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fiuru missionare17na bö17a förllå.lla si~ under 
fÖl1röljelsel1 oc11 trån~m&l. 

I clecel11bernUlllrd af » Chinese Record er », en 
missionstidn ing utgifven i Shanghai, förekommer en 
artikel af I-Tudson Taylor, j hvilken denne på upp
maning- från missionsfältet besvarar tvenne frågor, 
Jn.-ilka ej blott äro viktiga för missionärerna själfva 
utan ~,ifven af intresse för bvarje missionsvän, som 
delta,:;er i deras lidanden och svårigheter. D essa 
frågor voro särskildt framkallade i följd af de våkk 
gärningar, som förlidet ~lr beg-ingos mot missionen i 
Ch'en-tu- och Kuch'ellg-, samt lyda sa lunda: 

L I hvad mån tir det visligt alt i händelse af 
öfvervåld vädja till de europeiska sänd ebuden om 
hjälp eller upprättelse? _ 

II. Och om vi så göra, handla vi då i öfverens
st~iOlI11t'be med Guds uppenbarac\c vilja? 

l-Ivad den första fdgan angår, skri fver H uclson 
.Taylor, har jag g enom må ngå rig ed-aren Ilet funnit, 
att en sadan vädjan icke är någon god politik. Ofta 
vinnes d ~irOlecl ingenting eller sa föga, att man snart 
fl11ner, att det varit bättre, 0111 ingen vädjan blifvit 
gjord . Men om full upprättelse erhilles, hvacl bIir 
då verkan (braC? !'vlånne icke den, att oviljan mot 
missionären blir större, ju mera han fruktas, på samma 
gång som .~ltsikten för honom att vinna själar fijr
minskas? .-Uven de infödda kri stna blifva utsatta 
för l11era förföljelse. ._. 

- I en lefnadsteekning ärver Li l !ung-chang ;'!') 
skrifver en f. el. amerikansk minister: ,Det forhållan
det, att skaror af män och kvinnor skulle kOlllma 
(Jfver hafven och villigt fördraga mödor och svå rig
heter blott för Kinas väl, var något, som intet kine
siskt förstand, ej ens Li I-lung-chang:'l, kunde fatta. 
TIan trodde, att clct måste ligga något annat skäl 
bakom, och misstänkte alltid, att man mcd cvangelii 
förkunnelse äfven hade politiska syften, samt ansåg 
de hängifna män, som på vägar och stigar predikade 
Kristus, vara identiska med dem, som stormat Ta·ku·s 
fasten och påtvingat Kina opium.» - Måste icke då mis
sionärernas v~icljan till konsulerna särskilclt bland de högTe 
klasserna stärbl den trOll, att missionen likaväl som in
förandet al opium är ett politi:;kt fijretag, hvarmcc1man 
afser att underlätta utländska makters inkräktande af 
Kina? Och om den makt man vädjar till nödgas att 
för rättvisas erhållande sända kanonbätar och till och 
med hota med krig, ökas icke då missförståndet och 
förbittringen ? Dessutom är det icke visst, att hotel
ser ensamt skola vara tillräckliga; och 001 de ej göra 
verkan, utan en beskjutning af någon stad blifver 
följden, så måste skaror af stackars oomvända kine
ser, o~kyldiga till de våldsgärningar, öfvcr hvilka 
l11an klagade, störtas i en fruktansvärd evighet. Och 
dctta allt för att hämnas oförrätter mot Fridsfurstens 
tjänare! j\ilell det är ej nog d~irl11ed; de missionärer, 
som vist as för långt in i landet för att hinna blifvil. 
~ited,allacl e , sättas i fara och kOlllma kanske till och 
med att iJlifva mördade af det uppretade folket. Skulle 
sådana sorgliga tilldragelser inträffa , kunde vi då säga , 

*) Vice konung i Kina. 

att de kineser, som mördade dessa l11issionarer, vore 
Illera att tadla än dc, som förorsakat nedskjutandet 
af oskyldiga kineser? 

Ett annat skäl, hvarför vädjan till konsulerna är 
dälig politik, ä r d et, att öppn andet af nya stationer 
därigenom ytterligare för::ivaras, ty den kinesiska 
mandarinen måste alltid betrakta en utländings bo
sättande på platsen såsom en källa till faror. Intet 
godt, menar han, kan komma däraf, och han ser I 

utländingen en anledning till möjlig förlus t och ruin, 
äCven om han sj ~i1f vill göra allt, som ligger i hans 
makt, för att visa godhet mot I11ission~ire!l. Svå rig
heter kunna uppstå, i hvilka mandarinen antingen 
måste taga parti för främlingen och stöta s ig med de 
högre klasserna. eller ock blifva anklagad hos sina 
öfverorclnacle och d!! se sig tvingad att l11uta dem 
eller ock förlora sin ställning. Om däl'före en man
darin kan utestänga oss, må man ej undra på , om 
detta synes honom vara det bästa sättet alt gå till väga. 

Och låtom oss vidare sc, hvacl verkan denna 
vädjan har på de infödda kristna. Lära vi dem ej 
härigenom att mera förtr östa pä l11änni::ikor än på 
Gud? Vi söka att i v [u- unde rvisning· inskärpa tro på 
Gud, men iiro icke trangmålen juS!. ett tillfälle att i 
praktiken ti llämpa denna sanning ? _-\1' det icke llvarje 
miss i on ~irs errarenhe t, att de svå ri g heter, som han 
möter med bön och tålamod, sbrka de nyol11viindas 
tro mera än många må naders undervisning·? Det synes 
mig äfven vara skäl att i förbigående på minna om 
den fara, son1 redan nu finnes, n;imligcn att personer 
sluta sig till oss utan någon sann religiös bevekelse
grund blott för större politisk säkerhet : en ofta före
kommande källa till svaghct. 

Vända vi oss nll till dcn lå ngt viktigare frågan 
0111 hvad skriften lar i denna sak, så lämnas vi ej i 
någon ovisshet eLirol11. Vår Fr;ilsarcs lif, lidande och 
död äro utförligt upptecknade, och han säger oss, 
att såsom hans Fader sande honom, så sänder han 
oss. Och på det vi icke skullc tro, att lidandet till
kom Herren ensam, hafva vi aposteln Petri uttryck
liga vittnesbörd, att Kristus har lidit för oss och läm
nat oss en föresyn, på det att I skullen efterfölja Iltllls 
fotspår, som , »när han blef smädad icke smädade 
igen». Men vi hafva ieke endast hans föredöme utan 
äfven hans tydlig-a befallning. I sin bergspredikan 
gifver han oss det nya förbundets lag. »l hafven 
hört, att det är sagd t : öga för öga, tand för tand» 
- med andra ord, begär och crhåll rättvisa och be
hö rig bestraCtning. - dVlen jag säger eder, att I 
icke skolen motstå den som är ond; utan 0111 någon 
slår dig på det hög ra kindbenet, så vänd honom ock 
det andra till; och om någon vill gå till rätta med 
dig och taga din lif klädnad från dig), - icke: tvista 
med honom, men - »Iåt honom få manteln med; 
»och 0111 någon tvingar dig en mil, så gå två med 
honom ». "Älsken edra ovänner, välsignen dem, som 
förbanna edcr, gören väl mot dem, som hata cder, 
och bedjen för dem, som försmäda och förfölja eder, 
på det att I skolen vara eder Faders barn , som är 
i himmelen ,; - handlande såsom han;· den förstfödde 
bland många bröder, gjorde. Om vi söka att få dem 
straffade, som förorätta oss, hvad synnerligt göra vi 
clå? "Göra ickc äfven publikanerna sammalunda ?» 
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Då han utsände sina lärjungar, förberedde han 
dem på de faror och förfoljelser de skulle möta och 
sade till dem: »Lärjungen är icke äfver Mästaren och 
icke heller tjänaren öfver sin herre. » )} Frukta icke 
för dem som döda kroppen. ') »Den som icke tager 
sitt kors och följer efter mig, han är mig icke värd. » 
Jag vädjar till hvarje kristen, om icke vår Frälsares 
befallning: )} Varen kloka såsom ormarna och men
lösa såsom dufvorna >l bestäI11Clt förbjuder såväl bäran
det som bruket af eldvapen eller andra mordvapen 
till sjiiljjorsvar ,: och om det ej är meningen att an
vända dem, så är det en lögn att hota därmed; att 
nyttja dem vore icke att vara harmlösa såsom duf
vorna, Förbjuder då icke samma regel, att man väd
jar till krigsfartyg? 

Den Helige Ande lär oss mycket tydligt genom 
aposteln Petrus i hans första bref hvad som är ka
rakteren af "år trefaldiga kallelse, nämligen: 

I. Att göra godt, 
2. Att lida därför och 
3. Att bära lidandet med tålamod. 
All den undervisnig, som aposteln i denna sak 

ger oss, är mycket kraftigt betonad och väl \'ärd att 
noga begrundas; se särskilclt kap. 2: 19-23; 3= J3 - 18; 
4: 12, 13, 16 och 19, Vår Frälsare ville icke till
låt?_ Petrus att försvara honom, utan öfverlämnade 
det åt den som rätt dömer. Vi äro befallda att 
vandra i hans fotspår, och samma beskydd är till
räckligt för oss. 

Vår ställning' är mycket bättre än apostlarnes 
var, då de första gången mottogo missionsuppdraget. 
Han, S0111 förbereder dem på farorna, inledde sin 
sista befallning med de orden: » l\Iig är gifvcn all 
makt i himmelen och på jorden ». » Gå n fördenskull ut» 
- - » Och se, jag är med eder alla dagar intill 
världens ände, » Intet upplopp äger rum utan hans 
tillstädjelse; ingen förföljelse utan hans kontroll. Han 
kan begagna regeringens inblandning eller uppväcka 
åt oss hj~ilpare bland hedningarna eller oberoende 
häraf rädda oss genom skickelser, hvilka vi ej kunna t 
uttänka, 

,fillräcklig är hans arm allena, 
Och v3rt försvar iir visst.. 

Vi äro . på säker mark, då vi med aposteln 
Paulus kunna säga: »Ty fastän vi vandra i köttet, 
strida vi dock icke efter köttet. Ty våra stridsvapen 
äro icke köttsliga. » 

Då det forna Israel förtröstade på Herren, voro 
de trygga; men när de sökte hjälp hos de angrän
sande folken, kommo de på skam. I Es. 30 och 
31 kapitel se vi hvad Gud sade till Israel, då de 
sökte hjälp från Egypten och icke förtröstade på ho
nom allena. iVI å det blifva vår lott att ärfva den i 
Jeremias 17: 7, S utlofvade välsignelsen: »Välsignad 
är den man, som förlitar sig på Herren, och hvilkens 
tillit Herren är. Och han är lik ett träd, planteradt 
vid vatten, och som utsträcker sina rötter till en 
bäck, och som icke förskräckes, när hetta kommer, 
och hvars löf blifver grönt, och som, när ett år af 
vattubrist kommer, icke sörjer eller upphär att bära 
frukt. » 

Huru skola vi då handla under tider af trång
mål och faror? Vi hafva aposteln Pauli exempel, då 

han underrättar öfversten på platsen om en hotande 
fara, Ap, G. 23: 17; och vi hafva därför befogenhet 
att hos de lokala myndigheterna söka välvillig hjälp, 
i den mån vi kunna tillförsäkra oss den, Vi hafva 
vidare samme apostels föredöme, då han vid tre olika 
tillfällen åberopar sig på sitt romerska medborgar· 
skap, nämligen: l) I Filippi för att bevisa, att han 
hade blifvit olagligt straffad, Ap. G. 16: 37; 2) I 
Jerusalem för att hindra att han skulle blifva orättvist 
gisslad, Ap , G. 22: 25; 3) I Ceserea för att skydda 
sitt lif genom att vädja till kejsaren, Ap. G , 25: 
10; men icke vid något af dessa tillfällen begär 
aposteln, att hans förföljare skola straffas. Om vi 
ej lyckas tillförsäkra oss den kinesiske mandarinens 
välvilliga hjälp och beskydd, så harva vi likväl Gud 
att lita på och kunna påräkna hans nåd att sätta oss 
i stånd till att bära lwad helst han tillstädjer att möta 
oss, vetande att »allt samverkar till det bästa för 
dem, som älska Gud». 

Vi hafva mycket att tacka för, ty utan att vi 
göra någon vädjan till de europeiska makterna, gif. 
ves det mycket som underlättar Kinas evangelisation. 
När apostlame begynte sin mission, så var det långt 
ifrån att de ägde styrelsens beskydd och bistånd, 
utan tvärt om mötte dem dess förbud, och de blefvo 
befallda att alldeles icke tala eller lära i Jesu namn, 
Ap. G. 4: 18, Men de tänkte icke, att detta tvin
gade dem vare sig till att fly el,ler att tiga; Mästarens 
uppdrag var för dem allena bestämmande och måste 
utföras, hvad det an målte kosta, "Om clet är rätt 
inför Gud att höra eder mer än Gud, därom mån I 
döma; ty vi kunna icke förtiga hvad vi hafva sett 
och hört. » I stället för att tiga bådo de särskild t 
om frimodighet att tala ordet och blefvo äfven ut
rustade att med stor kraft afgifva vittnesbördet. 

Stefani och aposteln Jakobs martyrdöd samt för
följelsen mot församlingen genom Saullls, föranledde 
icke apostlarne att clraga sig tillbaka eller att upp
höra med sitt arbete. De kunde blifva dödade, och 
icke få blefvo det, men döden betydde för dem him
melen, då däremot den för de ofrälsta betydde för
tappelse. Fåren blefvo förskingrade, men herdarne 
bevisade genom att våga sina lif för hjorden, att de 
ej voro några 1egoherdar. 

Så långt Hudson Taylor; vi vilja endast härtill 
foga aposteln Pauli ord till församlingen i Filippi: 
»Så vidt vi lllI hafva kommit, låtom oss vandra efter 
såmma regel och hafva sall/lIla Sillll('». 

IIpilensl\a. fvlissionens i Kina." uppl\on;tst 
och utilecl\Iin~. 

III. 

Efter sex månaders vistelse vid språkskolan i 
Ganking, där Gud i så rikt mått väbig'nat Folke och 
ordnat allt så väl för hans framtida arbete i Kina, 
bröt han upp därifrån. Det var sent på kv~illen den 
[2 okt. l887, som han i sällskap med sin kamrat 
mr Russel afreste till Shanghai för att sedan därifrån 



S I ./\1 l Af S L A iV D. 3 r 

fortsätta färden till Shansi, till det fält, som blifvit honom 
anvisadt. På båten gafs det honom tilrfälle att samtala 
med Rere kineser, som voro intresserade af främling
arne. En man ifrån H unan ville veta afsikt en med 
deras ankomst till Kina, hvem som bekostade deras 
vistelse där och om de voro en främmande rege

Fredl'i ka Hallin. 

rings sändebud eller ej . »Jag var lycklig nog», be
r~ittar Folke, »att ffi honom att förstå, att det var 
lydnad för vå r himmelske Konungs bud, som för
mådde oss att lämna fosterland, släkt och vänner, 
för~indra dräkt, språk och seder och offra vår tid och 
våra krafter för att fijrl1lå andra att emottaga elen 
Frälsare, som frälsat oss. Han syntes vara mycket 
intresserad » . 

En man ifrån Hupeh framkastade den frågan: 
»Antag, att edra medel taga s lut, det återstode eder 
då ej annat än att svälta ihjäl! » Han var själf familj e
fader, och Folke gaf honom (n motfråg a. »Antag, 
att eder son hungrade, hvad skulle ni då göra, skulle 
ni lå ta honom dö af hunger?» »Naturligtvis ej », sva
rade mannen. "Nå vä!», fortsatte Folke, »tror ni cHi, 
att vår himmelske Fader skulle lå ta sina barn dö af 
brist på kläder och föda ?" Bilden tilltalade hans hjärta . 

Efter ett par dagars resa ankommo Folke och 
Russel till Shanghai. Hvilken förändring att komma 
från en trång och smutsig kinesisk stad till denna 
praktfulla västerländska stad i yttersta östern . De 
många stora, ståtliga (tngarna på floden, de breda, 
jämna gatorna, de höga, rikt ornamenterade husen 
och de europeiska modedräkterna - det var som att 
komma i en annan värld . 

Vistelsen här blef emellertid helt kort. Redan 
påföljande dag sedan kinesisk pass uttagits och öfrig a 
förberedelser, nödvändig,L för elen kommande vistelsen 
i det inre af landet, blifvit gjorda, fortsattes resan med 
ångaren »I-Iaiting», som skulle föra dem till Tientsin. 
Vilda stormar rasa ofta på östra kusten, och då de 
skulle in i Pechiliviken, tycktes en den vilclaste storm 
trotsa alla försök att gå framåt, och först efter en 
natts .och en dags plågsam resa nådde de mynningen 
af Fel-ho Roden, vid hvilken Tientsin ~i r beläget. På 
denna plats blefvo Folke och hans kamrat v~inligt in

bjudna af en missionär 1'ierson, tillhörande Boston
missionen, att stanna i hans hus, och dellne broder 
lämnade dem en ovärderlig hjälp vid förhyrning af 
båt till Paoting-fu och utväxling af mynt..i.'i.fven hade 
de g lädjen att sammanträffa med andra Herrens tjänare. 

Efler 8 dagars resa anlände de till stadelI 1'ao
ting-fu. Också där fingo de erfara Herrens sä rskilda 
omvårdnad . Folke berattar därom: »Samma vänliga 
bemötande och hjälp, som kom oss till de l i Tientsin 
genom mr L'ie rson, få vi här röna af D:r i\Ierrit. När 
han sporde, att vi anländt, kom han själf ned till 
båten för att inbjuda oss till sitt hem. Här omhul· 
dades vi på bästa sätt. D:r M. är en vannhjältad 
kristell. Vi bedja tillsammans och hafva verklig en 
saliga stunder ln"ed Herren. Vi måste stanna öfver 
till måndagen, enär vå ra mulåsnor, som skola bära 
vå ra saker, ej ännu anländt. Så bär Herren oss dag' 
för dag. O : huru Ijuflig t att få kasta alla omsorger 
på honom. » 

Den I nov. bröto de upp från Paoting·fu, och 
den r 2 i samma ma nad ankommo de efter en an
strängande resa till Tai-yen-fu, hufvudstaclen i Shansi, 
hvarest de bl efvo mycket hjärtligt emottagna af D:r 
Edwards, Orr Ewing' och Studd . På denna plats fingo 
de en välbehöRig bvila, IlVarefter de fOlt salte brckn, 
numera ej allena, utan i sällskap med mr 13ag nal, 
C. r. i\I:s superintendent, öfver Shansi t ill Ping-yang· 
fu, dit de anl~inde den 26 okt. Under denna färd 
tedde sig utomordentliga naturscenerier för deras ögon, 
och stundom kände de sig hänförda af den utomor
dentliga anblicken. Folke skrifver på tal härom: »Jag 
hade väntat ll1ig mycket af denna resa, och jag miss
r~iknade mig ej. Provinsen S hansi har en den härli· 
gaste natur. Vi passerade väldiga slätter, vattnade 
af tusentals bcrgströJl1mar, rika på täcka löfdungar 
och välodlacle fält. Vid horisonten gåfvo de skyhöga 

A. Bllh ne. 

bel gen en h;införande anbli ck. Vi voro snai't innc 
lllidt ibland dcs::;a berg och stego a llt hög re och högre 
ända till snögränsen, för alt atcr necbtiga till en ännu 
täckare dal. Utefter denna väg- Ii nnes en hel mäng d 
blomstrande för sa mlingar, till stor del frukt af infödda 
bröders \-crksal1lhet. Jag behöfver ej siiga, att vi 
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rö nte ett det hjärtligaste välkol11l11ande af de<sa dyra 
infödda kris tna, 

r en stad vid namn 1-Ioh ,cl1eo arbeta tV.1 norska 
systrar i fö renin g med C. J. iV1. Vi stannade en half 
dag \'id d enna station; jag var for vån ad ä fver att se, 
hul'u fridfullt dessa systrar Icfva ensamma i en hed
ni sk stad, En lit e n för"al11 lin g a f 40 m edlemmar had e 
samlat sig omkrin g d em, och det var e n glädje alt 
höra lofså ngen till Jesu ära än frå n en p lat s och än 
från en annan, Dagen cbrcCter a nkomm o vi till Hung
tun g , centralpunkten fö r elen stora skörden fö r Guds 
rike under si"tD åren, }) 

FllåI1 missionsfältet 

Fran den å rsk(lnl'cre il~ l'ii ra ll1 i5S ioil ii l'~r höllo ' i dec , 
I ,' l) 5 j Cin,ch 'cng för att rådpliiga om verksamheten p!'t ar 
betsfi'i ltet, hCJllsii ndc de nän-arandc fö ljande hiiIsning, som vi 
tro skola g lädja miss iol1sviinnern n: 

" T nckcn He rre n, ty, han ii I' god , och hans nåd va ra r 
cl- innerligen ~ S'l "iige I !errcns fiirlossade, 11I' ilka han har 
förlossat ifr,ln fiendens hand, oc h hvi lka han har !'i.i rsillllla t 
ifran l:indcl'I1:l, fl-[ln ,_ister "ch fl';tll l'iistcr, från n0rr och 
1'1':111 sö,ler", Ps , 107: I 3, 

Innan I'i skiljas, efter alt i fy ra d;tgal' Ip fvLl va rit I"ö r
samlade till konf~rcn; kiin na I' i etl bellOl" ar alt till e,lc r, 
iilskaclc bröde r, siinda en kiirkkcns och frid ens hiils nillg , 
Ui ngt il"r~n att eder t intresse uncler de :l!' d r m ission c,'\ i
ste rat aJ'ta gi t, förn imma vi alt del i stället tilltagit. .. 

lliir riir tacka vi in ll\:r1igcn Herren och bcclja eder ..' a ra 
fön 'i,,:ade ~\J \1 allas I'ar varm a kiirkk ti ll I' ,ir missiun i sin 
hclhet och till l1\'ar och en af eder cnsk iklt. 

Vi h8fva dessa dagar s[tsom aldrig fö rut fiil'\1 ummi t, 
med hl' il ka starka h,lnd vi hiirut c iiro I'ö rcnade , och nu då 
vi Iwar och en gå alt <lnyo u pptaga arbele! på l-ara olika 
riilt, I'ilja I'i af eder u tbcdj8 oss myckcn rörhö n till lIpp !')' I
lande t af de hcli~a beslut I' i u nder dcnnn konferens fa ttnt. 

De n rikliga ~I'iil s i gnc lsc vi under I,'il!- snll~m anvaro erfarit 
ti!lskri l\'a l-i till sto r del c,lra förböncr, 

Edra i tron och kiirleken för Kinas friiIsning arbctancle 
syskon 
1:.'1'11: lidl AII//(l Folke, L. 1-1. Li1ll/cr, 
A,~,'"IIs/ Rr!',), E li/dia SalldiJn;,", 
/1.",-/ odl All/W Fli,llIIc, ,h-idll I")'/z, 
J, Zi'l'dli!' Ii , S(Ia'IIC ,','(ll/dlll'/g, .f/m!'il.: o(Ii Eli11/1If Tiddr!', 
D{~,I(I ' {Jdl 11'."!7(!'I Rt'I ;,l!>c~", j ;i,('t!ril.:ll jla!!i", A I/IIIl J17I/ZtJlI, 
Cilll I 'i'cdril.: lJ/UII/, F bb17 .Bl/n'II, 

Cin-ch'eng, Sha nsi, Kina den 20:,!e dec, 1895, 

I-Iai -cheo , .\nnancbg jul l895, 

~\ lskac!c syskon i Herren ~ 

" Dock skall töckne t icke s tanna öfl'c r ,Iet land, 11l'ar
ö(\'er de t I'arit hopträngdt. " Es, 9: l , 

V flra hj~il'tan fröjdades, då vi i går läs te detta lö rte, 
En ljus oeh hilrlig tid äl' i nnna lkande, pris ske Gud! 

