göteborg anordnat en offer
stund annandag påsk . »En bättre 
ru brik än ofvan citerade bibelord 
torde ej kunna sättas öfver denna 
offerstund», skrifver en af deltagarne, 
missionär D. Landin. Insamlingens 
resultat gaf det vackra beloppet af 
I, I 54 kr. Missionshotellet , där in
samlingen ägde rum, hade fritt ställt 
sina salar till förfogande, och inkoms
terna från tesupen lades ock till offer
gåfvorna. »Offerkistan» var placerad 
på ett bord , och hvar och en frambar 
där sin gåfva i all frivillighet och still
het. »En varm bön e- och offerande 
var öfver oss, då offret frarribars», 
skrifver br. L. » Vi blefvo ställda in

för korset såsom kraftkällan till offer 
och arbete och inför korset som 
missionens grund och såsom förplik
tande till helig offert j änst.» »V åra 
hjärtan äro fyllda af glädje», skrifver 
Göteborgskretsens kassaförvaltare. >>Vi 
kunna ej annat än prisa och tacka 
Gud , att han gifvit· oss ett sådant 
bevis på att hans Ande i dessa nöd
tider förmår värma hjärtan för sin 
rikssak.» . 

Ännu en gång har det således bIif
vit ådagalagdf, att Guds väl~ignelse 
på ett särskildt sätt hvilar öfver så
dana offerstunder, och a, tt det ej alls 
är någon »risk» att frångå det gamla 
sättet, då man genom auktioner eller 
basarer söker skaffa missionen inkoms
ter. Liksom nu i Göteborg har i 
hvarje fall, som kommit till min 
kännedom, förutom den större and
liga välsignelse och stillhet inför Gud, 
som brukar prägla dylika offerstun
der, äfven det rent ekonomiska re
sultatet blifvit större. Månne icke 
tiden är kommen för en mer idealisk 
och biblisk offertjänst än den gamla 
brukliga? På samma gång den van
ligen följda formen haft sin fostrande 
betydelse, torde på många platser 
missionens sak numer äga ' så in 
siktsfulla och behj ärtade vänner, att 
ett steg i den antydda riktningen 
kan tagas. 

* 
L. M. F. fortsätter med ifver sin 

insamling för det kvinnliga semina
riet i Yuncheng. Redan hafva på flera 
håll insamlingar i samband med sär
skildt anordnade missionsmöten ägt 
rum. D. 14-15 april hade L. M. F .
gruppen i Västerås anordnat en så
dan insamling och dit kallat missio
när Folke och undertecknad. Möten 
hällos då i Lu th.salen och i missions
kyrkan, hvarvid 366 kr. inkomma 
till stor uppmuntran för den lilla 12 
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medlemmar starka L. M. F .-gruppen i 
Västerås. 

Det är en varm missionskärlek som 
rör sig bland L. M. F:s medlemmar. 
»Orsaken till att L. M. F. bildades 
var en brinnande önskan att gemen
samt med troende kamrater g sprida 
Herrens ära öfver hela jorden.» »Kär
nan, kring hvilken L. M. F:s alla böner, 
tankar och arbete rört sig . har varit 
Herrens heliga rikssak och dess re
presentanter ute på de vida fälten 
- missionärerna». Dessa ord stå att 
läsa i L. M. F:s I5:e årsberättelse. 

Många äro ock bevisen därpå. 
En lärarinna i Småland, som gjort 
mycket för missionsintressets upp
väckande på den plats, där hon bor, 
meddelar, att Gud, trots många svå
righeter, så krönt den lilla af henne 
igångsatta syföreningens arbete med 
välsignelse, att omkr. 300 kr. inkom
mit . » J ag är alldeles öfverväldigad af 
tacksamhet mot Gud för hans hjälp», 
skrifver hon . Denna lärarinna, som 
själf önskat få gå ut till Kina, har 
ensam åtagit sig en bibelkvinnas un
derhåll. »Angående min egen bibel
kvinna», skrifver hon till en vän här, 
,)maste jag berätta, att Herren visar, 
att det man gör för hans räkning 
kommer igen . På sista riksdagen 
bestämdes ju en löneförhöjning för 
1917 af ISO kr. för folkskolans lärare 
och lärarinnor. Som motiv för att 
lärarinnorna borde ha lika mycket 
som lärarne framhölls, att de äro mer 
intresserade af kärleksverksamhet. 
E n lärarinna hade t. ex. bekläd t 
några fattiga barn. På detta sätt 
har jag direkt återfått de ISO kr., 
som' åtgått till min bibelkvinnas un
derhåll.» En annan ensam och där
till sjuk lärarinna i Västergötland 
lade nyligen icke mindre än 50 kr. 
till insamlingen för seminariet. 

När man betänker, huru högheliga 
och dyrbara dessa offergåfvor äro, 
och hur de följas af mycken bön. känna 

vi en oändlig tacksamhet· mot Gud, 
att vi med oss i arbetet för Kina få 
räkna dessa . Herrens trogna tjäna
rinnor. 

* 
Under en följd af år harva mISSlO

nens vänner i lVIa riestad kallat oss 
till sitt årliga påskmissionsmöte. Ar 
efter år har den uppståndne Mästa
ren i sin nådesrikedom sträckt ut sina 
välsignande händer öfver oss vid 
dessa möten . De stora skaror som 
samlas visa, att dessa möten blifvit 
uppskattade och ' verkligt efterläng
tade. Från den staden och dess om
nejd ha ju ock 3 af våra missionärer 
utgått, och många trofasta vänner 
till S. M.K. finnas i dessa bygder. 

• Att kand. Torsten Folke, missionär 
Folkes äldste son, i år medverkade 
vid detta möte, blef till mycken 
glädje för de af missionens vänner, 
som så troget sedan många år följt 
missionärerna och deras barn med 
sina förböner. 

N. H-n. 

BREF TILL KINAMIS~ 


SIONENS VÄNNER. 


Stockholm den 25 a pril 1917. , 

EKÄNNANDE OSS VARA »GÄSB ter och främlingar» på denna jord, 
där »folken larma och riken vackla 

. 	och tingen bäfva», lyfta vi våra huf
vuden upp, i fröjdefull visshet att 
vår Jesus lefver, är - om än osyn
lig - med oss alla dagar, »hör vår 
röst, vår bön» och »kommer snarb 
igen för att hämta sin väntande skara 
till sitt möte i skyarna. Låtom oss 
då, glada i hoppet, ihärdiga i bönen 
och »tacksamma» i hjärtat »tjäna Gud, 
honom till behag, i helig fruktan och 
räddhåga». 
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minnens törhä,nda , att jag i ett 
litet »bref» för en tid sedan fram
kastade · den tanken, att vi genom 
samHilld bön till vår rike Fader i 
himmelen skulle söka i år bringa sam
man så mycket penningar, att vår 
älskade broder August Bergs uttryckta 
behof af 15 evangelister och 5 bibel
kvinnor blefve fylldt. 

Glädjens nu och hören, att Gud 
inom kortare tid än tre månader så 
besvarat våra böner,· att han gifvit 
medel till 14 evangelister och 7 
närmare bestämdt »7 1/ 2» - bibelkvin
nor, samt varen vänliga förstå, hvar
för jag nn känuer mig så ifrig att 
genast meddela eder detta böneresul~ 
tat. Därtill äro två skäl: först att, VI 

gemensamt må »till Gud frambära 
lofoffer, det är frukt af läppar som 
prisa hans namn», och vidare för att 
genom dessa rader ge uttryck åt en, 
säkerligen af eder alla delad, varm 
önskan, att broder August B. snarast 
må meddela oss namn och adresser 
m. m. beträffande de evangelister och 
bibelkvinnor, som redan anställts för 
de skänkta medlen, på det att samt
liga gifvare såväl i år som för kom
mande år , om Herren så vill och be
reder, må kunna följa och med för
bön stödja hvar och en sin representant 
bland dessa kineser i deras viktiga 
arbete bland egna landsmän. 

Må vi genom Guds nåd fortsätta 
»med Kristus i bönens skola» öchså 
allt oftare och sannare få stämma in 
i psalmens ord: »J ag älskar Herren, 
ty han hör .min röst, min bön. Ty 
han har böj t sitt öra till mig, och 
jag vill åkalla honom i alla mina 
lifsdagar», Ps. II6: l, 2. 

