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En rätt missionärs egenskaper.':: 
Af Axel Hahne. 

)} Oltka gåfiJor efter den nåd, som blifvit oss 
g·ifVC1Z.» Rom. 12 : 6. 

I församlingen har hvarje enskild person sina 
särskilda gåfvor, sin särskilda utrustning för att 
tjäna i den gemensamma kroppen. Bland missio
~ärerna, hvilka äro Kristi och församlingens tjänare 
I hednaIänderna för att där uppamma och fostra. ett 
Guds folk, finnes det också. och måste finnas olika 
gåfvor, på det att de olika behofven måtte kunna 
tillgodoses. Sålunda kunna missionsarbetare med 
många olika slag af gåfvor användas i. hedna
missi<:men, ja, det är säkert, att olikartad begåfning 
bcltö/ves bland missionärerna. 

Dock är det äfven vissa gåfvor, om h vilka man 
kan säga, att hvarje missionär behöfver äga dem 
för att vara väl rustad för sitt kall. Han bör ju 
t. ex:. hafv.a en viss grad af allmänbildning, så att 
han afven I det afseendet står högre än hedningen 
och k an lyfta honom upp. Sådant innebär likväl 
ej så mycket; ty för att stå öfver t. ex. kineserna, 
äfven de bildade bland dem, behöfves knappast mer 
än vanlig svensk folkskolebildning. 

M~n en missi?n~r behöfver - framför allt äga 
grundlig kunskap l bzbeln. Att väl känna sin Gud 
och sin bibel - se där det viktigaste för en missionär 
0c.h .de ..törsta förutsättningarna för framgångsrikt 
missIOnsarbete. . 
. Pra!dzsk begåjmizg är äfven en goel sak. Dock 
Ic.ke. det att kunna plöja. så, bygga hus och för
fardiga möbler m. m. behöfves för missionsarbetet 
i Kina, hvilket är det arbete, vi nu särskild t tänka 
på, ty de skickliga kineserna göra allt detta för 
både sig själfva och missionären - men däremot 
~rfordras, att m.an har förmåga att i det dagliga 
!tfvet kunna h/lämpa allt, hvad man vet och lärt. 

lVIiss~onärel1 i Kina bör vara tålmodt.f.; - ja, 
han be/tö/lIcr hafva mycket tålamod, ty kineserna 
äro så. tröga och långsamma, och han böl' särskildt 
vara i besittning däraf därför, att de trii o(t och 
därmed äfven Idlsamma kineserna icke skola komma 
den kristne missionären på skam. Han behöfver 
äfven äga miinm'.l·ko!,({1t1zedo1ll. Kineserna äro mäs
tare i förställningskonsten, och det är icke lätt att 
lära känna (~e~, men den, s?m väl känner sig själf, 
har dock han en nyckel till äfven den kinesiska 
karakteren, ty hjärtat är, i stort sedt, detsamma 
öfver hela jorden. 

Slutligen må påpekas s/äljbclulrskm11(r såsom 
~n icke oviktig egenskap hos en missionä; Upp
ofvandet af denna egenskap ingår i kinamissionärens 
uppfostran ända från början. Han måste ju lära 
sig att b~härs~ca alla sina rörelser, att skicka sig 
som en kmes I allt, att tala som en kines och att 
äfven kunna tiga som en kines. Kinesen bär näm
ligen icke hjärtat i handen, han tiger helst med 

• Upptecknadt efter ett föredrag i BJasieholmskyrlwn den 
24 maj 1900. 

hälften af hvad han tänker. Om nu missionären är 
öppenhjärtig, om han, hänförd af stundens intryck, 
förtror sig åt den förste bäste han träffar, talar om 
sina personliga angelägenheter, vare sig ekonomiska 
eller andra, skall han säkert vid många tillfällen 
komma att ångra detta. . 

Alltså behöfver den, som skall bli missionär 
isynnerhet i Kina, hafva vissa allmänna förutsätt~ 
ningar för kallet; men för öfrigt kunna de mest 
olika karakterer, personer med mycket olikartad 
begåfning, användas i missiol1sarbetet, och -rmsszollcJt 
behöfver de olika gåfvorna. 

Missionen behöfver talare. Kineserna äro ganska · 
goda tänkare och besitta ganska allmänt förmågan 
att klart uttrycka sig i tal. De tycka om ett före
drag el~er anförande, som är i enlighet med »1i» 
(= sa~Olngen eller det rätta, vare sig i logiskt eller 
mor~l!skt hänseende), och de äro mycket öppna för 
tydliga skäl. Det är godt, om missionären äger 
samma egenskaper; han har ett vidsträckt fält för 
en sådan gåfva. På gatan, i samlingslokalen, på 
marknaden, öfverallt skall han finna lyssnand e ska
ror, för hvilka han kan fä tillfälle att måla Kristus. 

Men missionen behöfver äfven de mindre be
~ä~kta gåfvorna. ~tt kunna genom personlig be
~onng, genom ett vmnande sätt och genom samtal 
mverka på människor och uppenbara sanningen för 
dem är en minst lika viktig gåfva som den mera 
lysande vältalighetens. Personligheten ·är af stor 
betydelse i missionsarbetet och i det enskilda sam
tale t. I beröringen med in di viderna gifves tillfälle 
at~ låta kraften af den kristliga karakteren göra sig 
gallande. D å kan man besvara de frågor, som 
göras, bemöta inkast och skingra tvifvel. Ja, efter 
en glödande offentlig predikan är det oftast nöd
vändigt att hafva ett sådant »eftermöte» där man 
får på den enskilde tillämpa det talade. Det är ett 
godt drag hos kineserna, att de i allmänhet icke 
bli stötta . öfver såcJa~t utan tvärtom gärna lyssna 
och ofta I det yttre glfva sanninO'en rätt äfven då· ,., ,
I1Järtat är oberördt. 

.. IJcrd(:.;:clfvor behöfvas för att vårcJa den upp
v.~xande hjor.?en. De nyss ur hedendomen uttagna 
Sjalarna behofva mycken omvårdnad. Hedniska 
:ranor oc~ t~.nkesätt utöfva ännu gärna ini'lytande 
ofver ~em. 1< marc afguder~ och vidskepelse fånga 
dem latt, och fmstelser, hVllka på en person, upp
växt under kristendomens inflytande, skulle utöfva 
liten eller ingen dragningskraft, hafva öfver den 
unge hedningkristne stor makt. Missionären måste 
nu vara en fader för dessa, till honom komma de 
med alla sina bekymmer. Han skall trösta i mot
gång . oc~ nöd, gifva råd och hjälp i både andligt 
och tlmltgt afseende, ty af sina grannar och forna 
vänn:r har den. omvände hedningen vanligen icke 
att vanta någon hjälp, tvärtom förföljelse. Missionären 
skall först och främst undervisa de.m i ordet och 
med Andens hjälp leda dem in i sanningen allt mer 
och mer. 