I1litt s ista brer vnr ifr ~lIl Cllill/g -tii:/l, 1,-i11 jag minnas , 
.I slutet af sept. liim nade vi g rottorna diiruppe, i\ li n man 

res tc till Hai-cheo rö r ajt iorJningstii lla vår t li1! a. hem, Jag 
s tan nade en vecka i O in-ch'cng och packade dra saker och 
for sedan ut på en m indre missio nsresa til! byar na , l mcd io 
af okt. följde jag mCcl till d r nya station , De första da
garne bod de jag hos en fatt ig änka mcd fyra fader- och 
moderlösa barn barn, Dcn älds te gossen är 14 år och tj ~i

nar hos FreJrika Hall in , De and ra tre barnen iiro hos I"ar
modern, V i bodde alla i ett gemensamt rum, familjen s allt 
i allom, ::\Iin bädd var skild från dc ci fr igas genom ett 
mycket stort skap, så att j ag ku nde. I'ara helt ogcl1l: rad , 
men mcd sö mnen ble f dnek föga hevändt, ty dcn kii ra 
gum man låg o~h sjöng- och bad s,lk l;l för s ig sj iilf heia 
na tten, Jag tro r, att hon skall varn med i den lorprisancic 
skal'an i himlcn en dag, 

Utngt inna n reparn tioncrna 1'01'0 fullbordadc, !lyttade 
jag ö fver till vtlrt hus, ::\Iin ä!skade Hcnrik och jag måste 
dela \' cdc rviirdigheterna , lI lyeket tå lam od erfo rdras blo tt för 
att se arbeta rn as l:l ngsamma rörelser och hur dc gång pit 
g~ ng s it ta IlC ,! och röka s in tobakspip a, och då därtill kom
mer, at! dc försöka bcJraga till höge r och vä nster, fuska 
hiir oc h fuska där m, 111" m , m" Sfl gäller det a lt cj bli 
modlli~ Ol: h ge hoppe t förloradt. Ijt !'!',,/! har hulpit oss 
igenom , iira I':lre han s namn ~ 

Den gFl rd I' i hebo bIef fiird ig !'iiI' !l era I-eekor sda n, 
Kapellet och miinllens motUlg'n in gsrum pit ös tra gå rdc n oeh 
u thusen ptl viistra fa l-ara l ill nilsta I' [u', om Hel'ren då ~cr 
mCcic l ntt full l1o r,la det påhegy nta arbe tet. F, I), håll as 
mötena i et t al' vårn rum, Il iir ii I' nu siirdcles fridl'u llt och 
lugnt efter allt ste l, och br[l k, \ ' å r lill;L hydda g liinscr S<l 
11I-it i solskenet. hl'itlil11l11ad sum elen ii r ula n och innnn , 
J ilg bede r och tl'ur , alt m[lnga hill' måtte finna J esus och 
med hono l11 a ll t. 

LJ;I"lig8n ko J1l l1\_1 besöka nde rör a tt se hur utliinc!ing 
arnc harl'a dd , och I'i fil dft lillfdlk a lt ta l;t med (k m 0 111 

(kras sji'ilars frälsnin g , l\\;\nga ~jul(a hiilsn p?l oss, och 
andra g[l I' i till , och Ikra bland dem ha vi ge nom Gud~ 

nåd I'ittt va ra till hjii!p, Jag tiinkcr diil'l'id s:i rski k lt på cn 
s tackars kl'in nn, som hart cn förfiir li g viirk i den ena tum
men och som iinnu iiI' under dr behan dling, Då hOIl först 
kom hit , fa nns ej det ringaste kö tt k var pi, ha lfva. örrc 
delen af fingret. Nu iiI' den förut ka la benstumpen näs tan 
öfl'crvu ,'\cn mcd fri skt köt t. I-len-e n begagnar siikert dcnna 
sjukdom som ett nådemedel. Kl'innnn beder numera till den 
sanne Guden, och han har lofl'at höra de ratti ges trii ngtnn 
oc h de eländes ropande , 

I söndags den 22 :dra började jag en li ten söndags
skola , Enelast 5 bnrn voro niil'l'arandc, men j ag hoppas 
!lera kom m a ni'ista gång , De rar"- små 1'01'0 rikligt upp
miirksal1\ilHl och liiraktiga, likas;[ mödrarna, S0111 su tto bak0111 
c!ICI11 och s kulle hiira på, fnstiin dc emellanå t ej kunde lett "
bli att svara oeh siiga encr hl'ad S0111 sades , AU a \'01'0 
högeligen intrcsserade, då j ag om tnlade en berii ttelse ur 
Sannings l'ittn et , 

Sn;lrt ä r den kii ra julhögtiden öfl'cr , \ ':11' första i eget 
hem. J ulen 18'.) + 1'01'0 I' i stad,:!a på resa up p från kustcn , 
\'j ha haft det så lj uIlig t dessn dagar, J ulafton tid igt på 
morgonen sade Henrik: d-lilma, nu ga l' jag ut att hugga en 
j ulgran , » Jag trodde knappt mina öron, ::\Ien o m en stun.:! 
kO ll1 verkligen tnin Illan henl 111 CI..! n:1grn pr~iktjga cypress 
kvistar på axeln , Den biista af dem ulvaides och placerades 
i en vid blomkruka, Huru kiirt de t va r att iin en gång fil k läda 
en ju lgra n! Och I'i hade både Iju ~, Iju shft ilare, gli tter och 
flaggor, skänk ta a f en iilskatl moder i gamla Sve rige, På 
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kvällen bÖljade dr lille pu-ts'" lycka-son, att elda i s:de:l, 
diir ju lottan skulle hållas. Detta tillg ick Sil, att triikol stap
lades upp i en jiirngryta och antändes. Endast några fit 
personer l-o ro inbjudna till ottesången, och sång blef det 
fastän icke särdeles melod isk. Henrik läste och t:-dade om 
Jesu födelse, och diit'på tackade vi Gud för hans outsiigliga 
gåfl-a. Ti ll s is t bjödo vi d ra I-änner på nötter, konfekt 
och te. 

l morse reste min man till K'li-u h för att hos mr Kay 
få litet mera inblick i opiu masylverksamheten . Bedjen för 
oss härute i de t mö rka Kina, och länken dä n 'id siirskild t på 
at! Herrens ord må hafva fram gång och prisad t varda . Vi iiro 
blott två ait fö rkunn a evangelium i denna stora stad , och 
i många , många städer finnes ieke en enda frid ens bud
biira re. _\lskade vä nner, låt oss !,,'ar o(h l'1I gö ra hvad vi 
/;1I11111l, medan I'i !ta/ra tid. Katten kommer, då i J/g-m verka 
kall. Vi lefva blott m gång. Har du allz-ar/t:ft tänk t där
på? ;.; u farväl! I ä ren alla hjärtligt hälsade från eeler i Jes us 
älskande syster .!-:lillJw 7)'dder. 

Gin-ch' cng d. 27 dec . 189 5. 

Det skall säkert glädj a I'iinnerna a tt höra, de t nu en 
ordnad predikol'erksamhet grundlagts i ncrc bya r hiir omkri ng 
på srl sät t, att vissa söndagar i månaden bestäm ts för IlI'arje 
by, då någon hiirifrån kommer dit, och dc troende, 50111 

fInnas på ifrågavarande plats, ha fva då förberedt och inbjudit 
I,änner och grann:!r a tt komma och delt aga i guds tj iinsten. 
Så sm;'lI1ingom skola vi söka ordna det så , a tt hl'aljo sön 
dag g udstj änst håll es på för de troe nde cen tra lt belägna 
pla tser. Därige nom sko la naturligtvis de krafter, som fin 
nas i försam li ngen, komma i am'ändning, på sa mma gå ng 
S0111 må nga få evangelium, och å t folk medvetandet gifves 
intryck af söndagens helgd, Detta senare är så myel{et nöd
viindigare, som nu den l :sta och I 5 :de i 11I'alje månad, 
d. v, s. månens ny oeh nedan, iiro sLirskildt afsedda för 
ii IIbedjan a f gudarna , fas tän j u detta icke hindrar arbetets fort
siit tande. Vi konll11a nat urligtvis alt l' i-1 dra resor i d istrik
tet söka ord na dessa så, att vi på samma gå ng leda guds
tjiinsterna på vissa af de förut bestämda platserna. 

Häl' I' id södra gatan hoppas vi kunna kort eftcr kine
siska nyilret öppna en Kosskola, och vi kunna påriiknH ett 
gans l<n goel t elel'·an tal genast. Herren välsig ne detta försö k 
at t upp fos tra barn, ocl1 siirskildt troen,le föriilJrars, i tu kt 
och Herren s förm a nin g, till l11iin, som sedan kll nna spri da 
cI'angelii dllu kt omkring sig och, hefri ade från så mycken 
fördom och vidskepelse som elj est vidlLUer kineser, I'i ttn a 
om Gud. 

Allt ii I' lug nt och god t hiir; befolkni ngen viinlig som 
vanligt. I~y ktena om resn ingen viisterut tyckas ej alls oroa 
nIIgan hiir, utan a lla tiinka som 1·li skia: " "MC blott fred i 
mina dagar" och i min landsiinda. Upploppen i S·'·ch 'tl cn 
och mor,lcn i I'u-kien tycka!; cj heller hafva gjort några 
djupare intryck, och vi IlJrva ej kunnat först fl, a lt någo n 
vill följa dessa exempel härstädes . Tl'iirt o m äro alla a rtiga 
och tillm ötesgående sam t lyssna beredl'ilJ ig t I' id dra "open 
ai r " möten, 0111 de t bjudes på något, å tm instone me,lelm å tt igt 
tillt:dande . De nes ta :dliira rnc hi.ir i staden hafva hört förr, 
och diir f, ;r gii ller ,Id att kl iida om sina ta nka r emellanå t 
för att bibt!hålla intresse t. 

Ciul .h·t t/r ik BlfJIJI. 

Cin-ch 'cng den 2 8 ,Iec . i S l) 5. 

Blom och jag blc l\'o mycket tillfrdsstii llda med ställ
ningen i Honan. Vi hoppas snar t blifl'a i tillfiillc alt ordna 
verksam heten diir . Vi siitta stort I'ärde på a tt äga en så 
god viin i Ch i, ty genom hans bemedl ing ku nna \'i fin na 
inträde till nera platser. Deri. viktigas te är nog Honan·fu, 
som är siite för prefekten. Under honom lyda 10 distrikt 
med hl':! r sin stad. Vi söka få fa st fot i en af dessa, 
"Singa n-hs ien" , 70 Ii eller 3 1/2 mil fl'ån Honan-fu. Det 
bl ir nog jiimförelsevis lätt att dä rifrån \'illna inträde i Ho
nan-fu. Folket I'ar mycket \' iinligt mot oss och bad oss 
sta nna kvar. 

0, den som hadc ett par duktiga bröder för detta 
distrikt! 

Dct va r mycket kallt att rcsa, och min pä ls, som jag 
köpte för resa n, kom \'äl ti ll pass. På bortl'ägen blef jag 
sparkad a f en mulåsna på mitt ena kn ä och måste nöja 
mig med att va ra half kry mpli ng under resan. 

Till konferensen kom jag cn dag för se nt till följ d af 
ishinder i Gula noden. Aug. Berg var dock här och lcdde 
möte na. Vi hade en mycket trenig konferens, nästan som 
Cll familjcsammanlwmst. Det råder stor end räk t cmelian 
oss alla, och är jag därför tacksam. En'k Fdkl'. 

Tong-cheo·fu den 30 dec. L895. 

En gåfl'a af Gud hafl'a I'i i dr infödde iiira re och 
hans hustru , et t iirevördigt ga mmalt par, so m för n:'lgot år 
Seda n bÖlj ade lyssna till eva ngelium. De bo hos oss, och 
om någon s tår på 1' lI r s ida, så göra cW de . S;l vidt vi förstå 
vilj a cle tro på O-Ch tjäna Herren. YW Jesus sjiilf i de n~ 
få blifva en kra ft till seger örver synden. Att de känna oc h 
erfara styrkan af satans makt här, bevisar ett yttra nde af 
gumman. Hon sade: "De onda andarne hafva alla bli fl'it 
u tdrifna från dsterlandet , oeh nu har hcla hopen komm it 
hit fö r at! fördä rfva oss " . Den kära gumman känncr ej 
mcr till I'ästerl:!ndet, än lwad hon ser för sina ögon. Gifve 
(·Ien·cn oss nåd att vara lefvande brcf för dir omgifning, 
särskildt för d rt hu.sfolk, som scr och g ifver akt på a ll a 
våra handlingar. 

I dag .:Iå vi voro ute, möttc VI cn ga mm al g umm a 
u tanför elt tempel. Vi frågade hennc, "om hon iitit ", och 
hon inbj öd oss så sitta ned cn stund i hennes bostad 
templet. Hon och en iild re kvinna bo dill' och " t,pina gu
darna" , som dc sade, Tjiinstcn bcstar i a lt morgon och 
afton bränna rökelse framför afgllLiabildcrna sa mt läs:! bönc
for111uliiren , iirl'ens?1 att taga e111 0t hesökande, 50111 kom ma 
fii r att tillbedja dessa g lIdar af sten och lera. Vi sutto cn 
s tu n,1 diir inne hos g U111m orna, och de heriitta,1c för oss 
0111 viiridens skapelse enligt ki nesernas föres tällni ng. Ett och 
a;ll1at lik nade elen bibliska skapclsehis torien . 111cn sil slutade 
dc t mcd a tt ,. ···.nang", j u\'(~ l gudcll, tillsnt 'te andra mindre 
g u,iar och ga f till 11I'ar och cn af dcssa ell I' iss ma kt ijl\'e r 
111änsklig hetcn, h arför de maste vördas och tjänas , Ptl så 
s~ tt tj iina iifven kineserlla den s tore Guden geno m dessa 
mindre, mcnade vara I'ii llnel· . Stack~lrs snii lla ga mla in'in
nor! Dct iiI' cj hi tt att mcd ens lå t:! al la ga mla föresläl l
ni nga r fara . Vi bu do dem komma hem till u~s, dil de 
sku lle ['[I liigl igt , hvi lkct de också lofl'ade. 

En siirski ld ki ls ni'lg till a lla kiinJa viil1l1er fdn edcr 
t illgifna 



34 S l lV J 1)[ S L /l iV D. 
----~ - ..... .....-. ...... - -------..-....- - --~--"- - - ...-. ."....  ,~ 

I-shi den ~I) ,ke. l ö95 . 

Vi hafva fortfarande !ll ~l1 ga hesö kande, siii'skildt miin. 
()fta ktCva I'i besö ka nde dagen l;lJlg, (\<';;1 om siindag"rnc 
kO lll ma ej få. l Jag "al' "il! elt ~ O · Ull miin niirv:lI'il ll ,ic 
"id ,'å rt miitc fi;rutom n!lgra k\' innor. Dc suttv stilla och 
mycket uppmärksilmma hela ti,len utom en enda. 0, alt 
Herrens ord måtte få tränga ned i deras I/jär/all l Bland 
del11 50111 ko 111 111 a ii ro n:\gra, h" ilka ganska regelhundet he
sijka ,-å ra sammankomster o..:h sy nas särski!.:lt in tresscrndc. 
Hur Iiingta vi e.i, atl dcssn mrt hlif\'a frii1s ta : 

Efter gLldstjiins tc ns slu t gil en del af åhö l'a rne hem, 
andra åter stiga in i gästruil\mcl fiir att "idare lala 0111 

IW~hl dc haf':a hört så ,iii S()111 om h"arjchan,la andra sa
kel'. r\ågon SO I11 under predikan tyckt si;.; fatta och rörst~l 

elct sagda riktig t "iil brukar Jo. iblu nd taga till ordet o..:h 
för dc andra föl'kl ara och u tli"igga hl'ad han hört. Dct iir 
riktigt in tressa nt "tt höra pil, och roligt ntt se de t ordet 
blif"it förståd t. 

Vi "ilja prisa och up~'hii.ia HelTe!1 för all lIa ns niid 
mol oss och för hans stora kiil'kk, dt;n oUlgrundliga. 

Ti'f"!"J" .)·,rll';l)o:<.;,. 

nrS!"J" A/i//fF i Fu ·choll· sk ri f"cr i el1 <.!ngelsk tid, 
ni ng, att må nga inllytclserik.1 kineser genom det sista 
kriget "akn Jt ti ll ins ikt ()Ill, att inl.: t unnat iin "iistc!"iiindsk 
bildning och uppf,)str.1n kan ri id,b deras nation. Vi kristna 
m~\ste lära dcm. atl Hen'en Jesu I(risti rcligion iiI' den enda 
grunden till hvarje SJn Jl förh ä ttring. Engelsk,kinesiska 
skolor af a lla slag ,iro nu mera besökta, utöf"a vidsträcktare 
inllytande och iil'o föremål för stÖrre intresse än nflgonsin 
förr. Begåf"ade unga miin och k'l innor uppfostras at t in, 
taga nyttigJ oeh inllytelseri ka s tiillninga r i samhiiIlet. :\'l<1. nga 
som utgii tt ur skolorna "isa sig ,'al"1\ du gl iga arbetare. 

1893 hade paslor i\liner 11"1' Iwardagsskolor, I S '!4 
sn' och nu el! III!//dJ"a med tillsammans omkt'i ng 3,()(J0 
ele,'cr. Inom de sista sex månaderna hafva minst ~ ,(JO(J 

barn för första g~ngen kommit under kristligt inl1 y tandc. Dcssa 
liisa nu dagligen kristliga h~icker och sjunga ~ltldliga så ngcr. 

)i~lgra at' pastor :\Iiners hiist:! skolor hållas i f. ,\. ar, 
gudatempel. I-h-ares t fÖI'ut undcr generationer afgudar 
dvrl,ats. tillbedes nu den cllJe sanne Gudcn, bibeln l;iscs 
o~h Si~nss?tngcr sjungas. Pastor Plum b, SOill nyligen in
"igde ett heclniskt tempel till Guds tjiinst, säger, att den 
tid iiI' niil'a, då dussinta ls afguclatempcl på detta siitt skola 
fÖrl'ancllas . Begiirail om skolors öppnande har ingil tt fl'~11 

mer än 30 olika platser, mcn ej kunnat d krkommas af brist 
p~1. medel. I olika fall h[lI' folket uppm anats a tt sjiilfl'a 
söka unde rhålla skolor, till dess framclelcs penningeunderstöd 
möjligen skulle kunna erh rdlas . :'\är sådant sedermera 
lämnades, hade skolol"l1a redan p;1 gft! t i sex månader. 

[-[,'al"je cle,', som ej är a lltf"ör fattig, få r lä mna ett 
litet bidrag till skolornas underhåll, och på detta siitt be· 
täckas :20 proc. af kostnaden; för det öJ'riga bero dc helt 
och hållet nI' Gud och h:1ns barns frIkostighet. I början 
af niista [t r hoppas :\lincl' erhålla lört" Olll un derhilli rör 
~O(J skolor, .i iilll t 100 nera ii n de nu be lliltliga . 

F rån r\"[l Zcc"lIld beriittas om ett röra nde afsked mellan 
cn moder \le'h hennes son, ~)asto r \V. i\'la leo lm , ill'ilken skulle 
resa till Kina som missiuniir. illoc\crn hade uncler en Iitng tid 
frukiat för skilsmiissan. Emcllertid fick hon erfara, huru 
sant löftesordet är: "Som din dag iiI', så skall ,lin kraft 
ock \"ara". Ilon hel'iittar sjiiiI' hiil'om till C. L :\1. , i Iwars 
tjänst so nen utgick. " Jag mås te omtala fiir der, huru 
underhart HelTen uppe höll mig vid afskcdet rr~'in min so n. 
Ehuru jng u Pf'rikti.~l ta..:kaJc (;ll(l för den höga [ira n att 
få ,'ara moder till et t hiingil\'c( Kristi sänclcbud bland hd, 
ninga l"il a, !Järva,le jag lil,viil \'id tanken på sjiilJ'va alskedct. 
Åter och ftter sökte jag hj ä lp hos Herren !'ör att erhålla 
hehöl1ig styrka tiLl både kwpp och själ. Tili min fi)r l"tt ning 
och gliidj e fann ja" , alt, elå jag gaf min son [tt honom, so m 
gil\'it sig själf ut för mig, min Gud mer iin ,' eclergällde mig 
för den gj orda uppoffringen , uppfyllande mig med sig själf. 
0, Iwad dct iiI' godt fFt g(l till Guel i sorgens timme, han 
,"äl signa r oss med . in g lii cije, han gi f,'cr sig sjiilf. Han 
kan icke gi fv n mern, oeh han vill icke gifva mindrc. 

All hugsvalelses GlI,1 hugsvalade mig så Ijulligt, at! 
jag i stiillet för att l ri s la ut i hiiftig gr[tt, då tFtget kom 
fiir alt föra min son bort ifrån milj, leende kun,k skåda 
il1 i hans a nsikte och siiga: Gud viilsig ne dig, min iiIskling. 
C;ud "are me,1 dig, tills vi mötas igcn . Han s"aracle mej 
sa mnla 01'-1. I fans fader faita,h; ha n' hand , i det vi åtskil
c1c~, siig:iI1dc: "Var trofast inti ll döden ". Så viftade "i far, 
\'iil till dr mycket älskade son och äro nu skilda från ho, 
nom, tills Jesus kOlllmer. 

.fIII 'l!al1sorrd. 

i\led till ii mjlnin g på så,b na tröga kristna, som anse', 
att de med h,1nsy n till den y ttre missio nen kunna handla 
helt och hå llet eftcr eget godtlinnan~le, anför missioniiI' 
GenähI' (af Rhenska ;V[issio nii rsiillskapet): Dom. 5: 23. "r<';r· 
banncn :\[cros, s:\c!e I-Ien'ens iingel , förbannen dom som 
diir bo, att de ickc kommo Herren till hjiilp, Herre n till 
hjälp med dc tappre!" samt omtalar, ntt han uti en gammal 
bok fu nn it följ ande frågor och SIrar på detta bibelord. 

J-!l-<'! m befallde att för banna i\[eros; Herrens ängel. 
Hvad hadc i\Icros gjorti Ingen ting. 
['II'arför blir han cUl förbannad? Emedan han ingcnting 

hade gjort. 
l'lvad sku lle Mcros hafva gj ort: KOlllmit Herren till hj älp. 
[(uncle då Ilerrcn icke Iyelws utan i\kros: Herren 

lyckades utan i\[eros. 
Hade Hcrren eLI gjort n?tgon förlust genom :\[eros för, 

sUlllmelse? Ncj, men :\!el'os hade gjort det. 
Skall elå :\[eros blif,'a förbannad för detta? Ja , och 

det svar iigen. 
Ar det rätt, att en man förbannas för att han ingen, 

ting gjort' Ja, då han kunde haf,'a g.iort någo t. 
J-1I'em säger detta: Herrens ängel, oeh ~crren sj~dr 

siigc r ut i Lule I~: 4 i: "Den tjänaren, som har ,'etat sin 
herres vilja och icke beredt sig , ej heller gjort efter hans 
vilja, han skall straffas mcd många slag." 

Stockholm, P. P:dlllquists Akticbol;If,"S Boktryckeri, 1890. 

http:uppf,)str.1n
http:up~'hii.ia


-----

inims Lan 

MSSioosblad ror Svenska Missionen i Kina. 


"Si, dessa skola komma fjärran från, och si, några ifrån norr och ifrån hafyel 
andra ifrån Sinims land (l\ina)." €s. 49: 12. 
"Slora äro fjerrens verk, värda alt begrundas af alla, som hafva lusl i dem". 

ps. 111: 2. 

, Svenska Missionen i Kina ' , Stockholm, 
Allm. Telefon S I 56. 
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.fh·ar odl l'II ejtfr SOIl/ 11<7/l n/I i sitt II/ärla, icke IIIcd 
olllsl eller l?! Idill,i{.' T)' Glid älskar 1'11 ,glad gifl.'lU·t· . jJiICII 
GNt! dr mdldig atl Idta IlII nåd 1ft'cr/loda till eder, på lid 
alt [ IIli allt II/ ,}n alltid 11I!!i'll nog Odl 1fZ'C1jliida Iii! alll 
godt Z'l'rk . :] Kor. 9: i, 8 . 

Svenska M,issionen l\ina 
fi rar 

instun.:lande Kristi himmelfiircisdag sin g:de årsfest i Kyr
kan \'id Floragatan. 

Kl. 11 f. m. 

I. Inl edning af orJfÖrandell. 
II. Ut,hag ur årsberä ttel sen a f sekreteraren. 

III. Föred rGg af pastor Teocior Lindhagen. 
IV. ?llissioniirs Gfskiljning. 

1(1. 6 c. m. 

\-. f öredrag af kapten H. Dillner. 
'-I. Dito af redak tör C. Bobel·g. 

Silng på f. m. oeh e. 111. af herr Joh. Hectengren. 

Den amerikanska upplagan af "Chinas ;Vlillions » skrif
\'cr: ...-\ldrig är \'art lof hjiirtligare, iin då \'j få gåf\'or fd.n 
kristna l,ineser i :\mcrika för att am'ändas bland deras 
lanJsmän i Kina. F:i1 sadan gåf\'a kom oss tillhanda i dag 
från en kinesisk sön,lagsskola i Ohio . Det val' SO dollars: 
oeh den ledsaga,les af följande meddelande: "Kineserna 
bedja mig siiga c,icl': a tt de äro mycket glada fa sända 
denna gåf\'a och hoppas, att den skall uträtta mycket godt 
i deras land". Deras Eirare tilliiggcr vidare: "Vi glädja oss 
mycket, at t denna höst få siin,ia hem till Kina en af de 

kristna kinesernG . Ha n har under 11 år gått i sl.:olan 
och unJer i år lefva! som en st&n.:iaktig kristen. I-lan re
SCI' hem på egen bekostnad och hoppas att kunna i sin 
egen fiidcrn cby Llppr~itta en liten hGildel att därmed försörja 
sig själf, sin fader, moder och hustru ." 
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r.htad haJ:! man att möta i I(ina? 
Af Hessie Neweombe, en af mutyrerna i K lI -ch'ellg. 

