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Hvad kan ytterligare göras af Sve
riges missionsvänner för Kinas 

evangelisering? " 

J. 

Besvarandet al denna fråga vilja vi anknyta till 
löljande ord ur 2 Kor. 8: 7: Men såsom I uli allt 
öfv.erflöden, i tro och i tal och i kunskap och i all 
ifver och i eder kärlek till oss, så sen till, att lock 
äfverf/öden uli denna nåden. 

Utom oss se litet närmare på det sammanhang, 
hvari dessa ord förekomma. Det säges om de kristna 
i Makedonien, att deras ölverflödande glädje och 
deras djupa lattigdom flödat ölver till en rikedom 
al gifmildhet. Ty elter lörmåga och öfver förmåga 
gålvo de själfmant, säger aposteln, och utbådo sig 
med mycken enträgenhet .den ynnesten att få del. 
taga i undsättningen till de heliga. Genom Guds 
vilja gålvo de först sig själlva åt Herren och sedan 
åt apostlarna. Man kunde halva väntat, att aposteln 
skulle halva sagt till dessa kristna: I halven nu 
gilvit så rikligen "elter lörmåga och ölver lörmåga", 
så I behölven ej gilva mer. Delta gör han likväl 
icke, utan tvärtom talar han om, att denna nåd 
nåden alt gilva - skulle bringas till lullbordan älven 
hos de kristna i Korint. I v. 7, som vi i början 
anlörde, manar ock aposteln dem alt ölverllöda i 
nåden alt gilva. De hade gilvit mycket, de hade 
gilvit villigt, det är sant, men de lingo ej anse 
hvad de gjort till fyllest utan skulle se till, att de 
ölverflödade i denna nåd, liksom de ölverllödade 'i 
andra kristliga dygder. Sedan uppmuntrar aposteln 
dem genom att Iramhålla, hvad Herren gjort lör 
dem. Han hade gilvit dem en g'ålva, som var oänd· 
ligt mycket större än deras. De skulle halva honom 
till löredöme, hvilk~n, ehuru rik, likväl vardt lattig 
lör deras skull, på det alt de genom hans lattigdom 
skulle blilva rika. 

Låtom oss nu lörst stanna inlör det, som bliIvit 
gjordt af Sveriges missionsvänner för Kinas evange· 
lisering. Jag lruktar, alt det ej kan sägas Om oss 
alla, hvad aposteln sade om de kristna i Make· 
donien. Mycket har dock bliivit gjordt, och delta 
må med glädje och tacksamhet till Gud erkännas. 
Vi halva under dessa dagar hört, alt många unga 
män och kvinnor gått ut till Kina med evangelium. 
Icke så lå halva lörsakat en god ställning här hemma 
och lida nu hellre lörsakelse och lörakt samt utstå 

* Föredrag af missionssekreteraren Josef Holmgren vid 
Kinakonferensen i Stockholm den 4-8 mars 1899. 

~ 

lidanden al hvarjehanda slag lör att bland kineserna 
lörkunna det glada budskapet, än de njuta ett Iii i 
bekvämlighet bland sina vänner. Visserligen skall 
deras lön en gång blilva stor, och det skall visa 
sig, att de på denna väg skola vinna mest lör 
Guds rike. 

Många vänner halva väckts till nitälskan, lör 
alt Kina måtte lå det evangelium, som är en Guds 
kralt till Irälsning lör hvar och en som tror. Gud 
har uppväckt män och kvinnor alt bedja för Kina. 
Under mina resor i landsorten halva bröder stun· 
dom omfamnat mig och sagt med tårar i sina ögon: 
"Ja, 	vi skola bedja för Kina." 

Gud har vidare uppväckt män och kvinnor, 
som arbeta och intressera sig för Kinas evangeli
sering. Enskilda personer halva i åratal villigt och 
flitigt gilvit al sina medel för detta ändamål. Som· 
liga hafva gilvit större gåivor, andra mindre, be· 
roende kanske på deras olika lörmåga eller deras 
olika tacksamhet mot Gud. Sylöreningar, barnlöre· 
ningar, missionsföreningar, förs-amlingar och söndags
skolbarn halva med mycken glädje bidragit med sina 
gålvor till missionen. Exempel på många glada 
gifvare kunna anföras. 

Men halva vi väl ansträngt oss till det yttersta? 
Kunna vi ej göra mer? Halva vi ej råd att gilva 
flera unga män och kvinnor? Kan ej mer medel 
gilvas? Är det icke rum lör mer bön? Kan bönen 
ej blilva ilrigare, allmännare och uthålligare? Inlör 
dessa Irågor vilja vi stanna litet. 

Sverige har emottagit en så rik välsignelse ifrån 
Gud, att vi böra kunna gilva rikligen al denna lull· 
het. Här finnas så många unga män och kvinnor 
med god uppfostran, som skulle kunna gå tHl Kina. 
Här linnas t. ex. många läkare, som skulle kunna 
gå ut på missionslältet och blilva till oerhörd väl. 
signelse. Här hemma är denna bana så ölverfylld, 
att många bekymras ölver, huru de skola få sin 
bärgning. Och det är besynnerligt, att inga al våra 
troende läkare vilja blifva missionärer. Vi hörde i 
söndags, alt det i Kina linns två millioner kineser 
på hvarje läkare. Om vi genomsöka alla världens 
missionsfält, så skola 'vi icke anträffa någon svensk 
utbildad läkare "~o Vi skola väl träffa några hundra 
läkaremissionärer men icke en enda, som fått sin 
utbildning i Sverige. Borde ej de' troende läkame 
taga till böneämne, alt Gud ville uppväcka någon 
bland dem, som hlelve villig att gå ut? Och huru 

t: Sedau detta föredrag hölls, hafva två i Sverige utbil
dade unga läkare utgått som missionärer: Dr. Fredrik Kugel
berg till Svenska kyrkans missionsfält i Indien, och dr. Gustaf 
Ribbing till Betlehem i Jerusalemsmis!iionens tjänst . 
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många skulle sedan för öfrigt ej kunna gå! Hvad 
är väl anledningen till att så få gå ut af dem, som, 
om Guds Ande finge uppfylla dem, hafva förutsätt
ningar att blifva goda missionärer? Månne icke 
detta till stor del beror därpå, att de ej fattat be
tydelsen af sitt lif? De besinna icke, att deras lif 
är en sådd för evigheten, utan tyckas bafva till mål 
för sin sträfvan att få det så bekvämt och behagligt 
som möjligt här på jorden. Inför världens ögon är 
sådant högt och stort, men är det väl detta också 
inför Guds ögon? Tänk, huru många de äro, som 
förslösa sitt lif, hvilka kunde blifva till oerhörd väl
signelse för Herren och hans förlorade barn bland 
hedningarna I 