Eder i Jesus förbundne 
H DiUner. 

MISSION SLITTERATU R. · 

Svenska j'vJissionen i Kina , kort
fattad öfversikt öfver dess uppkomst, 
utveckling och närvarande ställning. 
Pris 10 öre. 25 % rabatt, när minst 
5 ex. rekvireras från Sinims Lands 

. förlag, Drottninggatan 55,2 tro Sthlm C. 
Från samma förlag erhålles vid re

kvisition kostnadsfritt den nyligen ut
komna bönelistan, som äfven inne
håller missionärernas adresser. 

LITTERATURAN MALAN. 

I serien Svenska Missionsförbundets 
Ungdomsbibliotek har utkommit: 

»Kampen mellan islam och llris
tendom» af Bruno Nyström. Pris 
75 öre. 
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UTGIFVARE: KOMMI7TION FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. 

REDOGÖRELSE FÖR SVENSKA MISSIONENS I KINA 

30:DE VERKSAMHETSÅR. . 


,)Du kröner året med ditt goda, 
och dina fotspår drypa af fetma,). 

Ps. 65: 12. 

EN NY ARSREDOGÖRELSE FÖR 
vår missions arbete framlägges 

härmed för offentligheten. 
Denna redogörelse ger oss rik an

ledning till att tacka Gud för hans 
trofasthet, som gjort, att arbetet 
kunnat ostördt fortgå, och att det 
burit sådan frukt, som visat sig i ett 
förökande af den infödda försam
lingen med större antal själar än un
der något föregående år. Herren har 
äfven i annat hänseende och på mång
faldigt sätt krönt året med sitt goda. 
Hans hand har skyddande sträckts 
ut öfver de platser, där arbetet hotats 
af .röfvarehorder. Han ställde till 
och med af dessa en skyddsvakt 
öfver - vi kunna, med tanke på hvad 
som skett på andra missionsfält, med 
skäl säga - »missionens supernatio
naliteb>. 

Framförallt erinrar oss dock Her

rens sätt att handla, om hvad han 
sade till sin tjänare Paulus i en syn 
om natten, då denne var i Korint: 
»Frukta icke utan tala och tig icke, 
ty jag är med dig, och ingen skall 
angripa dig till att göra dig skada, 
emedan jag har mycket' folk i denna 
stad.» I ljuset af dessa Herrens 
ord böra vi se missionens historia 
äfven under det gångna arbetsåret. 
Herren har mycket folk i Kina, och 
alla Herrens gärningar där vittna 
om hans frälsningstankar för detta 
folk. Om vi nu se, att Herrens goda 
hand varit öfver oss under det gångna 
året, så att han sändt in många gåf
vor till missionen, skyddat och väl
signat arbetet på fältet , så måste 
vi säga oss själfva: Se, Herren har 
stora skaror därute, både bland röf
vare och andra. De vänta på hans 
frälsning, och han väntar, att vi under 
ett nytt arbetsår skola göra mera 
för honom än hittills, offra mer, 
bedja mer och nitälska mer, på det 
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att äfven' dessa skaror må finna den 
Herde, som för dem offrat sitt lif. 
Hans uppsåt , hans frälsningstankar 
böra mer gripa våra hjärtan. Ingen 
af oss bör, liksom Jona gjorde, sitta 
ned under »kurbitsens skugga» eller, 
om den vissnar för dagens hetta, önuna 
för den, när vi veta, huru Herrens 
»sjål har arbetat» för de stora skarorna 
i Kina, och hllru han ömmar för dem. 

Föreståndaren på missionsfältet sä
ger oss i sin redogörelse för arbetet 
där, att behofvet af flera arbetare 
är. mycket stort. Huru är det då 
med » himmelrik~t» i- dag? Är det 
liksom fordom likt en husbonde, som 
"söker leja arbetare för sin vingård? 
Ljuder icke husbondens stämma i 
dessa dagar, då folkens larm blifvit 
högljuddare än någonsin förr , på ett 
synnerligen gripande sätt genom stor
mens vilda brus: »Tagen på eder mitt 
ok och lären af mig - - - - och I 
skolen finna ro till edra själar, ty 
mitt ok är ljufligt, och min börda 
är lätt.» Se . vi icke, »huru folken 
möda sig för eld och arbeta sig trötta 
för intet?» De spänna alla sina kraf
ter till det yttersta och arbeta natt 
och dag för att vinna - hvad? En 
illusorisk frihet, ty de förmå icke mer 
än utbyta eH i träldomsok mot ett 
annat. Huru annorlunda är icke 
arbetet i HecTens tjänst . Han bär 
våra bördor, och hans bud' vederkvic
kersj älen och upplyser ögonen. Hans 
ok är ljufligt, och hans börda är lätt. 

Mot tidshändelsernas mörka bak
grund borde särskildt arbetet på mis
sionsfältet äga makt att gripa hjärtat 
såsom en dyrbar förmån för hvar 
och en, »som blifvit gjord till himmel
rikets lärjunge» och blifvit kallad att 
strida under Fridsfurstens baner. Se, 
Lammets fotspår drypa af välsignel
.ser. Hvem skall han sända? Hvem 
vill vara hans budbärare? 

Ett kraftigt och vidsträckt evange
lisationsarbete har, företrädesvis un

der de tre senaste åren, utförts i Kina 
af särskildt därför afsedda organi
sationer. De skaror, som härigenom 
kommit inom hörhåll och inflytande 
af evangelium, kunna räknas i tio 
tusental inom nästan hvar -och en af 
Kinas provinser. Denna evangelise
ring, som ägt rum vid sidan af de 
protestantiska missionernas vanliga 
verksamhet, har väsentligen bidra
git att göra kristendomen känd bland 
de folklager, som hittills föga be
rörts at . det direkta rnissionsarbetet. 
Den har utöfvat ett märkbart infly
tande på tänkesätt och åskådning in
om de ledande kretsarna af Kinas 
sociala och politiska lif. 

Men det gäller nu att bringa de 
skaror, som hört evangelium eller 
till och med deltagit i bibelklasser, 
till ett verkligt afgörande för Kristus. 
Det gäller att hos de kristna försam
lingarna hålla vid lif och utveckla 
den nu uppväckta nitälskan för ett 
verkligt och effektivt evangelisations
arbete inom folkets alla lager, och 
det gäller att för detta arbete fostra 
ledande män ur hvarje församling 
och förena . dem i lämpliga grupper 
till utförande af en planlagd - och 

.ständigt verksam evangelisation.' Se 
där, en af de största missionsupp
gifterna . i Kina ' under de närmaste 
åren, en uppgift, hvars förverkligande 
skulle återverka på de kristna för
samlingarna till välsignelse och drifva 
dem till att djupare känna sitt behof 
af Kristi kunskap och Kristi kraft. 

A. 	 VERKSAMHETEN pA MISSI
ONSFÄLTET. 

'SÄLLAN HAR VÄL MISSIONS
arbetet bedrifvits under förhål

landen, som för det mänskliga ögat 
tett ' sig mer ogynnsamma än 
under det år, som nu ligger ba

.kom oss. Då vår . tanke genomgår, 
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hvad som därQnder tilldragit sig, 
måste vi dock med glädje bekänna, 
att själh'a de svårigheter, vi mött, 
endast tjänat till att låta missionens 
Herre på ett rikare och underbarare 
sätt än .någonsin visa sin makt och 
sin nåd. 