När du reser ut tifl Kina, hvad väntar du väl 
då att därstädes möta? Må Guds Helige Ande gifva 
mig ett såd an t svar på denna fråga, al t mera viss 
trosbön må däraf framkallas hos dem, hvilka äro nöd
sakade att stanna hemma, och att vi, som utgå till 
Kina, föranledas att eftertrakta en djupare död från 
det eg-na jaget och ett fullare dop af Kristi kärlek 
genom den Helige Andes kraft. 

Jag antager, att hos många, som läsa ofvanstå
ende fråga, skola tankarna genast vända sig till de 
yttre och synliga svårigheter vi hafva att öfvervinna 
- smutsen och obekvämligheten, den egendomliga, 
till utseendet så vämjeliga föda vi måste förtära, det 
förakt och åtlöje vi oftR utsattas för, medvetandet af 
att vi vistas på en slumrande vulkan, hvilken, om 
Gud tillbakadroge sin hämmande hand, när som helst 
kunde brvta ut och fördärfva oss alla. Detta dela vi 
dock lik~ med köpmannen eller den resande i all
mänhet. Men h vad har missionären j ust i denna sin 
egenskap att möta) 

Du kan sammanfatta allt i tvenne ord: Gud och 
dj äfvulen. Låt mig först tala 0111 den sistnämnde. 

Du har att möta djafvulen själf. Du har näm
ligen vågat att angripa själfva hufvudtästet, där 
han utan medtäflare regerat tusentals år, och snart 
skall du också få förnimma hans närvaro och kraft 
sasom aldrig tillförne i ditt kristna hemland. Han 
skall därvid uppträda, icke blott på ett försvarande 
utan äfven på ett angripande sätt och genast rikta 
hufvudanfallet mot dig sjalf, vetande, att 0111 det lyc
kas honom att försätta dig ur stridbart skick, så har 
han vunnit sitt syftemål. Hans första och förnämsta 
bemödande går därför ut på att afbryta din hjärte
gemenskap med Gud, hvadan han. försöker att så ute
slutande upptaga dig med studier och arbete, att så 
ringa tid S0111 möjligt må återstå för bön och upp
byggelse. Därpå vill han ll\'iska i ditt öra - kanske 
till och med genom ett Guds barns mun - att det 
är alldeles omöjligt att med öfveransträngda nerver 
och fysisk svaghet blifva bevarad från häftighet och 
otålighet, en nödvändig följd af klimatet. Och huru 
skall han icke glädjas, om det lyckas honom att få 
dig att tro denna lögn: Gud har sagt: .Jag vill be
vara dig », men du skall icke blifva bevarad. 

Afven försöker han tillbakahålla dig från att gripa 
in i den hetaste striden. )\.r du bosatt i någon hamn
stad, skan han sträfva att oroa dig med det s. k. 
sällskapslifvet5 fordringar. O, att apostelns allvarliga 
varningsord måtte ljuda in i allas våra hjärtan! »Ingen, 
som gör krigstjänst, invecklar sig i näringsbestyr, på 
det han må täcka's den, som antagit honom till krigs
tjänst.» 2 Tim. 2: 4. Hvarhelst vi än äro, om vid 
kusten eller i det inre af landet, så hviskar han stän
digt: »Devare dig Gud , Herre! » l\Iatt. 16: 22. Det 
kostar för mycket att så förlora ditt anseende, att in
taga en slafs plats, och därtill en stackars kinesi sk slafs. 
Ja, satan vet så väl af egen bitter erfarenhet, att det 
står honom alltför dyrt att tillåta nagon att sålunda 
utan motstånd efterfölja Mästarens fotspår. Du skall 

också hafva att möta all fiendens förslagenhet för att 
locka åter i fördärfvet dem, som blifvit lösgjorda ur 
hans nät. Du skall se dina kristna medbröder och 
systrar falskt anklagade, frestade och pröfvade på 
tusende sätt. Du skal ,1 få bevittna den fruktansvärda, 
kampen mellan ljus och mörker; vill du bevisa dig 
som en sann kristen, måite du till och med själf del
taga i striden. Hvem är svag, Oell jag är icke svag? 
Hvem förföres, och jag brinner ick('~ Hvilken är väl 
då bekväm för allt detta? 

Slutligen, medan du är ställd ansikte mot ansikte 
med djäfvulen, måste dit stå in/iiI' Gud; förr eller se
nare skall du nämligen finna, om du ej är nog lyck
lig att redan hafva insett det. att dit icke är tillräck
lig. :VIen den store <fag är» är en växel in blanco, 
passande för hvarje ditt behof. 

Ingenting i denna förtviflade kamp har djupare 
inpräglat sig uti mitt sinne än min egen totalt hjälp
lösa belägenhet. 

Jag har stundom sett en förvånansvärd själfbe
härskning-, hvilken blifvit del af ens natur, full ständigt 
rubbas under allvarsamma feberanfall. Och så kom
mer åter en tid af ytterlig ensamhet. lVlänskliga stöd , 
på hvilka du litat, äro dig undanryckta. Kanske hotar 
någon afskräckande sdrighet, som du känner dig oför
mögen att möta . Vid sadana till fällen beror allt på 
huruvida vi göra bruk af innebörden i de ord, hvilka 
vi så lätt utala: "Jag tror på Gud Fader allsmäktig»_ 
Huru tackar jag icke nu Gud för dc tider af ensam
het, då jag pröfvat, hvad jag så ofta förut sjungit: 

~ iVlin Jesu s Kri st, min l-Ierre Gud ~ 
I)u ensam är mig nog ". 

Och huru prisar jag honom ej . för de berg af 
svårigheter, hvilka tvungit mig att helt hvila på hans 
löften, som aldrig svika . Var Gud har bevarat och 
bevarar och skall i fortsättningen bevara oss. 

iVIen har jag nu väl uppdragit skuggorna för 
mörka? O, lätom oss icke rygga tillbaka för dem! 
De g-öra blott gemenskapen med Kristus på ett mera 
dyrbart sätt verklig. Och i ett sådant lif gifves en 
glädje, ja, en glädje för djup att uttryckas i ord, en 
glädje besläktad med den i himmelen öfver en syn
dare, som sig bättrar. Framför allt består densam
ma i tillfredsställelsen i att glädja Jesu hjärta samt i 
seendet framåt mot skördetidens glädje, när vi skola 
slåcIa konungen i hans prakt och då han, därför att 
hmls själ har arbetat, skall se och mättas. 

för öfrigt, mina bröder, blifven starke i Fierren och i hans stark
hets makt. Jkläden eder hela Guds va»enrustning, på de! J mån 
kunna stå emot djäfvulens ränker. ty vi hafva icke strid mot blod 
och kött, utan mot herradö men, mot väld igheter, mol världshärskarna i 
delta mörker, mot ondskans andemakt~r i himlarymderna. tagen där
för hela Guds vapenrustning, al l J man kunna motstå i den onda 
dagen, allti ng väl uträtta och b\ifva beståndande. Slån därför omgjorda
de kring edra länder med san ning och klädde i rättjärdighetens pansar 
och skodde om fötterna med fride ns eyangelii fä rdighet. Jämte allt 
detta tagen trons sköld, med hvil ken J skolen kun na utsläcka alla elen 
ondes glödande pilar. €f. 6: lö--16. 
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August Berg med fru_ 

~issionens i i\ina ll uppl\Oll1st 
och utilecl\ling. 

IV. 

I Ping-iang-fu skulle Folke och hans kamrat slå 
sig ned någon tid, och denna stad blef en utgångs
punkt för Folkes verksamhet uncler ett år, eller från 
den 26 nov. 1887 till i dec. 1888. Ej långt efter 
hans ankomst dit anmäldes inför därvarande pastor, 
att förföljelse utbrutit i en af byarna utom staden. 
Församlingen där hade heller nästan ingen vård och un
dervisning, utan Vilr lämnad åt sig själf under en dia
kons ledning-. Folke delgaf då pastorn sin afsikt att 
om möjligt flytta ut till den
na by och verka bland fol
ket där ett par månader. 
Och denne gjorde ingen in
vändning däremot. Så snart 
Folkes afsikt blef bekant för 
dessa kristna, sände de en 
man till staden för att hälsa 
honom välkommen såsom de
ras pastor. De hade äfven 
ställt i ordning ett litet rum 
för honom, och de förklarade 
sig villiga att underhålla ho
nom. 

Folke begaf sig dit och 
började arbetet på fullt all
var. Tidigt på morgnarne 
kommo bröderna till honom, 
och de hade bibelläsning, bön 
och sång tillsamman s. För
middagarna användes till be
sök ide kringliggande byarna. 
På kväilarna hade de böne
möten , läsning och säng, dtl 
Folke undervisade dem, som 
kommo, i ordet. 

Förmånen att på detta 
sätt få lefva midt ibland fol
ket och därigenom lära kän
na dem skattade Folke högt. 
De kristna yoro äfven myc
ket varmhjärtade och bemötte 
honom med innerlig kärlek, de buro honom fram i 
sina böner på ett sa hjärtligt sätt, att han riktigt kän
de, att deras kärlek var af r~itta slaget. j',Iidt i natten 
väcktes han af deras bön och sång. 

Herren välsignade i rikt m;ltt verksambeten, och 
Folke å sin sida kände sig innerligt förenad med dessa 
bröder, enligt hvad han själf berättar: »Herren har 
gifvit mig glädjen~, säger han, »att se dessa kara 
kristna tillväxa i naden, och vi sammanväxa allt mera 
i kärleken. De blifva så dyrbara för mitt hjärta, at t 
jag känner det svårt att skiljas från dem så snart. 
De försöka på allt sätt att bereda mig glädje och 
vederkvickelse och äro på det högsta rädda om min 
person. Så blef jag en dag vid ett besök vid en 
marknadsplats borta längre än vanligt. De hade då 
ej ro att invänta min hemkomst, utan tvenne af brö

derna gingo att söka reda på mig. Mitt kära värd
folk bereder mig stor glädje genom sitt stilla, åt Her
ren hangirna lif. 

» I den yttre verksamheten har jag under den 
sista månaden haft stor anledning till tack och lof_ 
De kära bröderna öppnade här en anstalt för opium
rökare. Vi hafva haft ganska många under vår vård 
på denna korta tid, och Herren har välsignat verk
samheten. Fyra haf\-a atervändt hem fria från begä
ret att röka, och den första patienten stannade kvar 
såsom kock åt de öfriga. Två af dessa harva bekänt 
sig tro på Herren Jesus. 

_\fven fick Folke se en kvinna kasta bort sina 
afgudar och bekänna sin tro pa Jesus. En aftälling 
blef ock återförd till frälsaren _ 

I början af febr. måste 
han emellertid lämna dessa 
sina nya vänner och begifva 
sig in till staden för att vid
taga förberedelser för sitt 
framtida arbete. Under den 
n~irmast följande tiden be
sökte han -dem om sönda
garna. Från denna tid bör
Jade l-olke företaga undersök
ningsresor i olika riktningar 
för att lära känna förh ål lan
dena. Han besbkte många 
städer, köpingar och byar. 
Till en början voro dessa 
resor korta l-e, men efter hand 
utsträcktes de allt längre och 
längre. Det var på en så
dan resa han i maj 1888 för
s ta gå ngen kom till "tin
ch 'eng. Det var då Folkc.s 
mening att välja Pu-cheo-fu 
till medelpunkt för sitt ar
bete, och ban utsträckte där
för nu sin resa äfven till den
na stad, till Haicheooch flera 
andra städer. Han återvände 
därefter till Ping-iang-fu. I 
aug: finna vi honom åter 
sät ta ut på resa med Singan, 
hufvucl;;taden i Shensi, som 
mal. Dit hade han öfver 40 

sv. mil. Denna gång reste han icke allena, utan i 
sällsk,lp med mr Evan, agent för Brittiska och utländ
ska bibelsäl lskapet. Singan är en millionstad, och där 
var mycket att göra. De predikade och spridde trak
tater. Efter en månad reste mr Evan och lämnade 
Folke ensam, men denne fortsatte arbetet. Hans böc
ker fingo god åtgång. Alla klasser, från den ringe 
landtl11annen till den lärde ämbetsmannen, köpte böcker. 
En afton kom en herre i silkesdräkt och bad att få 
se på en bok. Han köpte den och flera tiH. Ofta 
kommo de, som köpt böcker, tillbaka och köpte flera. 
Somliga sade: "Jesus är goel. och andra frågade hvem 
Jesus var. 

Liksom i Singan önskade Folke att k\1nna upp
rätta en opiumasyl i Dei-nan, en annan stad i Shensi, 
som han rest igenom på väg till Singan. Som han 
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behöfde hjälp och råd angående arbetet, återvände 
han i början af nov. till Ping-iang-fu. Därifrån reste 
han till Hong-tong för att sammanträffa med pastor 
Hsi, som samlat mycken erfarenhet angående verk
samhet med opillmasyler_ I början af dec. anlände 
Folke till t'in-ch'eng_ Det var hans tanke då, att 
han endast skulle stanna dä r öfver vintern, men H er
ren hade annorlunda bestämt. Från denna plats, som 
skulle blifva Svenska mis~ionens i Kina l.ufvudstation, 
åtminstone för den närmaste framtiden, skref Folke 
den I I dec. 1888: »Som jag just anländt hit och ge
nom brödernas välvilliga hjälp nätt och jamt hunnit 
i ordning, vill jag ej llU vidröra ställningen här. En 
infödd broder har lItöfvat en förberedande verksam
het genom en opillmasyl. Som jag al' elen första eu
ropeiska missionär, som bosatt sig här, fi.:- det natur
ligt, att jag fått mottaga en mängd besökande. Hela 
skaror komma också och sitta från morgon till kväll 
hos mig, lära att läsa, sjunga etc. Kär jag skrifver 
detta, sitta ej mindre än fyra omkring bordet ; en 
sjunger, och de öfriga läsa i bibeln och andra böcker. 
Jag kan ej säga, huru det gläder mitt hj~lrta att hafva 
dem här, om mitt bref också därigenom blir rätt 
osammanhängande, och jag är viss om, att mina brö
der och systrar därhemma afven tanka det samma . 
Genom Herrens nåd hafva vi här fått en station med 
en kär infödd broder att hjälpa mig i arbetet. " 

Samma höst öppnades därjämte tre utstationer. 

F17ål1 missionsrfu:ltet 

l-shi den 8 jan. 1896. 

Kära syskon i Herren ~ 

Där rasa ej de onda mer, och där hafva de trötta hvila. 
)iu måste jag riktigt göra allvar af a tt skrif\-a, jag 

har drcjt så länge därmed. Herren är i går och i dag den 
sam me; han är en mäktig borg. Han bevarar oss i fr id, 
medan sa tan raSar omkring oss. O, så stormigt det är i 
\-ärlden! Just som vi kom mo till I-shi, tingo \'i höra om 
det förfiirliga mordet i Fu-[den, och uppror tycktes ligga i 
luften, öfver a[1t var det oroligt. Herren hjälpte oss då och 
gaf oss godt mod, ja, vi tingo erfara trofastheten af detta 
löfte: »Som din dag iiI', så skall din kraft ock vara.» 

Oroligheterna i Fll-kien äro nu st illade och de !lesta 
af mördarna afrättade. Afven i Si-ch'uen är allt stilla och 
lugnt. Det är mycket intressant att höra om den härliga 
utgång, som saken i Si-chu'en fick. En kommission, be
stående af amerikaner och engelsmän, reste fran Pe-king 
till nämnda provins för att anställa undersökningar angå
ende oroligheternas uppkomst. 'Vå ra syskon i Singan (Shensi) 
hafva • berättat oss om kommissionens ankomst dit. J\led
lemmarna buros i stora bärstolar, sådana so m mandarinerna 
bruka, och eskorterades af tjugu bedpnade sol dater ; fem 
vagnar la$tade med proviant följde_ Ina lles voro de 100 
man. De togo in hos den högste ämbetsmannen i provin
sens hufvudstad. Kommissionen spisade middag med missionä
rerna (skandina\-er från _'\merika) i Singan. De gåf\-o 2 5 dol
lars till missionen. Som vicekonungen i Si-ch'uen be fanns vara 

llpphofsman till oroligheterna där, begärde England hos kine
siska regeringen, at t han skulle afsättas . Kina svarade nej. Te
legra m kom, att England fordrade \-icekonllngens afsättande in
om 14 dagar, i annat fall skulle andra mått och steg tagas. Då 
betogs Kina af rädsla och afsatte genast dcekonllngen sam t där
jämte 13 mandariner. Kejserliga proklamationer af sträng
aste slag sändes till Si-ch·uen. Den nuvarande \-icckonungen 
förständ igades att till det y ttersta hjälpa oss och skydda utiän
dingarna samt se' till, att ald ri g något sådant å ter:lpprepades. 
Den afsatte vicekonungen dömdes a tt ur sin egen ticka ut
bctalrr stora penningsummor ti.ll återuppbyggande af de för
störda stationerna. J\lissionärtrna, lwilkas hus ble f\'o öde
lagda, hal\-a under tiden bott i »råtihusel». Deras sta tion er 
skola uppbyggas och restaureras, så att de blifva mycket 
biittre än dc voro t'öre förödelsen. :\är stationerna blifva fiir
diga, sko[a missioniirerna pa det vänligaste inbjuJas at t 
återviinda till sina llem, och en stor fest skall hallas för 
dem. Detta ii I' resultatet af Si-c hllenaffärcn. _-\f Herren är 
detta skedt , han ledet' alit till det bästa, lofvadt \-a re haas 
namn ~ 

i\luhammedanerna hå lla ånnu på at! kriga i Kan-sull. 
Stora härar af soldater titga dit. ;\[uhammedanel'l1a hafva där 
en hä r på !lera tusen man. Stora skaror af kineser gå öf
\-er ti ll ciem_ l Shensi, vår g rannprovins, iiI' folket ifrigt 
sysselsat t med att reparera stadsm urarna och uppbygga tornen 
på dem. De \'änta sig en \-iil,iig kamp me,i muhammeda
nerna. Hiir i Shansi är det stilla iinnu. "'luhamme,ianern,t 
kunna ej så [ätt komma öfver hit för Gula noden, som 
skiljer Shensi oc h Shansi. Flera af missioniirerna i Shensi 
hafva blifvit tillsagda att IiimIla sina stationer. 

}lr Hast, vå r superintendent , har nyligen af1agt ett be
sök hos uSS. På digcn hit mötte han en skara soldater, 
som tågade till Kan-suh. De voro mycket vänliga mot ho
nom och omtalade, att eJ~ varit med i kriget mot Ja pan. 
Sårade hade de blifvit sända till Tientsin, diir de vardades 
på bästa sätt af utliinctingarna. Af\-en hade de fått höra om 
Gud och J esus. J\'[en , til lade de, huru kände de dem' De \-01'0 

engelsmän, 'och Jesus Var från Bet[ehem. 
Som en stor orsak till tack och lof till Gud vill jag 

berätta något h\-ad Herren u nder sista tiden gjort här i 
I-shi. För fyra m!\nader sedan fan ns icke en eneJa familj, 
som ville öppna si na dörrar för oss. Så småningom bör
jade kvinnorna komma, ej för att höra om liiran, utan att 
se oss och h\'lld vi möjligen kUllde hal\-a, som de ej iigde. 
Vi voro så glada åt lwarje besök och hoppades, att de 
skulle bjuda oss igen, men nej, ingenting sådant hördes af. 
Till slut sade \'i: "t\u hal\-en I sett vårt hem och huru \-i 
hafva det, också vi tYCka, att det skulle vara .ro[igt att se 
edra hem." Då sade en af kvinllorna, att vi \-01'0 välkomna 
till henne, men ursäktade sig med att hon hade så smut
sigt i sitt hem, hon hade nämligen ej gjort rent sedan hon 
blef gift. Vi sade henne då, att det var hög tieJ pa att hon 
gjorde det nu, hvarpå hon s\-arade : »Det hinner jag icke, 
förrän barnen bli stora.» 

Så snart \-i få tt inträde i ett hem, fattade !lera mod 
till sig och bjödo oss komma och undervisa dem. l\"u hafva 
vi ej mindre än tio hem, dit vi äro hjärtligt välkomna och 
där vi få undervisa dem om Jesus. Den , som vi tro är 
mest intresserad, är en mandarinfru. Hon har begärt att 
erhålla undervisning hvarje dag, och hon beder äfven till 
Jesus. Hon blef så glad en dag, då vi sade henne, att Gud 
hör hennes bön, då hon sitter på sin »ka ng» (bädd) och 
beder till honom, och att hon således icke behöfver gå nå
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gonstädes för att blifva bönhörd. Hon är nämligen ofärdig, 
nästan lam. 

j\'{andarinen själf kommer o ft a hit och samtalar med 
Teodor om läran. I söndags var han också här i gudstjäns
ten. II,1en han säger, att han icke Iwn blif,'a oml'änci för 
den ställnings skull, som han innehar. Acl<, bedjen Herren 
särsk ildt för dessa ~ 

På sö ndagarna kommer så mycket folk till gudstj äns
ten, att vårt lilla kapeil icke kan r.vmma alla. HI-at'je kviill 
samlas ock en ganska stor skara. Kära I'än ner, bedjen , att 
orde t må falla i god jord i mångas hjärtan och bära frukt 
till evigt lif. Snart komm er skördetiden. :\Iå tte I'i då fa 
komma med jubel och bära många kärfl-ar ! 

Edert lyckliga siindebud i S inims land 
Eli/elia SaIIdIJCJ/[. 

T'ong-cheo-fu d. 23 jan. 1896. 

Dyre missions l-änner ~ 

"Och jag kände mig stark i samma mån Herrens, mi n 
Guds, hand var öfver mig." Esra 7: 2 8. 

Tacksa m för et t nytt tillfälle a tt få meddela mig med 
eder, dyre \'än ner, \'iII j ag då förs t sända eder ofvan an
förda ord ur di r gemensamma förrådskammare. Var rätta 
styrl<a sitter ju ej i muskler och senor utan i hjärtats rätta 
förhållande till Gud . Därför segrade den kroppsligt svage 
Paulus och stupade den viildige Goliat och si - i samma 
mån Guds hand iiI' öfver oss, uppfyllas vi med anden, 
lefva i barnslig t förhållande med Jesus, och i sam ma 
mån skola vi rik ligen öfl-ervi nna. Och jag vet, att vi här
ute och I därhemma. hafva börjat detta [lret med ll1 ,l nga 
förböner för hvarand ra, ja, kanske ock tacksägelser, ehuru 
vi härute äro, så tycka d , vär,ia så litet af det slaget. 
Vi se hvad so m simiie uträttas så stort och 11I'ad som giirts 
så ringa . O, de skriande behofven efter arbetare' Jag håller 
nu på att till ryggalägga mitt 6: te år i Kina, oeh , lofl-ad 
vare Gud, jag vill ej hellre vara på någo n annan plats, iin 
dii r jag iir. Taeksam mot Herren för 11I-ad jag fåt t lära, 
fi nner jag mer oc h mer, huru myekct som återstår. Sp rå
ket, huru viktigt det än är, är dock ej allt. Nej , att kunna 
läsa personernas karakterer oc h att kunna lämpa sitt um
gä nge med dem därefter, det är fullt ut li ka viktigt. H[ir
uti fela vi nog a lla. V i riittframme, ifri ge, iirlige väster
ländingaI' behandla nog ej alltid kineserna med det und
seende SO I11 är önsl,väl-dt. :\{en man lär sig äfven det så 
småningom, och för soml lga falle r dct sig ganska lätt. En 
annan sak, som jag tänkt mycket på och som ger mig I'äl
signelse 11Var gång jag ser den så, är: "r\nse själens I-ärde 
för mera än personens samhä ll ss t ällni :1g~" Om man börjar 
att se på dem som äro kristna och finner, att de till s törsta 
delen äro fatti ga och ringa, så I'ill de t lätt förlama arbetslusten. 
Återigen, om man betänker, huru dct v~lr i t i alla tider och 
Iwad skriften säger i dctta ämne, då ser man i hvarje per
son, det yttre må nu vara lysande eller enkclt , en dyrt 
återlöst sjiil och tackar Gud för IlVar och en , som kommer 
till tron . 