Kristna föräldrar böra uppmuntra sina barn att 
intressera sig för missionen genom att tillhandahålla 
dem missionstidningar och annan lämplig misslons
litteralur. Blifva vi själfva mycket intresserade, 
skola vi nog finna upp medel, som kunna väeka 
dem till innerligt intresse. Och barnen hafva verk
ligen stor känslighet för hedningarnas nöd. De 
vilja så gärna höra från missionsfältet. 

En missionär besökte en gång en familj, där 
, det fanns en liten flicka. Han och flickan blefvo 

snart goda vänner, och han berättade för henne om 
hednabarnen. Då hon skulle gå till hvila på kvällen, 
sade hon till sin mor: "Mamma, väck mig i mor
gon, innan missionären reser! \< Han reste emellertid 
ganska tidigt, och föräldrarna nändes ej väcka sin 
lilla flicka. Då hon vaknade, frågade hon efter 
mIssIonären. Han hade rest. D å begynte den lilla 
bittert gråta. Och då man frågade henne, hvarför 
hon grät, svarade hon, att hon hade fem öre, som 
hon ville sända till hedningarna. Föräldrarna rördes 
däraf, och fadern sände gåfvan till missionären samt 
berättade för honom, hur gärna hans lilla flicka ville 
gifva sin gåfva till hednabarnen. Missionären köpte 
en liten traktat för slanten och öfversatte den till 
kinesiska, och det dröjde ej länge, förrän just ge
nom denna traktat en själ därute i Kina fördes till 
tron på Herren Jesus. 

Kiml under år 1915. 
De fyra provinserna Kw_ngsi, Kweichow, Yun

nan och Kansu uppvisa det minsta antalet missio
närer. Skolverksamheten är där ännu i sin . linda. 
Vidare' utgöres befolkningen i dessa provinser till 
stor del af urstammar och tibetaner äfvensom af ett 
ansenligt antal muhammedaner, på hvilkas språk 
ännu ingen litteratur finnes. Ständiga strider mellan 
de olika stammarna, ogynnsamt klimat samt dåliga 
kommunikati oner orsaka svårigheter i arbetet. En 

"""'.-..AA~"""""'~~_ 

centralt belägen station, försedd med ett tillräckligt 
antal missionärer, är här ett önskemål. 

Ett framträdande drag i Kina är det hastigt 
växande inflytande, de infödda kristna få i missions· 
verksamheten. Behofvet af dessas fostran blir där
för alltmer trängande. Man anser att de, såsom 
blifvande ledare i församlingen, böra få lika grundlig 
teologisk fostran som de, hvilka utbildas till ledare 
i kristenheten. Upprättandet af ett teologiskt semi
narium, gemensamt för alla protestantiska sällskap, 
är nu ett önskemål, och en särskild kommit t.; är 
sysselsatt med utarbetandet af förslag i den rikt
ningen. . 

Anmärkningsvärda äro de 0rganisatoriska sträf
vanden, som gå ut på att till ett helt förena de 
olika samfundens skilda organisationer. Så höllo de 
anglikanska missionssällskapen en generalsynod i 
Shanghai under april. Därvid beslöts, att kyrkan i 
Kina skulle bilda ett missionssällskap och upptaga 
eget missionsarbete inom landet, äfvensom att en 
infödd biskop inom kort skulle tillsättas. En högre 
teologisk läroanstalt skulle också upprättas för ut
bildande af infödda präster. 

Den förenade presbyteTianska kyrkans repre
sentation, omfattande sex synoder, samlades i Shanghai 
under maj månad. Man öfverlade därvid om bil
dande af en generalförsamling i Kina. En kom
mitte tillsattes för att alfatta en konstitution. 

Samma månad firade Kina Inlandmissionen sitt 
femtioårsjubileum i Shanghai. Denna mission har 
nu 1,063 missionärer, 1,694 .flönade och 1,071 fri · 
villiga infödda medhjälpare samt 754 organiserade 
församlingar med 34,000 kommunikanter. 

Engelska baptistmissionssällskapet har beslutat 
en gemensam konferens för hela Kina. De Ameri
kanska baptisterna förbereda en liknande. Ameri
kanska metodistmissionen höll under oktober en 
konferens, till hvilken delegerade infunnit sig .ej 
blott från alla delar af Kina utan äfven från Japan, 
Korea och FiIlippinerna. Samverkan utgör sålunda 
ett utmärkande drag för Kinamissionen. Man vill 
därigenom vinna större effektivitet. Man är med
veten om att tiden hastar och att tillfällena äro 
dyrköpta. 

Fortsättningskommitten höll under maj månad 
sitt tredje årliga ordinarie möte i Shanghai. Denna 
kommitte är, efter allt att döma, mycket lifaktig. 
De stora missions problem, som nu vänta sin lösning, 
upptogos och behandlades med stor grundlighet 
och frimodighet. Den stora missionsuppgiften och 
de alltför otillräckliga arbetskrafterna gjorde ett så
dant intryck på medlemmarne, att de tillsatte en 
särskild subkommitte med uppgift att verka för 
uppväckande af kraftigare bön såväl bland missio
närerna Som bland de infödda kristna för denna 
brists afhjälpande. Må också vi akta på detta lik
som på Jesu ord: "Bedjen skördens Herre, att han 
utsänder arbetare j sin skörd!" 