Under större delen af året voro de 
politiska förhållandena . i Kina myc
ket otillfredsställande. Yuan Shikai's 
sträfvan efter kejsarkronan framkal
lade den s. k. tredje revolutionen, 
sQm bragte honom på fall och till 
sist i en i mångas ögon fottidig graf. 
Under tiden förlorade regeringen i . 
Peking kontrollen öfver provinssty
relSerna . r Shensi begagnade sig 
röfvarne, som till största delen ut

. gjordes af forna soldater, af tillfället . 
att plundra och härja Lstor utsträck
ning. Härom har redan mycket 
skrifvits i tidningarna. 'r allt detta 
elände vårdade sig dock Herren om 
sina tjänare missionärerna, om deras 
hem och om de infödda kristna , så 
att ingen och intet skadades. Då 
röfvC!-rna kommo till någon stad för 
att plundra, var det deras första om
sorg att sätta vakt vid missionssta-
tioB.en för att förhindra , att densamma 
och dess invånare skulle tillfogas nå
got ' ondt. Huru annorlunda nu mot 
förr! .- Ja, detta förtjänar att åter och 
åter . framhållas till Herrens pris och 
ära. 

r ' ekonomiskt afseende har det 
flydda år.et varit ett god t år för mis~ 
sioneni trots af det stora världskriget 
och den därmed följande dyrtiden. 
Förutom att missionens löpande, 
hvarje år återkommande, utgifter ha f
va kunnat bestridas, hafva äfven 
åtskilliga utvidgningar i arbetet kun
nat göras genom anskaffande af nya 
lokaler och inköp af hittills endast 
förhyrda hus. Den senare åtgärden 
blir. i längden en afsevärd besparing 
för missionen. · . ' 

går, har ' det näppeligen varit större 
än nu. Detta gäller såväl om mis
sionärer som infödda medarbetare. 
Det har likväl behagat missionens 
Herre att ur våra arbetares led hem
kalla vår syster Svea Wibelloch tre 
evangelister, Chi Ming-ko, Kuoh 
Ta-cheng och Hsieh Tao-chu. 

Hvad vår kära syster Svea Wibell 
angår, så hade hon tillbragt cirka 
tre år i Kina och stod just färdig att 
upptaga sitt blifvande arbete, full af 
nit och kärlek, då Herren tog henne 
hem efter en kort sjukdom. Så blefvo 
de förhoppningar, som vi och mis
sionsvännerna därhemma fäst vid 
henne, för alltid grusade. 

Af evangelisterna var Chi Ming-ko 
alltsedan missionsarbetets början bro
der Berglings stöd och hjälp samt 

. församlingsäldste i Hancheng. Då 
han första gången kom till oss, var 
det för att få sitt opiebegär botadt, 
och då han inträdde i opieasylen, 
bar han fram alla sina afgudar på en 
bricka i afsikt att för· alltid skiljas 
från dem. Han trodde nämligen, 
att detta var ett villkor för att vinna 
in träde i asylen. Sed'an Kristus fått 
helt vinna hans h j ärta, t j änade han 
under cirka tjugu år troget i försam
lingen med de gåfvor, Gud gifvit 
honom, en fader för densamma och 
ett stöd för missionärerna. Vid sin 
död var han något öfver sextio år. 
Hans plats blir ej lätta att fylla. 

Kuo Ta-chengvar äfven en af 
missionens mångåriga och bepröf
vade tjänare. H.an tillhörde försam
lingen i Linchin, men hade någon tid 
varit och arbetat bland oss . i Yun
cheng. Nit skulle han hem till »stor
möte» i sin egen stad, och så skildes 
han från oss, glad öfver att snart få 
träffa församlingen och . sin: l ille Sa
muel. ,Men underliga äro Guds vägar. 
P å hemfärclen ~par~ao.ehans egen åsna 
honom' så ' illa: att han inom några . 

" Hvad behofvetaf arbetskrafter a'n~- - timmar -afIed . . _ .. . 



KINA-MISSI ONSTIDNINGEN. 

Hsieh Tao-chu var en man l sma 
bästa år och fader till fyra barn. 
Han var verksam i Herrens t j änst och 
tillhörde Yungning-distriktet, då han 
oförväntadt träffades af en partiell 
förlamning, som band ·honom vid 
sjukbädden i öfver ett års tid, innan 
han hemkallades till Herren. 

Våra gudstjänster äro fortfarande 
väl besökta. Antalet af dem, som ge
nom dopet upptagas i församlingen, 
tillvaxer för hvarje år äfvensom an
talet katekumener. Det andliga till
ståndet inom församlingarna ter sig 
olika. Somliga förete ett mer vaket 
lif, andra åter äro svaga. Ett upp
riktigt begär att vilja vandra på Her
rens vägar förefinnes dock hos de flesta, 
och Frälsarens ord till sina lärjungar: 
»Frukta icke, du lilla hjord, ty det är 
eder Faders goda behag att gifva eder 
riket», få vi därför med full rätt till
lämpa på dem. 

Missionens sommarhem på Chikung 
såväl som fröken Burens hem där
stä.des vora under sommaren fullt 
upptagna af syskon, som behöfde 
hvila. Vi äro mycket tacksamma 
för dessa tillflyktsorter, som, i den mån 
järnvägen vinner större utsträckning, 
blifva lättare tillgängliga för våra 
aflägset boende syskon. Järnvägens 
nuvarande ändpunkt, köpingen Kwa
nintang, ligger två sommar- dagsresor 
från Yuncheng. 

Vi trodde icke, att vi i år skulle 
få oss tillsända några jullådor. Men 
då julaftonen inbröt, hade de likväl 
hittat fram till de flesta af våra sta
tioner. För all den kärlek, omtanke 
och uppoffring, som dessa gåfvor bära 
vittne om, äfvensom för kärleksfull 
hågkomst på många andra sätt un
der årets lopp frambära vi vårt ge
mensamma och vördsamma tack. 

Må den öfversikt, som nu här föl
jer öfver arbetets fortgång och utveck
ling, få tjäna till att upplifva till ut
hållighet i bön, vaksamhet och tack

sägelse 
vänner 
världens

samt till vinnande 
till Kinas uråldriga 
· framtidsfolk. 

af nya 
nation, 

Inom 

SHANSl. 

denna provins har arbetet 
i dess· helhet ostördt fått bedrifvas. 
Under sommaren fruktade man, att 
insurgenterna från Shensi skulle lyc
kas i sina afsikter att komma öfver 
till provinsen och här resa upprors
fanan mot Yuan Shikai, men det lyc
kades myndigheterna att bevaka öfver
gångsställena vid Gula floden och 
äfven att i sin linda kväfva ett för
sök att intaga städerna Yhsiang, 
Chiehchow och Yuncheng. 

Evangelisationsarbetet har i Yuncheng 
bedrifvits medelst gatukapellverksam
het i staden, seminarieelevernas sön
dagliga besök i de närliggande byarne, 
bokförsäljarnes arbete i distriktet, de 
kvinnliga missionärernas och bibel
kvinnornas husbesök samt resor i 
distriktet. Villigheten att lyssna till 
evangelium är fortfarande stor och 
kunskapen om frälsningens väg kanske 
större, än vi ana. Ständigt ropa vi 
efter flera arbetare i den myckna 
skörden. Vi behöfva isynnerhet så
dana, som kunna predika evange
lium för skarorna. »Lyften upp edra 
ögon och beskåden fälten , huru de 
redan hvitna till skörd.» 

Fru Sekine Sandbergs verksam~ 
het bland ämbetsmännens fruar har 
pågått i likhet med föregående år. 
En bibel kurs för tolf af de läskunniga 
bland dem har kommit till stånd 
och möten hållits i de olika famil
jernas hem. Alla voro mycket intres
serade, men så måste helt plötsligt 
flera af dem lämna staden, på grund 
af att · man där befarade oroligheter 
och att · deras män ville försätta dem 
i såkerhet. En liten skara fanns dock 
kvar vid höstens början, och nu 
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gällde det att med nytt mod, ny tro 
och friska krafter gripa verket an. 

I Ishih, Chiehchow. Puchow och 
Juicheng har arbetet hufvuasakli
gen bedrifvits på liknande sätt som i 
Yuncheng. Flera marknadsbesök ha 
dock kunnat utföras inom dessa di
strikt. En ny utstation har öppnats 
i Ching tou chen inom Chiehchow
distriktet. 

På en del platser, såsom Yun
cheng, PlIchow och Juicheng, komma 
många af de utomstående till söndags
gudstjänsterna. I Ishih är det mest 
kristna, som samlas. I Chiehchow 
vågar man ej, på grund af den trånga 
lokalen, inbjuda några utomstående 
att komma. 