•..1\1\, huru ha 'n I det nu i T'ong-cheo-fu?" Jag tycker 
mig liksom höra den fråg:lI1 . " Jo, sv!! rt nog på må nga 
vis och docl< bättre än någo nsin förut. Vi ha så svårt att 
kunna få lämpligt hus, och det fö r!1utna året har varit ett 
ganska pröfvande. _-\lItsol11 ofta st har någon af oss som 
äro här strukit under en ~-e rs i psalmerna, som passat in 

på våra förhållanden, men, lofvad vare Herren, dag för dag 
har han burit våra bördor ~ ;\Ii n trofas ta, modiga maka, so m 
jag förs t II-ekade att taga hit till detta hus, är alltid full 
af tacksamhet och har mer än en gång sagt sig vara villig 
at t bo på ett värdshus, sl<ulle det så behaga Herren. \'år 
kära syster _-\nna Eriksson har heller a ldrig knotat , och jag, 
ja, SO I11 jag just önskat dessa td. de t bättre, har min börda 
ju underlättats. För arbetets sk ull behöfva I'i emellertid 
ry mligare lokaler . Bedjen med oss därom~ De många h in
nor, so m i början kommo, hafl·-a I-isst blifl' it skrämda af 
något rykte. För n[il'l'arande komma blo tt få. Sådant är 
dock öfl'ergåen~le. l å rsberä ttelsen niim nde broder J3jörkebaum 
om en gammal herr Fan. Jag har ej nämnt mycket om 
hOI10m fö r att ej bchöfl'a taga det tillbaka sedan . Emel
lertid är de t I'ärdt att hafva kommit ti ll I(ina rör att få se 
ett sadant par, S0m her r och fru Fan fräl sta. Herr Fan 
ha r nu I-arit anställd som l-å r pril-a ta lä ra re i snar t ett ar, 
och hans t illväxt i nåden har I-urit märk bar. Föl'st då 
han kom hit sammanställde han konfucian ismen och Icri sten
domen. J3åda 1'01'0 lika. Himmelen och Gud 1'0 1'0 det
sam ma . Sedermera, j u längre ,let led, för~indrades ha ns 
åsikter . Kristendomen l-a r "Shen-tao" (gudalä ra), konfucia
nismen "ren-tao" (männ iskoliira) . Hedendomen med dess 
falskh eter hadc länge \-arit hon om förhatlig. Behor af bön 
hade han ej, l11en I'ar alltid I'illig att med oss deltaga i 
bönestunder och gudstjiinster. Så gick det några månader, 
och jag fick en dag på omvägar höra, att den gamle satt 
utanför stadsmuren bakom en grafk ulle för a tt bedja . 
Han kunde ännu ej bedja, stt miinniskor hörde och såg 
det , men hade likdl bC!lO t\-et. Och hans första bön gällde 
oss och vår husaffiir. Det såg den dagen litet hotande ut. 
Xu, ja nu gil\-er gamle Fan ett k lart ljuj ifrån sig . Sin 
bibe l har han genomläst och nya tes tamentet är fullmiirl<t, 
oc h oft a, ofta hör jag honom säga tiil gi ister : " Förs t jag 
kom hit , trodde jag, att konfucianismen och kristendomen 
l-oro i sak detsamma, mcn jag finner nu, att jag ha,ie 
mycket orät t. " Beder gör han ocl< sil godt, på sak och 
enfaidigt. Ibland är dc t litet sdrt att ej dra på munnen, 
ty hans bön iiknar mera ett förtroligt samtal, afbrutet af 
kinesiska fyllnadsord, som ej kunna öt\-crsättas, mcn likl'äl 
innebiira så mycket. :\'1en d,l man tänker efter, så gör han 
just precis hl-ad vi uppmana dem till, då \'i säga, att de 
ej behöl\-a tiinda rökelse, läsa böner oeh dyl ikt ut an Iidja 
t ill Gud . " Hvad menas med bedja:" fråga de då. " Jo, 
att för Gud omtala IlI'ad ni bär pa ert hjiirta." Aldrig 
sysslolös am-änder han si n kl , då han ej unde l'l'isa r oss, 
till att skri fva böeker. Han har skrifvi t en bok, som heter 
,. Jobs fres te lser ", en an nan : "Pa förhand t röstande lär
jungarna;; (med Jol1. 14 kap. till g rund) och om det för
där!1iga i fot bindningen, och flere bevisa nde kristendomens 
företräde fram för konfucianismen, dessa senare affattade på 
det klassiska språkct och afsedda för hans kamra ter bland 
de lärda . Sin gum ma lär han katekesen och sånger, och, 
ehuru det ä r mycl,ct ha n ännu behöfver undervisas uti, är 
det ett stiindigt ämne till glädje att se, huru de båda 
ga mla gå framat och glädja sig MI'er sin ny fun na skatt. 
En herr Ma, !wars bekantskap vi gjorde under vår 
sommarvistelse på landet, sy nes ock mycket lo fvande. 
;\·Iin hus tru nämner duck dsst om honom i sitt bref. Så 
ha vi en herr Lui , som äfven ha n vill följa Jesus. \-i 
hoppas nu in nerligt, att dessa små broddar i Guds örtagård 
må skjuta up p och i sin tid som fullm ogna birfl-a r in
bärgas i de eviga ladorna. 
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,; Satans djupheter" får man lära känna här mer än 
man önskar. Liinge ha vi tänkt att kunna göra något för 
barnen i form af undervisning; men brist på lokal och god 
lärare har hindrat oss. Nu ha d dock beslutat att till 
det kinesisl,a nyåret öppna gosskola i vårt gästrum, och 
liirare ha \'i ock fått, som \'i tro är lämplig. Af det ofvan 
anförda synes ju, att Herren i sin t1"0 fasthet uppmuntn,r 
oss, så att vi kunna hålla ut. Yi ha ock stor orsak att 
\'ara tacksamma rör god hälsa. Ej en dag under det Oydda 
året har någon af oss varit sjuk. \'.11' lille Henrik äro våra 
kineser så förtjusta uti, och han blir nog ett föreningsband 
oss emellan. 

Jag visade honom för en beskedlig bonde, som sålde 
ägg till oss härom dagen. Efter att en stund hafva be
traktat honom sade han till slut mycket djupsinnigt: " Ja , 
ännu så länge tala r han vårt språk, ty barnunga rs , hund· 
valpars och kycklingars språk är öf\'erallt detsamma I" 

Nu ti ll sist en hjärtevarm hälsning till alla, som fa 
del af dessa rader! 

"Vår Herre Jesu Kris ti nåd vare med eder ande ~ " 
Eder ringe broder 

A'I<"I.'·/ B erg. 

Tong' cheo-fu den 2 i :de januari 1896. 

Alskade vä nner i hemlandet ~ 

MycI,en frid ~ 

"?IIin själ skall fröj da sig Herren och vara glad öf 
ver hans hjälp. " 

En lång tid har förOutit, sedan jag sist genom bref 
meddelade mig med er; jag tror jag ej har skrifvit sedan 
\'år sommal"\'istclse på landet. Huru stor har ej Herrens 
trofasthet \-arit hela tiden, huru har han ej varit när oss i 
trångmål och under allt hj ii lpt oss att hå lla modet uppe 
samt tac ka oeh lofva hans namn ' Lofvad vare Herren, han 
tir för de si na , 11\-ad han i sitt ord lofvat att vara! 

Genom min mans bref sen I , huru Herren i sin tro
fasthet låtit oss få uppmuntran i arbetet, därigenom att Oera 
börja på all\-ar frå ga efter frä lsningens \'äg. Herr ~la, hvil
ken mi n man näm ner om i sitt bref, tyckes hat\'a tllgit en 
afgjord ställning för Herren. För ni\gon tid sedan kom han 
hit och stannade hos oss några dagar; under dessa tyektes 
de t fa lska i hedendomens gu-isdy rkan blil\-a uppenbart för 
honom. och det sanna ljuset i stiillet uppgå för hans själ. 
\-år Iiirare var outtröttlig att tala med hono m och förklara 
de kristna böcker han Iiis te, Oem nii tter å rad va knade jag 
\'id att höra honom förkl ara, hvad kristendomen iir, och \'erk
!igen \'ittna om Herren J esus för honom. Lärarens hustru 
förebrådde sin man, att han under natten talade så högt 
och därigenom hindracle andra från att sol\'a. Han s\'arade 
da: "Att ej folk fii r so f\"[1 kan ingen hjälpa, men att 
för denna mnn predika c\'angelium, så han sednn i sin by 
kan vittna om den sanne Guden och friilsaren, det iir vikt
tigt." I-liirom dagen hörde vi ock genom en person, som 
besökt herr IIIa's by, att han offentligt predikar ur de böc
ker han fatt af oss . Då han \'ar här, bröt ha n si tt vegetari
anska löfte, han har nämligen under fl era år varit \'egctari
an. I lördags kom han hit och tillbragte gå rdagen hos oss, 
böckerna han få tt vuro så slitna, och min man \' ar mycket 
glad att höra han s erfarenheter; hans niirmaste biro emot 

honom, men han är besluten att, kosta lwad som helst, 
följ a Herren. 

Länge hafva vi bedt Herren gifva oss en bibelkvinna, 
och denna \'år bön har nu Herren hört och i lärarens hustru 
gifvit oss en sådan. Vi iiro öf\'ertygade om, att såväl hon 
som hennes man verkligen höra Herren till och vi sålunda 
snart genom dopet kunna upptaga dem i församlingen. Hon 
är så ifrig att Iiira, oc h trots sina 62 år har hon nu läst 
ut kntekesen ett tjugutal s&nger; hon skall nu börja med 
nya testamentet. Hon är så nitisk att vittna om Herren 
för besökande, som komma, och är oss till ofantlig hjälp, 
då vi gå ut i staden på husbesök. Hon kä nner så väl 
till deras afgudadyrkan och kan sålunda sätta sig in i deras 
tro, men på sam ma gang också visa dem den rätta vägen. 

Vi äro så innerligen tacksa mma till Herren för dessa 
bida ga mla. Ej finnas många lyckliga äktenskap i Kina, 
men dessa två tyclws verl<ligen vara lyckliga med hvarandra, 
det gör nog mycket till at! hon kanske är mera begåfvad 
än de Oesta kinesiska kvinnor äro. Låtom oss tillsammans 
ta(ka Herren för dessa t\'å oc h bedj a, att de må växa i 
nåden och kunna leda många af sina lands män till sanning
ens ku nskap . 

Hanko\\' den 2 mars 1896 . 

Al skade syskon i Herren: 

Herren är min starkhet och min lofsång! Det är godt 
att veta, att vi i Herren ha allt h\'ad \'i behöf\'a, både för 
detta lifvet och för det till kommande. Det enda jag vet 
om min framtid, då jag nu beger mig af upp till Shansi, 
ä r, alt Herren går med mig. I honom finnes ju ock för 
mig möj ligheten att bli till 11~ I'(kcll 7'ä/SI/;lIdse. Allt hitintills 
har Herren så trofas t och huld! led t och hjälpt mig. Jag 
har haft en särskild t \'älsignelserik och lycklig tid i Yang
chau. Herren lärde mig a tt innerl igt älska alla systrarna 
där. Jag skall allt id tacka Gud för, att han lät mig lära 
känna och komma i beröring med den älskade miss ~ lurray, 
vår föreståndarinna där. Gud \'nre tack fö r allt, och han 
\'älsigne alla de kära jag lii mnll t på de platser, di t han 
siinder h\'a r och en . Det ii r ju en sådan salig \-erklighet, 
att vi iiga Il\'arandra för en hel e\· ighet. Vi iiro nu tack
samma att få gå ut oeh \"in na själa r för Jesus. 0, bed 
Gud göm mig till en j'kid:!I:>: .jtilm'iilililn'! Tiden är så 
kort, oeh tusentals själar gå hvarje dag ntt möta en evig
het utnn hopp. Du kiira \'iin diirhemma, ropa till Gud för 
oss. att han må göra det bästa möjliga bruk af \'åra lif 
härute. 0, det mörka Kina behöf\'er oss viii: Jag menar 
de behöfva Jeslls. I därhemmn veten ej, huru myeket äf
ven af den jordiska dlsignelse Iiigen iir en direkt följd 
af, att I ären föd da i ett kristet land. 

Det har synts mig rent a f förfärande, sedan jag kom 
ut, i hvilken skuld \-åra länder, som haft evangelium i år
hundraden, stå tiJI hednaliinc!erna. Jag har ofta tänkt öf
ver, sedan jag kom ut hit: h \'aruti består ,len stora skill
naden mellan ett kristet fiJ/k och ett hedniskt: Jag menar 
den yttre, syn liga åtskiil naden. Jag tror ej, att jag kommer 
att möta synd mer ohöljd, fräck och afskY\'ärd (und anta
gandes afgudadyrkan) i Kina , än jag gjorde i East-End of 
London . ~len det intryck jag fatt hä r är mera af et t lif 
u tan g lädj e och utan hopp, ett lif af fat tigdom, hård t ar
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bete, förtryck från myndigheternas sida, orättvisor och fram
rör allt i träldom under vidskepelse. 

Huru innerligt jag lärde mig älska våra tjänare och 
lärare i Yang-chau. En af våra manliga tjänare bier om
dind några dagar, innan jag lämnade staden. En sådan 
glädje, en glädje ej blott på jorden utan i himmelen ock
så! Eli annan, hoppas vi, skall ocksa snart bel{änna Herren. 
Han är nog en lärjunge i hemlighet. Bed Jesus gif\'a alla 
sådana hemliga Jiirjungar mod att öppet bekiinna Herrens 
namn. Det kostar nagot ait bli en kristen för de bra ki· 
neserna. Ibland kostar det iI//t Iwad de i jordiskt afseende 

äga. 
J ag är nu stadd på resa upp tiil Singan tillsammans 

med herr och fru Söderström, som just \'arit nere i Shang
hai oeh gift sig. Han är S\'ensk och hon är engelska. från 
Singan kommer \'äl någon och hämtar mig till de andra 
syskonen, förmodar jag. Det är en lämplig tid att nu före
taga resan upp, hvarken mycl{et kallt ej heller för varmt. 
Det beror likl'äl mycket på, om vi hinna upp, innan het
tan börjar. 

Gud har gil\'it mig lIo'rkd god Ilä/sa och In'after att 
arbeta. Förmodligen undren I, huru det går för mig med 
språket. Ja, 11l'ad skall jag säga' Om jag jämför det jag 
kan med hvad jag tycker jag borele ku nna, efter att hat\'a 
I'arit hiir i fyra manade!" , si synes det mig, SOI11 om jag 
nästan intet lärt eller att det atminstone gått mycket lång
sam!. Men en jämförelse med hvad de andra, som kommo 
ut p[t samma gång som ,iag, eller med det " parti " , som 
kom ut från Ameril{a sex I'eckor före oss, lärt af språket, 
utfaller till min fördel, det har ej gått bättre för nagon. 
Detta bör ju för mig med min utslitna hjärna ,'ara ett 
särskildt iimne till lo f, Gud gaf mig ock för språket det 
ordct: »Striden är icl{c eder utan Guds », just di\. jag for 
upp till Yang·chau för att börja mina studicr. 

Hit upp till Hanko\\' kunna ,'i resa med ångbåt. Som 
vi äro klädda som kineser, resa vi ock bland kineserna, 
ha »kinesisk hytt», som det stod på biljetten. Ja, hytten 
ginge nog an, men ack, om elen cj vore så smutsig ~ Ingen, 
som ej försökt det, kan ril,tigt I'da hvad det iir att från 
morgon till kl'äll, ja [tfven uneler natten vara bel'akad af 
så många ögon. Särskildt kanhända jag kände det, eme· 
dan jag I'ar ensam i min hytt mest hela dagen. De nygifta 
hade en annan hytt. 

Hiirifrån fara vi i kinesisk båt, och blir dct då endast 
\'i och batkarlarnc ombord. \'i få dit mycket mer frihet, 
kunna ock få komma ut och röra på oss. 

Detta hinner nog hem lill Sverige fortare än jag kom
mer upp till min bestämmelseort. \ iljen I därför bedja 
Herren rikligen viilsigna mig, då jag kommer upp, och göra 
mig till välsignelse ej blott för kineserna utan ock för sys
konen, till hvilka jag kommer, samt också göra dem till 
en välsignelse för mig. 

Jag bad nagra af mina vänner att bedja för mig, att 
jag mfttte biil\'-a i stånd att äls iw I{ineserna, och ville nu 
be,ija dem tacka Gud mCel mig, att han hört denna bön 
och gifvit mig rn droppe af dcn kiirlek, som dref Jesus a tt 
gifva sitt IiI' för dem. 

Det kanske nog dröjcr Einge , innan nästa brer kom
mer, cmedan \'i al1ägsna oss allt liingrc och längre från 
kustcn, och det dröjer liinge, innan vi IWJl1I1la ti ll någon 
station, från l1l"ilken I·i kun na siind a brcf. . Jag kan nu ej 
rå några underrättelser hemifrå n på åtmins to ne två måna· 
dcr. :'Ilå jag desto tlitigare stuekra min Faders bref~ 

:'I'lin adress blir allt framgent Oin-ch'eng, C/ o China 
Inland !\!lission, Tientsin, ::\orth China. 

Hjärtliga hälsningar till alla I'änner! 
iVlin nåd år dig nog, ty min kraft fullkomnas i slraghet . 

.-\lIas eder i Herren förbundna syster 
Emilia Alldersoll. 

,~)'Skllllt:/l 7jiidcr har till medarbetare i Hai-cheo erhållit 
en infödd evangelist, hvaröfl'er de äro mycket glada. Han 
heter C ang och är från Kli-uh. Det är samme broder. 
som till så stor ',älsignelse verkade i l'in·ch·eng för ett pa~ 
år seclan. "Han är en älsklig, 'Gud hängifven', nitisk broder", 
skrifver fru H. Tjäder. ":'Ilen cn man med den begår
nlJlg han [iger", tillägger hon, "behöfver mycken nåd för 
att ej blifl'a uppblåst, och vi behöfva mvcken I'isdom för 
att rätt lllngas med honom. Bedjen alltså om nåd för oss 
å ömse sidor." 

i\llissionär E. Fo/ke beriittar i brer, dateradt '\ n-ch'cng 
den Il jan: "Gud gaf oss en liten gosse den 9 dennes. 
:\nna och den lille äro krya. Kineserna gratulcra mig siir- . 
deles mycket. De tro, att vi äro siirskildt gynnadc, som 
haf\'a fått trc gossar å rad. 

Vi hålla nu på med reparationerna i vårt nya hus. HI·il
kcn nåd af Herrcn, att han git\'it oss ctt så passande hus. 
flera sjul,a har jag hl'arje dag. Det kan synas underligt, 
att jag befattar mig med mdicin, mcn Hugo måste hafva 
någon att sända folk till , och ingcn annan vill göra det. 
Vi haf,'a just slutat behandla en man. som vi kalla den 
bedjande. Han sade alltid, då han ko'm: "Låtom oss gå 
in där och bedja till den "Högc Guden". Sista gången 
bad han själf ungefär så här: "Jag har ej många ord att 
säga, men jag kan aldrig glömma din nåd". Han kommer 
regclbundet till gudstjänsterna. 

::\u har jag en annan, som iifven synes lofl-a goelt. 
Det iiI' så roligt att G göra dcm kiirlekstjänster och ltira 
dem, att all k[irleks kiilla iir Jesus." 

Den amerikanska tidskri t'ten "The :'I,Iissionar\, RCI'iell' 
of the \Vorld" berilttar, :ltt elen kommission. som tillsattes rör 
att undersöka förh[t1lanJena I'id den mass;ker. som förli den 
sommar iigde rum \'id HI\'a-Sang nära Ku-el~ ' cng , och vd 
11l'ilkcn 9 missionärer mördajes , arbetade under 7+ dagar 
och att resultatet af dess arbete blef, att 26 af upprorsmän
n"n afrättades,. diil' ibland 5 Idarc; 15 landsfön'isades; :: 7 
dömdes till 10 års fängelsc ; j till 5 års fiingclse: 5 till (j 

m;tnadcrs fängclse, lwarjiimte 4 skulle under 3 års tid för
blifl'a fastkdjade ,'i,1 en stor sten al' 60 kilogmms vil{!. 

Samma tidskrift omtalar följande gripande bön af en 
af de kristna kineserna i I-Iunan: "O Herre, du \·et, att Hu
nan bety,icr sö:!er om sjön och Hupeh norr om sjön o::h 
att sjön iir Tung Ting. Du vet, Hcrre, att d tir finnas I1cra 
männislwr i dessa bltda prol'inser [in det finnes fisk i sjön, 
och du har siindt OS3 att I'ara miinniskofiskare. På milnga 
ställen har evangeiii not icl{e blilvit nedlagj och där finnes 
icke något me-iel att fånga fisken och ej h;ller någon fiskare. 
Vi bedja dig, Herr\.! , att gi!\'a oss pa ln'arje st iille cn el'an
gelii not och en skicklig fiskare." 

Stockholm, P. Palmquist."i AktieLolags Boktryck C' r1: 1896. 
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Mssionsblad for Svenska Missionen i Kina. 


"Si, dessa skola komma fjärraf1 fråf1, och si, f1ågra ifrå f1 f10rr och ifråf1 haf'ret 
af1dra ifråf1 Sif1ims laf1d C1\if1a)." €s. 49: 12. 

"Stora äro Tlerref1s verk, värda att begruf1das af alla, som hafYa lust i dem 
ps. 111: 2. 

"Svenska Missionen i Kina>, Stockholm, 
Allm. Telefon S I 56. 
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Af pastor T. Lim/hag"". 

Joh. 1 i: 24-26. 

Mina kära vänner! Det är något outsägligt stort 
att vara rättfärdiggjord genom tron på Jems Kri:=;tus 
och därmed hafva undfått frid med Gud, att vara full
viss om förlåtelse för alla sina synder, så att icke en 
af dem längre är skrifven i Guds domsbok. Det 
måste vara ämnet för en ny vi.;a, lagd uti hjärtat 
genom Guds Ande. Men för en människa, som kom
mit därhän, får det icke stmma därvid. Det måste 
gå ännu längre. i må,te med hela vår innersta 
personlighet sträcka oss efter något mer än rättfard ig
göre!se, nämligen efter Ilärliggördsi'. Det är ju ock
så det, som Paulus talar om i Rom. 8, då han i v. 30 
säger: )) Dem han har förutbestämt, dem har han ock 
kallat, och dem han har kallat, dem har han ock 
rättfärdiggjort, och dem han har ra . tfärd lggjort, dem 
har han ock förhärligat. )) Härliggörclsen framställ es 
där såsom något så afgjord t, att det icke bö I· Ii n nas 
det minsta tvifvel i våra hjartan, att icke denna här
liggörelse skall följa på rättfärdiggörelsen och helig
göre];;cn, som jag skulle vilja kalla en beg~l'lIIzalldi: 
härliggörelse redan i detta lif. 

Men våra hjärtan äro så tvifvelsjuka, och där 
finnas alltid »om och men " , som vilja liksom kasta 
omkull denna outsägligt dyrbara vis3het. Därför maste 
vi se oss 0111 i Guds eget ord efter fullgoda, rullt be
tryggande garantier för att en verklig härliggörelse, 
d. v. s. ett förhärligande till ande, kropp och själ 
i oafbruten, evig gemenskap med I erren Jesus, skall 
varda oss skänkt. Jag vet intet enda ställe i skriften, 
som gifver oss så betryggande löfte för en sådan 
härliggörelse, så vidt vi annars höra till dem, hvilka 
Fadern har gifvit åt sin Son, S0111 just detta Jesu böne
ord inför sin Fader: ,.Fader, jag- vilr. att där jag- är, 
där skola oc/., di' ,'ara med lIlig·, som dl( mig gifvit 
Ila/uer. » 

Låtom oss då lägga märke till, på hvilken punkt 
af sitt lif Jesus uttalar detta ord, då han höjer sia 
från att bedja till att förklara sill bestämda "ilj';:' 
Om vi läsa igenom hans öfver3teprästerliga bön, se vi, 
att han där talar, som om han redan hade fullbordat 
sitt förlossningsverk och kan skåda tillbaka därpå så
som på något fullkomnadt. Och i denna sin ställnina. 
såsom den hvilken offrar ett offer, som evinnerlig~ 
gäller, träder han inför sin Fader med detta o~rd: 
»Fader, jag vill. » 

Vi forstå nog, att ett sådant ord från Jesu läppar, 
hans, som var lydig intill döden. ja, intill korsets död , 
och som därför blef upphöjd på Faderns höara sida, 
måste hafva uti sig en sådan tyngd, att Falern icke 
kan annat än låta denna sin Sons uttryckliga vilia 
vara den lag·, efter hvilken han handlar. Så kun~a 
då våra hjärtan uppfyllas med stor tacksäo·else, när 
vi få lyssna till ett sådant böneord ifrån ~'år eO"en 
Frälsare. Och utan ett ögonblicks tvekan eller tvifvel 

våra hjärtan kunna vi se vår här:;ggöre1se redan nu 

:~ Föredrag vid ,Sven5ka. :Vlissionens i Kina nionde årsfest, 
Kristi Himmelslärdsdag 1896. 