Skol/rågan har alltsedan revolutionen fått stå 
tillhaka dels af brist på medel, dels på grund af de 
ständigt återkommande inre oroligheterna. Emel
lertid synes den nuvarande regeringen mest lägga 
an på folkskolebildningen. Praktisk träning med 
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syfte att tillvarataga landets naturliga resurser är 
mycket på modet. Japans öfvergrepp har ledt till 
större intresse för det militära. Men å andra sidan 
är det erkändt, att sedlig uppfostran för närvarande 
är Kinas största behof, och man har sökt återupp
lilva studiet af den gamla sedeläran i skolorna. Ja, 
man börjar t. o. m. räkna etiken som ett af skolans 
viktigaste läroämnen. 

I fråga om skolan har missionen ett särskildt 
rikt tillfälle aU komma Kina till hjälp. Kineserna 
ha å sin sida visat sig mycket tacksamma för en 
sådan hjälp. Att de sätta missionens skolverksamhet 
högt framgår af deras beredvillighet aU lämna under
stöd till missionsskolor. Så insamlades under 1915 
19,000 dollar till det kristna läroverket i Canton. 
Presidenten har lofvat 4,000 dollar till Pekings 
kristna högskola, och två högre ämbetsmän gåfvo 
3,000 dollar hvardera till Chengtu högskola. Om
fattande planer för utvecklande af den kristna skol
verksamheten i Kina äro å bane, och vi hoppas, 
att de ..s~ola utför~s ~å, aU. ungdomen i deUa stora 
land dangenom ma foras bf! Kristus. 

(Forts.) 

.~Br~f~~~en~ 

Yangchow d. 11 dec. 1915. 

Kära missionsvänneri 

t j Fröjd i Herren å·r eder starkhet." 

Sanningen af detta ord har jag härligen fått 
erfara de sista veckorna" ty Herren har mättat min 
själ med glädje, så att jag känner, som sjönge och 
jublade det ständigt inom mig. Guds barns fröjde
ämnen äro ju stora och många, och glädjen i Gud 
ger verkligen kraft inte bara andligen utan många 
gånger älven lekamligen. Frk. Jonsson och jag ha 
inte känt oss riktigt starka, sedan vi komma hit, 
men Gud har i alla fall gifvit oss all den kraft, vi 
behöft för arbetet, så att vi fått sträfva på med 
språkstudierna. Inte går det lort framåt för oss, 
så som vi skulle önska, men Miss Cale (lärarinnan), 
har uppmuntrat oss med att säga, att hon är rik
tigt nöjd med oss, så det finns väl ändå mÖjlighet 
för oss att lära språket, fast det är svårt. Vi äro 
så innerligt tacksamma mot Gud, ty vår hjälp har 
kommit ifrån honom, men vi känna oss äfven så 
fulla af tacksamhet mot vår kära kommitte och alla 
vänner där hemma, som så troget bedja för oss. 
Hittills har Herren hört, och det tror jag, han skall 
göra äfven i fortsättningen. Därför "tacka vi Gud 
och fatta mod". 

I början af nyåret kommer en pastor Ting Ii 
Mai hit för att hålla möten, och Miss Murray bad 
mig skrifva hem till Sverige och bedja om förbön 
för derri och för denne Herrens tjänare, som varit 
ett välsignadt redskap i Mästarens hand på andra 

platser, att Herren må bruka honom till själars 
frälsning älven här. Detta bref kommer för sent 
fram, för alt I där hemma skolen bli i stånd alt 
förbereda dessa möten genom bön, men det kom
mer nog ,ej för sent, för att frukten skall kunna bli 
omhändertagen. Miss' Murray brukar ofta säga, att 
det är lika viktigt att bedja efter ett möte som före, 
och· det tror jag är så sant. Här ropas nästan 
dagligen till Gud om en väckelse öfver Yangchow, 
och vi vänta,.. att Herren skall genom sin Ande göra 
stora ting. Annu ha de ej fått någon lämplig lokal, 
stor nog för dessa möten, men Gud vet, hvar den 
finns. 

Det har glad t oss så mycket, att både vår 
kock och trädgårdsmästare ha anmält sig till dop
klassen, ty de ha varit våra böneämnen, ända sedan 
vi komma hit, och inte bara våra utan många andras, 
innan vi komma. , Kocken har länge låtit vänta på 
sig. Äfven i flickskolan arbetar Guds Ande. l 
ungefär 5 veckors tid ha eU 20-tal af flickorna ej 
kommit ned till söndagsfrukosten utan stannat i 
sina rum för att bedja, och detta utan påtryck från 
någon. I onsdags döptes sex af dem. O, hvad 
jag är glad att vara i detta land och se Guds verk 
här på närmare håll! Fastän jag känner mig som 
den ovärdigaste af Herrens tjänarinnor och ej kan 
fatta, hvartill Gud skall kunna bruka mig, glädes 
jag dock, ty jag tror, att han kan göra den odugliga 
duglig. Har han ej gjort det någon gång förr? 
Bedjen, att han själf bereder och fostrar mig till 
att bli ett käril min Mästare till heder i Kinal 

Med varmaste hälsningar från i Herren lyckliga 

Estrid Sjöström. 

* * * 
Sinan Hsien den 3 januari 1916. 

Kära missionsvänner ! 

Herrens namn är el/ befäst sloll. 
Den rättfärdige löper dit och varder be
skärmad. 

Redan skrifva vi den 3 januari 1916. Så fort 
tiden hastar! "Såsom en skugga äro våra dagar på 
jorden" 1 Krön. 29: 15. 