I november invigdes det nybyggda 
kapellet i Puchow under stor till
slutning af åhörare. Ett mångårigt 
önskemål har här nått sin fullbordan. 
Må Herren i denna nya helgedom 
uppenbara sin godhet och människo
kärlek för många. I J uicheng har ett 
synnerligen trefligt kapell inred ts i 
en förhyrd lokal. Äfven detta invig
des i november. De medel, som hit
tills gifvits för uppbyggande af nytt 
kapell i Chiehchow, hafva användts 
till inköp af tomt och byggnadsmate
riel. Ännu behöfves en betydlig 
summa, innan vi kunna börja bygga.
Ännu bor där »Guds ark i tält.» 

Bibelklasser hållas regelbundet på 
alla stationerna och äfven vecko
klasser för kvinnor. Vid de sedvan
liga stormötena vår och höst hafva 
37 män och kvinnor genom dopet 
upptagits i församlingarna . 

Skolverksamhet har bedrifvits på 
alla stationerna utom i Juicheng, 
som ännu saknar lämplig lokal. En 
summa penningar har gifvits för ~in
damålet, men svårigheten att för 
rimligt pris anskaffa lokal, som, hvad 
läge och storlek beträffar, är ända
målsenlig, har ännu ej öfvervunnits. 

För härvarande-besöka några gossar 
från detta distrikt skolan i Chiehchow. 

I Yuncheng äro missionens manliga 
och kvinnliga seminarier förlagda 
jämte en öfningsskola för det först
nämnda. Missionär Carl Blom före
står det förra och fröken Frida Prytz 
det senare. Båda biträdas af kine
siska lärare. Fru Ethel Blom ger 
undervisning i handarbeten i kvinn
liga seminariet och fru Augusta Berg 
i sång inom alla tre skolorna. 

I Chiehchow finnes en förenad folk
och mellanskola och i Ishih och 
Puchow folkskolor. Hvarje år ha vi 
att kämpa med ganska stora svå
righeter för att få skolornas ekonomi 
att gå ihop . Hittills har dock Herren 
hjälpt. Då ungdomen är framtidens 
hopp, kan ju icke för mycket göras 
för densamma. 

Församlingens bidrag till den all
männa verksamheten såväl som till 
skolverksamheten är i ständigt sti
gande, och den synes äfven allt mer 
känna sin plikt att deltaga i evange
lisationsarbetet . 

Tillståndet inom församlingarna läm
nar dock åtskilligt öfrigt att önska. 
Men om vi tänka på det hedniska 
mörker, hvarur de blifvit uttagna, 
och på den omgifning, hvaruti de be
finna sig, hafva vi dock anledning 
att med glädj e prisa Gud för deras 
skull. Paulus nitälskade för den ko
rintiska församlingen, på det att han 
skulle kunna framställa henne för 
Kristus som en ren jungfru . Kristus 
har älskat församlingen och utgifvit 
sig för henne för att för sig fram
ställa henne såsom helig utan fläck 
eller skrvnka. Så må ock vi »vårda» 
Guds hjord och »hafva akb> på den
samma. 

SHENSI. 

Om det kan sägas angående till
ståndet i Shansiprovinsen, att lugn 
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varit rådande, och att arbetet där 
fått pågå ostördt, så kan detsamma 
ej sägas om Shensi . . Tidigt på våren 
började soldaterna fara fram härjande 
och plundrande, och tillståndet blef 
i maj månad så kritiskt, att våra 
syskon i Hancheng, Hoyang och 
Tungchow nödgades lämna sina statio
ner och fara öfver till Shansi. 

Längre fram på sommaren ökades 
spänningen, så att äfven syskonen 
Linders måste lämna sin station, 
Pucheng, och på Chikung söka en 
välbehöflig hvila. Rörelsen, som var 
af politisk natur, tog den vändning, 
att provinsguvernören nödgades afgå 
och ersattes af ledaren för upprors
rörelsen. Sistnämnde man innehar 
fortfarande guvernörsbefattningen. I 
olikhet med hvad som först varit 
förhållandet, och som redan i inled
ningen omnämnts, ställde de uppro
riska sig vänliga gent emot alla ut
ländingar. På grund häraf led o hvar
ken dessa eller de kristna försam
lingarna någon skada. 

Evangelisationsverksamheten har dels 
på grund af den allmänna osäkerheten, 
dels på grund af missionärernas från
varo helt naturligt lidit afbräck . Dock 
har under våren och senhösten ett 
god t arbete utförts. Utstationsverk
samheten har ej behöft nedläggas 
på någon plats. Söndagsgudstjäns
terna hafva varit väl besökta. Ka
pellet i Hoyang har undergått en 
välbehöflig reparation. Det rymmer 
nu betydligt flera än förr men är 
ändock otillräckligt för behofvet. Bi
belkurser hafva hållits på alla statio
nerna äfvensom s'tormÖten. Antalet 
döpta inom provinsen är detta år 
ovanligt stort, ej mindre än 129 per
soner. 

Inom Puchengförsamlingen har upp
stått en del söndringar, som resulterat 
i bildandet af en sj älfständig försam
ling. Dock hafva de mest pålitliga af 
våra församlingsmedlemmar tagit af

stånd från denna rörelse. På juldagen' 
hade denna sj älfständiga församling, 
understödd af en liknande organisa
tion i Sianfu. sitt första möte i för
ening med dop. Kraftiga försök 
hafva äfven gjorts att inverka på 
öfriga församlingar inom distriktet, 

, men endast ett fåtal kristna hafva 
dragits med. Rörelsen är ännu så ny, 
att det är svårt att yttra sig om 
hvad resultatet skall blifva af den
samma. Gamali~ls råd skall nog 
äfven här finna sin tillämpning, och 
under tiden vilja vi bedja Gud för
skona våra församlingar från inre 
slitningar samt gifva dem nåd att 
tillväxa i tro, hopp och kärlek. 

Skolverksamheten har trots de i pro
vinsen förekommande oroligheterna i 
allmänhet kunnat fortgå som vanligt; 
dock måste flickskolan i Hoyang un
der höstterminen hållas stängd. I 
Pucheng har en ny gosskola öppnats, 
och lokal för en flickskola har också 
anskaffats och iordningställts. 

I industriskolan i Hoyang hafva 
under våren 10 och på hösten 17 ele; 
ver undervisats i mattväfning m. m. 
Ett långt större antal elever har sökt 
inträde men ej kunnat mottagas på 
grund af att de för denna verksam
het tillgängliga förlagsmedlen varit 
för små. 

Det gamla motståndet i Shensi 
försvinner allt mer. För ett trettio
tal år tillbaka yfdes befolkningen i 
Sianfu, Kinas forna hufvudstad, öf
ver att inga utländingar funnos inom 
dess murar. N u finnes där en blomst
rande missionsverksamhet. Och lika
som mandschurerna. europeernas 
gamla motståndare, under boxarupp
roret funno en tillflyktsort inom mis
sionsstationens väggar, så har ock 
skett i år. Själfva guvernören sökte 
och fann där en fristad. 
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HONAN. 

Denna för sina oroligheter så kända 
provins har under detta år fått upp
lefva relativt lugn. Om villigheten 
att mottaga evangelium visat sig stor 
i andra provinser, så har detta ännu 
mer varit fallet i Honan. Hudson 
Taylor brukade säga om Honan~ 
folket : »De äro hårda och oböjliga 
som järn, men en gång vunna för 
Herren visa de sig hafva järnets goda 
egenskaper i form af fasthet och 
styrka i karaktären .» I allmänhet 
kan detta sägas vara sant. 

Evangelisationsarbetet har bedrif
vits genom bland annat en ganska 
omfattande kolportörsverksamhet. 
Omkring 25,000 evangeliedelar hafva 
försålts inom Honanfu-, Yungning-, 
Mienchih- , Sinan- och Shanchow
distrikten. I gatukapell, på mark
nader och i byar har den goda säden 
utsåtts. 

Bibelkurser för de troende och sär
skilda sådana för de ledande inom 
församlingarna hafva hållits. Evan
gelisten Hsieh från Anhwei besökte 
på senhösten alla stationerna. 