. I detta höga och heliga äm bete behöfvas för
VnlSSO de ofv.an~ämn~.a egenskc:perna: bibelkunskap, 
talarnod, manmskokannedom, ]3, ett af Herren helt 
tuktarlt sinne och mycken helig Ande. 
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Vidare behöfver missionen Wpffostrare, manliga 
och kvinnliga. De kristnas barn behöfva undervis
ning; sändas de till de hedniska skolorna, bli de 
ju uppfostrade till hedningar, och föräldrarna själfva 
äro sällan i stånd att meddela barnen de nödiga 
kunskaperna. Därför upprätta vi goss- och flick
skolor, där de kristnas barn och äfven andra mot
tagas och uppfostras under .Guds ords och under 
kristliga seders inflytande. Ar det icke ett skönt 
kall detta: att sålunda dana en kristen generation! 
H var äro de skollärare och lärarinnor, som Herren 
kallat till detta stora värf? Unge man och unga 
kvinna, du, som har en sådan gåfva, kom och offra 
den på altaret! Insätt ditt pund där, hvarest du 
kan vänta största vinst, och där ditt pund be
hö/ves så väl! 

Lärare/;/ifvor i högre mening -behöfvas ätven 
för att utbilda infödda medhjälpare, evangelister, 
skollärare, bibelkvinnor m. m. Vi kunna icke hoppas, 
att arbetet skall taga någon egentlig fart, förrän 
vi hafva en kår af infödde arbetare. Vi missionärer 
äro ändå alltid utl~ndingar, vi kunna icke så in
tränga i kinesiska tänkesätt, seder och bruk samt 
det svåra språket, att vi däruti kunna mäta oss 
med landets egna barn. En troende kines sade till 
mig på tal härom: »ja, ett kinesiskt las öppnas nog 
lättast med en kinesisk nyckel». Sådana nycklar 
behöfva vi många; det är ett skriande behof efter 
gudfruktiga män och kvinnor från de hedning
kristnas egna led för att inbärga den stora skörden. 
Men de måste särskildt fostras för det kallet, och 
till detta behöfves det missionärer, som äro utrustade 
med förmåga härtill. Nu är missionärernas antal 
så otillräckligt, att man ej kan mer än nätt och 
jämt uppehålla det arbete, som redan är påbörjadt. 
Tiden upptages till stor del af grundläggande ar
bete; man sprider skrifter, predikar, håller bibel
klasser, samlar de troende i församlingar och 'med
delar dem nödtorftig undervisning, men mycket af 
ordnande och uppbyggande verksamhet måste för
summas. Herren gifve missionen sådana viktiga 
gäfvor, att snart en stor skara af kinesiska predi
kanter och -bibelkvinnor må deltaga i verket! 

Slutligen vill jag nämna lä/o:arc och siukskötcrskor 
såsom väl behöfliga i missionsarbetet. Personer med 
ingen annan särskildt framträdande gåfva, men som 
äro begåfvade och utrustade i det stycket, äga 
häri ett pund, hvarmed de kunna verksamt tjäna 
Herren och göra en värdefull insats i missions

-arbetet. Kineserna aro nästan helt och hållet utan 
verkliga läkare men hafva däremot en stor- mängd 
af kvacksalfvare och utöfvare af all möjlig humbug 
på detta område. Då en missionär visar sig hafva 
någon kunskap i läkekonsten, får han strax fullt 
upp med patienter, hvilka hafva en utomordentlig 
tro på hans »utländska medicin» och vänta däraf 
storartade resultat. På trakter, där befolkningen 
varit fientlig mot missionärerna, har inträde för 
sanningen beredts genom lij.kareverksamhet i förening 
med direkt missionsarbete. En särskild gren af 
läkaremissionen : botandet från opiumlasten, som blott 
kräfver en mycket anspråkslös kunskap i medicin, 
är till stor hjälp vid öppnandet af nya verksamhets

områden. Att sålunda hjälpa människors kroppar 
öppnar ofta vägen för missionärens andliga arbete. 
Hedningarna få förtroende för honom och därmed 
äfven för den lära, han förkunnar. 

-Så äro då gåfvorna mångahanda, men Anden 
är en. Det är också blott genom »Andens helgelse 
till lydnad», som alla dessa gåfvor - den förnämsta 
såväl som den ringaste - kunna bli brukbara för 
Herren. Men må hvar och en fråga sig själf: på 
bvilhet sätt och på hvilken plats kan jag bäst tjäna 
Herren? Och ställ den frågan icke blott till dig 
själf utan fråga Herren därom, och han skall gifva 
dig svaret. 

Totalintr':Jck 
från den ekumeniska missionskonferensen l ]'lew York. 

Af Joh . Rinman 

Föl' dem, hvilka ej tänkt diirpå, torde det vara 
af intresse att först påpeka, att denna konferens inga
lunda var den första i sitt slag. Ej hlott 11ölls en )} världs
vid», såsom ordet »ecumenical» betyder, missionskon
ferens I 888 i Exeter Hall och en 1878 i Mildmay, London, 
utan redan 1860 i Liverpool ägde en dylik rum, då 
125 delegerade voro närvarande. An märk ningsvärdt är 
ock, att vid Liverpoolkonferensen ej någon kvinnlig del
tagare nämnes. 

Aderton iiT senare vid Milrlmaykonferensen funnos 
tvenne kvinnliga delegerade och vid konferensen i Exeter 
Hall 1888 voro äfver fyrahundra kvinnor inregistrerade 
ibland de -delegerade. Vid den nyligen afslutade missions-, 
ja, världshistoriska tilldragelsen i New York voro n~1r

varande: CJ40 manliga och 562 kvinnliga delegerade, 200 
manliga och 400 kvinnliga missionärer,samt I I 2 manliga 
och 28 k vinl11iga hedersledamöter. 

Stora ansträngningar hafva llnder de sista fyra fu-en 
gjorts för att i yttre afseenden på det b~ista möjliga sätt 
förbereda konferensen, men därför har icke den ännu 
viktigare ujlpgiften att genom bönen verka för den inre, 
an(lJiga förheredelsen hlifvit förwmmacl. 

Därom skrifver en af de ledan(le männen, mr 
Gwnt: »lJe af oss, hvilka voro närmast förenade med 
förberedelserna föl' konferensen, kände oss absolut hjälp
.Jösa i det enormt stora företaget, till dess Guds försam
ling log upp saken och gjorde den till ett dagligt böne
ämne. Sedan dess - jag minnes själfva dagen, då för
ändringen inträdde - hafva vi såväl som arbetet höjts 
öfver svårigheterna och hal' allt kunnat fortg,l obe
hindradt.» 

Uti ett »[arväl-häfte»" som utdelades sista dagen, 
uttala flera af konferensens framstående män sin tack
samhet för den rikliga belöning, de fingo för sitt dryga 
och ansvarsfulla arbete. "Våra Löner», säges det, »hafva 
Lesvarats på ett öfvcrflödande sätt och våra förhopp
ningar uppfyllts 'långt utöfver'. Utan att i förväg Le
räkna resultaten kunna vi tryggt si"iga, att den yttre 
missionens omfting och fasthet !Iät/alle/ler måste såsom 
aldrig förr klart fralmtå för hvarje sundt reflekterande 
människa. Konferensen öfversteg i flera afseendell alla 
förväntningar» . 