- om vi annars tillhöra Herren Jesus Kristus - såsom 
en viss och afgjord sak, enär ingen kan rycka oss ur 
Jesu hand, och ingen skall rycka oss ur vår Faders 
hand. Hvile då ditt hjärta i hoppet vid denna härlicr
görelse! lVIidt under det att mycket omkrino· dio· Ocl1 
inom dig kan föra ett annat språk, låt det ~rdet från 
Jesu läppar vara ett alla tvif\·el bortsopande ord, i 
synnerhet som du vet, att det ordet han talade till 
sin Fader: »Jag vill, att dar jag är, cläl· skola ock de 
vara med mig, som du mig gifvit hafver », är ett ord, 
som han iimllt talar i öfversteprästerlia förbön in för 
sin Fader. b 

Vi påminnas i dag om, att han har farit till 
himmelen, och vi veta, att han har ställt sia i Guds 
åsyn oss till godo. Vi veta ock, att han btr allting 
med sin makts ord, ja, att han rent af lefver i him
melen för att bedja för oss, som genom honom komma 
ti ll Gud. Vi kunna dä rrör tänka oss en ständia fort
~ättning af hans ?fversteprästerliga förbön, upp~·epad 
lnfor Faderns anSikte med den tyngd, som hans full
andade fÖl'..;oning gifver. 

Men lå tom oss då också Iyssna till h vad SOI11 
(IdIlIar oss PZt andra sidan efter denna tid5å lders slut 
när den himlafarne Herren själf kommer tillbaka fö ;· 
att förhärligas i sina heliga och beundras i alla dem 
som tro. »Jag vill ", säger hall, »att cbr jag är, d~ir 
skola ock de vara mcd micr som du har aifvit mio· 

v b' ~ c- b! 

Pi!. det att de rna skåda den härlighet, som du har 
gtlvlt Img. » - Jag bcgagnar hellre ordet s/.,t7da än se, 
emedan det mera fullt uttrycker det för.~änkande i 
seendet, som här är fråga 0111. - Kära vänner. det 
ligger i detta att få se J esLt härlighet, som F~dern 
~Ifvlt honom till lön för hans lydnad intill döden 
längt mer, än vi kanske i första stund tro. l\edal~ 
det v.are ju stOrt att fa komma Herren Jesus så nära, 
att VI kunde se honom i all hans härlio·het. Men det 
ligger något mycket mer i detta skåda~~le än att blott 
på afstand se honom. Låt mig försöka visa det o-enom 
en hänvisning till 2 Kor. 3: 18, där clet hetel~: »Vi 
alla, som med aftäckt ansikte skåda Herrens härli o·het 
i en spegel, varda förvandlade till samma bild från 
här lig·het till härlighet, såsom från Herrens ' nde » 
samt genom att jämföra- det med I Joh. 3: 2: »:\lina 
al kade. vi äro nu Guds barn, och det är icke ännu 
uppenbart, hvad vi varda skola, men det vetc> vi. 
~tt nar h.an varder uppenbar, skola vi varda honom 
hka, ty VI skola se honom, sasom han är. » På första 
stället talas cIa r 0111 att med aftäckt ansikte sidcIa 
Herrens härlighet i t"1l speg-eI. Och det är nåaontino· 

h h f b b'som var oc en a os,; genom tron redan Ulf får 
gora, om vi annars tro. Slöj an har fallit. Sa läno·e 
vi lefde i synden och världen var Guds väsende all
deles tillbommaclt för oss, vi förstoclo honom icke rätt. 
!\ntingen tro.dde vi honom vara en sa grym Gud, som 
l_cke annat vdle än häfva och häfva, samt flydde där
for undan honom, eller ock trodde vi att han var en 
Gud, SOI11 såg igenom fingrarne med' allt. Och där
för bedrogo vi oss själfva och kom mo icke for att 
göl:a bot vid Herrens Jesu fötter. :'Ilen sedan slöjan 
bltfvlt aflyftad, sedan Guds eo·en Ande draait tacl·elset 
fran våra ögon, skåda vi mebd aftäckt ansikte He~·rens 
härlighet i en spegel, det ar i ordet, i evangelium. 
Och hvad sker, om vi förblifva i ett sådant åskå
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clande ? JO, säger aposteln, vi /öru(l)ul!as till samma 
bild, från härlighet till härlighet, såsom från Herrens 
Ande. Hvarje människa, som i tron lefver i Kristus, 
äger redan 1;1l uti sig något af Jesu härlighet. )Jag 
är förhärligad i dem », säger Jesus själf i sin öfverste
prästerliga förbön. Och vidare: »Jag har gifvit dem 
den härlighet, som du har gifvit mig , på det att de 
må vara ett, s!bom vi äro ett, jag i dem och du i 
mig, att de må vara fllilkomuade t ill ett, och att värl
den må tro, alt du har sändt mig. » Hvarhelst du hos 
en människa ser något af den kärlek, so m hoppas 
allting och tror allting. något af den godhet, som är 
Andens verk, af den mildhet, som är r\ndens frukt, 
så se r du en glimt af Jesu härlighet, som strålar fram 
från den människan. Men det g äller en ständig för
\·andling. ständig förnyel se, så att bi lden alltmer hel
gjuten träder fram. l början ;,ir \'år nya människa 
blott såsom en groft till mejslad bi ld, som sed an skall 
mejslas ut i dess minsta detcdjer, så att Herrens Jesu 
drag, det ena efter det andra, kommer till llppen
bal'ande. Och detta sker helt naturligt och okonst
ladt utan eget två ng:.:;a rbete, blott vi f örbli/m i åskå
dande af H errens härlighet och ä ro trogna mot den 
sanning', som är oss uppenbarad, D å följer därar, att 
n~ir vi en gång få se fIOl/om sjii{/; allsik/c 1II0t ansikte, 
utan alt · där är någ'ollting, som hindrar oss fr ån att 
blicka in i hans allra innersta väsende, skall en sådan 
förvandling ske med oss, att vi blifva honom jidlkom
lig t lika. l detta att se ligger därför också att vara 
förhärligad med honom, i det hans härlighet genom
tränger hela vår personlighet, så att ande, själ oeh 
kropp förvandlas till ha ns likh et. Våga vi drömma 
så höga drömmar? Våga vi hoppas så stora ting? Ja, 
så visst som Jesus har sagt: »Fader, jag vill, att där 
jag' är, där skola ock de vara med mig, som du har 
gifvit mig-, att de skola se den härlighet, som du har 
g- ifvit mig, e medan du har älskat mig före världens 
begynnelse.» Det är i sanning saliga utsikter för 
Gud" folk, 

Men vi hafva icke blott löfte för det, som ligger 
oorloll! gränsen af dcnna tidsålder, \'i hafva äfven 
löfte för den period, som ligger hitom denna gräns, 
Och elt sådant löfte gifves oss i den 26 versen af 
vår text, där Jesus säger om sina lärjungar: »Jag har 
ku ngjort dem ditt namn, och jag skall kungöra det, 
på det alt den kärlek, fzz'arJll ed du har älskat 1/lig, 
lIlå ','ara i dem od jag i dem. " Vi förstå säkerligen 
alla, att Herren Jesus här skiljer på, hvad han, vand
rande i mänskligt kött och blod, hal' gjort och hvad 
han skall göra efter sin himm elsfärd. Han syftar på 
den rika ström af välsignelse, som skulle flöda från 
hans tron, då han såsom den upphöjde öfversteprästen 
på pingstdagen skulle sända sin A nde ut öfver för
samlingen, den Ila sanningens Ande, som fått i upp
drag alt leda oss till hela sanningen, att taga af Jesus 
och förkunna för oss och alt förhärliga honom för 
våra hjärtan . I.ärjungarnes hela lif var ett mottagande 
af nya fö rklaringar genom Guds helige Ande. De 
[l11go kasta allt djupare inblickar i Gud s innersta vä
sende. Och jag är alldeles öfvertygacl om, att när 
den gamle Johannes vid omkring hundra års ålder 
blef intagen i sin Herres paradis, hade han fått en 
djupare inblick i sin Herres hjärta och förstod han 

s ig mera på hans vägar, än han gjorde, då han vid 
nattvardsbordet låg intill Jesu bröst. 

NIina vänner, Jesus vill också för oss kungöra sin 
Faders namn och väsende. iVlen Guds väsende är icke 
sås0 111 en grund flod, S0111 är lätt att genomforska, 
utan S0111 elen nästan bottenlösa oceanen, som icke 
med iifven de allra bästa medel kan pejlas, Det är 
alldeles visst , att den blick in i Guds hj ärta, som hvar 
och en af oss erhållit, i och med detsamma vi fått 
alla våra svndcr förlåtna och blifvit förenade med Gud 
såsom han~ älskade, utkorade barn, är endast en li/ol 
inblick i detta väsende gent emot allt, hvad som kom
mer att erbjuda sig för oss . Vi hafva fått se Guds 
ansikte lysa emot oss, elå han som fadern i Lut..:. J 5 
kommer den förlorade sonen till mötes. Vi hafva 
förnummit faclersfamntag'et, faclerskyssen på våra läp
par och så fått syn p~ , att vi få sitta so m barn kring 
vår faders bord och äta af dc stora, heliga nattvard :;
rätterna, som där bjlldas ~t oss; vi hafva fa tt syn på, 
att vi i och med tron på Kristus äro meddelaktiga i 
den stora fräl sning, som han har bered t åt oss . lVlen 
vi hafva endast läppjat på c1en himmelska glädjens 
biigare, om vi annar,;; kommit till Kristus. Afven de 
bland oss, 50111 hafva lcfvat tiotal af [il' i trons g'emen
skap med Herren, hafva ;,inllll icke kommit långt eller 
djupt in i detta oändliga kärleksväsende. 

Men vi hafva löfte om, att vi skola komma fram
åt, nämligen ge nom Guds egen helige Ande, som, 
om vi annars lefva med Kristus i bönen oeh ordet, 
skall afslöja för oss Guds väsen, så att vi alltjämt 
finna nya guldfyndigheter hos vår Gud, att vi allt
mer lära känna honom, såsom vi sjalfva äro kända 
af hono m. Det återstår ännu för oss, huru g-amla i tron 
vi än månde blifva, hvael Paulus säger i I K o r. 13: 4: 
,, !-\nnu se vi genom ell spegel på ett dUl/kelt sätt, 
men då ansil,te mot ansikte. ::\u känner jag endels, 
men då skall jag känna, såsom jag- ock blij'uit k änd». 
Lika grundligt som Gud känner 03S i djupet af vår 
varelse, där det icke finnes en vrå. som är honom 
fördold, lika fullt och djupgående skola vi en gång, 
när det kommer, som är fullkomligt, få skåda in i vär 
Guds hjärta, vår Guds innersta vasende såsom i en 
uppslagen bok. 

» Vi hafva här det löftet, alt Jesus gellOIll sin 
Ande skall alltmer kungöra sin :raders namn för oss. 
Och hvarför ? Jo, på det att, såso m det står i elen 
sista versen af vår text, den Guds kiirlek, som frå n 
evighet hvilat öfver den enfödde Sonen och nu också 
såsom fad erligt välbehag öfver lwar och en af oss, 
so m är dt med Sonen, måtte vara i oss, måtte ut
gjutas i 7Jåra hjärtan genom den helige Ande. iVlen, 
mina vänner, ieke därför att elen skulle gifva oss flere 
tillfällen alt njuta, att känna glädje och uppbyggelse 
utan för att blifva en hela vår inre och yttre varelse 
genomträngande makt, som så tager hand om hela 
vår personlighet, så att vi blifva lefvande offer på vår 
Herres Jesu Kristi altare. Det är något outsägligt 
stort att vara under Faderns välbehag och förnimma 
detta välbehag örver si g' . Men skall det inskränkas 
blott till en njutning härutaf? Nej, detta är icke 
målet, utan Jesus uppenbarar sin Faders namn, hans 
väsende, genom sin Ande för oss, på det Guds kär
lek må vara uti oss på samma sätt som den var i 
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Paulus, då han i sanning kunde säga: »Kristi kärlek 
tvingar mig. Kristi kärlek drifver mig' och gifver mig 
ingen ro. Jag måste predika evangelium. Den kär
lek, hvarmed jag är omfattad af min Fader, och som 
har ryckt mig upp från min ställning så:iom en miss
gärningsman, denna kärlek gifver mig ingen möjlighet 
att hvila, förrän Herrens Jesu ära blir uppenbar på 
jorden, sil långt den kan uppenbaras genom mill verk
samhet. » 

Det är nödvändigt för oss att stanna inför detta, 
att kristendomen aldrig är ämnad att vara blott ett 
njutningsmedel, för att vi själfva skola vara lyckliga, 
utan att den för hela vår inre och yttre människa 
skall vara en behärskande makt, som drifver oss till 
kärlekens offergärning. Och nog finnes det falt, där 
hvar och en af oss kan blifva fullt sysselsatt, för att 
Jesu ära må blifva uppenbar öfver hela jorden, för 
att Faderns namn måtte varda förkunnadt bland folk 
och individer, som ännu icke känna honom, att hans 
namn såsom en utgjuten salfva må varda kändt för 
tusen och millioner hjärtan , ja, såsom den befästa 
stad, dit de kunna fly från synd, olycka och bunden
het, undan satan och värld. 

»Rättfärdige Fader ,) , s~iger Jesus i vår text, »värl
den har icke känt dig, men jag har kä nt dig.» 
Mina vänner, det finnes på jorden icke b ett en banla
skara, som fått det löftet: »Där jag är, där skolen I 
ock vara », utan där finnes också en ~.'är!d, om hvil
ken Jesus nödgas säga: »Världen har z't.:ke känt mig.» 
Det finnes en del människor, som, oaktadt Jesu evan
gelium bringats till dem, ändå icke kä nna Gud utan 
tillsluta sina hjärtan. De vilja icke taga emot det 
budskap, som räckes dem. Huru många af oss, som 
samlats här denna stund, höra till denna kategori af 
människor, som läras och läras men aldrig komma 
till sanningens kunskap, som dragas och dragas ge
nom Guds nåds ord men ständigt hafva ett »nej» i 
sina hjärtan, antingen detta trotsiga nej, som publi
kaner och syndare hafvD, eller della intetsägande »ja », 
som andra afgif\·a, medan likväl hjärtat aldrig öfver
låtes åt Jesus? Herren Jesus drager upp en bestämd 
gräns mellan den barnaskara, som är honom gifven 
af Fadern, och denna värld, som icke känner honom. 
Och han fäller med det ta ord domen öfver denna 
värld, om den annars stannar j otro och olydnad gent 
emot honom och hans Fader. Känner du den domen 
i ditt samvete, så kryp på dina knän inför Gud och 
bekänn dina synder, att den icke alltid må ringa öfver 
dig, ty det är en dödsdom öfver en människa att icke 
känna Gud, att icke mottaga Gud i Kristus . 

lVlen det finnes också i denna värld en annan del 
människor, hvilken icke känner Gud, icke därför att 
den icke vill känna honom, utan därför att den icke 
har haft tillfälle därtill. Det finnes t. ex. mi.llioner 
ute i Kina, som icke känna Gl.ld, därför att de icke 
hafva haft budbärare, eller därför att de, som finnas 
därute, utgöra ett sådant fåtal, att de med sitt bud
skap endast kunna nå ett och annat hundratal, under 
det de måste lämna millionerna att gå döden tit! 
mötes utan evangelium. H vilket ansvar ligger icke 
på oss evangeliska kristna, som lef va i det fulla ljuset 
af Jesu evangelium och kanske själfva blifvit uppfyllda 
af salighet ifrån Herren, så att vi begynt sjunga pil 

den sången: »Mig är lotten fall en i Ijufliga nejder. 
Mig är en ·skön arfvedel tillfallen.» Hvilket ansvar 
ligger icke på 0:;5 , om vi låta millioner dö där ute 
utan att räcka dem evangelium, så att Jesus från sin 
härlighets himmel, där han ännu tronar inför sin Fader, 
nödgas säga, när han blickar ut öfver dct stora skörde
fältet i Kina: »\ -ärlden har icke känt mig, icke där
för att de icke ville känna mig, utan därför att mina 
egna lärjungar äro så tröga, därför att det hos de 
mina finnes så litet af den nitäl skan, som bodde i 
mitt hjärta, då jag gick här nere på jorden och med 
fulla händer s trödde ut frid sbudskapct bland fallna 
syndare.» 

Kära vänner, må vi låta det gå oss riktigt till 
hjärtat i dag på Kristi himmelsfärdsdag, då den 
Svenska Missionen i Kina firar sin nionde årsfest, att 
vi icke må låta millioner i Kina dö utan att räcka 
dem lifvets bröd! Huru skola de åkalla den de icke 
hafva hö rt omi Och huru skola de tro , utan att någon 
predikar ? Och huru skola de predika, utan att de 
varda sända? Kina :\ r outsägligt fattigt rnidt linder 
sin rikedom i mång::t andra stycken, därför att det 
icke lnr evangelium. Det linnes nämlige n in genting, 
SOI11 gör ett folk så fa ttigt, som bristen på evangelium. 
Man talar om , att Kina har så många föt·eträden . Ja, 
utan tvifvel. Det har en sekelgammal kultur. Men kan
ske skryter man mer af denna, än dcn verkligen är värd. 
Månne man icke på afst.1 nel öfverskattar dei'lna kulturs 
välsignelser? De, som vilja förhindra evangelii sän
dande dit ut, borde åtminstone icke göra så stort 
väsende af denna kultur, ty det är mycket i den, SOI11 

icke är civilisation. lVlen Kina är ett bördigt land, 
säger någon. Otal iga människomassor äro ju samlade 
på ett jämförelsevis litet område. Och det är mycket 
små lefnadsomkostnader. Men ack, när Kinas förste 
missionär seglade upp efter Kinas kust, ropade han: 
»Klippa, när skall du öppna dig: Klippa, när skall 
du öflpn a dig? » Må nne icke det vittnar 0111, att den 
mannen micit ur.der Kinas ri l'..:edom och företräden i 
ett och annat ~tycke dock såg ett sådant gruAigt 
armod i detta land, därför att det icke hade evange
lium, att han ~äkert hade velat gifva ut både sitt eo-et 
och andras lif för att gifva Kina denna skatt. Ja, 
armt är det folk, som icke har evangelium, huru godt 
det än må hafva det i öfrigt! Hafva vi någonsin tänkt 
på, hllru det skulle vara för vårt svenska folk. om vi 
icke hade evangelium, 0111 vi hade alla möjliga andra 
företräden, men evangelium vore tyst ibland oss? Du 
ryser, ditt hjärta vill krympa samman, under det chI 
tänker hä rpå. I det läget ligger Kina i denna stund. 
Ty de få eva ngelii vittnen, som där finnas, kunna 
knappt räknas, när man tänker p å den stora folk
mängden. Jag är säker på, att i Kina finnas många, 
50111 iekt' vilja emottaga evangelium, som vända det 
ryggen, som säga nej till Herrens kallelse , när evan
gelium bjudes dem, som el raga öfver sig' Herrens dom: 
» Världen har icke känt mig, därför att de icke ville 
känna mig. » l\'len miclt ibland dessa finnas äfven 
tusende och åter tusende, som trängta efter frid och 
frälsning, som äro liksom öppna för budskapet, blott 
det skänkes dem. Jag tycker mig se et t böljande 
haf af människovarelser, som trefva och tl'efva i mör
ker for att komma fram till n&go nting, som de sträcka 
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sig efter men ändå aldrig få i sina händer. När t. ex. 
kineserna offra åt sina förfäders andar, är icke detta 
ett försök hos dem att blicka ut ur det kaos, i hvil
ket ele äro inhvärfda från sekel till sekel: Jo, i och med 
detta tråna de ytterst efter att komma i gemenskap, 
icke med förfädernas andar, utan med andarnes fader, 
elen Gud, S0111 har framkallat allt, och som har lif 
uti sig. NIå det g·å oss djupt till hjärtat, när vi tänka 
på, huru de trefva i mörker under oro och fridlöshet 
i sina hjärtan utan att komma till någonting, som 
kan stilla själen! De likna den där mannen, om hvil
ken det berättas, att han förtärdes af en förfärande 
hunger, och att dir gång på gång sänktes ned till 
honom ett träd med de härligaste frukter. l'vlen just 
när han skulle gripa frukten, vek trädet ifrån honom, 
och han var lika arm och fattig som förut. Så tän
ker mången kines mer än en gäng, att han är framme 
vid målet och har mättnad och frid i sin själ, sedan 
han gjort allt, hvacl hans gamla förfäder sagt skulle 
göras. Och ändå, just när han skall börja njuta, är 
där illtd för hans hjärta. A.ck, hela Kina med alla 
sina millioner, som ligga där i sina synder och sin 
förtappelse borta från Herren, är såsom en skara 
människor nedsjunkna i dyn, som arbeta på att komma 
uppåt ifrån sin färfärliga ställning. Men vi veta, att 
ju mer man arbetar i dy, dess djupare sjunker man. 
Skola de få sjunka, säg, unge man r Du, S0111 har 
blifvit intagen af Jesu kärlek, skola de få sjunka? 
Svara på detta!. Det är en fråga inför din Frälsares 
eget ansikte. Du, som är bunden af ingenting, utan 
hvilken stund som helst kan undfå kallelsen att gå 
ut med evangelium till detta folk, skola de få sjunka, 
utan att du räcker ut din hand för att hjälpa e1em? 
Kära vänner, en gång skall det blifva verklighet, hvad 
Jesus beder om i sin öfversteprästerliga förbön. Han 
säger där: »Fader, jag vill, att där jag är, där skola 
ock alla de vara med mig·, som du har gifvit mig. » 
Läs Uppenbarelsebokens 7:de kapitel. Där bringas 
inför oss verkligheten, sådan den blifvit gellOm Jesu 
yttersta vilja. »Därefter såg jag, och si, en skara, den 
ingen rakna kunde, af alla folkslag, stammar, folk och 
tungomå l, stående inför tronen och inför Lammet.» 
Den skaran stod där till följd af Jesu ord till sin 
Fader: )i Fader, jag vill, att där jag är, där skola alla 
de vara med mig, som du har g;fvit mig. » Fröjda 
dig i hoppet, om du kan se dig sjålf stående i den 
skaran. Jubla i din ande, om clu ser en sådan lott 
dig giCven genom Jesus Kristus, och sträck dig med 
hela din personlighet mot detta slutmål, så att du 
aldrig upphör att vara i den ställningen som Paulus, 
när han i [<'il. 3 säger: lO Jag jagar mot målet, efter 
den segeriön, som fbrehålles ofvanefter i Kristus Je
sus. » Du far aldrig sätta ditt mål lägre an så, aldrig 
lägre än jltllkolltlz'g /lärliggörelse tillsammans med 
Herren Jesus. Då skall du en gång stå dar afven 
du med palm i hand, seg'ertecknet, klädd i hvita, fot
sida kläder , så att heia ditt väsende är som höljdt i 
helighet i Jesus Kristus. så att ande, kropp och sjal 
äro liksom inbäddade i Kristus, så att det icke finnes 
en fiber i din varelse, som icke Herren Jesus satt sitt 
namn . på, sa att du är så genomförvandlad, att det 
icke finnes ett enda uns af synd kvar i dig, ej heller 
af denna förgängelses lag, S0111 du nu är underkastad. 

Fröjda dig i ditt hjärta och sträck dig därefter. Men 
se tili, att du bär segerpalmen icke blott såsom tec· 
ken till seger för din egm personliga rakning utan till 
tecken att du deltagit i din Herres strid för att vinna 
själar för hans rike, att du har bringat ära åt bans 
namn genom dina böner, dina oBer, dina gåfvor, ditt 
utgifvande af hela din personlighet, så att Herren 
Jesus genom dig fått flera af dem, som stå där bland 
de frälsta - också kineser för evigt förbrödrade med 
dig genom det band, SOlI1 allena har evighetsnatur i 
sig, bandet mellan Jesus och hans brud och mellan 
lemmarna i bruclför;;amlingen. 

Herren gifve oss alla elen kärleken i hjärtat, så 
att vi vilja församla med Jesus! Säkert är, att det 
löftet står fast: »l-Ivar jag är, där skall ock min tjä
nare vara. Och om dgon tjänar mig, honom skall 
min Facler ära. » 

Må Herren skri fva det ordet i de kära bröders 
hjärtan, som äro medlemmar af kommitteen för "Svenska 
missionen i Kina», så att elet liksom blir etttlösensord 
för det nya arbetsåret, och skrifva det i de kära mis
sionärernas hjärtan där ute och i de kära systrars hjär· 
tan, som i dag skola afskiljas för Herrens räkning till 
Kinas frälsning. Och må så IlVar och en af oss, när 
slutet kommer, Cå stå med pal m i handen som tecken 
till egen seger, men ock som ett tecken till att Her
ren Jesus har segrat i odödliga själar. Amen. 