I Honanfu har ett gatukapell, äf
ven inrymmande sofrum för eleverna 
i gosskolan, blifvit uppfördt. Kapellet 
ligger vid den lifligt trafikerade norra 
gatan, hvarför besökande aldrig sak
nas. Flickskolans lokal har erhållit 
en väl behöflig utvidgning. Det 
stora och trängande behofvet i Honan
fuär en större gudstjänstlokal. Sta
den Yungning har äfven fått ett nytt 
gatukapell. Uti Iiang och Mengtsin 
är bristen på lämpliga lokaler för 
verksamheten ett hinder för arbetets 
utveckling. Dock saknas icke upp
muntringar därifrån. 

Syskonen Edith och Ossian Bein
hoff flyttade på hösten till Mienchih 
för att med denna station som utgångs
punkt upptaga arbete inom Shan
chowdistriktet . Ett par evangelis

ter hafva länge varit verksamma där, 
och helt nyligen har det Jyckatsoss 
att i staden Lingpao anskaffa en till
fällig lokal. 

Stormöten hafva hållits under vår 
och höst, och dop hafva ägt rum på 
alla stationerna utom i Yungning. 
Vid . höstens stormöte i Mienchih 
döptes förstlingen från Shanchow. 

Skolverksamhet har bedrifvits me
delst goss- och flickskolor i Honanfu, 
gosskola i Sinan samt goss- . och flick
skolor i Mienchih. Bättre än i någon 
annan provins har det lyckats för oss 
i Honan att få skolorna själfunder
hållande. Bidragande orsaker här
till torde vara, att några af de le
dande männen inom församling
arna sj älfva äro vakna öfver vikten 
af detta, och att vårdhafvande mis
sionären . således i dem har ett stöd , 
äfvensom att Honanfolket lefver mer 
enkelt och försakande än deras gran
nar inom Shansi- och Shensiprovin
serna. 

I Sinanhsien har syster Maria Pet
tersson med hjälp af enskilda bidrag 
byggt ett litet barnhem, och i detta 
hafva åtta små värnlösa funnit en 
fristad. Hade ej . barmhärtigheten 
öppnat sin famn för dessa, skulle de 
flesta af dem sönderslitits af hun
dars och vargars rofgiriga tänder. 

Hvad som sagts om tillståndet in
om församlingarna i Shensi, kan nog 
äfven tillämpas på församlingarna i 
Honan. Här hafva adventisterna 
ifrigt verkat bland de troende. In
om Sinanförsamlingen . lyckades de , 
såsom nämndes i förra årets redo
görelse, åstadkomma split och sönd
ring. De öppnade enpredikolokal 
för regelbundna lördagsgudstjänster 
strax intill vår lokal, voro mycket 
nitiska att sprida sin litteratur vid 
järnvägen och annorstädes o. s. v . 
Helt plötsligt lämnade de dock Sinan, 
om för ' alltid eller blott för tillfället 
får . fram tiden utvisa. Låtom ." oss 
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under allt ihågkomma vår Herres 
ord: 

»Min vingård, som är min, den är 
i min egen vård. » Hög. v. 8: 2. 

August Berg. 

STATISTIK. 

Hufvudstationer 12 
Bistationer 22 
Andra predikoplatser 45 
Församlingsmedlemmar 1,445 
Däraf manliga 91 5 

» kvinnliga 530 

Under året döpta 251 
Från början döpta 1,867 
Infödda manliga medarbetare 109 

»kvinnliga » 30 

Seminarium för män l 

Elever där 19 
Seminarium för kvinnor l 

Elever där 
H vardagsskolor . 
Elever där 
Söndagsskolor 
Elever där 
Industriskola 
Elever där 
Opieasyler 
Patienter där 
Församlingarnas bidrag till verk

samheten kr. 2,392 

UTDRAG un RAPPORTER FÖR 
SEMINARIER OCH FLICK
SKOLOR, LÄsARET, 1917. 

M ANLIGA SEMINARIET I 
Yuncheng. Antalet elever i se

minariet har varit 19, i öfningsskolan 
12; kinesiska lärare i seminariet 2, 
i öfningsskolan l; ' utländsk lärare och 
föreståndare för det hela l (C. Blom). 

Bristen på utländsk lärarekraft 
och de i hög grad ökade lefnads- och 
driftkostnaderna . utgöra en orsak , 

hvarför det ej varit möjligt att utvidga 
arbetet. För det gångna året har 
driftkostnaden belupit sig till unge
fär 2,300 kr., hvarvid bör ihågkom
mas, att arbetet bedrifves i missio
nens hus, så att inga hyror före
komma, och att den utländske lära
rens underhåll ej skrifves på semina
riets konto. 

Undervisningen har bedrifvits en
ligt en plan, som ungefärligen mot
svarar den, som tillämpas i kinesiska 
statens mellanskolor (gymnasier). All 
den stund hos oss tillkomma de spe
ciellt kristliga ämnena, hvilka upp
taga ungefär en tredj edel af läs
timmarna, har pensum visat sig för 
stort för den tillmätta tiden , hvilket 
torde erfordra en inskränkning i kur
sen eller ock förlängning af studie
tiden. 

Det frivilliga arbete, som eleverna 
utfört genom bypredikan, söndags
skolverksamhet och gästemottagning 
på söndagarna. deltagande i gatu
kapellarbetet . vissa kvällar i veckan 
samt ett turvis ledande af aftonbö
nen på missionsstationen, utgör en 
värdefull förberedelse för deras fram-o 
tida uppgifter och har naturligtvis 
därjämte värde i evangelisations- och 
allmänt missionshänseende. Deras 
egna bönemöten, bibelsamtal och dis
kussionsöfningar göra mycket till att 
en öfvervägande god ande rådt i se
minariet under året. Annars synes 
den . kinesiska republikens ungdom 
vara synnerligen svårfostrad, hvaraf 
vi äfven i enstaka fall haft förnim
melse. 

Den i Kina nu rådande dyrtiden 
har tyvärr ej tillåtit oss att utföra 
vår plan att skaffa seminariet rym
ligare lokaler. De för ändamålet 
mottagna medlen räcka nu ej ens 
halfvägs. 

Med hänsyn till seminariearbetets 
viktiga uppgift att utbilda ersättare 
för europeiska missionärer i både skol
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och evange1isationsverksamheten samt 
att fostra ledare åt den infödda för
samlingen vore det synnerligen lyck
ligt, om seminariets behof af lärare 
och medel kunde tillgodoses, så att 
arbetet finge bedrifvas utan den 
hämsko, som bristande tillgångar och 
otillräckliga arbetskrafter pålägga. För 
öfrigt och framför allt kräfves det, 
att Guds Ande får utföra sitt verk 
såväl bland lärare som elever, på det 
att arbetet må lända till Kristi kropps 
uppbyggelse. 

Kvinnliga seminariet i Yuncheng. 
Elevantalet har under seminariets 
tredje verksamhetsår varit detsamma 
som föregående år eller g. Utom den 
gamle läraren Shang hade förestånda
rinnan, fröken F. Prytz, till sin hjälp 
i undervisningen på våren en lärare 
från missionens manliga seminarium 
och en från det, som staten här in
rättat, samt på hösten två lärare 
från det förstnämnda . 

Två af eleverna slutade med höst
. terminen. Den ena, Chwengo. kom in 

på seminariet med tanke på att en
dast läsa två år . Hon är nu anställd 

,som bibelkvinna hos fru Bergling 
men kommer under instundande vår
termin att tjänstgöra i seminariet 
som lärarinna, då den ordinarie lära
rinnan är förhindrad. Den andra är 
Yutsing. Hon kände, att hennes 
krafter ej stodo bi, och det var ju 
icke så lätt för den, som är 3S år, att 
följa med tjuguåringar, isynnerhet 
som hon ej hade så god underbygg
nad som de. Hon kommer, vill Gud, 
att i år undervisa i skolan i Puchowfu. 
Hon har varit lärarinna två år, in
nan hon kom in på seminariet. är en 
verkligt kristlig karaktär och har ·ett 
sätt. som gör att alla se upp till 
henne. . 

Fröken Frida Prytz skrifver i sm 
redogörelse: Mycket haNa vi att 
tacka Gud för under det gångna året. 
Under den oro, som rådde i dessa 

trakter under förra vårterminen, höll 
Herren sin skyddande hand öfver 
seminariet, så att vi utan afbrott 
kunde. fortsätta arbetet. Under höst~ 
terminen insjuknade två af eleverna 
allvarsamt, men Herren, som hör 
bön, återställde dem, så att de kunde 
fortsätta sina studier. »Bedjen både 
för våra flickor och för oss, som 
skola fostra dem! Ty vi äro Guds 
medhjälpare.» 