Vi hade skolbarnen kvar öfver julen. Några 
af dem visa sig här för eder jämte deras lärare 
(se sid. 1), en f. d. kock och den som nu innehar 
samma syssla. Det har varit en skön lästermin. 
Fridfullt och lätt har arbetet varit, säga de, som haft 
skolan om hand. Själf har jag gjort föga annat än 
hjälpt sjuka och gjort bybesök. Somliga dagar hafva 
de besökandes antal här varit stort. Vi ha goda 
tillfällen att tjäna. En gammal kvinna, förr barn
sköterska hos Stålhammars, skulle hit och fira jul 
med oss. Hon föll emellertid af åsnan på vägen 
hit och skrapade sig duktigt i ansiktet, hvarlör hen
nes jul räcker ännu; kanske lå vi behålla henne en 
vecka till. 

Julaftonen var kapellet allt för litet att rymma 
alla som kommo. Hoppas Herren snart ger oss ett 
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nytt, rymligt sådant. "I hans makt står det att gifva 
mer än det." 

På juldagskvällen vara helt få af gästerna kvar, 
men dessa bringa med oss missionens vänner ett 
varmt tack för sända julgåfvor samt tillönska eder 
ett godt nytt år genom 

Eder i Herren 
Maria:.Hultkrantz, 
Maria Pettersson. 

* •
* 

Yuncheng den 6 jan. 1916. 

Kära missionsvänner I 

Vid gryningen af ett nytt år ber jag att få 
sända eder en och hvar en varm och hjärtlig häls
ning. "Du, Herre, förblifver" är ett fast ord att 
taga vara på. I denna växlingens tid behöfva vi 
göra våra hjärtan fasta genom nåden. Himmelen 
och jorden skola föråldras såsom en klädnad, men 
vår Gud förblifveI' i all evighet. 

Huru ha vi icke som en mission fått erfara 
detta under det gångna året! Helt visst ha nera 
af eder varit oroliga för vår skull, och kanske hal' 
därför bönen varit verksammare än vanligt. Vi 
fingo emellertid sluta året med hvad som står i 
den gamla Almanackan: "Lof, pris och tack, ske 
dig, o, Fader käre". Alla våra mest nödvändiga 
behof har han' fyllt. I lugn och ro ha vi fått ut
föra vårt arbete och - - för att ännu en gång 
citera Almanackan - med bönen: "Gif, o Jesu, frid 
och lycka", ha vi börjat ett nytt år. 

Som af tidningen varit synligt, ha vi haft ganska 
sjukligt här i Yuncheng under hösten. Svårast 
däran var väl lilla Majastina Blom och min hustru, 
men äfven broder D~vid Landin var ganska klen 
en längre tid. Nu ha vi alla o~~ak att hembära 
Gud tack för återgifna krafter. Afven eder, kära 
vänner, som med oss deltagit, vilja vi på det allra 
innerligaste tacka. Min kära hustru låg i nio veckor 
i nervfeber, hade två recidiv. Ofta sade hon, att 
hon så tydligt förnam, att hennes återgifna hälsa 
var ett svar på böner, som voro i verksamhet för 
hennes skull. 

I början af december ankommo hit de elter
längtade jullådorna. Jag önskar, att ni alla, som 
med kärlek, försakelse af medel och uppoffring af 
tid tänkt på oss alla, kunde bevittna den glädje, 
de sprida. Helt visst skulle ni då få en liten er
sättning för aU. er möda. 

Att vi under förhandenvarande tider likväl få 
oss tillsändt så mycket godt och nyttigt, är mycket 
att vara tacksam för. Mottagen därför, alla som 
det tillkommer, en varm, hjärtlig och vördsam häls· 
ning och ett hjärtligt tack för allt, ni så rikligen 
gifvit oss l 

Tillståndet på våra stationer just nu är i det 
hela taget ganska tillfredsställande. Här och hvar 
förekomma ju fall, som vålla oss bekymmer, men så
dant är ju oundvikligt och bör mana oss till att 
mer söka Guds ansikte. En sak bör komma till 
eder kännedom, på det att ni med oss må ifrigt 
ropa till Gud om hjälp. Hvad Paulus förutsade 

skulle inträffa efter hans bortgång inom den kristna 
församlingen på den tiden (se Ap. G. 20: 29, 30), 
det har nu inträffat i Kina och älven kommit inpå 
våra knutar. Jag menar, att den kinesiska försam
lingen står i mycket stor fara att blilva en tummel
plats för allehanda villoandar, som icke "skona 
hjorden". Så ha vi nu i Shansi, Shensi och Honan 
representanter för adventisterna, och i Shansi har 
tungomålstalandet gripit omkring sig mycket i" den 
norra och delvis mellersta delen af provinsen. Annu 
äro vi skonade, men veta ej, huru länge det varar. 
Så vidt jag förstår, falla de missnöjda, de ur för· 
samlingen uteslutna och dylika svaga och otillfreds
ställande personer, lättast offer för adventisterna, 
under det att de mest gudfruktiga omfatta tungo· 
målstalandet. I hvilket fall som helst blir det splitt
ring, sorg och elände som frukt af det hela. Våra 
syskon inom Helgelseförbundet kunna nog omtala, 
hvilka sorgliga erfarenheter de fått göra. Må 
Herren skona oss t På sina ställen i Honan ha vi 
redan fått göra bekantskap med adventistema. 

Kina skrifver nu ett nytt blad i sin historia, i 
det att i dessa dagar republiken skall ersättas af 
monarki och presidenten beklädas med kejsare
värdigheten. Det är att hoppas, att ombytet skall 
försiggå utan några oroligheter. Men det, att aUa 
de röster, som vid valen afgåfvos, voro för en sådan 
förändring, bevisar visst icke, att detta är folkets 
tänkesätt i allmänhet. Det bevisar i stället, med 
hvilken ofantlig skicklighet sådana personer, som 
hysa andra åsikter, afhållits Irån valurnorna. 

Oss, som kristna missionärer, tillkommer det 
att förmana de troende att ej smäda öfverheten 
utan vara densamma underdånig, som Guds ord 
bjuder. Att det icke alltid skall vara så lätt i ett 
land sådant som detta, där så mycken orättvisa 
praktiseras, kan man fatta. 