68 S 1 N 1M S L A N D. 

Den frågan: »Kommer konferensen att löna sig ?» 
d. v. s. kunna vi beräkna, att resultaten komma att mot
svara de stora omkostnaderna, den myckna tiden och 
det hårda arbetet, har framställts i tal och skrift. Till 
svar härpil. säges bland annat: »Vi beskyllas ofta för 
slöseri med missionsmedein, da behofven i hemarbetet 
tillgodoses. Man har t. o. m. hånande sagt, att det 
fordras I kr. för att lItsänd.a ett öre till fältet. Det är 
emellertid ett konstateraclt faktum, att 90 proc. af alla 
missionsmedel - sändas till de olika fälten genom de olika 
sällskapen. Sålunda användes ej mer än 10 proc. för 
det arbete i hemlandet, som direkt afser yttre missionen. 
Och ett af de för konferensen uppsatta målen har dess
utom varit att om möjligt lära, huru missionsmedeln än 
mera praktiskt kunna användas.» 

»Större ekonQmiska förluster, än någon beräknar, 
göras genom det partisinne, som förefll1nes b[lc1e i hem

. Iänderna och ute på fälten. Enhet är ej blott andlig 
utan äfven ekonomisk styrka. Att förena i gemensamt 
intresse arbetare inom olika samfund· har ock varit ett 
önskningsmål för konferensen. )) 

)) Om konferensen för öfrigt f.ttt blifva ett medel att 
göra hedningarnas nöd mera känd i våra kristna länder, 
om den i -någon mån fått uppenbara, hvad som redan 
blifvit . gjordt, och så fått väcka ett mera lefvande och 
verksamt hopp rörande framtiden, huru mycket vore då 
ej vunnet! Om dessutom både missionärer och arbetare 
i hemländerna, såsom en direkt frukt af de instruktiva 
föreläsningarna och de alIvarligt uppfordrande disklls
sionerna, fått mer af hans ande, som kom hit ned ej 
för att betjänas ytan för att tjäna, så skola vi ej ens 
försöka att jämföra konferensens betydelse med hvad 
den kostat.» 

Innan vi kasta en öfverblick på några af de vik~ 
tigare förhandlingarna, vilja vi på visa i hvilka stycken 
denna konferens skilde sig från sina föregångare. 

I) Antalet närvarande missio1lS1/e/era1ur var det 
stör~ta, som förekommit vid någon missionskonferens. 
När har någonsin förr tjugu sådana män varit samlade 
som t. ex. John C. Hepburn med 60 år bakom sig af 
banbrytande arbete i Singapore, Amoy och senast i Japan; 
John G. Paton - )>nya Hebridernas silfverhårige apostel 
Johannes»; biskop Ridle)' från Kaleclonien; biskop Tho
bum från Indien; Jakob Chamberlain från Indien; Hud
son Taylor och \Villiam Ashmore från Kina. Dessa m. fl. 
andra troskämpar från alla mera kända missionsfält 
rundt hela jorden gåfvo en vördnadsbjudande karakter 
åt hela konferensen. 

Vid åsynen af dessa män gick tanken osökt till
baka till de ännu äldre tros kämpar, hvilka efter slutad 
strid och vunna segrar såsom ))en sky af vittnen» om
gåfvo oss alla. Med hvilket spänclt intresse måste cle 
ej hafva öfvervakat allt, som pågick vid denna för Guds 
tike så viktiga tilldragelse. 

2) Ej mindre amllärkllingsvänlt var det fralllstå
ej/de rum, som ill1og's af de tmga. Man kunde ej und
gå att jämföra den hänförelse, som vid detta tillfälle 
rådde ibland både gamla och unga, med det kända sätt, 
hvarpå William CarTey blef bemött, dfl han [ör öfver hundra 
år sedan j en församling af fäder i Kl:istus, som dock 
mer liknade »tuktomästare», uttryckte sin önskan att få 
tjäna Herren ibland hedningarna. 

Den mäktiga kristliga ungdomsrörelsen i våra dagar 
daterar sin upprinnelse fl'ån 1844, då Sir George Williams 
grundade ))Kristliga föreningen af unge män )) . Alltsed:tn 
dess hafva stora skaror af unga ej blott själfva omda
nats och utrustats i kristlig ande, till både deras egen 
och släktets oberäkneligt stora välsignelse, utan ock grad
VIS blifvit alltmer inverkande på karakteren af det 
andliga arbetet. 

Dr A. T. Pierson, älskad och värderad såsom en 
verklig fader i Kristus, säger härom: ))En ny tid måste 
hafva öppnat sig för veteranS!rna från stridsfältet, då de 
såga denna stora skara af unga missionsarbetare, repre
senterande olika ungdomsföreningar och isynnerhet »de 
frivilliga)) bland studenterna. De -sågo och hörde sådana 
framstående representanter af det unga släktet som John 
R. Mott, Robert Speen, mr Duncan, miss Price, mrs 
Montgomery, mi~s Singh m. fl., huru de togo en värdig 
och välsignelserik del i alla konferensens förhandlingar. 
~)Det är ett faktum, som förtjänar uppmärksamhet, att 
i Kristi rike och sanna församling göres ingen skillnad 
mellan hvarken ålder eller kön»*. 

g) Den stall1ling kvinnan illtog vid de1l1la k01/ferms 
var ett af dess mest karakteristiska drag. Härom yttrar 
en framst~lende iakttagare: ))Ett stort antal af våra 
bästa. och mest begåfvade kvinnor från skilda delar af 
världen toga en fullt ut lika betydelsefull del i konfe
rensens förhandlingar som vi män. Jag behöfver ej 
säga, att de skutte sig på ett sätt, som ingen af deras 
systrar behöfde blygas öfver. Vi kände oss gripna af 
att finna, hvilken plats kvinnan lyckats förvärfva sig i 
Kri.sti församling. Alltsedan r 834, då David Hill be
gärde att få ut kvinnliga medarbetare i -Indien, har 
kvinnan med växande frimodighet och under ständigt 
ökad välsignelse gått till verket. » 

4) På ett lttlölIIlIIatule sått behandlades de mli1lgsi
d(!tas/e ämnen. Ett kort urval af de friigor, som af
handlades, torde vara af intresse: »Den yttre missionens 
högsta myndighet)) ; ))det hufvudsakliga målet i allt mis
sionsarbete»; »l:nissionsarbetet under århundradet»;' »admini
stration och organisation)) ; »missionärernas förberedande 
uppfostran»; »missionens vidsträckta förbin{!elser och in
tressen» ; )) dess förhållandel~ till de respektive ländernas 
myndigheter»; »själfunderhållningsprincipen»;- ))styrelse
arbetet hemma och ute»; ))de infödda kristnas medarbetare
skap» ; »sociala problem»; »pedagogi )) ; »filantropi)) ; »bibel
öfversättningar och traktatspridningem o. s. v. 

S) E1thet och kärlek voro rådande. ** I en tid då 
samfundsandan inom de olika grupperna synes blifva 
allt starkare, är det ett särskildt glädjeämne, då icke 
själfviska intressen göra sig gällande vid dryftandet af 
frågor af ofta den ömtåligaste natur. En sådan nåd 
hade ock dagligen under flera niånader blifvit utbedd af 
Gud för detta tillfälle. 