Flickskolan i I shih . . Undervisningeri 
har ledts af fröken Agnes Forssberg. 
och de biträdande lärarekrafterna 
hafva varit fröken Maria Björklund. 
en infödd lärare och en infödd lära
rinna. Genom flyttning af skolhuset 
till annan plats och tillbyggnad däraf 
har större utrymme än förut erhållits. 

Elevernas antal var under vår
terminen 4S och under höstterminen 
42. Två af eleverna hafva under 
året hemkallats till Herren. De flesta 
af flickorna vilja tillhöra honom. Frö
ken Forssberg skrifver i sin skolrap
port om en liten nybörjare i skolan. 
»Hon heter U-tsuen, som betyder 
»Fem tum» . Antagligen har hon fått 
sitt namn däraf, att hon är ovanligt 
liten till växten. Hon är en Shan
tungflicka om 14 år, som blifvit köpt 
af en familj inom vårt distrikt blI 
hustrn åt sonen. Familjen är intres
serad i Jesu lära. Det egendomliga 
med flickan var , att hon var alldeles 
skallig och hade vari.t det så långt 
tillbaka. hon kunde ·minnas. Hon 
hade därför alltid ett litet skynke 
öfver sitt hufvud. Då hon kom till 
skolan, var hon främmande för Je
sus och hans lära. Hon berättade 
för oss sin lefnadshistoria, som vi 
åhörde under tårar. Att ett barn kan 
få lida så mycket! Stackars kines'
flickor! Under svält, slag och hårda 
ord hade hon blifvit uppfostrad. tills 
hon slutligen hamnade i den nämnda 
familjen . Hennes lilla rynkiga gUIDe 
ansikte bar vittne om att · hennes 
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berättelse var sann. Aldrig har väl 
någon satt högre värde på vår skola 
än »Fem tum». Så glad och lyck
lig hon nu var och så flitig! Då hon 
vid första terminens slut reste hem, 
hade det skett två underverk med 
henne. Det första var, att hon älskade 
J eSllS; det andra , att hennes hår hade 
börjat växa. 

»Jeslls sade: Låten barnen komma 
till mig och · förmenen dem icke, ty 
sådana hörer Guds rike till . Sanner
ligen säger jag eder: Hvilken som 
icke mottager Guds rike som ett barn, 
han kommer aldrig därin.» 

Flickskolan i Puchowfu har föreståtts 
af fröken Maria Nylin, 'biträdd i under
visningen af en infödd lärare och en 
f. d. - elev vid flickskolan i Ishih. 
Elevernas antal var under vårter
minen 29 och under höstterminen 
26. Vid examen den 22 dec. erhöllo 
tre af de afgående eleverna intyg, att 
de fullständigt genomgått mellan
skolans kurs. Vid höstens stormöte 
i Puchow döptes skolans äldsta elev. 

Flickskolan i H oyang har till följ d 
af de osäkra förhållanden, som större 
delen af året rådt i trakten, endast 
kunnat hållas i gång under vårter
minen. Elevernas antal var då 2I. 
Utom föreståndarinnan, fröken Emy 
Ohrlander, ha liksom föregående år 
en infödd lärare och en infödd lära
rinna undervisat i skolan. 

Då staden den 4 april besköts af 
röfvare, var det uppmuntrande att se 
de små flickorna visa prof på verklig 
förtröstan till Gud. Det var farligt 
att färdas på vägarna, och därför 
Kunde ej barnen genast hemsändas, 
utan bud måste först inväntas från 
föräldrarna . Den 15 april eftersändes 
den · infödda lärarinnan jämte de 
flickor, som voro från Tungchowfu, 
men undervisningen pågick i skolan 
med de öfriga eleverna till den 6:e 
maj . Under höstterminen var skolan 
visserligen stängd, men en del elever 

erhöllo privat undervisning, ochlåt 
andra bereddes plats i skolan i Tung
chowfu. 

Flickskolan i Honanju har liksom 
hittills föreståtts af fröken Anna J an
zon. Jämte henne hafva läraren Ren 
och lärarinnan Gung-Ping-an skött 
undervisningen . Ett par af de äldre 
eleverna hafva också hjälpt till, när 
så behöfts. Dessutom har fröken 
Buren och en kinesisk kvinna under
visat i handarbeten. De fyra första 
klasserna bilda folk- och småskolan, 
den högsta mellanskolan. Eleverna 
i den förra voro under vårterminen 
46 och i den senare 5. Under höst
terminen ombyggdes skolans sofrum, 
och därför kunde ej alla eleverna 
mottagas, utan de yngsta måste 
stanna hemma. Barnens ålder har 
varit från 8 till 20 år. På det hela 
taget hafva flickorna ådagalagt myc~ 
ket god flit, god ordning och ett ut
märkt uppförande. Det största av 
allt är dock, att Guds Ande rört vid 
deras hjärtan. På våren blefvo 7 
och på hösten 3 af dem genom dopet . 
införlifvade med Guds församling. 
De äldre flickorna hafva undervisat 
i söndagsskolan och äfven tagit verk
sam del i ungdomsföreningen »Chris
tian Endeavour» samt om söndagarna 
hjälpt till att undervisa de kvinnor, 
som kommit på besök. 

Under sommaren dog en af de äldre 
flickorna . Lycklig i sin Gud aflade 
hon ett kraftigt vittnesbörd om Jesu 
frälsande makt. 

Flickskolan i Micnchih har ledts 
af fru Ida Ringberg och den infödda 
läraren Djao. Elevernas antal var 
under vårterminen 23 och under höst-; 
terminen 18. Minskningen berodde 
på den dåliga skörden, som försvå~ 
rade för föräldrarna att underhålla 
barnen i skolan. 

Fru Ringberg skrifver: »Det upp
fostrande <\.rbetet kräfver långt mera 
tid och sj älskrafter än sj älfva und.er
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visningen i skolan, men när man får 
se, huru barnen, allteftersom de ut
vecklas, få djupare behof efter Gud, 
och huru längtan att göra hans vilja 
allt tydligare framträder, har man 
lört för sin möda och ser framåt med 
hopp och förtröstan till Gud, som 
gifver växten.» 

Rvad gosskolorna angå, hafva hit
tills ej så fullständiga underrättelser 
erhållits från fältet, . att en öfversikt 
kan lämnas för deras verksamhet. 

B. FRÅN HEMARBETET. 

·HVAD SOM TILLDRAGIT SIG 
. i hemarbetet sedan senaste års

mötet är i korthet följande: 
Från arbetsfältet i Kina återkom 

missionär David Landin i slutet af 
juli 1916 för att här tillbringa sin 
semester. Afresan från fältet anträd
des under april, och hemresan skedde 
öfver Amerika, där Landin besökte 
sin broder. Tiden i hemlandet har 
vår broder användt dels till resor i 
missionens intresse, hvarom vidare 
skall nämnas i det följande, dels tills 
afläggande af filosofiekandidat exa
men. 

Till fältet i Kina hafva två nya 
missionsarbetare utsändts. Fröken 
Judith Hultqvist från Bodasjögle i 
Småland afskildes till missionär i Ek
sjö den 10 sept . och afreste den 14 
i samma månad. Missionär Carl 
Bergqvist från Kungshamns församling 
i Bohuslän afskildes i Göteborg den 
15 okt. och afreste den 4 nov. 

Beträffande de missionsresor, .som 
ägt rum, göra vi här en sammanfatt
ning. 

Kommittens ordförande besökte i 
j uli Jönköpings Kristliga U ngdoms
förbunds möte, Malmö och Rack
vad, i sept, Eksjö, i okt. Göteborg, 
i nov. Krylbo, Göteborg och Borås, 

i dec. Södertälje, i febr. Flisby och 
Hvetlanda, i april Västerås. 