[ Shensi grassera sedan en längre tid stora 
horder af röfvare. Myndigheterna stå nästan hjälp· 
lösa, och namnlöst är det elände, som många få 
genomgå. Hus plundras och brännas, folk dödas, 
och stora vagnslaster af unga kvinnor bortföras 
från sina hem för att sedan säljas som hustrur åt 
andra. Hitintills ha våra stationer dock skonats. 

Så här vid årsskiftet kan det ju vara på sin 
plats att låta missionens vänner få de] af några 
särskilda behof för den allra närmaste framtiden. 
Först och främst behöfvas flera nya krafter, män 
och kvinnor. Våra stationer äro alldeles för glest 
besalta. Nya fält och nya arbetsgrenar behöfva 
upptagas. Kommen till vår hjälp! F rån ej mindre 
än sex stationer har anhållan ingått om 'alt få broder 
Linden som medarbetare! Och de som icke få 
honom blifva naturligtvis ledsna. 

Vidare behöfva vi en duglig kraft till vårt 
manliga seminarium. Broder David Landin står i 
begrepp att resa hem. Visserligen ha vi den för
månen att få påräkna broder Carl Blom som hans 
elterträdare, men ännu en kraft behöfves vid hans 
sida. Till sist ännu ett behof. Vårt manliga semi
narium är alldeles för trångt. Lärosalar, sofrum 
m. m. motsvara ej på långt när behofvet. Tomt 
ha vi, men inga medel till att på densamma bygga 
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ett nytt hus. Detta seminarium ger dock vår mis
sion de evangelister och lärarekrafter, lörutan hvilka 
vi ej skulle kunna bedrilva vårt sig alltmer ut
vecklande arbete. Tre unga män utexamineras 
om några ' dagar, och dessutom ha vi redan en hel 
liten skara i verksamhet, som lått sin utbildning 
här. Omkring 2,500 kronor skulle kunna sälta oss 
i tillfälle att få börja detta företag. 

Skall jag månne lä den glädjen alt i sommar, 
då skolorna ha lerier, lå öfvervaka uppbyggandet 
af "Svenska Missionens i Kina seminarium i 
Yuncheng"? Detta blott som några antydningar 
till hjälp för förbön. Sedan återstå ju de alltid 
lörekommande beholven. De äro gemensamma lör 
oss alla. Paulus angifver dem i El. 3: 16-19. 

"Se, här är jag, Herre!" Ap. G .. 9: 10. 
"Se, han beder." Ap. G. 9: 11. 
Eder i arbetet, med tacksam kärlek förenade 

broder 
August Berg. 

* >I: 

Utdrag ur brel från missionär Carl Blom, dat. 
Yuncheng d. 6. jan. 1916: 

... I seminariet tycker jag största intresset är 
läst vid utvecklandet af den kristliga karaktären 
hos de unga männen. Själfva bibringandet af ett 
visst kunskapsmått, om än så nödvändigt, blir ett 
underordnadt mål, vare sig det sedan al dem blir 
skollärare eller evangelister. Det gjorde mig där
lör riktigt godt att höra Mao Shui-Iengs alskedsord, 
när han lör sjukdoms skull måste reSa hem för en 
tid sedan. Jag hade just sökt uppmuntra honom 
med den tanken , att Herren äfven med sjukdomen 
ville lostra honom till duglighet i arbetet. "Ja, 
det har jag erfarit,'1 sade han, Hatt Gud under 
dessa veckor, då jag ej kunnat läsa så mycket eller 
vara med Om lektionerna, undervisat mig om mycket, 
som jag aldrig lörr tänkt på." 

Elevernas deltagande i verksamheten i gatu
kapellet samt söndagsutflykterna till de kringlig
gande byarna är ocks·å af betydelse både lör arbetet 
på platsen och lör deras egen lostran. Härom
dagen skulle ett kristligt bröllop firas i en by, som 
de sålunda bruka regelbundet besöka, och det kom 
då en särskild anhållan, att några seminarieelever 
skulle få vara med , emedan d e kunde hjälpa till 
med sången och dessutom voro så omtyckta i byn. 

Vi äro nu midt i böneveckan och ha våra 
möten i ka pellet, där vi tyvärr få frysa ganska be
tydligt. Det är en glädje att höra de innerliga 
bönerna från de unge männen, hvilka i allmänhet 
hålla sig till ämnet;mycket bättre än de äldre. l 
många afseenden kund e våra bönemöten här med 
stor fördel tagas till löredöme där hemma. 

Textutred ningama på lördags-eftermiddagarna 
äro också en glädjande företeelse. Många goda 
tankar uttalas och uttalas Irimodigt, äfven då de 
träffa n~gon närvarande på en öm punkt. 

K. F. U. M.-verksamheten har fört oss i be
röring med många af de studerande och ämbets
männen, som vi under vanliga arbetsformer svår

ligen kunnat nå. I stort sedt är det ett banbrytande 
och upplysningsarbete, men genom bibelstudiet och 
bönekretsarna föras de unge männen in på det 
andliga området. Vidare blir det alltid tillfälle till 
personligt inflytande, och en direkt följd är, att en 
stor del al K. F. U. M.-ungdomarna komma till 
söndagsgudstjänsterna. 

D en unge sekreteraren, N elson Shu, som ban 
kallar sig, har genomgått en högre kristen skola i 
Hankow och sedan halt anställning lörst i rege
ringens ijånst, senare i missione ns och K. F. U. M:s. 
Han är företagsam och synes vinna de unga äfven
som lärarna i de olika undervisningsanstalterna i' 
staden. 

Till de månatliga skioptikoniörevisningarna in
bjudas olika klasser al åskådare, så alt de, hvar 
och en, lå se en serie bilder ur Jesu Iii och lära 
samt ur Gamla testamentet och Kristens resa. Vi 
ha ej så stort urval al bilder, alt vi kunna gå till 
väga på annat sätt. 

Vi äro nu, Gud vare lo f, allesammans friska i 
det här hemmet. Min hustru har ju upprepade 
gånger fått känna, att hennes hufvud ännu lider al 
de sår, hon fick 1911, men kan ändock i allmänhet 
vara i verksamhet. Efter många års uppehåll stu
derar hon åter kinesiska. Sä hjälper hon till i det 
kvinnliga seminariet samt undervisar några gånger 
i veckan dels sekreteraren Shu, dels en mer avan- . 
cerad klass i K. F. U. M. engelska. 