Årrsberr&tteIse. 

.fly/till upp edra ögoll {)Ol beskJden 
jii!liJ' , 11111'11 d~ redan JlVilJla till sk(;,.d. 
Joh. 4: 33· 

Af sammanhanget, där dessa ord äro hämtade, 
se vi, att Jesus talade dem till sina lärjungar, när den 
samaritiska kvinnan efter sitt samtal med honom gått 
in till staden Sikar för att där aflägga sitt vittnesbörd: 
» ](011tlllell Oc/l SOl en man, som /tar sagt miK al!t 
kvad jag gjort. Icke är 7Jii! halt Kristus! 

~\Itn hvad är väl det för skörd, hvarom Herren här 
talat·? Icke kan det vara mognade sädesfält i naturiig 
mening, ty ännu är det 4 månader till skördetiden. Kej, 
här är fraga om en annan skörd, om en skörd för Guds 
rike. Må nne icke lVIästaren såg i de från Sikar an
tågande samariterna, hvilka nyss hört kvinnans vitt
nesbörd, en begynnande skörd till det rike han kom
mit att grundlägga. Han vill öppna sina lärjung'ars 
ögon för dessa Slora fält af ofrälsta människoskaror, 
dar de voro kallade att blifva skördemän. och sär
skild t för den förstlingfrukt på dessa fält: som här 
var färdig att inbärgas. Hall ville, att de skulle ingå 
sasom arbetare i denna skörd och icke betrakta dessa 
samariter med förakt, såsom judarne i allmänhet be
traktade detta folk, utan, i likhet med honom själf, 
dem se en skörd fÖI- himmelen, en skörd, som verk
ligen vore värd deras kärlek och ett utgifvande arbete. 
Härlig är i sanning den undervisning Herren med 
dessa orel vill bibringa sina lärjungar, han bryter ned 
deras fördomar och försöker öppna deras hj ärtan för 
elen kärlek, hvarrned han själf älskar förlorade syn

i 
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dare och hvilken allena kunde sätta dem i stånd att 
tjäna sina medmänniskor. 

Annu i dag ljuder samme Frälsares ord till alla, 
som äro hans lärjungar: Lyttm upp edra ögon oclt be
skddm fälten, Imrlt de redan kZJz"tnil till skörd. Ja, 
det ljuder till oss, som äro samlade här. Hafva vi 
verkligen fått syn på och hjärta för denna skörd, sär
skildt i de vidsträckta hednaiänderna ? O, hvilka stora, 
stora fält och huru få äro skördemännen. Af brist 
på arbetare fördärfvas skörden. Hvilken förfärande 
sanning är icke detta. Afrika, Indien, Japan, Kina 
och hafvets öar äro alla Herrens skördefält. Visser-' 
ligen kan det icke sägas, att alla människor i dessa 
länder och världsdelar äro villiga att emottaga evan
gelium, men många, många äro beredda därtill, då 
de få höra detsamma. Millioner människovarelser 
längta efter Gud, fastän de icke veta hvad det är, 
som fattas dem. O dessa dyrbara själar, för hvilka 
Kristus har dött och gifvit sitt lif till lösepenning. 
De äro då verkligen värda vår kärlek, vårt arbete, 
våra förböner och uppoffringar! Må alla fördomar 
gent emot dem hos oss brytas ned och våra hjärtan 
fyllas af Kristi kärlek till dem. Om de få rening i 
Jesu dyrbara blod, skola de blifva härliga juveler i 
Jesu ärekrona. 

iVlen låtom oss nu till sist lyfta upp våra agon 
och beskåda det fält, som Herren gi fvit »Sz;enska 
l11issionm i Kina,) att bearbeta. Dess folkmängd upp
går till omkr. 4 millioner inv. och missionärernas an
tal är endast -- manliga och kvinnliga tillsamman
tagna -- 22 personer. Af dessa hafva flera ej annu 
inhämtat så mycket af språket, att de äro fullt ar
betsföra. 

Tjäder och hans hustru äro de enda missionä
rerna i en stad på flera hundra tusen invånare. Frö
ken Hallin har icke blott den köping, i hvilken hon 
bor, utan äfven därjämte 300 stora byar att evange
lisera. Och för den del af fältet, som ligger i prov. 
Honan och har en befolkning på en hel million, fin
nes ännu ingen enda missionär. Från detta område 
hafva våra bröder haft de kraftigaste kallelser. För
liden höst hade de ett nytt besök af Ki/ som kom 
med sin gamla begäran: att få en missionär tiU sin 
stad. :Många af hans grannar ville höra om Jesus. 
Men icke ens nu kunde han få någon med sig. 3:ne 
gånger förut hade han vandrat den 20 sv. mil langa 
vägen till fots i samma ärende. Då Anna Janzon 
rest ned till honom för att besöka hans hustru, fann 
hon många, som voro villiga att lyssna till evange
lium. Kvinnorna besökte henne och hon blef inbju
den till hemmen. De visade stor uthållighet uti att 
lära sig sånger, text· och böneord. För att så många 
som möjligt skulle få höra, buro de ut bord, stolar och 
bänkar på gatan, och där slogo de sig ned för att 
läsa och samtala. Så tillbragte de eftermiddagarna 
till solnedgången, och då Anna Janzon måste gå, ro
pade de till henne: »Kom igen i morgon!» Och då 
hon återvände hem, nödgade man henne under tårar, 
att hon snart skulle komma tillbaka. 

Då Folke och Blom ändtligen i slutet af nov. 
kunde resa till Honan för att hälsa på Ki, funno de 
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folket i städer och byar villigt att lyssna till evan
gel ii förkunnelse. De fingo predika för stora folk
skaror. :Många köpte böcker och några kommo för 
att samtala med dem om läran. Kort efter Folkes 
återkomst från denna resa skref han: » O, att vi hade 
arbetare för det fältet!» I sanning, fälten hvitna redan 
till skörd. O, att alla troende i vårt älskade foster
land kände detta uti sitt innersta väsen! Huru skulle 
vi då icke bedja skördens Herre, att ha~ drefve ut 
arbetare i sin skörd. 

Redogörelsen för hemarbetet. 

Missionens 8:de årsfest firades som vanligt Kristi Him
melsfärdsdag d. 2:3/0 189 j. i\ löte hölls på f. m. i Betle
hemskyrkan, då d:r H. Berg talade öfver i\,larlc 16: 13 
och kyrkoherde G. \Villen ärver Kol. 3: 1-4, hvarefter sek
ret aren uppläste utdrag ur årsberättelsen. Vid möte på 
e. m. i kyrkan vid Floragatan höllos korta tal af kapten 
H. Dillner, kommendörkapten O. v. Feilitzen och maj or 1. 
\.. Holst. 

Första söndagen i okt. var ett större missionsmöte an
ordnadt i kyrkan vid Floragatan, då missionsförejrag höllos 
af ledamöter af kommitteen och meddelanden lämnades 
från missionsfältet. 

På samma lokal hafva under så \·äl höst- som vårter
minerna bönemöten för missionen hållits lwarje måndag, 
lwilka i regel varit viiI besökta. Att dessa gemensamma 
bönestunder varit af stor betydelse för missionsarbetet hafva 
vi alla känt, ty sant är visserligen löftesordet, som säger: 
IIerrm är när alla dCIIl som lika/la 1101101il, alla dem som 
med alh'ar dkalla IliJIIOI!/. 1[all gör Inllu! de begära som 
fr/lkta 11011011l, dl'ras rop l/ör llall Odl frälsar dell/. Ps. 
145: 18, 19. 

Trettondag jul hölls en liten missionsfest, lwarvid mis
sionssparbössorna tömdes. 

Den 14 mars, missionens allmänna bönedag, voro ett 
par hundra missionsvänner samlade till tacksägelse och bön 
för arbetet, på Hushållskolan 15 Jakobsbergsgatan, och små 
bedjande grupper i landsorten deltogo med oss uti de upp· 
satta tacksägelse- och böneämnena. På gemensam bön följa 
gcmeilsamma välsignelser. 

Möten i landsorten. 

För att sprida kunskap om missionen och \·äcka il1
tt-esse för densamma har sekreteraren företagit resor till 
landsorten, och hafva under sådana resor missionsföredrag 
hållits på följande platser: Jönköping, Huskvarna, Linde, 
Nora, Vededg, Sunnankärr, Linköping, :\orrköping, u ppsala, 
Vånga, Erstorp, Östad, Finspong, Stensnäs, Öfverrul1l, Gam
leby, Västerdk, Gät1e, Oslättfors, Hille, Hille\·ik, Björkö, 
Sandviken, Falun, Avesta, Vadstena, Öcleshög, Tjugetorp, 
Bultsbol, Hadclåsen, )'lotala och ~ormlösa. 
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Afven har sekreteraren gjort en resa till England i 
missionsärenden för att öfverliigga med C. I. l\1. om grun
derna för samarbete med denna mission, med Iwilken :: SIren
ska :"Ilissionen i Kina " fortfarande ar associerad. 

Inol11 kommi t tc~en har ingen förändring under å ret figt 
rum , utan kl'arstå samma ledamöter SOI11 I'id årets början. 
18 sammanträden hafva h[t1lits. 

7i/I/<lJi//lIa omll//iI: 

[(om 111 in ister l. .l-1/(l;;l{strih//, Norrköpi ng , 
Konsu[ E. Lilldkz:/~,!, !\orrköping, 
Verkl11iistare iV Oxt!l/lIisl, Huskl'arna, 
Handlande C. e//O.I.WII/" Viirnal11o, 
Lalhitbrukare Ä-. IVes/(rslrijll/, Järfl·a. , 

Till sin sabbaIsro har ITerrcn hcmkallat fo!kskolliiral'cn 
E. 	_\~:I{rr//, )'löja. 

))1'/1 rtill/iirdirN II/i//I/I' 1':/;'(1" i Tli!.\·i~rl/dst. 

Under året har kommitteen börjat utgifl'andct af mis
sionstidningen "Sillillls Laml" . 

A //1i~~Yl/a miss;o//iil"s/.:a//llidl7i1'l". 

Systrarna AS'//cs filJl"sbl'1g, Jlaria .l'elIcI"SSIJ/l oeh RlIlilil7 
U(ll hafva antagits under året och afskildes till missionärer 
vid årsmötet. 

A.1{1lI'S Fo!"S/!o;::' föddes den 19 maj l S 6l i Niirtuna 
församling af Stockholms län, diir fadern \'ar organist och 
folkskollärare Efter att en lång tid hafl'a erfarit den He
lige Andes verk på sitt hjärta, fördes hon till tro på Her
ren Jesus 1876. 

Blef I'id I 5 års ålder li.irarinna oeh innehade plats 
såsom sådan i 7 år. De sista åren har hon haft anstii!l
ning i Stockholm sasom kontorist. Sedan 18SS har hon 
med ifver deltagit i K. F, U. 1<:s I'erksamhet. 

ender !lera år har Agnes Forsberg kiint sig manad 
att gå till hedningarna mcd evangelium, men viigen har ej 
öppnats för hennc förriin nu. Sedan i slutet af aug usti 
förra året har hon vistats i London på miss Soltaus fost
ringshem för kvinnliga missioniirer. 

Fröken Forsberg har I'arit medlem af kvinnliga missions
al'betares styrelse (l\:. l\I. A.), " och iir det niimncla förenings 
önskan att underhålla henne på missionsfiiltet. 

Alaria Pcllc/"sSOIl är född den 17 nov. 1 S 7 3 i Holm
stads socken af Skaraborgs län. föräldl'arna voro a!lidna 
slwmakarem2istaren Anders Pettersson och hans efterlef 'ande 
maka Sara Pettersson. Yid 2 å rs ålder blef ),[aria uppta
gen som eget barn af en farbroder. Redan i hennes unga år 
klappade Herren på hennes hjiirta , men det \' ar först i januari 
1893, som hon fann frid hos sin Frälsare. Längtan att 
få gå ut på missionst'ältet viicktes hos henne redan I'id den 
tid hon blef viss om ~itt barnaskap. Senare meddelade hon 
(ktta för rektorn I'id Kristinehamns praktiska skola , diir hon 
vistades. På Ilans tillradan sökte hon och \':lIln iifl'en hös

;,. 1\l;_~~ion s:tfdelninge l1 in om K. F. V, K. 

1 0ten 94 inträde på fröken~ Elsa Borgs bibelkvinnohell1, och 
har hon under förl1utna I'inter äfven genomgått hennes mis
sionshem. 

Sommaren 18 95 verkade }Iaria Pettersson bland de 
s\'enska fabrikslliekorna i Danmar!c 

RlIlilill U((/ iir född elen 24 sept. l854 på Vikmans
hyttan i Heclemora församling af Dalarne. Föriilclrarna, som 
båda iiro döda, l-oro brukspatron C. R. lf1' och hans maka 
Gustafva, född Clason. 

Under sin uppI'iixttid var Emilia starkt sökt af Her
ren, och hon kände ofta en \-erklig liingtan eftcr frälsning. 

'Dock blef intet afgörande steg taget förrän 1890, då hon 
fann Herren Jesus. Det ord, hvarigenom hon nek frid, Irar 
detta: Dänr!" /Ieslår /.:ädeRcl/, I'j dr! m' ha/r IT dlskll! 6'!irl, 
//lC/1 1111 han hl7r älskal OH Nh sä//dl sill 5io/l lill jljn-{illi/~~" 

/ dr rdm sYllder. 1 Joh. 4: 10. 
Sedan 1893 har fröken Clff känt en inre maning att 

gå ut såsom missionär. Hon skall underhållas på missions
fiiltet af enskikI person. 

Afl'cn L7'1T li'/"j"/llI'I!m har antagits att Utgll plI m is
sionsfiiltet, men hon slwll vislas i England under en bngre 
tid oell kommer först därefter att afskiljas. 

EII////Il A//{lI'rHolI liimnacle London i sept. och anliin.:le 
till Shanghai den 24 okt. Efter 4 måna,lers I is telse \"id 
språkskolan i Yang-chau antriidde hon i slutet af febr. re
san till syskonen i norr, dit vi hoppas hon nu framkommit. 

Årsredogörelse för arbetet på missionsfältet. 
Afgifven af Erik Folke i jan. 1896. 
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Under de t gångna året hafl'a vi i högl'e grad än nå
gonsin förut fått erfara sanningen af detta ord. -tsikterna 
I'id årets början voro ingalunda ljusa, II-ärt om hotade kri
get mecl Japan att antaga allt större dimensioner , och inom 
landet befarade man ganska allmänt, att oroligheter siwiie 
uppstå. l\,len "den Högste, som råder öfver det miinskliga 
konungadömet" stillade folkens buller. Knappt I'ar doek 
faran från öster öfver, innan muhammedanska upproret ut
bl'öt i I'iister, och ännu niir detta skrifves iir pl"twinsen Kansuh 
till stor elel öl\'ersl'ämmad af de upproriske. Vi hoppas, att 
alla, som iiro intresserade för missionens framgång här ute, 
med oss ifrigt be,ija I-len'en, att detta uppror snart måtte 
hiimmas. 

På !lera håll gjorde man sig mycket stora förhopp
ningar om att en ny sakernas ordning skulle komma till 
stånd såsom frukt af kriget med Japan. \" og har regeringen 
liirt sig att se många förhållanden i ett nytt ljus och i syn
nerhet insett vikten a f a tt skaffa sig en s tark här och !lotta 
efter europeiskt mönster, men hur stor vinst Kina gjort 

sedligt hänseende torde \'ara svårt att bedöma. Det ser ut, 
som om In'arken regeringen ämnade företaga några refor
mer i den inre styrelsen eller foll,et k iinde hehot' efter ni't 
got bättre. Vrämlingshatet har på Oera ställen, i synnerhet 
inuti landet, snarare till- iin aftagit. Den inre ombildningen 
måste försiggå på en annan väg. Det enda hoppet för Ki
nas sedliga ol1lskapning ligger j evangelium. Den kristliga 
kiirleksverks:unhct, som el el s missionäl'er, dels medlemmar 

i 
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af "f~öda korset" utöfvade på slagfältet, synes också hafl'a 
gjort djupare intryck än japanernas kunskap och makt. 

Vårt mission@ t har varit oberördt af de politiska oro
ligheterna, och I'i hm\'a hela tklen fått ostördt fortsätta 
verksamheten. Somliga af oss hafl'a genom mer eller mindre 
allvarsam :jukdom varit tagna afsides för ntlgon tid och 
fått tjäna Herre n genom att med tålamod lida och bida, 
mcn iinnu haf\'a I'i ej behöft griifva någo n graf, och därför 
äro vi mycket tacksamma. 

Verksamheten på de äldre stationerna har fortgått regel
bundet. I Cin·che' ng hade vi glädjen att del höst mötet 
upptaga flera nya medlemmar i församlingen , och mått och 
steg togos att gifva arbetet en större utstriickning i byarna. 
Flickskolan har denna termin ej besökts af så många liir
jungar som under den föt-egående. De flesta af barnens 
föräldrar iiro fatti ga och kunna ej lätt llndl-ara sina dött
rars hjiilp i hemm et. Förberedelser haf\'a blifl' it gjorda för 

En kinesisk skollärare och hans lärjungar. 

öppnandet af en skola för gossar. Den största svårigheten 
har hiil'l-id varit att få en passande lilrare . \ i hoppas 
dock, att den med ingången af det kinesiska nyåret skall 
kOlllma till stånd. Vi glildja oss åt att folket både i sta
den och ptl landet omfattar oss med allt större förtroencle 
och att fördomarna alltmer börja försvinna. Därtill har 
den medicinska \'erksamh et, som Hugo Linder under hös · 
ten utöfl'ade, i hög grad bidragit. l1an har dock för sina 
studiers skötande nödgats afbryta den för någon tid. Till
loppet af folk \'ar så stort, att ingen tid blef öfrig för ho
nom till inlilrandet af spd\ket. Det torde viii knappast fin
nas något verksammare medel att vinna folkets hjilrtan än 
alt riicka dem en hjälpsa m hand, när de li gga på lidandets 
];iger. Det \·01"0 önskligt , att \"ännern:l henl!na t11era insågc 
\'ikten af denna gren af missionsverksamhet n. :\Ian når 
genom en sidan kiirlekshandling ej blott den sjuke själf 
utan hans familj, ja, ofta iifn:!n hela hans by. 

Stationen I-shi har en tid at' året skötts af en infödd 
medhjälpare. Sandberg med fru och syster hnr scc!nn dit-
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nyttat , oeh de ämna stanna där, tills förhållandena i Shensi 
blil\'a sådana, att de kunna upptaga verksamhet på sin till
äml1nde station i staden P'lIch' eng; de hafva funnii många 
öppna dörrar i I·shi och hjiirtan villiga att lyssna till san
ningens orcl. 

I T"ongcheo har August Berg haft att kiimpa me,! ?tI
skilliga svårigheter. "'[en slutet pa striden är ju \'iss: seger 
för Guds folk, och vi viinta, att ett stort segerbyte skall 
vinnas i Tongcheo. ::\'ågra hafva ju MI'e n kommit till Her
ren och ingifl'a goclt hopp. 

Vår önskan , uttalad vid konferensen i början af året, 
att söka öppna 5 nya stationer, har nu delvis realiserats. 
I Shansi har Henrik Tjiider öppnat Haicheo och Fredrika 
Hallin i\Ie-ti·chen. I Hsiahsien har förberedande arbetet gjorts 
af .-\ugust Hofstrand, som dock på grund af sjukdom måst 
afbryta detsamma. Så vill Haicheo som Mc-ti'chen lofva 
att blifva goda arbetsfält. Låt oss stå våra syskon bi och 
på våra kniin kämpa med dem i evangc!ii tro. Flera san
ningssökand~ själar finnas på bägge ställena. I Haicheo 
äro so mliga af dem en frukt af den tältverksamhet, som 
Tjiider tillsammans med de andra bröderna \'id flera till
f<illcn utöfl'at därstildes. 

I Shansi hafva förberedelser gjorts i Pu'ch'eng och 
Han·ch·eng. Bergling med fru har just res t till grannskapet 
af Hancheng för att SEl småningom genom opiumasylarbete 
söka vinna folkets förtroende . 

I Honan hafva vi trots den ringa arbetsstyrkan snart 
sagdt nöd gats att upptaga ett nytt verksa mhetsfält. En kris
ten dill' vid namn Ki har upprepnde gånger gjort försök dels 
hos oss dels hos de engelska baptisterna i Shensi att få en 
missionär med sig till sin fildernestad. När nu de engelska 
missioniirerna förklarade sig ingenting kunna göra för ho
n0111, kände vi det såsom en plikt och en tydlig kallelse af 
Herren att villfara hans begäran. Tills \'idare kunna vi 
dock blott göra honom tillfälliga besök. Sådana hafva detta 
år gjorts af Anna Jan zon samt af Blom och undertecknad. 
Vi vänta, a tt Herren snart skall sända arbetare från hem· 
lande t för Honan. 

Tiden är kort, skörden mognar, lwar äro skördemiinnen? 
Till sist sända vi missionens vänner en varm hälsning 

och ett hjärtligt tack fÖl' det trogna biståndet under det 
gångna året samt bön om att få fortfara nde vara inneslutna 
i eder kiirlek och edra förböner. 

eder i Herren förbundne medbroder 
E. .z;;7/kc. 

På missionsfiiltet har arbetamas antal vunnit en till
ökning, i det de båda norska 'systrarna Sekine Storhaug och 
Dagny Aass genom ingångna äktenskap, den ti.irra llled Teo
dor Sandberg OCll den senare med Robert Bergling, öfver· 
gått till "Svenska i\lissionen i Kina". Och då vi om dem 
sporL att dc äro kiira systrar i Hen'en och dugliga arbe
tare , har det gladt oss att få hälsa dem välkomna till vår 
mission . Matte Herren göra deras samarbete med våra syskon 
fruktbärande till sj älars frälsning! 

Sekine Storhaug var utsänd och underhå lle n [If några 
missionsvilnner i Trondhjem. Under Ilera år har hon ar
betat tillsa mmans med våra syskon i Oin-eh'cng. Dag ny 
.\ass har underhållits af en kommitte i Kristiania. Hon 
har seda n 1893 \'erkat på ett par af C. r. :VI:s stationen 
provinsen An -nei, tilLs hon förenades i äktenskap med Bergling. 
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Då det torde intressera missionsvännerna att få göra 
en liten närmare bekantskap med dessa systar, vilja I·i göra 
nedanstående utdrag ur deras lefnadsteckni ngar. 

Fru .c.,·l'ki1/c Smidbog iir född den ::! 3 augusti 187 l 
i Stol·haug, Stm·anger. föräldrarna voro godsförvaltaren 
Reier Reiersen Storhaug och hans hustru Ingeborg, född 
Svensen. 

I det kära hemmet åtnjöt Sekine en kristlig uppfostran, 
och redan från barndomen drogs hennes hjärta till Herren, 
och hennes tankar och håg vändes tidigt till missionen. Vid 
15 års ålder förlorade hon sin moder, och kort efter denna 
tilldragelse kom hon till en lefvande tro på Jesus. Genom 
umgänge med varma missionsvänner och läsning af tid
ningen "Chinas Millions " förnam hon Herrens l{allelse att ägna 
sitt lif åt missionen. Efter att hafva genomgått en Imrs 
i en missionsskola i Korge reste hon ej fullt 19 år gam
mal till London för att vistas vid mrs Baxters " training 
home". Vistelsen där var för henne en rikt välsignad tid. 
Hon inträdde sedan uti "Gospel Union·; och fi ck sitt arbete 
j östra delen af London, hvarest hon gjorde husbesök. Efter 
sju månaders dylikt arbete genomgick hon en 6 månaders 
kurs hos miss Soltau och afreste i samband med C. r. ~'l. 

till Shanghai i slutet af okt. 189 I, dit hon anlände den 
10 dec. samma år. Efter språkstudierna vid Yang-chau 
reste hon till ··-in-ch'eng. I april 1895 förenades hon i 
äktenskap med Teodor Sandberg. 

Fru Dag1/)' Bergli1lg föddes den l 7 okt. 1869 i Dram
men, där hennes fader var köpman. Här förnöto också 
hennes lyckliga barnaår, som voro lyckliga i dubbel be
märkelse. Inga bekymmer hade då ännu hunnit tränga till 
hjärtat, och hon älskade Jesus I'armt och innerligt. Omsider 
drogs dock hennes hjärta till förströelser och nöjen, trots 
föräldrarnas allvarliga bemödande, att hon måtte bevaras i 
en sann tro på Frälsaren. I sitt 18 :de år hindrades hon i 
sitt lopp bort från Herren , och efter en tids kamp och strid 
fick hon frid med Gud. Den dagen hade hon tillbragt i 
ensamhet med Herren och kämpat med honom. 