Mr Eugene Stock, sedan 1873 hufvudredaktör för 
engelska kyrkans missionssällskaps tidskrifter och fram
stående författare, utgjorde vid denna konferens, såsom 
alltid, ett slående exempel på hvilken omfattande del 
lekmän taga i missionsarbetet i vår tid. Hans frigjorda 

-!..~ Torde höra llrpf~ltas med den inskränkning, den Heliga 
S1<rift aogif\'er. N ol af Red. 

$'" Författal'en vill väl sägn, att enhet och kärl el, i högre :,rrnd 
gjorde sig gällande vid denna än vid föregäende konferenser. 

Not af Red. 
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sinne och vidhjärtenhet . verkade alltid såsom ett enande 
element, så snart de mindre intressena tycktes vilja undan
tränga de större. Vid ett dylikt tillfälle t. ex. framhöll 
han sambandet mellan följande bibelord: 

»Guds hand gaf dem ett e?ldräktigt hjärta», 2 Krön. 
30: 1 r. 

»Allt folket svarade med en rös!», 2 Mos. 24: 3. 
»AlIt folket reste sig upp såsom m lIIam, Dom. 

20: 8. 

6) KOlljermsC1l fick dessutom Qtvijvelaktigt C1l sär
skild kamkter z;fenom det intresse Amerikas högsta l/I)m

dig/teter l/isade för dmsa11l1lla. Äfven om vi ibland tyckte, 
att våra vänner amerikanerna gjorde väl stor affär däraf, 
så demokratiska de eljest äro, måste dock erkännas, att 
presidenterna Mc Kenley's och Harrisons närvaro och väl
komsthälsningar ådagalade, dels hurudana maktägande 
män Amerika f. n. har, och dels hvilken betydelse den 
yttre missionen intager i det allmänna medvetandet. 

»Ingen», säger dr Pierson, »bad om ursäkt för att 
hednamissionen tager så mycket intresse i anspråk, utan 
påvisades för dem, som voro ointresserade, det nödvändiga 
att öomjuka sig uti bekännandet af sin själfviskhet. Utan 

. någon tvekan framhölls, att ingen församlings lärare är 
duglig såsom sådan, om han ej själf är i.nspirerad af 
missionsandan; så att han kan inspirera andra i arbetet 
för världens evangelisering». Uti dylika och därmed 
jämförliga ' viktiga frågor rådde blott en mening i 
denna församling -af representanter från femtio olika 
länder. (Forts.) 

. . .. 
från miSSIOnarerna. 

I-shi 

den I S mars 1900. 

Kära vänner Herren! 

Jesu Iiristi f r id! 

Af brefboken ser jag, att nu allt för l:1ng tid för
flutit, sedan jag insände mitt sista meddel::tnde till »Si
nims Land». Jag skall därför i korthet berätta, huru 
Herren ledt mig härute sedan den tiden. - På hösten 
1899 ledde Herren mig att öppna opiumasyl i Uin-ch'eng. 
Det var det tredje året vi hade asyl därstädes. Jag kände 
mig uppmuntrad af föregående års resultat, då af 17 
patienter fem il sex kommo till tro på evangelium och 
helt 'bröto med hedendomen. Vi bådo nu Herren leda 
till oss sådana, som kunde tro till frälsning äfven från 
andra synder än opiumlasten. Det såg litet underligt ut 
i början att blifva så bönhörda, som vi blefvo, ty bland 
flera hyggliga karlar var en, som var en riktig spefågel. 
Han kunde spela kinesisk fiol, sjunga och spela teater
stycken, tala om de mest komiska historier, ja, med sin 
kvickhet behärskade han fullständigt heja truppen af 
patienter och kunde, när han ville, framkalla de mest 
dånande skrattsalfvor. Vid sådana tillfällen var det nästan 
omöjligt <1.tt få någons öra för andliga ting. Då vi för
sökte tala allvarligt med hOl10m själf, tog han vanligen 
i förlägenheten sin tillflykt bakom någon kvi.ckhet, Sorll 

genast framkallade skrattsalfvorna. Jag började förtvifla 
om möjligheten att få någon reda med honom. :Men 
det bIef något bättre på senare tiden. Då jag en dag 
sade till honom : »Ni, som är så kvick, skulle med lätt
het kunna lära Er läsa, om Ni bara ville på allvar gifva 
Er åt saken», blixtrade det till i hans ögon. Han sade 
genast, att han skulle taga mat med sig och komma och 
bo hos mig, blott jag hade tid med att undervisa honom. 
Guds Ande verkade hela tiden på honom. Döm om 
min glädje, då jag senare vid ett besök i hans by fick 
se honom komma riktigt väl klädd med utmärkt respek
tabel hållning och det mest aktningsbjudande skick och 
sitta ned vid vårt möte. Han sade till mig, att nu, då 
han var fri från opium, ville han helt lämna äfven öf
riga synder och blifva en kristen. Han åflade också 
vittnesbörd inför några förmögna bönder (han är själf 
en välbärgad man), som kommo för att se, och sade: 
»Vore det att bli tjuf eller bedragare, då vore detta något 
att skämmas för; men här är det fråga om att frälsa 
sin själ, och det behöfver ingen blygas för. » Jag måste 
vända mig bort för att få gråta i glädjen. 

Att denne man, som är känd i hela byn som ett kvick
hllfvud, har kommit till tron på Jesus .och är beståndande, 
däri måste vara ett väldigt vittnesbörd här i trakten om 
Guds kraft. Ett par andra hafva äfven visat sig starkt 
berörda af sanningen och lära komma till mötena i 
trakten, där de bo, men för öfrigt var arbetat detta år 
ej så uppmuntrande, om man beräknar efter 11tt synliga 
resultat. Några dåliga personer; särskildt en lärare ver
kade mycket ondt genom sitt uppförande och sina gen
sägelser mot kristendomen inför de andra. Och, då jag 
ej alltid kunde vara hemma, blef det svårt för evange
listen att hålla de'ssa herrar stången. Både han och jag 
voro därför tacksamma, när nyåret kom, då med det 
asylen måste stängas, 

U nder tiden vi hade asylen och allt sedan, har jag 
försökt hjälpa de troende på landsbygden i det nya 
I-shi-distriktet. p å flera ställen där samlas troende till 
regelbundna gudstjänster, och jag brukade rida ut till 
dem och predika om söndagarna. Byn Pei-chllang ligger 
omkring 8 sv, miJfrån Uin-ch'eng. Resan ,dit tog nära 
fem dagar, men de öfriga ställena voro lättare att be
söka. Det är mig i allmänhet en glädje att få komma 
till de troende på landet. Då man får se, att de växa 
i nåden, kännas resans mödor ej tunga, men ibland möta 
missräkningar angående dem, s.om man haft godt hopp 
om. Den uppmuntran, jag fått, öfverväger 'dock, Herren 
vare lof, mycket missräkningarna. 