Missionär Högman, . missionens rese
sekreterare, har liksom föregående ar
betsår ägnat hela sin tid åt hållandet 
af missionsmöten, bibelstudier, evange
listkurser m. m. För detta ändamål 
har han rest i Västergötland, Skåne, 
Gottland, Östergötland, Söderman
land, Västmanland, Uppland, Dalarna, 
Västerbotten och Norrbotten och där
under hållit omkring 150 föredrag 
och predikningar, led t bibelstudier på 
8 olika platser samt hållit 10 lektio
ner vid Svenska Bibelinstitutets som
marskola i Södertälje. 

Missionär Landin har hvarje må
nad sedan sin hemkomst företagit 
resor i landsorten och därunder be
sökt ett trettiotal olika platser i 
Västergötland, Skåne, Småland, Ös
tergötland , Närike, Södermanland, 
Värmland, Uppland och Norrland . 

Kandidaten G, Österberg har rest 
i Småland, Västergötland, Bohuslän, 
Uppland, Västmanland, Jäm tland, 
Västerbotten och Norrbotten och där
under hållit inemot hundra föredrag 
och predikningar. 

Liksom föregående' arbetsår hafva 
regelbundna bönemöten för missionen 
hållits såväl i hufvudstaden som på 
ett flertal platser i landsorten. Till 
dem, som i hufvudstaden fritt up?
låtit lokaler för dessa bönemöten, vIll 
kommitten här uttala ett varmt tack. 

Följande större möten för tnissio
nen hafva hållits: Under 1916, års
möte i Stockholm 31 maj till 2 juni; 
missionsmöten i Eksjö den 9 och 10 

sept, och i Göteborg den 15 okt., 
samt höstmöte i Stockholm den 29 
okt; under 1917, missionsmöten i Eksjö 
den 9 och 10 mars och i Mariestad 
den 8 och (;) april. . 

Af missionens ombud . har pastor 
Carl Bäckman, Ödestugu , på grund af 
flyttning till annan ort lämnat sitt 
ombudskap. Skollärare J,W. Hul~ 
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tin, Finspång, kyrkoherde Olof Berg
gren, Råda, kontraktsprosl C. F. 
Lindblom, Askeby, samt godsägare 
K. Westerström, Tullinge, hafva af 
Herren hemkallats.· För det arbete 
och den kärlek, hvarmed dessa brö
der tj änat missionen , skall Herren 
löna dem efter sin härligh ets rikedom 
i Kristus J esus, och till honom går 
vårt tack för allt, hvad de gjort för 
att främja ha ns frälsningsverk i Kina. 

De nya ombud, som missionen er
håilit, äro följande: Kyrkoherde J. A. 
Edström, Piteå; herr A. Gunnarson, 
Tofteryd; kamrer A. Hansson, Holsby 
brunn; herr M. Johansson, Sten
gården; herr F. Karlsson, Broaryd; 
polismästare J. Palm, Hälsingborg; 
kantor N. B . Svensson, Lämnhult; 
herr L. Werner, Rörsås; fröken M. 
Berg, Simrishamn, samt fru A. Edin 
Piteå. 

Missionens publikationer. Missio
nens tidningsorgan, »Kinamissions
tidnirtgen Sinims Land», har under 
innevarande år utkommit i nytt for
mat. En andra, tillökad upplaga af 
»Framtidsutsikter» har utgifvits, och 
en tredje är också tryckt. Dess
utom hafva följande broschyrer offent
liggjorts: »Silfversmedew), »Dagliga 
Böneämnen för vänner till Sv. Missio
nen i Kina» samt en kortfattad öfver
sikt af missionens uppkomst, utveck
ling och närvarande ställning med 
titel »Svenska Missionen i Kina». 

Kommitten för s. M. K . har un
der det gångna arbetsåret förlorat 
en af sina ledamöter. Den 12 sistlidne 
februari hemkallade Herren till sig 
vår broder, ingeniör Ivar Landgren. 
som i 15 år med varmt intresse delta
git i arbetet, och för hvars insats 
däruti vi känna ett behof af att här 
erkänna vår tacksamhetsskuld. 

I Damkommittens sammansättning 
har ingen förändring ägt rum. 

Från missionens hem är icke något 
sarskildt att meddela, men ett varmt 

tack vill kommitten här uttala för 
alla de gåfvor, med hvilka missionens 
vänner ihågkommit dessa hem. Un
der den nu rådande dyrtiden hafva 
de varit synnerligen välkomna och 
framkallat tacksamma hjärtans pris 
till Gud. I detta sammanhang er
inra vi med tacksamhet om att mis
sionens ungdom liksom flera före
gående somrar äfven 1916 fick till
fälle att tillbringa sina sommarferier 
i skärgården genom den gåfva, som 
för ändamålet gafs af ett par missions
vänner. 

Till doktor Henrik Berg, som kost
nadsfritt skött läkarevärden vid »Bar
nens hem» i Dufbo, och till hofrätts
notarien E. Heurlin, som i juridiska 
frågor bistått kommitten med sin 
sakkunskap, fram1;>ära vi ett hjärt
ligt tack. 

För alla de offergåfvor, som mis
sionens vänner med glädje framburit 
på Herrens altare, för all den förbön , 
som uppstigit från deras hjärtan till 
Gud, för alla de bref, vi från dem fått 
mottaga med vittnesbörd om deras 
kärlek och nitälskan för missionens 
arbete och för all den vederkvickelse, 
som de därigenom skänkt våra hjär
tan, prisa vi vår Fader i himmelen, 
erinrande hvar och en af dem om 
löftet: »Din Fader, som ser i det för
dolda, skall vedergälla dig uppenbar
ligen.» 

Då vi nu se, huru denna tidsålder 
nalkas sitt slut och alla tecken tyda 
på den annalkande »begynnelsen till 
födslosmärtor», låtom oss akta på 
hvarandra för attupplifva till kärlek 
och goda gärningar och ihågkomma 
den apostoliska förmaningen: »Skic
ken eder icke efter denna tidsålder.» 

Men evigheternas Konung, den oför
gänglige, osynlige, den ende Guden, 
vare pris och ära i evigheters evighet! 
Amen. 

* 
Från Svenska Missionens i Kina 
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California Kommitte har årsrappor
ten för 1916 ej ännu anländt. Vi hop
pas framdeles blifva i tillfälle att i 
tidningen införa något angående 
denna gren af vår missions arbete. 

C. REVISIONSBERÄTTELSE. 
. Undertecknade, utsedda vid Svenska missionens 

Kina senaste årsmöte at! granska denna . missions 

räkenskaper för år 1916, få efter at! hafva fullgjort 

detta uppdrag, däröfver afgifva följande berättelse: 

Missionens inkomster och utgifter under det gångna 

året hafva utgjort: 

INKOMSTER: 

Å 
a) Behållning från J9 J5: 

bank innestående 

(ink!. Koskullska fon

den) ..... . 
Kontant i kassan 

3,978: 86 

226: 95 4,205: 81 

b) Gåjvomedel: 

Allm . Missionsm. Konto 

Skolverks. 

Inf. Arbetares 
Bokspridnings 

Husbyggnads 
Manliga Seminariets 

~onto ......... ..... ... . 

Kvinnliga Seminariets 

Konto ... .. ........... .. 

93,758: 58 

6,907 : 91 

5,379: 82 
142: 33 

11,610: 05 

3,698: 75 

02: 75 

Nödhjälpsmedels konto 

Missionshemmens " 
Div. ändamåls 
S. Sos fond (Obligatio

ner) ...... ... ..... ..... . 