Omedelbart därpå väcktes hos henne en önskan att få 
göra något för den dyre 1-lästare, som dragit henne upp ur 
fördärfvet. Hon började bland de fattiga och sjuka och 
undfick välsignelse under arbetet. En gång i månaden sam
lade hon en klass unga flickor i sitt hem till bön och ar
bete för hedningarna. Det var under dessa möten, som 
Herren l{allade henne att gå ut på missionsfältet. Till en 
början gjorde hon undannykter. Då hon slutligen I' ar villig 
att gå, I'isade det sig, att hennes fader och alla hennes 
släktingar voro emot att hon skulle blifva missionär. Efter 
~ :ne års bidan framställde hon åter sin önskan för föräld
rarna, och då hade Herren förberedt deras hjärtan. Icke 
blott de utan äfl'en hennes syskon och släktingar sade alla 
- om än under tårar - med en mun: Gå i Jesu namn, 
o<;h våra innerligaste förböner och dlsignelser skola följa 
dig. Föräldrarna äro nu bosatta i Kristiania. 

På hösten 92 reste hon till London , där hon stannade 
3 månader på miss Soltaus hem. Den 4 mars följande år 
anlände hon till Kina. Efter 8 månaders vistelse vid språl{
skolan sändes hon till en af C. r. 11:s stationer i prOl·. 
An-nie. 

r juni 1895 förenades hon i äktenskap med Robert 
Bergling. 

Afven Axel .EIalme och AI/llil TYats haf\·a förenats i 
iik te nskap. 

Till sist, uppfyllda med lof och tack till Gud, som äfven 
under detta gå ngna år i så stor nåd och trofasthet under 
stormiga tider skyddat de kära arbetarna på fältet, gifvit 
dem så mycken fram gång i deras arbete och hulpit dem, 
liksom han ock hulpit oss här hemma , vilja vi följa den 
inre maning vi känna, att hjärtligt tacka alla sy-, missions- , 
ynglinga- och jungfruföreningar, församlingar samt alla en · 
skilda vänner, kända och okända, hvilka med förböner, 
arbete och gåfl'or understödt oss i verksamheten. J ljd1/cJl 
.EIerren I(n~-tlts , odl af 1{01lOIll sktilm I III/t/jd ,u/lids IÖII. 

T)' Glid är icke ordlfi,'is , sii alt Ilall skitiIe f örgäta 
edert z'erk odl del! kärlek J ltafZ'eIIz/isat haNS 1Ialllll, d/ j I 
tjd1ladeu de Ilell~ra odt dmlll (jdml/ dem. 

Re\:'isions berättelse. 
Sedan undertecknade, som blifvit utsedda att granska , Svenska 

i'.-!issionens i Kina> räkenskaper för år 1895 , fullgjort det oss i sll
dant afseende liimnlde uppdrag, få vi däröfver afgifva följande he
rättelse. 

1vlissionens inkom5ter oc.:h utgifter hafva under det gftngna året 
ulgjort : 

Inkomster: 

Behållning do/ ]I decem ber I 894 : 
I allmäQna missionsfonden ...... .. . Kr. 10.4: 50 
" Bokfonden ......... . ........ . ............. . 48 7: 18 
) Husfonden .......................... . .... . . I I: 9 6 
) Skol fonden ............................. . 25 I: 97 855: 61 

Gå/voll/ed.:!: influtna i bidrag i 754 pos· 
ter hvaraf: 

Till allmänna missionsfonden ......... .. . Kr. 33,5 1j: 77 
Bokfonden . ........................... . 2 I 3: 90. 


, Husfonden .. ...... . . . ...... . . . . . ... .. .. . 1)000: 


) Skol fonden ................... . ...... . 94-7: 35,678 : 67 

Ränt"mdel: ----- 
Allmänna missionsfonden .............. . Kr. 48: 46 
Bokfonden ........... . ......... . . . .... . ... . 9: 29 
Husfonden 12: 61 
Skol fonden .................... . ..... • .. , ... I: 24 7 l: 60 

-----:-------:---==---~~~ 
Summa kronor 36,605: 88 

Utgifter: 
Utsändt till Kina.
Af allmänna mission sfonden Kr. 26,948: 84 
) Rokfonden .............. . .. . 71°: 37 

> Husfonclen ............. . ... . 1024: 
 57 


Skolionden ......... . .. . .... . 1 ,200: 21 


Utrustning, underh 3.11 i London och re
seomkoslnader för Emma Andersson Kr. 1,:;22 : 40 

Sekreterarens arfvode .. . ....... .. ... . 2 1 100: 

resor .. ................ . .... . 373' 35 
Tryckning af årsberättelser, ,Ljusglim

tar från norra Kinas rnis~ionsfält)) 
blanketter och cirkulär . . ............ . 493: 67 


~,Skrifmaterial ier och poslpono 23 I: -,) 

Lokalhyror och annonser .............. . 21 I: 89 
Telefonaigifter och fraktomkostnader 

till Kina .... . . . 128: 60 3,538: 74 
Bd/ållning til/ I896 : 
Innestående hos Stockholms Inteckning., 

Garanti·Aktiebolag enligt upp- och 
afskrifningsbesked ...................... . 1,860: I ~ 

Summa kronor 36,6°5: 88 

http:underh3.11
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Räkensknperna med tillhörande verifikationer hafva befunnits 
uti mycket god ordning, och med vitsordande af kommitleens osparda 
omsorg och nit om missionens bästa, in revisorerna hemställa, att 
full och tacksam ansvarsfrihet för förvaltningen under nr 1895 V<lr
der kommittcen beviljad. 

Stockholm den 15 april 1896. 

C. 	 jl1i!/l~f(JIIII'IJ" fl: T. Olss(JlI. 
Kapten. Direktör. 

pil. missionens i I\iIl,& 9:de årrsrest 
Festen hölls Kristi Himmelsfärdsdag Id. l l f. m. i kyr

kan vid Floragatan och börjades med afsjungandet af den 
kända psalmen: ), Hela världen fröjdes Herran tidigt och af 
hjärtats grund» etc., hvarefter d:r H. BClg höll ett kort 
inledningstal med anslutning till MarIe 16: 15: Gdll ut ; 
lida 7.ldr/den (Jcll pred/km tl'a/~gdilllll för lida skapdsm. 

Tal. betonade bl. a. missionens stora betydelse för 
folken. Ingen företeelse i våra dagar är så storartad som 
miSSIOnen. Hela folkslag böja sig för Kristus. Det finnes 
\'isserligen många, som tro sig begripa mycket, men som 
dock icke inse missions\-erksamhetells betydelse, \'are sig i 
det ena eller andra afseendet. Vi måste emellertid bedrifva 
mission, emedan det är Jesu Kristi befallning att göra det. 
Hela Kina ligger öppet, och hvarje bref från de svenska 
missionärerna innehåller ropet: »Kom hit öfver och hjälp 
oss». Det är ej i främsta rummet civilisation, som Kinas 
millioner behöfva, utan evangelium. Få de evangelium, få 
de ock diirmccl civilisation. 

Evangelium, det glada budskapet, skall förkunnas. Det 
är ' .'Iltlm för den törstande marken. När evangelium kom
mer, skola vi få se uppfyllas hvad som står i Esaias 35 
kap.: " Öknen och det torra landet skola glädjas och vild
marken blomstra Eom en ros och en lilja». 

.flda skapelsen, äfven Killa, skall höra evangelium. 
:\'öden i Kina är fruktansvärd, ja outsäglig. Öfver 1,000 
stora städer sakna ännu missionärer. Bland kvinnorna få 
män ej verka. De äro gräsligt olyckliga. Dc unga nygifta 
hustrurna, som pinas af sina svärmödrar, taga ofta lifvet 
af sig med opium. Af männen behandlas kvinnorna som 
lägre varelser, som knappt ha själ. Fotbindningens kval 
pinar redan de 4 il 5-åriga flickebarnen. Hvilket arbetsfäit 
öppnar sig . ej för våra systrar, som i dag skola afskiljas 
för att gå till Kinas kvinnor! 

Af kärlek gå de åstad, af kärlek sända vi ut dem. 
Vi äro trygga för deras framtid, då vi veta, att vår Fräl
sare är med dem enligt sitt löfte. 

Välsigne nu Herren dem och oss alla, som äro niir
\'arande vid \'år högtidsfest i dag. 

Härefter ' föredrogos års- och missionsberiittelserna (se 
sid. 48-51). 

Efter lien bekanta 43 psalmcn af David: »Sänd ditt 
ljus och din sanning», sjungen af herr J. Hedengren, pre
dikade pastor T. Lindhagen öfver dagens text, Joh. l i: 
24-26, lwilken predikan finnes återgifven på annat ställe 

denna tidning (se sid. 45). 
Följde så en sång, särskildt lämpad för missionärsaf

skiljningen, som omedelbart därpå ägde rum. Kommen
dörkapten O. \'. Feilitzen afslutade förmiddagens möte med 
bön, och så stämde hela församlingen upp den sköna psalm
versen: » Oss välsigna och bevara» etc. 

Gemensam middag intogs af ett hundratal mis' ions
vänner å hushållsskolan 15 Jakobsbergsgatan. Middagen 
fortgick under samspråk man och man emellan. Efteråt 
sjöngos några sånger, upplästes bref från Kina och lämna
des minnesord till de utgående systrarna, som iifven hadc 
korta anföranden. Samkvämet afslöts med ett kortare bönemöte. 

:iågra studenter från Uppsala, hvilka iiro intrcsserade 
för mission, gladde oss med sitt besök. 

På j{\'ällen kl. 6 fortsattes mötet i kyrkan, då [öre 
drag höllos af herr Hedengren och redaktör C. Boberg. 
Den förre hade till text. Rom. 1: ETl7l1gclilllll är f1l Glids 
krl7fl lill frdISllill/{ for hrar Or/I l'II St'lI/ Iror, och den se
nare Joh. 6: Om Guds vilja. 

Kyrkan var till trängsel fylld af folk både på för
och eftermiddagcn. Frid vare öfver de bröder som talade 
öf\-er dem som sjöngo och öfver dem som hörde. Det ä:' 
vår. bön, att detta möte måtte på mcr iin ett sätt bära 
frukt åt Gud 

FVc1Il, missionsrältet. 
En blind troende mans vittnesbörd, 

bref 	 från Uin-ch'eng ·af den 9 febr. mcddelar broder 
E. Folk/? bland annat: 

I söndags åtta dagar sedan hade vi en välsi<'nad stund 
i vårt kapell här i staden. Jag hade just talat öfver den 
borttagne, buren af fyra, då en blind troende man (Liu) 
uppstod i församlingen och bad att ra afgifva sitt vittnes
börd. Han talade om Guds handlingssätt med honom på 
ett sådant sätt, att de närvarande blef\'o rikt \·älsignade. 
Han sade ungefär så här: »l kännen mig alla, huru jag 
nö,igats lifnära mig genom tiggeri, men en tiggare kan 
också få lita på Gud, och han drager äf\-en försorg om en 
sådan. Jag är blind och hjälplös, och så gaf Gud mig 
en hustru till min hjälp. Hon sades vara en stygg kvinna, 
men Gud har gjort henne till den bästa hustru i världen 
- stig upp", ropade han till sin hustru, »så att de få se 
på dig. När jag ingen frid hade, sändc Gud hit sitt c\'an
gellum och frälste mig, och nu har han gifvit mig så 
mycket därjämte. I sitt förra gifte hade min hustru 11era 
barn, som alla borttappades under hungersnöden. Unde;' 
t1era år haf\'a vi bedit Gud leda deras steg hit. Just nu 
har en af dem kommit. Han kom hit utan att veta om 
sin moder, men genom åtskilliga små händelser leddes hans 
steg till fattighuset, och där fann han oss och vi honom. 
Jag skall säga eder vänner », sadc han nu med eftertryck, 
Hlet går an att lita på Gud. Jag har pröf\'af det, och jag 
\'ill uppmanna eder att göra detsamma. » 

:\'[1\ Herren välsigna det vittnesbördet. Det gamla paret 
iiI' oss till stor glädje och till stor välsignelse i fattighuset. 
Han är mycket samvetsgrann. All den hj iilp han får af 
oss delar han med de örriga fattiga troende för att ej lägga 
något hinder i vägen för deras tro. 

Gud har gifvit oss åtskilliga dyrbara själar i försam
lingen här. Pris ske Gud därför r» 

Från Hai-cheo skrifver I-Ie1/l'ik 7)'ätlel' den 2 mars 1896: 
Under febr. månad hafva vi bedrifvit vårt arbete 

denna stad på följande sätt: l.'vled sång och musik (drag

i 

i 
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spel och gitarr), samt ett standar, på lwilket står skrifvet 
Illed stora ord: '.les/I" kOlli i 7'tTrltlm a!! f'ä/sa .~)'J/{Iarl', 
hafva \'i dragit igenolll alla gator och gränder i staden och 
på 100 meters afstånd under 20 il 30 minuter predikat 
evangelium om Jesus. Hai-cheo är cn stad på mer iil1 
200,000 inI'. I söndags hade vi fullt hus och half\'a går
den med folk, som lyssnadc till ordet. 30 il 40 k\'innor 
koml11o iif\'cn och fingo höra dct glada budskapet. 

Hai,chco elcn 8 febr. 1896. 

i\'lina kära vänner! 

.Bären hvarandras hönl,,!' och full
horden ~8. Kristi lag.• 

Kinesiska nyåret iiI' snart här. Dct infaller efter dr 
tidräkning el. 13 febr. i år. Folket arbetar nu niistan både 
dag och natt för att få i ordning till högtiden. Vi ha ock
stl börjat msta litet. I fiirgår skref liirarcn på rödt och 
brandgult pappcr de tcxtcr, som skola klistras på väggar 
och dörrar. Herren viiIsignc iifvcn detta bcmödande att föra 
själar till honom! 

Vår nya e\-angelist Uang, cn nitisk och Gud hiingif
vcn brodet', ankom hit för en vccka sedan, åtföljd af en 
blind svärmoder, hustt·u och en liten dotter. Tacken med 
oss Herren för denne kiirc medarbetare i e\'angclium, och 
bedjen om rik välsignelse öfvcr Hai-cheo! 

I måndags den 3 :dje hade kineserna fest med anled
ning af vårens början. De kalla den "ing-ch'uen" d. v. s. 
att välkomna våren. En stor lysande procession tågade ge· 
nom staden ut till ett tempel, där mandarinen tillbad en 
afgud kallad "mang-spcn". Då de återvände, satt jag utan
för rådhuset och tog deras förmcnta härlighet i betral,tandc. 
Först i raden leddes ett par oxar, och efter dem följde en 
mängd män, bärande bord, prydda med röd t papper etc., 
ett för Iwarje skrå, vidare mandarinens titlar målade på 
fyrkantiga träsidfvor, nedtill slutande med en stång, "dr
oxcn", stor som en \'anlig oxe, gjord af halmmattor, hvil
ken pojkarne piskade af alla kra fter, då den bars förbi , 
vidare den nyss nämnda "mang-spen", som satt i en bär
stol, samt naggor, tronhimlar m. m.' ~Iusikkåren var ock 
med, spelande pipa och cymbal. Sist kom mandarincns 
lifvakt till häst, ståtliga ryttare, och i ,leras midt bars man
darincn i en öppen bärstol af 8 miin. Då han niirmade 
sig rådhusets portar, dfmade trenne kanonskott från mot
satta sidan. Niir skola dessa hedniska fester upphöra och 
hickelset falla, som höljer detta folk? Ack, at! hjälpen ifrån 
Sion komme! 

Här om dagen kom bud från en by 10 Ii från Hai-cheo 
mej förf!'ågan, om vi kunde rädda en man, som för at! 
förgifta sig tagit in opium. F:\'angelisten fick genast rida 
dit med medicin, men korn för sent, ty mannen dog strax 
efter Jet han anländ!. Sjiilfmördaren \'ar blott 22 år, en 
studerande , och hade endast haft för afsikt att skrämma 
sin far, med hvilken han råkat i tvist. O, hur förfärligt ! 
nr. lJang fick emellerticl predika för en stor del af byfolket 
diirborta, pris ske Gud ~ 

Den 4:de dennes kl. 10 e. m. hade vi åter ett jord
skalf här. Det dundrade, som om flskan hade gått , och 
fönsterrutorna skallrade häftigt. Kocken, som varit kt'isten 
blott några måna,ler, kom genast springande till vårt fönster 

och frågade efter orsaken till jordbäfningen, som Henrik då 
förklarade. Den andra dagen frågade jag honom, Iwad 
kineserna i allmiinhet trodde angående jordbäfningen. Han 
svarade, att de säga, att jordens gud nyttar jorden från 
den ena axeln till den andra. De hålla niimiigen före , att 
clenne gud, som de kalla " t'u-shen :', bär jorden på sin 
skuldra. Sistli,lne 28 nov. hade vi ett långt starkare jord
skalf här, då husets grundvalar darrade. 

Två af våra l'i"inner i Hai-cheo ha nyss lagt ned sin 
\'andringsstaf, och I'i tro, att de båda skola få del i de rätt
fiirdigas uppståndelse. En af dem, en medelålders kvinna, 
stark opiumrökerska, kom för någt'a veckor sedan hit med 
sin son, som hade ondt i benet, och bad oss bota honom. 
i\·lin man tog hand om gossen, som snart blef bra, och jag 
började undel'l'isa modern, som tycktes genast omfatta Jesus, 
syndares Friilsilt'c. Hon sjuknade strax därpå, men blef 
bättre och kom åter hit ett par gånger. Sedan fick jag 
\'cta, att hon måst intaga sängen på nytt. Jag gick då 
dit i sällskap med Anna F:rikson , som vat· här på bcsök. 
Vår vän var mycket svag och l{Unde knappt tala, men val' 
glad att se oss och än en gång få höra om Jesus. Ett 
par dagar därefter afsomnade hon, och nu viintar jag, 
att i skör,letiden fa bära henne som förstlingskiirf\'e från 
I-Iai-cheo. Ett af bal'l1barnen till iinkan , om hvilken jag 
skref i mitt förra bre f, en liten nicl,a om 12 ,11', har också 
gått hem från jordens strid. Hon hade varit i skolan i 
"'in-ch'eng en termin, och där lärt älslw Jesus. - :-;u far
viii! :\Iånga hälsningar från min älskade make och mig. 

Eder i Jesus mycket förbundna 
Hi/Illa 7j't'idtr. 

Oin-ch'eng jan. 1895. 

På sjukbesök. 

Konferensen och julferierna \' 01'0 förbi, och jag 
skulle nu åter på allvar taga i tu med studierna till första 
sektionen i språkkursen. Kom så ett bref från syster Fred
rika Hallin i Mei ·ti-chen, som berättar, att en gosse, som 
bor 10 Ii (en half svensl{ mil) fran missionsstationen, fallit 
utför en brant och brutit af lårbenet så svårt, att stycken 
af benpipan utträngt genom musklerna. Jag ombads diirför 
nlt om möjligt komma och hjälpa till med att förbinda honom. 
J ust ett par dagar förut hade en a f de engelska läkarn e 
från Ping-Yang-fu kommit hit för att fa sina tänder plom
bcrade, och jag föreslog därför, att han skulle göra mig 
sällskap. Den ldre brodern (d:r Hewett) var genast med om 
förslaget, och så afgick påföljande morgon mulåsnan, som 
syster Hnllin sändt, med våra bäddar och nödiga instt'U
ment. D:r H. och jag redo våra hästar. Det var en här
lig morgon. Solen hade nu skingrat nattkylan, och \'i in
andades med viilbchag den rena, friska luften. Våra häs
tar trat\'ade friskt och förde oss snart till Hai-cheo, 2 
svenska mil från .. in·ch'eng och nalfvägs till målet för rc
san. Här rastade vi en stund på syskonen Tjäders nya 
station och lät o oss fm Tjäders förfriskningar väl smalca. 
i\Ien vi måste skynda, ty framför oss ligger en \'äldig bergs
kedja , som vi måste öfverstiga. 

En svensk mil ha vi nu att klättra uppför, ständigt 
uppför - enda vägen öfver bergcn åt detta håll, en be
Sl'iirlig men på samma gång intressant \'iig. En rad af 
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människor, mulåsnor, åsnor och hästar slingrar sig uppåt 
stigen såsom en stor orm, och djurens klockor och forkar
larnes hojtande sätter än mera lif i ta\1an. På toppen af 
bergskammen ligger r·j·shi Ii tie n (=20·li värdshuset), lwar
est man kan få en skål te och mo·mo (bröd) att stiirka 
sig med efter anstr:ingningarna. Vi söka begagna tillfiillet 
att utså något lif\'ets ord bland dem, som rasta här, men 
ingendera utat" oss talar kinesiska ledigt ännu. Härifrån har 
man en storartad utsikt öfver panoramat, som ligger ut· 
bredt \·id foten af bergct på andra sidan. Ett vidsträckt 
s lättland, gcnomskur<.:t af li\nga remsor, striicker sig iinda 
bort tiU en hvit buktande strimma i fjärran - Gula \10
den (=Huang Ho). Liings uterter dessa remnor och upp· 
gräf,la ur sidorna ligga talrika byar kringströdda, och där 
se vi oeks,l den by, som syster Hallin utvalt till centrum 
för sitt arbetsfält. En halt' mil bär det nu utför, och efter 
ytterligare en half mils rid t i månskenet hälsas \·i af syst
rarna Hallin och Buren välkomna till der!lS hem. D.etta iir 
således en af våra nya stationer, ett alldeles nytt litet hus, 
som hyrdes i tJol - allt enkelt och anspdkslöst mcn trd
ligt. Vid kl"iillsbordet uppmuntrades \·i af att höra syster 
tlallin beriitta, om huru Guds nåd iir \·erksam hiir nere, 
och huru några börja att tro evangelium. Syster Hallin 
söker också på allt S~lt linna \·iigen till folkets hjiirtan och 
är mycket upptagen. :\n förbinder hon deras sår och utde
lar medicin för deras sjukdomar, och än afl"iinjer hon opium
rökare från den lasten. Om kviillarna komma gossar fran 
byn och lära sig de kristna sångerna, och söndagsskolan 
söker än \·idare att sända Guds ord in uti hemmen. Syster 
Buren sade sig älska detta arbete och kiinner sig uppmunt
rad genom den v iilsignelse HelTcn giCver. Herren har oek
sA gifvit systrarna en sniill, manlig kinesisk medhjälpare, 
som troget står vid deras sida oeh mycket nitälskar för 
Herrens sak. - ]V!cn IlVad iir det för en stor möbel där vid 
väggen midl cmot mig: Syster Buren ler sa mystiskt. )) Dct 
är farfars likkista » . Ja verkligen I Under förhänget står far

: fars viiIdiga likkista, som hör till huset och, så dda icke 
något ondt skall hända, ej får nyttas ut förrän farfar bii

(res i den till graf\·en. 
Tidigt påföljande morgon begåfvo vi oss med syster 

Hallin i teten ridande sin åsna till vår lille patient, som 
låg där helt hjälplös. D:r !-lewett hade snart spjälat hans 
ben utan någon smärta, och han somnade nu lugnt, trött 
efter spänningen under operationen. Folk hade kommit sam
man från alla håll, och kl'innorna, som samlat sig omkring 
syster !-l. ute på gården, hörde jag uttrycka sin förundran 
öfver hennes år·sin (= kärlek): Syster H. begagnade nu 
tillfället att tala med dem om Jesu kärlek , och så gjorde 
den kinesiska medhjälparen till männen, som nu \-oro myc
ket villiga alt lJ'ssna. Syster H. har sedan en lång tid 
hvarje dag ridit elen besviirliga vägen igenom fyra jord
skrcf\·or 100 fot djupa och något bredare för att se till 
den lillc parf\'cln. Jag är li\1igt öfvertygad om, att dessa 
hennes kiirleksbevis mera än något annat skall ingif\·a fol
ket i alla dessa byar förtroende för den lära, hon söker 
att utbrecla. 0, att Jesusnamnet blef\'e kändt i månget hem 
elär i trakten I 

På e. m. hade vi en \'älsignad stund, samlade om
j,ring Guds ord, då I:krrl!n fröjdade \·åra I1jiirtall, sil atl 
vi kände oss förnyade till vår invärtes människa och stärkta 
för lwad Herren vidare ville anförtro åt oss. På tredje da
gens morgon återvände d;r H. och jag, glada att ha fått 
tjäna dr l\lästare på delta sätt. 

L ALV D. 

låta 
sen 

»Ty iif\·cn människosonen har icke kommit för att 
tjäna sig, utan för att tjäna och gil\·a sitt lif till lö

för många. )} 
l\lcd varm hälsning till alla som älska oss i tron. 