I n'ledlet af februari lämnacle systrarna Janzon ' och 
Svenson l-shi station, den förra för att resa hem och 
den senare för att flytta till Tong-cheo-fu. Jag började 
då ställa i ordning på platsen för mitt blifvande hem, 
och elen 2 I :ste februari ditförde jag från Uin-ch'eng 
Naemi Sjöberg såsom min brud. Vi äro oändligt tack
samma, att broder Folke fått rättighet att förrätta vigsel, 
så att vi besparats den långa, tröttsamma och dyra resan 
till Shanghai. Min hustru och jag äro nu de enda ut
länclska arbetare i detta stora distrikt. - Regelbunden 
gudstjänst hålles på fem olika platser 1,5, 3 och 4 sv. 
mil härifrån. I en by ha vi opiumasyL På stationen 
är det gosskola och hus har hyrts för flickskola . Två 
evangelister, två bokförsäljare och en bibelkvinna göra 
det möjligt att härifrån hjälpa de troende, men för
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stärkning behöfs. Vi skola vara tacksamma att fii vara 
inneslutna i särskilda förböner. Min hustru förenar sig 
med mig i varm hälsning till eder alla. 

Eder medarbetare 

Hugo Linder. 

Ögonblicksbilder från Kina. 

Det är en söndagsafton i språkskolJtll i Yang-cheo. 
Jesus är midt ibland oss; det är frid i h~mmet, frid i 
hjärtana . Efter stilla hjärtesamtal' med Gud och med 
hvarandra börja vi sjunga. Stark och klar ljuder sang 
på sång: »Vi sjunga om himmelens fröjder» och glömma 
jordens ve, om Jesu kraft och förgäta egen svaghet, 
om »den härlighet, som på oss skall u ppen baras», så att . 
»denna tidens lidande» synes kort och lätt. Då synes 
en kinesisk tjänare i dörren och vinkar åt en af de 
systrar, som varit en Hillgre tid härute. H vad kan han 
vilja r »En ung flicka har tagit opium och ~r döende, 
kom och hjälp oss I» Hastigt skyndar vår syster ut i 
mörkret för att göra, hvad hon kan, för att återkalla den 
anna till lifvet. - Men vi, som lämnas kvar, vi sjunga 
icke mer. Hade vi för ett ögonblick förgätit, hvar vi 
voro, så kommer nu med fördubblad kraft en känsla af 
sorg och lidande öfver all sorg och allt lidande omkring 
oss; hjärtat sammanpressas, bördan är för tung, - där
för ned på knä. - Or~ en stund kommer vår syster åter, 
otåligt fråga vi efter utgången; men hon skakar blott 
sakta på hufvudet och säger, att det är föga hopp. Flickan 
hade tagit giftet i ett anfall af vredesmod och . ville ej 
blifva hjälpt, nu gick hon att i sina synder möta Gud. 
Hon var blott en af de många tusen, som htif ute själfva 
göra slut på sitt lif, en af de millioner, som under 
bördan af oförlåtna synder gå in i evigheten. 

Mellan T'ien-tsin och Paoting-fu fara vi på tåg, ' all
deles som hemma. 'Vid stationerna samlas hvarje gång 
stora grupper af kineser för att betrakta utländingarna. 
Mest uppmärksamhet tilldrager sig den yngsta medlem
men af vårt sällskap, lille Carl Tjäder. Kineserna stl 
med händerna på rutan, le sina hjärtliga leenden och 
förul1llra sig öfver det lilla bleka barnet med de stora 
blå ögonen, så olik deras egna småttingar. Han i sin 
tur blickar åt dem, ropar »fa-bo, fa-bo» och sträcker 
sedan ut hufvudet för att ännu en g<'l.ng se ptl de många 
fmbröderna! Kommer ej sanningen från barnaläppar r 
Dessa stackars förmörkade hedningar äro dock våra 
bröder, de känna, älska och lida som vi. Jesus dog för 
dem som för oss, han älskar dem, han vill äga dem. 

Och Herren säger till dig: »I-Ivar är ditt broderh 
»Hvilken som ser sin broder vara nödställd och 

tillsluter sitt hjärta för honom, huru förblifver Guds kärlek 
i honom r» 

Framkomna till Paoting-Ju stiga vi upp i kärror, 
dragna af mulåsnor, för att fara till missionsstationen. 
Ul1ller -- det jag sitter där och väntar på att alla skoJa 
blifva färdiga, kommer en stackars, eländig tiggare fram, 
faller på knä, gör med sin utmagrade hand en rörelse, 
som säger, a.tt han hungra.r och beder så bevekande Olll 

hjiilp. Han fall er om igen pfi knä, den stackars man
nen, och står nu för mitt inre öga som en bild af heden
domens hunger och nöd. Tro dock ej, att kineserna 

hungra och törsta efter evangelium - långt diirifrån -, 
de veta ju intet därom; men omedveten nöd är ' lika 
stor, om ej större, än medveten. Kineserna hungra ej 
efter Kristus, men KrL~!lts hUlIgrar ejter dem, och »diir
före att hans själ har arbetat, skall han se och mättas». 

Efter resans mödor finna vi ljufliga hvilophtser på 
nllssionsstationerna, kärlek, vänlighet och hjälp från dessa 
.Herrens tjänare, som försakat att, som deras hjärtan 
önskade, arbeta direkt för folket härute för , att i stället 
tjäna dem, som göm det. Här i Paoting-fu ligger mis
sionsstationen utanför staden. Då vi om morgnarna 
vakna, höra vi ett statkt sorl, det är sorlet från torg 
och gator, där kineserna köpa och sälja. I mina öron 
ljuder det som ett nödrop, mammonsträlarnes »grotte
sång», ty , Kinas största afgud är dock »guldkalfven». 
Miclt bland dessa bullrande, skrikande skaror står den, 
de icke känna. Hin står där stum, till dess han får 
röster, genom hvilka han kan tala frid till folken . 

Han vill ropa till dessa, som »arbeta sig trötta för 
intet» : 

);Hören, hören mig, då skolen I äta det godt är, 
och eder själ skall rikligen förnöjas. - - Hören, att 
eder själ må lefva». Es. 55: 2, 3. 

Missionsvänner ! 

"Skörden är mycken, 
Arbetarne äro få, 
Be1/en fördenskull. » 

Jalle (lj Samleberg. 

Paoting-fu den 9 maj 1900. 

På g/ord jih;råc~an Izos C. I. lY!., London, huru
vtda de med anledm1lg aj O1'olz'gftetcrna z' I(:zna 
Itllrtfda, att ll)'a rmssl{JJlärer ulscllldas Idl hösteu, 
!tar mr Sloan svarat,' "Så framt icke våra vän
ner (direktörerna) i Shanghai skrHva till oss, att 
inga missionärer må sändas ut, skola vi fort

.	sätta att ordna för nya arbetares utgående, 
och vi tro det icke vara sannolillt, att de sllOla 
hindras. Vi hoppas innerligt, att den när
varande allvarsamma förvecklingen ic1le skall 
sprida sig till det inre af landet. » 

Ombord ii Rng. Australia den l juni 1900. 

Käre broder i Herren! 

»Prise7l med oss Herre?/. och låtom oss samjäld! upp- ' 
höja hans ?ta7ll71!» 