* *• 
Fru Gerda Car/en skri Iver i enskildt bre!, dat. 

Juicheng den 18 januari 1916: 

l år kund e vi fira jul med glädje. Förra året 
voro min man och jag skilda åt genom sjukdom. 
0, huru tacksamma vi känt oss öfver Herrens nåd 
och hjälp! Denna julallon tyckte jag mig vara barn 
igen, så gladdes mitt hjärta ölver Herrens godhet. 
Ja, i år var det jul i både hjärta och hem. 

Så hade "i också vår älskade Ester Berg hos 
oss öfver julen: Vi, som förra året sett döden så 
nära och delat så mycket med hvarandra, kunde nu 
också al lullas te hjärta glädjas med hvarandra. Ja, 
Gud är god! 

Under den gångna hösten ha min 'man och iag 
kunnat vara i oafbruten verksamhet. Jag har kunnat 
besöka ganska många byar. Folket är snällt och 
vänligt, men det synes ofta stanna vid detta. Vi 
önska få se sorg ölver synden i deras hjärtan. 

En dag kommo två kvinnor till gästrummet. 
Den ena af' dem var mycket ledsen, emedan hennes 
man och son hade gått till provinsen Honan, hvar
ifrån de kommit, och sedan inte låtit höra af sig. 
Nu hade hon varit till templet och tillbedt afguden 
samt dragit tvänne lotter. På dessa stod skrifvet, 
att hennes man och son voro sjuka och ej kunde 
komma tillbaka. Jag tröstade henne med att alguden 
visste ej, hur det var med hennes anhöriga, och bad 
henne i stället anförtro sina bekymm er åt den sanne 
Guden. Jag sökte ock lära henne att bedja. Några 
dagar senare kom hon tillbaka, ilrig att lära mer, 
och sade : "Frun, nu vill jag inte längre tro på af
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gudar, ty min son har kommit hem och har inte 
varit sjuk." Jag gladdes i mitt hjärta och tänkte: 
HHär är en själ, som vi måste taga vara på." Så 
dröjde det, och hon kom ej mer. Bibelkvinnan var 
flera gånger ute för att söka reda på hennes bostad, 
men allt förgäfves. Slutligen fann hon den andra 
kvinnan och fick veta, att den hon sökte lämnat 
staden. Hon var en af de många, som jag hoppats 
få se helt komma öfver på Herrens sida, men som 
försvinner, rätt hvad det är. 

En gammal kvinna, som har anställning på la-men, 
kom en tid mycket flitigt hit. Det var riktigt rörande 
att se henne ibfand komma med små vackra rosor 
för att gifva mig. Hon föreföll så öppen dch emot
taglig för evangelium. Så blef hon borta. För ett 
par dagar sedan komma två kvinnor till gästrummet. 
Den ena hade ett syndigt lif bakom sig och 
hade under tre månader suttit fängslad på la-men. 
Hon omtalade, att. den olvannämnda gamla kvinnan 
vaktade de kvinnliga fångarna och mycket sällan 
kunde komma ut, men att hon hört.henne bedja till den 
sanne Guden. Hon sade ock, at! den gamla kvinnan 
hade varit opierökerska men ätit medicin lör att 
alvänja sig, att det var svårt lör henne att blilva 
helt belriad Irån begäret, och att när det kom, bru
kade hon ropa till Herren om hjälp. Det blel en 
sådan tröst för mig att höra, huru Herren verkar i 
hjärtana, äfven om vi förlora dem ur sikte. 

Vi behöfva hjälp till att bedja själarna ut ur 
mörkret fram till Kristus. . 

Ett såkert skydd. 
En japansk ämbetsman hade två små flickor, 

som voro ovanligt rädda al sig. En afton, då för 
tillfället inga tjänare voro hemma, ville han gärna få 
ett bref buret på posten men var så öfverhopad 
med arbete, att han icke själ! kunde gå. Högt ut
talade han sitt bekymmer och blef mycket öfver
raskad, då hans små flickor erbjödo sin tjänst. 

[ tanke att det kunde vara nyttigt för dem att 
försöka öfvervinna sin fruktan, lät han dem gå. Hand 
i hand vandrade de af. 

När de kommo tillbaka, betraktade fadern dem 
förvånad och frågade: "Nå, ha ni inte alls varit 
rädda?" IjNej, inte alls f4 

, blef svaret. uI missio
nens skola har vår lärare sagt oss, att vi alltid ha 
ett säkert skydd, om vi bedja Gud låta sina heliga 
änglar följa oss. Därför bådo vi Gud tillsammans, 
innan vi gingo. Och sedan voro vi inte alls rädda, 
ty vi visste, att den käre Guden följde oss med 
sina ögon och inte skulle tillåta, att ,något ondt 
hände oss." 

Fadern kunde icke komma ifrån de barnsliga 
orden. Den önskan uppstod inom honom at! lära 
känna denna religion, som gjort hans små flicko'r 
så frimodiga. Snart besökte han också d·eras lärare. 
Och nu är han själf en aUvarlig kristen, som känner 
sig trygg under sin slore Faders beskydd. 

Förändrad adress. 

Missionär och fru Rikard Anderssons adress är: 
Swedish Mission, Honan/u, Ho. N. China. (Icke, 

såsom i förra numret uppgafs, Mienchih). 

Redovisning 
för medel influtna till ~ Svenska Missionen i Kina > 

under februari månad 1916. 

Allmänna missionsmedel. 