Eder i Herren 
L .fJ. Lilldet". 

En resa till Honan 
"r C. BloUl. 

l mitt förra brer lofvade jag gifva en beskrifnil1g på 
den resa, jag tillsammans med br. Folke gjorde till Honan 
för en tid sedan. l\lycket arbete har hittills hindrat mig 
att uppfylla mitt löfte, men nu skall jag tala om, h\"1\d 
jag minns. - Hela företaget kan betecknas som» En kedja 
af motgångar», ty aldrig förr har jag sett svårigheterna 
så gripa in i l1\'arandra för att hindra utförandet af någon 
plan. Var det fienden, som ville omintetgöra \'åra afsikter, 
så lyckades han dock ej göra \'år resa fruktlös, oeh \.,1I. 

det Herren, SOI11 pröf\·ade och hiirdade oss genom motig
heterna, sa förmodar j ag , det var en förberedelse till l1\'ad 
SOI11 kOl11ma skall. 

Hedan i början af november började vi tala om atl 
rcsa till vår vän Ki i norra Honan rör att predika i hans 
bygd samt se, om vi kunde hjälpa honom på något siitt i 
hans sträf\' andcn alt förkunna e\'angeliulJl. ",iir han sist 
var hitr, fick han en penningssumma att taga med sig 
hem och söka hyra hus för, där han kunde inriitta en 
opiumasyl. Vi hoppades, att han skulle haf\'a lyckats 
häruti, innan \·i hunnit dit, Iwat·rör vi anstiilldc cn snäll 
troendl! man, lang, såsom meclhjiilpare åt Ki i arbetet. 
Emellertid började det rcgna, och så blef vår resa upp
skjuten några dagat· , tills regnet hade upphört oeh viigarna 
torka t u p P litet. 

Första dag det var möjligt att färdas gjorde jag mig 
i ordning för en månads resa , tick hästen sadlad och pack
ningen pålagd samt satte mig upp för att rida till Folkes, 
hvarifrån vi skulle göra sällskap. Men annorlunda \·ar 
beslutadt. Hästen var orolig och svår att styra från bör· 
jan, men när jag ett stycke från vårt hus mölte br.Hahne 
samt stannade för att samtala med honom. då blef han 
iinnu \·ärre. Till all olycka måstc jag passera en gyttje· 
pöl, så snart jag satt mig i gång, och stigen på sidan ut
med husradcn var för smal [ör en häst med börda. ::-Ien 
se, nere på vägen \'ille Brunte ej gå. ::l"är så till sist in
gen annan utväg fanns för honom än att klifva ned i 
smutsen , så tyckte han v·isst i förargelsen det var så godt 
att göra det riktigt, hvarför han lade sig på knä. Jag 
lyckades rycka upp honom, på samma gång SOI11 jag fri
gjorde mig från stigbyglarna, men han skulle ha det så
som han ville, och nu lade han sig för säkerhets skull på 
sidan. Denna gång öf\rerraskade han mig, så att jag tick 
mitt ben uncler honom, och där låga \·i bokstall igen »i 
klistret»). Jag måste släppa tyglarna [ör att krana mig 
undan hästen , Iwan·id denna tog tillfället i akt att för
~~iUa sig UtUl11 r~-i.t;ldl~dl för inig. I-Iuru jag såg ul, nUr 
jag steg upp , kan sYårligen beskrifvas. Jag vet, alt br. 
Hahne var öfv·ertygad, att jag hade handslwr, iinda tills 
han hörde mig försäkra motsatsen. Den dagen kunde det 
ej bli någon resa af, ty jag kände en viss motvilja för 
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att begifva mig ut på en lång resa med ett sådant djur, 
hvarför en mulåsna måste anskaffas ute i staden: dessutom 
måste jag ömsa kläder och se till packningen. Detta I'ar 
en I'ärdig börj an till en sådan fortsättning, och jag har 
beskrifvit den så noggrant just fördenskull. 

Dagen därefter begåfvo vi oss i I'äg, och godt var 
det, att vi I'äntat så länge, ty I'ägen var ändå nästan 
omöjlig att färdas. Jag råkar vara något tung, och pack
ningen gjorde väl sitt till också; cmellertid när jag cn gång 
skulle siitta n1ig upp för att komma torrskoJd öfl'er en 
svår plats, så blef Grålle sittande på hasarnc i leran, och 
jag I'ar glad att komma ned på mina egna ben igen så 
fort som möjligt. Som jag är en tämligen god fotgängare, 
så gick j ag ända till byn , där vi skulle ligga öfver natten, 
heIlre än att riskera ett nytt gyttjebad. Andra dagen följde 
jag samma taktik, men då jag skulle gå en gcrwäg, rå
kade jag ut för missödet att komma på orätt sida om 
en djup ravin, l1\'ar5 öfrcrgång var om ej alldeles lifsfarlig 
så minst sagdt bra mödosam. Vi komma i alla fall till 
Gula Hoden i tid att färjas Mver samma dag, men äfl'en 
där skulle vi möt:l sd.righcter. :V[ulå5nan var återsänd, 
så att Erik I:olkes häst nck bära båda bördorna, och I'ar 
t j änare ledde honom. Han är något skygg, och nu blef 
han skriimd af en pase med kol, som föll omkull, samt 
sprang fram och trampade tjiin:lren, e hon , på foten. Fastän 
det var smärtsamt, kunde han dock följa mcd, och så kom
ma vi då MI'er floden. 

Under det vi gingo uppför den hög:l backen på andra 
staan, mötte vi en hel hop mulåsnor, som skulle hämta 
salt och kol I'id färjan. En sådan, en hane, skulle sin 
I'ana likmätigt sparka vår häst, men tog miste och gaf 
Erik en spark på benet i ~tällct. Denna vnr så smärtsam, 
att han måste sätta sig ned en stund och sedan haltand e, 
stödd på mig, fortsätta uppstigningen. Lyckligtvis I'ar föl
jande dag söndag, så att vi fingo ligga stilla. De tva 
patienterna kunde ändå ej hafva satt sig i rörelse den da
gen, så att vi förlorade en dag mindre på detta sätt, än 
om vi nödgats ligga stilla på en hvardag. Värdshusvärden , 
hos hvilkcn vi bodde, I'ar ett bland de I'ärsta specimen jag 
sett af det släktet. Slö, såsom opiumrökare I'anligen iiro, var 
han dock I!aken nog, då det gällde att skrapa åt sig pen
gar. Han ville ej hjälpa oss med någonting, kunde ej hyra 
djur åt oss hade ingen mat att ge oss oeh lmappt om varmt 
I'atten, men då vi slwlle resa, fordrade han 3 il 4 gånger 
rättvis betalning för logiet och hästens foder samt skulle 
nödl'ändigt ha sin procent af hyresbeloppet för djuren, 
som vara egna tjänare letat upp åt oss. Vi gåfvo honom 
dock, trots alla h:lns protester, ej mera än h:ln riittsligen 
skulle ha, samt lassade våra sal{er på vår egen häst för 
att några steg från hans dörr fört1ytta dern till de mul
åsnor vi hyrt. Så komma vi ifrån den svåra människan. 

Hålvägarne, som vi hade att färdas i, vara förskräck
ligt uppblötta af regn- och snöfallet, men de djur vi hyrt 
och deras drifvare I'oro mycket bra, hvarför det ändå ej 
gick så långsamt. Befulkningen i den trakten, fastän ej 
så vänlig som här, var dock i allmänhet tillmötesgående 
mot oss, och vi hade goda tillfällen att predika, när vi 
rastade. Vi skyndade likväl så fort som möjligt österut, 
ty vi önskade, utom att triiffa vännen Ki, ärven aH be
söka Honan-fu, den viktigaste staden i hela striickan utmed 
floden väster om provinsens hufvudstad, Kai-feng-fu. Ki 
hade lofvat söka skaffa oss ett hus i T'ir-men-chen=järn-port 
köpingen, hvilken är belägen på öfvergången från de västra 

lwllarne till Honan-fu slätten, bildande på sin lilla höjd 
tillika med fortet på bergkn,tllen rätt öfver noden en gan
ska stark position. Denna har nog under de inbördes stri
digheterna mången gång varit omtvistad, ty den utgör åör
ren till det bördiga slättlandet österut, hvilket förhållande 
väl gifvit upphof till namnet, liksom öppningen söderut 
från samm:l slätt kallas Drak-porten=Long-men, emedan 
varma källor fin nas i !1odbottnen där. Till T'ir-men kom
ma vi så i sinom tid, och ingen järnport hindrade vårt 
inträde, men I'i började just undra, lwar \'i skulle taga in, 
och huru vi skulle fa reda på Ki, då denna. själf kom 
utspri ngande från en matbutik, där han hållit på att 
iit:l frukost, samt tog oss till eit värdshus, där han var 
bekant. 

Värden där var muhammedan samt mycket artig och 
förekomman.de. ::\är I' i sl:lgit oss i ro där, fingo vi veta, 
att Ki misslyckats i sina försök att hyra hus. Han J1ade 
haft anbud om hj iii P att öppna opiumasyl, mc,i villkor 
att han ej predikade den utländska läran, men då han ej 
var villig :ltt gå in härpå, så fick han ej heller någon 
hjälp. En buddhaistisk präst hade däremot inga sam vets
kl'al att skaffa sig en extra inkomst genom att låta Ki 
hyra en af tempelgård arne. Då vi fingo höra detta för
slag, afrådde vi dock allvarligt dess utförande, ty lwarken 
skulle patienterna där bli fl'i t så afskilda från utomstående 
5 0111 behöfs för sjiilfl'a kuren , ej heller skulle dc kunnat 
hefrias från hedniskt inflytande rör att sättas under krist

. ligt. Således blef ingenting af den affären, men I'i hoppas 
att i en framtid fii ett hus i köpingen , ty den har till 
följd af sitt liige stor kOJ11r1lerciel betydelse för de angrän
sande distrikten och lämpar sig följaktligen iifven mycket 
I'äl som missions-centrum. Vi predikade på gatan och pa 
en tempelgård, diir samtidigt teaterstycken uppfördes. Jag 
är rädd vi drogo det längre strået mot aktörerna, ty I'i 
skilde på oss och nngo Iwar sin stora hop att lyssna till 
predikan. Vänliga och intresserade vara männislwrna, köpte 
äfven en del böcl{er, och jag hoppas något af hvad som 
sades skall bära fru Id, äfl'en om vi ej få se det förrän på 
den stora dagen. 

Efter en natts välbchöflig lwila satte I'j oss i marsch 
mot staden Sin-ngan-shien, dit vi komma vid middagstiden. Jag 
hade ridit litet i förväg på en hyrd häst, oeh under det 
jag I'äntade på Erik med bagaget, steg jag upp på (!n 
sten vid värdshusets dörr samt begynte läsa ur en med
hafd bok . Snart hade jag en duktig åhörareskara oeh 
började förklara för dem, hvad jag läste, hvilket äfl'en 
syntes intressera dem. Alla kände till Ki och visste om, 
huru han förändrats till det bättre, sedan han trott läran. 
Så komma de andra, och vi skaffade oss rum och mat, 
men rummet nngo vi ej länge behålla. Vi hade nämligen 
råkat taga in i det bästa värdshuset, och snart kom en 
beskickning från mandarinen att underhandla med värden 
om rum, hvill{et betydde så mycket som att han måste 
utrymma alla de rum som önskades, såvida han ej ville 
riskera att få slita spö. De kuncle naturligtvis ej köra ut 
oss, men för att ej ådraga värden några obehagliga efter
räkningar gingo vi tIll ett annat I'ärdshus. Väl var , att 
I'i gjorde det snart, ty det började genast regna, och en 
hel hop soldater och andra resande lwmmu, så att alla 
rum blefvo öfverfyllda och många fingo gå därifrån att 
söka annat logis. Det regnade hela natten och följ:lnde 
dag, så att vi skulle ej kunnat sticka hufvudet utom dör
ren, hade vi ej I'arit kloka nog att välja ett rum med ut
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gång under en öfverbyggnad, där vagnar ställas i händelse 
af regn. 

På lördagseftermiddagen var det ett uppehåll i reg
nandet, och jag gick ut i staden för att på en öppen plats 
framför rådhuset predika frälsningens evangelium. En stor 
skara lyssnade såväl till min predikan som till Kis vittnes
börd, och efteråt sålde jag ett ganska stort antal böcker 
och traktater. Kär jag sedan gick in på en restaurant 
för att få mig ett mål mat, följde åtskilliga med in för 
att få i stillhet samtala om lwad jag predikat, samt om 
mig själf och annat som låg dem på hjärtat. Bland dessa 
»intervieware» var äfven en ung man vid namn Hoang, 
som syntes särdeles intresserad. På hemvägen mötte 
jag en studerande, som själf köpt en bok af mig och nu 
kom med tre af sina viinner, lwilka äfven ville köpa böc
ker, men de 1'01'0 kloka nog att lwar och en begära en 
annan bok iin de andra tre fått, »ty " , sade en , »vi kUllna 
ju låna af hvarandra och få så läsa 4 böcker i stället 
[ör en.» 

På söndagseftermiddagen stannade jag hemma för 
att taga mot besökande, under det Erik gick ut på gatan, 
fastän dct såg regnlikt ut. Bland andra besökandc kom 
iifven en Tao-ist-präst, lwars frågor och svar \-01'0 ytterst 
intressanta. Han var en bland dc rikare männen i staden 
och hade sjiilf låtit bygga det tempel, diir han nu tjänst
gjordc 50m präst. Tänk, om man kunde få sådant nit i 
Kristi tjänst: Det skulle Irara en stor seger, om han kom
me öfl-er på Guds sida. Vid återvändande t hem stött c 
Erik tillsammans mcd den ofvannämnda Hoang, som var 
på väg till oss för att få mera undel'lrisning. Vi samta
lade länge, och han fick med sig några böcker hem. Gud 
\'älsigne dcn mannen och gifl-e honom nåd att välja rätt 
herre: 

Följande morgon \'ar det vackert väder, och \'i be
gåfvo oss åstad till Kis by, l mil från staden. Hans 
hustru var mycket glad att träffa oss, och så voro äfl'en 
några andra » församlingsmedlemmar », som Ki nai\'t kallade 
dem, d. v. s. sådana som hört sanningen samt \-01'0 villiga 
att tro och lära mera; vi bruka kalla dem » sökande)) . 
Tyvärr regnade det nästan oupphörligt, och ickc nog med 
att allt hopp om att få se Honan-fu den gången snart 
gjordes om intet, kunde vi ej heller gå ut i byn och pre
dika mera än en gång på en hel vecka och ytterst få kunde 
komma till oss, Det var t. o. m. fara för handen, att \'i 
cj skulle hinna hem i tid för konferenscn, som var utlyst, 
och I;i började blifl'a iingsliga. Emellertid fick Ki till sin 
stora glädje behålla oss öfver en söndag i sitt hem, och 
S0111 det ciå rakade vara tämligen vackert väder, hade vi 
jäm förelsevis många närvarande vid alla mötena. 

Husaffärerna • gick det klent med. Redan innan vi restc 
från Sin-ngan-shien, ansliillde Ki förfrågningar där, och vi redo 
sedan trots reg:1et cn dag till staclen för att få veta om 
det fanns någon utsil{t där, men alla hus, som erbjödtJs, 
1'01'0 för dyra för iindamålet. En rik man, som sjiilf bodde 
112 sv. mil från Kis by, men iigde hus i staden, \'ar \'illig 
att låta honom hyra ctt, men det I'ar sl' årt att komma 
till klarhcl så länge vi 1'01'0 på platsen, ty fastän det gick 
i Kis namn, misstänktc alla, att utländingarne stodo bakom. 
Därför gåfvo \'i lämpliga instruktioner, lämnade har lang 
och drogo di ra färde måndagen dcn '}:de december. \'i 
hade hyrt djur att rida, ty \'iigcn var mycket smutsig, 

Enligt scm,re underrättelser har Ki nu lyckats CH. ctt hus. 

men i sista ögonblicket, sedan ägaren redan tvingat upp 
priset betydligt, föregaf han, att vägen ännu var för svar 
att färdas, han ville vänta ännu en dag, och det fick han, 
ty vi gafvo honom ingen påökning, såsom han väntade, 
utan satte oss i gång med våra egna fortkomstledamöter. 
På vägen hyrde vi en åsna till »järnporten» och gjorde 
upp med en annan man, att han skuHe \'ara hos oss vid 
soluppgången följande morgon med två mulåsnor för att 
föra oss till Gula !loden. Vi väntade på honom till en 
dryg timme efter soluppgången, mcn då han ännu ej kom
mit, sade vi farväl till Ki, S0111 följt oss till Tir,men, samt 
begåfvo oss på hemvägen mecl en genomträngande nord
väst i stick och stiil'. 

Tjänaren hade vi sändt före med hästen, sft att I'i 
måste gå på för att hinna upp honom, och det behöfdes 
äfven för att hålla sig \'arm, ty nordvästen hade fört fros
ten med sig. Vi gingo förbi cn mulåsncdrif\'are, S0111 skulle 
hämta salt vid samma öfverfartsplats öfver Gula !loden, 
som \' i iimnade oss till, och så gjorde vi upp med honom, 
att \'i skulle il1l'iinta honom på ctt namngifl'ct ställe, sedan 
\'i hunnit upp hästen och fått kläda oss varmt nog för 
att rida. D,irifrån skullc han föra oss vidare, och på dctta 
sätt lyckadcs I'i få rida ::!O Ii den dagen, men se,ian var 
det också slut, ty följandc morgon kom ej vår mulåsnc
drifvarc, fastän vi väntade till efter öfverenskol1lmcn tid, 
Det var en hel miingd ammunition och andra krigsförnö
denheter i staden , hvilka skulle fortskaffas till Kansu, diir 
det muhammedanska upproret rasar. Troligen hade hans 
mulåsnor tagits att hjälpa till vid transporten; i alla hän
delser sågo vi ingenting mera af dem. Alltså måste vi 
åter taga till de fortskaffningsmedel \'i själfva hade, och 
det gick bra, fastiin motvinden i ickc ringa mån hindrade 
I'åra framsteg. Dagen därpå hyrde Erik en liten asna, och 
så gick det undan »din'c». GrålIc, som bar packningen 
och följaktligen led mest af motvinden, blef efter ett långt 
stycke, fastän vår tjänare drog och' jag körde på, först 
när I'i kommo ncd i hålvägarne och sålunda SlllPPO vin
den l{Unde vi taga igen det förlorade genom att springa 
en stund, Framkol1lna till !loden, funno vi den fylld af 
drifis och fingo vänta tills på fjärde dagen , innan någon 
färja vagade ge sig ut. Detta var samma dag konferen
sen skulle börja, och för att ej komma alltför sent till 
denna ansträngde vi alla våra krafter, så att vi hunno 
ungefär 4 mil samma dag, sedan vi gått öfver noden. 
Liksom de föregående dagarne \-ar marken frusen, men det 
\'ar nog en styf marsch ändå upp- och utför berget. De 
30 Ii som återstodo gingo kl' ickt nog följande dag, och 
så voro vi hemma från vår resa, något trötta visserligen, 
men glada öfver de utsiktcr till ett lofl'ande arbete, som 
öppnats för oss i Honan (södcr om !loden). 

Kära hälsningar till vänner! Bedjen för mig och de 
andra: 

Våra stationer. ", 
C-ill 'cflmg (Shansi). 

,vlissionsarbctet öppnades på denna station 1888. På
följande år döptes trenIle män. De voro förstlingsfrukten 
på \7årt missionsfält. Ett 40-tal församlingsmedlemmar finnes 
IlU samt nera sökare. 

" Se sid, 51. 
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•-\rbetare: E. folke med fru, .\. Hahne med fru, C. 
Blom, H. Linder, Frida Prytz, .'\nna Janzon och Emma 
Andersson . Infödd medhjälpare: Ch:lI1g. 

Islti, (Shansi) 

öppnades 180 l. Verksamheten ditr har bcdrifv'its dels af flera 
af syslwnen fr ån O-in'cheng dels ock af inl'ö,kb me,ihjiilparc . 
flera äro intresserade för evangelium. 

Arbctai'e: Teodor Sandberg med fru oeh Emilia SanJbcrg. 

Jfc-!i-dll'll (Shansi) 

har öppnats under IS95 , arbetet har re.:lan krönts med 
fram gå ng, så att flera söka Ilcrrcn af hjiirtat. 

Arbetare: Fredrika Hallin, Ebba Buren och en infödd 
med hjä lpare. 

.fYllt-diet! (Shansi) 

har likaledes öppnats under 189 5. 1\,lg ra troende l'innas 
och iifven sölwl'e. 

!\rbctare: H. Tjiicle r med fru samt den infödde evan
listen v ang. 

lista-llS/i'!l (Shansi) 

har uncler flera å r besök ts a f bröder fr[t n C-in 'chcng. I S 95 
gjordes fiirbcrc,i ande arbete af :\. I-Io fstrand, som var be 
stiimd för denna stat ion . Hofstrand iiI' r. Il. vid kust en 
och 11I'i lar. 

TO/~<;'-dl(()-ji( (Shensi ), 

Redan i SS 9 börjades förberedande arbete hill' af E. 
Folke. H. Tjiider Ilyttade dit 189 2. Scchll1 1893 har ,c\. 
J3erg verkat hiir. I~n liten församlin g linnes, och il era ~ö

kare förberedes till inträde däri. 
Arbetare: .-\ugust Berg mecl fru och .\nna Eriksso n 

samt en infödd medhjälpare. 

.I .f-fim-dt' i'f~~' och Pli-dI' (/~~' (Shcn~i) 

har förbel'cda nde arbete bedrifvits under l R<) 5. Som arbe
tare 1'Ö. den förra iiro bestiimcia Hobert Bcrgling med fru. 

Sill-II.!,''tlII-j-ltirll (Honan) 

har öppnats l S 9 5. _\rbctare: KL Til1t'ä i! iga besök af sys ko
nen fr im lJ-in 'cheng. 

För arbetet och arbetarna pa dessa stationer hedja \'I 

hjiirtligt om miss ions\'ännernas förböner. 1\Ien i det vi så 
göra, manas vi att hiin visa tii! Pauli ord i :2 'fess , 3: L. 
Fä/' iif/'ig t lIIillll v,-ödcr, vo(/m för ess, atl .l-Ji:l'rC/lS orrlllld 
ltaJl'a ji-a;(ZfJl~,r Nit Vlln/a fÖl'ltå'rll~'iadt (se iifven Ef. 6: 
18,19: Kol. 4: 3). 

Låtorn oss uppmärksamma huru ordets fram gång oe h 
förhärligande sammanställes med fö rböner. Det iiI' också 
detta, som \'åra missionärer så l jupt kä nna, och deras oaf
låtliga begiiran om förböner finner sin förldaring' häri. 0, 
lå tom oss då ge nom utlt/ilh;f, vcstämd förbön blif\-a deras 
medarbetare i evangelium! Och för att vår bö n skai! blifva 
mera regelbunden, må \'i fördela stationerna på olika da
gar i veckan och fram bära en station och de arbetare, som 
där finnas, jämte de infödda troende och sökarna, för hvarje 
dag i trägen fö rbön. Vi taga alltså C-in'cheng söndagen, 
I-shi måndagen, :\Ie-ti-chcn tisdagen, Hai-cheo onsdagen, Tong 

cheo torsda g'en, I-Isia·hsicn , l-bn-eheng oeh l'u-ch'eng frc.:lagen, 
Sin-ngan-shicn och de utg<'iende sys trarna på lördagen, 

Fil rä!(j{in!t;r mllllS bÖll f örmår //I)'cket, där dm äl' i 
vcrks<lmltct. Jak. S: J (j. 

Ombud i landsorten. 
Ahlg'r~ll, \'" l'a.,tor, Griillgc"herg. 
.\hbtralld, 1\. O., l'olk"k()l!iirarc, Hi , illgc, Fill >l'O Il (;'. 
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Jons:;on, P. , han,lIande, Sigtuna. 

Ko eh, C. (J., tanllliikarc, T,inkiipilli!·. 
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Lag,~rJ,]ad, O., hoktr,l'ekarc, KarLihallIII. 

Larsson,!'., folk skolliirare, Hi.ir~b, l\tllllla. 

Li(lbeck, n., halldlan ,lc, Giitcborg. 

JJilldbcrg,;r. (;. il., kapten , J'alrll1tr. 

Lindgren, .1. , folkskollära re, :)\·arta. 

J,ilHlhist , F.. , klJn :;lI l, 1\orrköping'. 
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T.jung'j\'ist, C., hall lIlan Ile, J[n!Lsjö. 

I.i.i\'enhjelm, .E., jil.gm:istarc, :)olbel').!·a, Kil :;IIIO. 
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H~ln :;te l l, H ., kapten, Malmö. 
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