Snart äro vi framme vid resans mål. Herren har 
stor kärlek och trofasthet burit oss öfver höjd och 

djup och skyddat oss för [aror och olycka. -- Trygga 
under hans vingars skugga hafva vi färdats vår väg fram. 
Den 14 mars lämnade vi Uin-ch'eng och aI1lände till 
Shanghai den IS april. I Shanghai stannade vi en vecka 
- just lagom för nödiga förheredelser. Den 24 april 
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ångade »Bengah ut från Shanghai för att styra kosan 
västerut mot hemmet, det kära. - Dock icke utan saknad 
lämnade jag det för mig Srl kärt vordna Kina, där jag 
genom Herrens nåd haft elen stora förmånen att, om ock 

stor svaghet, utså lifvets ord och fått vara vi ttne till 
syndares omvändelse och öfvergång från mörker till ljus. 
- Vi hafva haft en utmärkt god resa öfver hafvet 
endast litet stormigt mellan Shanghai och Hongkong 
och en dag på Meelelhafvet. Mellan Hongkong och 
Aden hade vi rätt hett, likas:t på södra delen af Röda 
hafvet; men sedan hade vi några dagars hehaglig värme; 
nu åter kyligt. Vi äro rätt många missionärer och öfriga 
på Herren troende . - H varje dag hafva vi haft gel))en
sam bihelläsning och hafva haft många dyrbara stunder 
tillsammans. 

Den 2 kl. r. Nu tlllga vi upp för Engelska kanalen . 
Vi hafva blifvit fördröjda många timmar af tjocka. 
Vi sågo i dag toppen af masterna af en sjunken ångare. 

Herren har i nåd bevarat oss, lofvadt vare hans 
namn l Torsten har fått vara frisk, är glad och lycklig, 
lider ej det ringaste af hemlängtan. Vi stanna i Lon

\.rlon nil.gra dagar, kvarefter vi ~ortsätta resan till Sverige 
bfver Göteborg, allt om Gud VIll . 

Innerliga hälsningar till öfriga vänncr! Det skall 
bli k~lrt att återse de kära vänner, som sft i trofast 
kärlek burit oss pil bönens armar. 

JeSllS, han är vår frid. 
I JeSll kärlek 

Anna JallZ07t. 

London den 16 juni 1900 . 

Alskade mlssions\':inner! 

Frid vare eder l 

Jag känner mig manad att på detta sätt sända de 
kilm missionsvännerna hemma i Sverige en gemensam 
hälsning. 

Särskildt beder jag att få frambilra ett innerligt 
tack för all vänlighet och kärlek, som kommo mig till 
del under min vistelse i Stockholm, samt för alla min
nesgBfvor vid min afresa. Till alla kommitteens med
lemmar och öfriga vänner, som nedskrifvit tänkespdlk 
i den kära minnesboken, vill jag härmed säga ett varmt 
tack . Dessa ord hafva varit och äro mig till stor upp
muntran. Herren löne eder rikligen för allt! 

Det kändes nog underligt att lämna det kära foster
landet och alla kära där, Jnen Iierretz gifver just den 
kraft, som behöfves, under alla förhållanden, och viss
hetm om att man går Guds väg gifver en synnerlig 
styrka och frimodighet. Jag mottogs här med mycken 
vänlighet, och Herren välsignade mig med en god och 
snabb resa, Sfl att jag redan pingstafton vid 4 -tiden an
läncle hit. Pris ske Guel! Han Itör, när vi ropa till 
honom. 

Vi behöfva nlI särskildt hedja för Kina under dessa 
oroliga tider. Nästa vecka anordnar Kina Inland mis
sionen ett särskildt möte, dit alla missionsvänner inhjucbs 
till förbön för Kina. I regel är bönemöte för Kina 
hvarje lördags afton å Kina Inland missionens hem. 

Jag har haft många dyrbara stunder under de 14 
dagar, jag varit i London. Det har varit synnerligen 
välsignadt att få höra mr Inwood. Jag har förut läst 
hans föredrag vid konferensen i Södertälje, hvilka varit 
mig till mycken välsignelse. Synnerligen dyrbar är den 
fostri1.l1 och de lärdomar, vi äro i tillfäll~ att få på detta 
hem, och jag vill af hela mitt hjärta tacka Herren , som 
fört mig hit. Allt skall tjäna oss till godo. Rom. 8: 2 S. 
Pris ske Gud! Vi hafva haft den stora glädjen att se 
vår kära syster Anna Janzon ibland oss här och genom 
henne fått höra mycket från Kina. Gud välsigne hennes 
vistelse i hemlandet I Beder att få vara innesluten i 
mJSSlOnsvannernas förböner. Endast Guds 7tåd kan 
hjälpa med dessa språk- och fostra för det, hvartill han 
kallar. Det var kärt för mig alt en tid få vara till
sammans med syster Maria Harms. Hon beder om sin 
hälsning till missionsvännerna l Eder ringa, i Jesus till
gifna 

Sign'd Bengtso1l. 

Ev. fosterlands-Stiftelsens 
~Hre mission. 

Äfven linder det nu gfmgna året har Stiftelsen be
drifvit heclnamission i Ostafrika och Indien samt sjömans
mission i Liverpool, Boston, Marseille, Grimsby, Ham
burg, Liibeck, Melbourne och Bremerhafen. 

Arbetet i Ostafrika har flitt fortgå utan att störas 
af politiska förvecklingar. Hälsotillståndet bland arbe
tarne har i det hela varit tillfredsställande. S:1som nya 
arbetare ha lItsänclts: ordinerade missionären Th. Eng
dahl och fröknarna Louise Lindfors och Ottolina Hol
mer. Dessutom ha ordinerade missionären P. Olsson, 
som innan utresan inträdde i äktenskap med lärarinnan 
Erika Andcrsson, och Onesimus återvändt till nUSSlOns
fii.ldet. 

I Abessinien och inom Tigreområdet har verksam
heten fortgått som [ömt med evangelisation och försam
lingsvård, öfversättningsnrbete, skriftspridning, undervis
ning i skolor och barnhem för gossar och flickor samt 
läkaremission. För gallamissionen ha under året icke 
blott dörrarne öppnats allt me!: och mer utan äfven pft 
vissa håll en evangelisationsverksamhet med skriftsprid
ning kunnat börja. 

Pil. det ostafrikanska missionsfältet har Stiftelsen nu 
inalles 30 svenska missionsarbetare : 16 män, af dem 12 

ordinerade, och 14 kvinnor, af dem 10 ogifta, samt 19 
infödda, af dem 4 ordinerade, och 2 kvinnor; 448 för
samlingsmedlemmar, af elem 187 nattyards berättigade, 
12 skolor meel 17 S lärjungar. Under rtret äro 46 döpta 
och 20 upptagna genom konfirmation samt 8 döda. 

Iludien bedrifver Stiftelsen mission bland gomler 
och hinduer i tre af Indiens centralprovinser : Sagar, 
Betul och Chinclwara. Flera af arbetarne lär ha lillit af 
feber och andra sjukdomar. Som nya arbetare ha ut
sänclts ordinerade missionären Albin Jakobsson och så
som zenanamissioniirer fröknarna Anna Andersson och 
Hilma Holmgren. Den fmktansYärela hungersnöden , före
nad som elen är med vattenbl'ist och pest, skildras af 
missionärerna i deras rapporter. Till elen svåraste nödens 
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"Svenska Missionen Kl · n a " . 
KommiUeen i hemlandet. 