N:o K,. O. 
21 5. Kollekt i N. Skärstad gm L. P. G., 

Siringe .. '" ........... . 75: 
216. H,'etlanda mfg, resebidrag 3°: 
21 7. UlJervacls mfg, resebidrag. 3: 
218. L. J., Hvetlanda 10: 
21 9. Rogslösa mig 10: 
220. C. S., St.hlm ... 100 : 
222. lO Offerkuverh från missions vänner i 

Markaryd ........... . .... ... . IS : 
225· Barnen i Skärfsta söndagsskola gm 

F. B. 14 : 10 
226. l. G. gm F. B. .. .............. .. I S; 


K. F. U, K:s cenlra\fliren. gm K. 

~'~i l A.... ~:l.l...~: ..~~~~l~~~t.l~d~~~cl~: 
227· 

l
I

Kinagruppen i K . F. U. K., Glbg" 

gm' ~. M. A. till A. Forssbergs uo · 

derhall ............. ...... 600:  1,200: 

228. E. n., Glbg, ~ Offerku"ert ~ ..~_.._ -  60: 
229· l Tackoffer till Herren rör jannori ) ... l : So 
23 I. A. L., Sundsvall 5: 
232· Lanna mfg, sparb.·medel . 20: 
233, Auklionsmedel 23/0 1915 frän sy förell . 

i EI;:enl:i.s gm P. A. 13. 106: 20 

234· ) Kaffe ~% 1915 ' gm d:o 10: 
235· Insan1ling vid samman komster gm d:o lO: 

236. »Offen at I. P- Il gm d:o .. .. l a: 
237· Gåfva afd:o gm d:o ......... . 13: 90 
238 . ln samling af E. P. gm <1:0 ....... .. . 4: 94 
239· insamling pl paslorsexp. gm d:o . 3: 36 
24°· F örskott. rester gm <1 :0 7: 50 
24 1. A. B. gm d :o ................. . 45: 
242. Syföreningeu i Furuögrund gm E. B. 20: 

243· Sparb.·medcl gm d :o . 10: 
248 . S. J., Ö reb ro ....... .. _" 25°: 
249- :oOfferkuvert, vid bönestund i O rebro 3: 35 
25°· K . A., ,Otre rlmve rt:. ... . 5: 
25 T. J\. A ., d:o ....... ... . .. .. .. . . .......... . I : 50 
25 2• >Ett tack.. ... ......... .. .......... .. 10: 

253· E. P., Sthlm, tiJI M. Rillgbergs underh. 5°: 
254· S . ). , Ö rebro. rab. Bo böc]{er ........ 9: ii 
25 7· , 13la nka pengar och ettöringar i Her· 

rens J esu vutsignade namn t af O. och 
H. K., Lund .... " ......... .. 19: 21 

259· Sv. Lara res mfg tHl D . Landins undc:rh. 100: 
2 60 . ' Offerkuverh, frlo Umel gm L. H. 13: 07 
262. L. L. m. fam ilj , N orderö,o .... .. .. .. .. 35: 

263. O. L. R yd, ~ Herre os tia» 10: 
26 4. Karlslunda sy föreoing ... .. . 5° : 
265. Sparb.·medel från Inoervik 18: 23 
266. ~Offerkuvert . fr10 d:o " .. 2: 25 
,67· H. V., Innervik .......... .. 5: 
268. Sparb..medel från Byske .. . 9: 20 
269. J. N .• Byske ........ .. .... .... . 4: 82 
2iO. ~Offerkuver tl frAu Slcelleflel 17: 10 
.2 7.2. A. E' J Viiddöbacl!::t. 5: 

Traniport 2"p8: 



•• •• ••• ••• •••••••• • •••• 

48 k l N A-M l s S J O N S '1' J D N J N G E N. 
' ...""'"......,...,._.."-". '"____ 	 ....' ...... ,,.,''".....,,.''''...__~~____'"·•.""""'......... ,.A .... ~ _ '." ........"""'""'''''''
~___'''''"."_''_.'""'_.~'".'''_~_'".'''''''"''V ..~,.. 	 ............ "'"'''''_~_'''''~,..., 


N:o 	 Kr. Ö. N:o 

Transport 2,4 t8 : 	 Trallsport 5,408 : 4i 
J. ~., Södertälje j lill M. Ringbergs 	 Särskilda ändamål : 

uoderhlH .. o •• • 

2i4· rosam!. vid förs.-arton i Klara IO/~. 22 l . Visby femöresförening till H. Linder, 
, 75. !'\\llösa söndagsskolbarn gm F. J., hjälp i evallgeli~ationsarbetet .... . . 

Gössäter ..... 12: 25 Upp. I' 5, 6, till missionsarbetet på 
276. Ä1E:ar~s s. friförsamling ................ . 10: syskonen Svensson~ station ......... 
27]. ÄlgarAs uogdomsföreo . • Senapskornet~ l O: M. F., Herrljunga, l'ab. l H. S. O.224· 
27 8. Sparb.-medel gm A . P" Älgaräs ..... . 5 , 	 och S. L., till kvinn!. !lem....... 12: 75 

279· 	 , Judas barn blefvo starka, emedan de 23°· Ouämnd, S-a.• till eVOl ngelisiverk. 

förlitade sil! på Herren, deras fåders samhel• ...... .... " ................. ,.
GuLl .• 2 Krön, 13: J8 .. 200: S. J., Örebro, till A. Berg, .. att anv. 

2S0. ,Taclwffen " ......... . 25 : efter godtfionaode . .. , ....... ...... . 5°0: 
282. ,Ett löfte åt Herren. , Ursvikeo ... . TO: 	 S. J., Örebro, till M , Ringberg .alt 
283. P. O.• Rogsta ........... . 10: 	 anv. hvar det bäst bellö{s . 
 25°: 
,84· , Ur sparbössan rrlo Säbp gm K. B, 246. S. J., Örebro, fö r Chang len·tien 200: 

TranAs .............................. . 12: 247. S. J., Ö rebro, fö r fm Kao .......... .. 75: 
'SS. Ljuogbergs mrg .. . ....................... . 5°: 256 . l. H., Sthlm, UU V. W esters lo:apeU 35: 

zS6. Åkers mfg ................................ . 25: 258. S. S., Sthlm, för Tjäders möteslokal 

,S7· nära Chiog-Ieo chen ................ ..
~O.fferktlvert' fr:tn K ristianstad gm 