1,834: 30 

3,880: 44 
7,722 : 07 134,997: 00 

3,000: 00 

e) Inkomst från tidnings- och bokförlaget: 

Pren. m. (ör tidningen 2,611 :52 

Sålda böcker, kalendrar 3,066: 57 5,678: 09 

d) Div. inkomster: 

Hyra vid Dufbo 150: 00 

e) R'äntemedel: 

Ränta A KonsulOlsons 

revers.. ...... 424 : 19 

Bankräntor ............ _-==15::6:::=17=-__..::5~8~0::..:..::3~6 
Summa Kronor 148;611. 26 

UTGIFTER: 

a) Missionsutgifter: 

Utsändt till Kina: 

af Allm. Missionsme

dei .......... ... ...... . 65,743: 39 


af särskilda ändamål 37,476: 46 

Missionsresor . 696, 00 

Missionärers utrustning 

och utresor.... . ...... . 3,074: 22 

Missionärskand. utbild 

ning och underhåll. . . 301: 95 

Hemmavar. missionä

rers underhåll .. . 2,605: 00 

Hemmavar. barns un
derhåll ........ 6,603: 00 116,500: 02 

b) KostTUlder ' för fastigh. och inventarier: 

Underhåll och repara

tioner af fastigh. 3,867: 40 

Inventarier på Dufbo 37: 76 

" Exp. 299: 30 4,204 : 46 

c) KostTUlder för tidnings- och bokförlaget: 

Tryckning och red.

kostnader för tidnin

gen . . 3,553: 02 

Tryckning och red.

kostnader för bokför\. 2,429: ' 30 5,982: 32 

d) Omkostnader: 

Hemarb. underhåll ... 7,688: 70 

Hyror, omk. för Exp. 1,428: 52 

Post porto och telefon 735: 06 

Skrifm., trycksaker o. d. 850: 61 

Omkost . för missions
hemmen ............ .. 1,189: 17 

Utbet. till missionsh. 

gåfvomedel ......... .. 3,880: 44 

Omk. rör julIådorna' .. . 361: 62 16,134: 12 

e) Behållning till J9 J7: 

På bank innestående 
(ränta) ... 82: 78 

Obligattoner (A. Ko

skulIs och S. S. fond) 5,000: 00 

Kontant i kassan . 707: 56 5,790: 34 

'Summa Kronor 148,611:.26 

http:148,611:.26
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I Hemlandet: 
Obligationer (KoskulI

ska och S. S. fonden) 5,000: 00 

PA Bank (ränta) . _.. 82: 78 

Kontant i kassan .. . . 707: 56 

Fastigheter i Dufbo .. 48,000: 00 

i Roberts l. 30;000: 00 

Inv. A hemmen 3,S53: 18 

Kont. inventarier och 

böcker. . . . . . . . . . . . 1,651: 23 89,294: 75 

I Kina: 

Fastigh. i Kina den 31 

december 1915 . ... 68,640: 00 

Fastigh. tillkommit un

der 1916 6,923: 40 75 563' 40 
~~~~~~~.~.~ 

Summa Kronor 164,858: l:; 

SKULDER: 


Inga. 


Till missionärerna privat har und,er 

aret öfversändts. 6,550: 83 

Till missionsvännernas kännedom och för tacksam 

hågkomst få revisorerna meddela, att genom testa

mentariska dispositioner af följande anidna personer 

nedanstående belopp influtit under räkenskapsåret, 

nämligen 

från fröken Amelie Schön, Stock
holm .. Kr. 17,000: 00 

från fröken Amanda Karolina Nor

berg, Mariestad ... .... .... . 618: 69 

från fröken M. G . Palmgren, Göte· 

borg ..... .. ... .. ... .... . 934: 49 

Revisorerna harva tagit del af styrelsens proto· 

koll, hvarjämte inför revisorerna blifvit företedda 

ofvannämnda obligationer å tillsammans kr. 5,000 

jämte insättningsbevis å missionens kontant inne 

stående medel, äfvensom åtkomsthandlingarna till 

missionens egendomar i Dufbo och Djursholm

Ösby tillika med brandförsäkringsbref å följande 

belopp: 

För missionens fasta egendomar: 

Kr. 20,500 för missionshem .} i bolaget Norrland 
28,000 " barnens hem 

22,600 för hvilohemmet Robertslund i Stä

dernas Allmänna brandstodsbolag. 

För lösegendomen: 

Kr. 19,000 vid hemmen . 

1,000 " kontoret 

och har därvid intet varit att erinra . 

Vid den 30 April 1917 å Missionshemmet 

Dufbo aflagdt besök besiktigades samtliga byggna

der, hvarvid iakttogs, att hufvudbyggnaden under

gått en genomgripande reparation, och att allt i öf

rigt vArdats på omsorgsfullaste sätt. 

Räkenskaperna med tillhörande verifikationer hafva 

befunnits uti utmärkt god ordning, och då under 

revisionen ingen anledning till anmärkning förekom

mit, få vi tillstyrka, att ansvarsfrihet för förvalt

ningen af missionens medel under år 1916 varder 

kom mitten beviljad. 

Stockholm den 1 Maj 1917. 

F. T. Olsson. Fritz Eckert. Carl Boberg. 

EVA N G ELISATIO N S~ 
VECKAN. 

MISSION AR MALTE RINGBERG 
skrifver från Mienchih den 3 febr. : 

Den 28 jan.-4 febr ., den första 
fulla veckan på det kinesiska nyåret , 
hade vi, i likhet med en mängd andra 
församlingar i Kina, anslagit till sär
skilda ansträngningar att nå utom
stående. Tämligen välorganiserade 
gingo många af de troende ut till 
grannbyarna för att vinna andra för 
sin tro. De som gärna ville höra mer 
läto så anteckna sina namn såsom 
intresserade, och dessa nyvunna vän
ner bli nu särskildt föremål för för
samlingens omtanke. Vi i Mienchih 
ha sålunda fått nära 200 nya intres
serade. Jag bäfvar inför svårigheten 
att rätt taga hand om alla dessa. Jag 
känner att begränsningen för arhetet 
med inbärgandet af den myckna skör
den ligger inom församlingen och hos 
mig själf, ej längre utanför oss. 

Det är stort att så få se de kristna 
satta i verksamhet. Ej långt från 
köpingen På-Tå., en och en haU mil 
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från Mienchih, förstörde under evan
gelisationsveckan åtta familjer sina 
afgudar under ledning af en enda tro
ende. Men nu måste ni, kära vänner, 
hjälpa oss med förbön, att dessa' fa
miljer bli förda vidare framåt till 
fullt lj us, till Guds barns härliga 
frihet. 

Missionär Rikard Anderson skrif
ver från Honanfu: 

Vi ha nyss afslutat den s. k. evange
lisationsveckan, under hvilken Her
ren gifvit oss mycken uppmuntran. 
Under denna vecka ha alla våra kristna 
församlingsmedlemmar och sökare, 
män och kvinnor, gått ut hvarjc dag 
- och hela dagen - i hem och byar 
för att sprida frälsningens evange
lium . Det har varit en stor uppmunt
ran för oss bara att se den glädje och 
det nit, hvarmed de gått åstad .. 

Denna kampanj har ej varit så 
mycket ämnad att vara en sådd utan 
fastmer en skörd. Många ha ock låtit 
anteckna sina namn som sökare samt 
lofvat komma till våra gudstj änster. 
Det gäller nu blott för oss att ej 
släppa taget, utan att ständigt söka 
upp dessa, som blifvit mer eller mindre 
fattade af evangelium, att bedja för 
dem samt söka leda dem till full kän
nedom af Jesus Kristus och det lif, 
som är i honom. 

Ett annat , minst lika glädjande 
resultat af denna veckas arbete är 

den andliga lyftning, som det med
fört för församlingen. Våra kristna 
ha vaknat upp öfver den sanningen, 
att många gå med förbered<;la hjär
tan, frågande efter vägen och läng
tande efter ljus. Det samstämmiga 
vittnesbördet efter denna vecka ' har 
varit: »Detta är i sanning en skör
dens tid.» 

En af våra evangelister , som stän
digt sagt, att han ej fått gåfvan att 

. talå till utomstående, har förlorat 
tron på sig sj älf i detta afseende. För
liden söndag talade han öfver dessa 
ord: »Herre, till hvem skola vi gå? 
Du har eviga lifvets ord.» Han talade 
med sällspord kraft och slutade med 
frågan: »Hvem vill här i dag besluta 
sig för att följa Kristus?» Bland de 
församlade reste sig fyra ,män, som 
dittills stått utanför Gnds rike, hed
ningar utan hopp . 

Herren har ock undervisat våra 
kristna om hvilken väldig makt det 
personliga arbetet är för Guds rikes 
utbredande, och att det ej är missio
närerna och evangelisterna, som en
samma skola och kunna verka Guds 
verk, utan hvarje individ, som själf 
fått del af Guds frälsning. Vårt hopp 
är, att detta blott är en början till ett 
ständigt växande personligt arbete 
för sj älars frälsning i våra försam
lingar och ej ett sporadiskt försök, 
framkallad t af en tillfällighänförelse. 
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