O. v. FEII.ITZEN, kOlllmeJldörkapten, ord/o'rande. * K. BERGH, doktor, Tranås. 

T HODIGREN, sekreterare. * H. DILLNER, kaptm, Skellefteå. 

K. G. MAGNUSSON, ingenii/r, kassaförvaltare. * K. FRIES, fil. dok to,', Stockholm, 
G. RI>:UTERCRONA, lojtnant, vice ordf. '" A. HYLANDER, pastor, Stockholm.I

J. RIN~IAN. * E. SANDBLOM, apotekare, Jönköping.

* ,V. 'VIDMARK, ittgcnio'r,' HeIsingborg. 
" Konsultativa ledamöter,I 


På missionsfältet: 

ERIK FOLKE, /örestl'ndare. AUGUST BERG, vli'e /o·restlindare. 

C. F. BLOl\I, finanssekreterare. _ 

Afissionsexpedition: LÄsnlAKAREGATAN 30, 4 TR. 

All post adresse,'as till KOMMITTfmN I,'ÖR .SVENSKA MISSIONEN I KINA.' , STOCKHOLM. 

lindrande har missionsstyrelsen varit i tillfälle hittills af
s:\noa icke mindre in 70,000 kr . 

På det indiska missionsfältet har Stiftelsen f. n. 36 
svenska arbetare: 17 män, af dem 15 ordineruc1e, och 
19 kvinnor, af dem 12 gifta, samt 35 infödda medhjäl
pare, 22 män och 13 kvinnor; 733 församlingsmedlem
mur, af dem 208 nattvardsberättigade, 8 skolor med 295 
gossar och 2 I I flickor, summa 5°6, samt 449 söndags
skolbarn. Under året hafva 65 upptagits genom dop. 

Enligt revisionsberättelsen ha inkomsterna för den 
inländska missionsafdelningen under 18<)C) uppgått till 
86,884 kr. 99 öre och för den utländska missionsafdel
ningen till 319,551 kr. 36 öre eller sammanlagdt till 
406.436 kr. 35 öre. Sv. JJ.f. 

Ett bönemöte för missionärerna 
ocl\ de infödda kristna i Kina 

hölls den 20 juni i Exeter Hall, London, med an
ledning af de oroligheter; som rådt och tagit sådan 
omfattning i nämnda land under den senaste tiden. 
Kina Inland missionen var inbjudare till mötet, och 
inbjudne voro missionsvänner, tillhörande olika mis
sionssällskap. Man kan så väl" förstå - om man 
annars är en lem i Herrens stora missionskropp - den 
nitälskan för Guds verk, den »ömhjärtade» broders
kärlek och det uppväckande af Guds församling till 
mera medvetande om bönens kraft och välsignelse, 
som tagit sig uttryck i detta steg. Också vi, in
seende huru allvarsam ställningen är i Kina, känna 
ett så djupt behof i samma riktning och kunna där
för ej heller underlåta -- väl vetande, att »trons 
bön förmår 11t)'eket, där den är z· verksamhet» - 
att med enträgenhet mana missionsvännerna i vårt 
land att frambära missionärerna och de infödde 
kristna därstädes i innerlig förbön, att Herren 
måtte bevara dem, rikligen hugsvala deras hjärtan 
under alla bedröfvelser och gifva dem frimo
dighet att uti allt aflägga den ' goda bekännelsen, 
icke aktande sitt lif kärt, om det skulle behaga 
Herren att låta dem lida för hans namns skull. 
Då Petrus af konung HE;lrodes insattes på fängelset, 

hölls en ständig bön för honom af/örsamlz'ngcn, 
och vi veta med hvad härligt resultat. Må på sam
ma sätt Kristi församling i Sverige hålla en ständzg 
bihz för Herrens sändebud och hans vänner i Kina, 
hvilka nu synas vara i fara för sina lif. Om vi 
så göra, skola visserligen äfven vi få bönhörelse 
och rik anledning till tacksäg.else, och missionsvän
nernas förböner skola förvisso blifva ett bättre 
försvar för våra ' älskade i Kina än de europeiska 
makternas förenade truppmassor. Må vi ock bedja 
för Kinas folk, att det måtte föras till tro på Gud 
och den han sändt, Jesus Kristus. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under juni månad 1900. 
N:o Kr. Ö. 
479· G. R. 5: 

K. O. A, Risinge, Finspång _____ ._..____ . ____ .. __._.480. 3°: 
48 1. H. G.) Kumla: underh. till lnf. evangelist __ .. __ ._. 7°: 
482• 5:H. Gs. skolbarn till d:o ____ ._.._. _________ ...._.._. __ . 

483. H. G. gen. K. F., Stockholm, till läkaremission . __ 5°: 
484. Till Fu-niis underhåll gen. H. P., skolf. ._•... __ __ 35: 
485. K. F ., Stockholm, till E. O. Beinhoffs nnderhåll 100: 
486. 22 vilnner inom K. F. U. M. gen. P. W. till d:o 234: 

Möja mrg gen. C. P. . __ . ________________. _____ . _____ _487. 3 2 : 
Insamling vid gralöl gen. d:o _________ . ______ . _____ _488 . 9: 
A . H., Loo, Lilngared ___ . __ ._. __________ . ___________489. 20: 

490. Björka syförening gell. G. G., Motala verkstad . __ 5°: 
Frlln söuclagsskolbarnen gen. d:o .•. ___ . _______....._. 10: 

49 2 • Prenumerationsmedel å Sinims Land gen. d:o ._._ 3: 
491. 

M. }., Ramsbcl-g . _________ ._. ____ . __ . _______________ ... 10:493· 
L., Lindesberg _ __ _ . o •••• ________ • __ o ••• ___ _ I:494· 
B-n, gen. P. T., Gamlcby _______ . ____ __ ..______ . __ I: 40495· 

496. J. Tr. gen. d:o ___ . __ ._.. _____ . _____ ._.. __ .. _._ .. _.. ____ _ 23: 60 
A . P., Lindesberg __________ .____ .. __ ._. ______ .•• . __ . __497. 5°: 

498. En Kinavän gell. M. E. i\'l., Ödeshög . __ ._ .. _.. __ 17: 
Kina.syföreningen i Höganäs gen. J. L. . _______... ISO:499· 
Onämnd, Alings~s _________ ._ .._.._.. _.._. ___ . __ . _____ . __ 8:5°0. 

5°1. J. S. gen . E. G., Sollefteå ___ ._.._. ____ . ______ ._. __ _ 8: 40 

Summa kr. 922: 40 

Med varmt tack till hvarje gifvare. 
Ja/{ har ock andra f(fr, SOln icke äro af detta fc frah1ts / de-/ll 

måste jag ock fii'ra hårtiIl, och de skola hi/ra 11"-11 "öst, och det 
skall varda en hjord od, en herde. 

Stockholm, Svonska Tryckoribolagot Ekman & Co, 1900. 
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Ställningen ' i Kina ochbehofvet 
af uthållig bön. 