A. G................ . 	 12: '94· i Senapskornet . , Slifsjö. för 1100 Kwei
288. Onä.mnd .......... . 	 ) . 5° ing och Kwan Yuien·ch"i........... . 120; 

289. N. B. S., L5mnbnlt, , tackoffer fOr V. " 10: O. S., för Tjäders möteslokal n.ll.ra 
29°· Ching-teo ehen ....................... . 30:Onämnd, Tranås, gm K. B. 20: 
291. En gammal missioDsväu i Styrestad... 25: 29i. L. S., MisterhultI till M. Pettersson 
2 9 2 • H. S., . Offerkuverb .............. . 5' anv. efter godtfio nande ....... 10;~att 
'93. ~Offerktl\'erh gm M. H .• Bjömö 4' 80 298• l . W ., Halmstad, till d:o ... 10: 
296. )Herrens de]" a f J. S. 15: 3°7· G. och E. L., Södertälje, flir bibel· 
299· Kristdala, . Iachoifen ...... . 5' kvinoan Djou Dasao ................ .. 20: 
300. E. R., Gistad ................ . ........... . [S: 310. , Herreos tionde . , för husköp i Kina 5.000: 


................... .
3° 1. K. T ., Norrköping 10: 3 11 . G. L , Orebro. för husköp i l shih ... 200: 
302, J. S., Haka.rp.,." ............ . 10: 3 I 2. l. F ., ti ll underh. a f evangelist 200: 
~03. 3 1 7. Lilla Svenska BarnL Exp., Jltpg., till ,Otferlmve rl . fr~D Vmd gm L. H. ID: 40 

Nya pengat· och andra pengar. ..... . 2 S: M. Petterssons slwla 
3°5· H. U" IOlferkuverl .. gm E. G., Sol- S. SI., Slhhn, tm M. Pettersson för 

lefteå ........... . 5' 65 barnhem .... , ................ . 100: 

3°4· l 

306. G;\fvOl" till Herren ... 	 15: 33°· Lilla Svenska Barnl. Exp.) }kpg., till 
30 S. I. L" Söuel·tälje 15: 50 M. P etterssons skola 9: 25 
3°9· '3: Hednavänne rca.s Allians för Loh-teh·Sparb,.metlel från Ersmark 
3'3, .Tac1wITen från E. G., Mölnual 25: t:l.O .. "" ••• , •• , •••.••..••••• ,., ••.•. ". 62: So 
3'4· M. N -I!•• tackoffen, till M. Petters-Tackoffer vid bi.belknrsen :1 .Libanon" 


Gtbg " ...... ....... ,,,. 30 5' sons barnhem ............. . 
 5°:
K ollekt i Örebro 20j, .... 125: 683 1 5. 	 343· P. B. H., för gossen Tu San-hsi 30: _ . 

3 16. lhetlanda llicilförening 27 0: 345· Skärstads N. ]ungfruRsrening till M. 
3 18. S. J'I Örebro, resebidrag 3°: 	 PettersSonS barnhem. . . ... ... ... ... . 5°: 


25 :3 19. 	 L. U" Sthlm, för A . Erikssons bibel
32 0 . ~Oit~r;~~~~~·..·· r~i~' Ö~~b~~ ........... . 12: 50 	 kvinna .... .. .......... .. 60: 
 i , '30: 6532 1. ,. Blinckretsens sparbössa . , Örebro .. . ' 3: 65 
322 . K. A .. sparb.·medel. . ............ . 7' 50 

32 3 . F: M., Slällbcrg 	 . Missionshemmen :55' 
32 4. Tcsta.mellt~lOedel efter aflidlla M. G. 

P., Gtbg 939' 49 255· M. J., GösslHer, rab. lL S. L., till Bar
3'5· Mhnstorps mfg 30: nens liem .. "...................... . 4' 

Sparb.-medel fr. IngcJs torp gm 1<'. M. 80: 261. H. L.. till Robcrtslund 20:3
3

26
2 7. 

. 
D:o Jr. Walleberga gm F. S. 3;, 27 J. S. A., Brodderud, rab. ~ H. S:· 6.: 

3'9· Octimnd gm M. J., Gössäler 10: lut Barnens Hem ........ I]: 12 
33 T. T. N., Gustafsberg, , årsafgi ft ~ 28 I. Onämnd, till tapetsel'ing po. Dulbo 
33 2 • L. N., Gustafsberg missiocshem ....... 50: 
333· Sltärfsta syförening .... 349. J. J., Uppsata, till Barnells H em IS: 102: 12 
334. Kollckt i G ryt g:r. A. L . .. . ......... .. 
 Snmma under febr. m1nad"'kr~~2,64 r :24

A . S. och A. A., Gryt ............. .. 

337· . Tac\.:offen ....... .. .... ...... . 200: 

33S. E. B., , Offerknverh ............ . ..... .. 


335· 

Med va rmt tack till hvarj e gifvare! 

339. ~\-r. F" d:o ............................ .. I : 25 

34°. F. F., d:o ......... ............... ....... . 3: 20 Så tacka VI dig nu, vål' Gud, och lofua ditt 

34 1. F. F., )eo Iitcn afbetalning_ 10: 

344. OnälDod, »eU litet tackoR'cr.t ........... . 	 härliga namn. 1 Krön, 29: 13. 

347. Vliooer i Köping gm A . H . 

34S. ] . J., Up p""la ..................... . JO: 


350 . G. P., Ä lgarls 5: 
3S I. Missions vän gm H. L. Älgarh .... .. 5' Visa tidningen tör edra vänner och 
35 2 • .Offerlmve rt. gm H . /1., Algar!s ..... . 2: 75 
353. Sanoa unguomsR>rening ......... . 3°: bekanta och uppmana dem att prenu

354. Eo dollar frå n .en ,'än till Kina mis

!iiODen . ........ :.~ ..,:..~~=c;=c3S'#SO~.....,S,408: 47 merera å densamma!
..~ 

Transport 5,408: 47 
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