Då säkerligen alla våra läsare med spänning 
följa underrättelserna från Kina, och särskildt de, 
som hafva kära anhör~ga på missionsfältet, med 
bäfvan vänta på de bud, som komma darifrån, 
hafva vi ansett lämpligt att här meddela det, som 
kommit till vå.r kännedom om ställningen därute, 
och som dels icke alls, dels ofullständigt blifvit 
meddebdt af de allmänna tidningarna. 

Ännu den l g:e var allt lugnt i mellersta och 
västra Ki.na, och Kina Inland Missionen mottog två 
telegram af nämnda dato, det ene från Kia-Kiang 
(provinsen Kiangsi): »allt väl, icke mycken orsak. 
till oro för närvarande »: det andra från Chung
King . (provinsen Si-chuen): »allt väl här, oroande 
rykten förhärskande ». Men kort därefter anlände 
telegram från Shanghai, daterade den 2 I och 23 
juli, med underrättelse, att fem missionsstationer i 
Ho-nan, .2 belägna i provinsens östra, I i dess 
mellersta, I i dess södra och I i dess västra del, 
blifvit förstörda, hvarvid likväl missionärerna räd
dats. Den 24:e erhöll engelska kyrkans missions
sällskap telegrafisk underrättelse, att en af dess 
stationer i provinsen Che-kiang blifvit bränd, men 
missionärerna räddade. Samma dag fick Kina In
land Missionen telegram, att 2 af dess kvinnliga 
missionärer i Hsiao-i uti mellersta Shansi-' blifvit 
mördade, och, då detta nedskrifves (den 3 I juli), 
hafva vi nyss erhållit autentiskt meddelande, att alla 
missionärer i Paoting-fu i provinsen Chih-li blifvit 
dödade, bland hvilka sägas vara mr och mrs Bagnall 
och sannolikt äfven mr W . Cooper, alla tillhörande 
Kina Inland Missionens bästa och erfarnaste arbe
tare. Äfvenså har en uppgift nått oss, alt en norsk, 
nyss utgången syster, fröken K . Rasmussen, jämte 
Hera af nyss nämnda missions missionärer likaledes 
blifvit dödade i Ho-tsin, beläget i provinsen Shan
sis sydvästra del, helt nära vårt missionsfält. 

Slag på slag hafva således kommit, det ena mera 
förkrossande än det andra,. och om än dessa slag 
icke ännu träffat några af vår missions arbetare, så 
är ju fa ran likväl öfverhängande, och Guds dyrbara 
tjänare af andra missioner hafva redan fått offra 
sina lif i sin Herres tjänst. H vad böra då vi, 
missionsvänner, göra? Det är nog elen fråga, som 
uppstiger i alla våra läs<lres hjärtan. Då vi nu gå 
att lämna ett svar härpå, vilja vi först ur det i dag 
anlända augustinumret af Kina Inland Missionens 
tidning återgifva, hvad som där yttras angående 
denna sak. Efter att hafva redogjort något för 
orsakerna till den nuvarande ställningen i Kina 
skrifver redaktionen af nämnda tidning sålunda: 

»Hvacl bor (H vara d .r ställnipg uncler detta saker
nas tillstånd i Kina ? Låtom oss mycket tyc11igt s~iga , 

~ att tanken på att öfvei-gifva arbetet för Kinas evangeli
sering icke kan för ett ögonblic k. inkomma i vårt sinne, 
Vi hafva ingått j arbetet på hans hud Dch befallning, 
som iiI' herrars Herre och konungars K onung, och i fullt 
medvetande om att hans rikes kommande i denna viirIden 

måste innebära lidanden för hans budbärare och tidtal s 
äfven -uppoffrandet af deras lif för evangeIii skull. Vi 
måste då vara bestiinc1iga i bön oclt förbön, hedjande, 
at t Herren ville i sin nåd spara sina tjiinares lif och 
att, om det iir hans heliga vilja, att de skola lida, han 
ville gifva qem den nåd, som de behöfva i pröfningcns 
stund. » 

»Men det gifves äfven från mällsklig synpunkt sedt 
den frågan: hvacl bör göras för missionärernas siikerhet? 
Säkerligen finnes det ftcra-fall, då det är bäst för mise 
sic>I1ärerna att lugnt förblifva på sina poster micH ibland 
det folk, som känner ' dem och har lärt att hysa aktning 
för dem. Faran af en lång resa genom det inre af 
Kina, där fientliga känslor blifvit uppväckta, skulle vara 
mycket större än faran af ~tt förblifva stilla. » Samma 
tielning fillägger vidare : )}Vår direktör och va r kommitte 
i Sh<l nghai stiir i förbindelse med missionären)a, och de 
Lrittiska konsulerna skola utfärda föreskrifter, s1 snart de 
anse det nödvändigt för missionärerna att lämna si.na 
stationer.» 

Den stä11ning, som Kina Inland Missionens 
styrelse i London, enligt det ofvan citerade, anser 
sig böra intaga under sakernas nuvarande tillstånd 
i Kina, kunna vi icke annat än gilla, och vi tro den 
vara den enda rätta. Vi måste framför allt i uthållig 
och enträgen bön lägga Kinas och våra missions
arbetares nöd på. Guds hjärta, icke gifvande honum 
någon ro, förrän han nedslagit djäfvulens gärningar 
och beredt sitt folk till ett lof i Kina. Låtom oss 
vidare komma ihåg, att våra syskon därute äro 
på hvarje station omgifna af en skara omvända 
kineser: frukten af deras arbete i evangelium. Skola 
de öfvergifva denna späda fårahjord, så snart fara 
hotar, just då den allra bäst behöfver deras närvaro 
och omsorg aoh. 10: 12); hvilket intryck skola då 
dessa Herrens unga lamm fä af den kristna trons 
segerkraft? Må Herren själf visa sina tjänare, när 
de böra fly (Apg. 14: 6), och när de böra stanna! 
Låtom oss lyfta upp våra händer till lefvande Gud, 
till honom, som har sagt, »jag är med eder alla 
dagar intill världens ända». Månne de troendes 
böner icke förmå mera än a11a de europeiska mak
ternas kanoner och mausergevär! Europas makter 
gripa till vapen för att försvara sina sändebuds 
okränkbarhet· och den heliga folkrätten. ' H vad tron 
I, kära missionsvänner, att de himmelska makterna 
göra? l\Jännc Kristi sändebud icke äro lika dyr
bara i hans ögon, eller finnes det icke ett heligt 
folk, som är hans ögonsten. 

Men låtom oss bedja icke allenast för våra 
syskon därute och de omvända kineserna, utan en
ligt Pa uH ord ([ Tim. 2: I) äfven för de · makt
ägande i Kina. H vilken förskräcklig karakter än 
dessa rörelser i Kina må antaga, låt h varje rop, 
hvarje tanke på hämnd vara tjarran från oss, låtom 
oss bedja för dessa kineser, som ännu äro i så för
skräckligt mörker, därför att vi gjort så litet för 
att sända dem evangelium eller dröjt så länge därmed. 

För visso gäller striden i Kina i dag icke 
innerst och djupast de europeiska maktområdena i 
östern eller ens återstä11andet af det nyss rubbade 
västerländska inflytandet, nej, där är fråga om huruvida 
Kristus e11er satan ska11 regera i kinesernas hjärtan. 
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Det har särskildt väckt vår uppmärksamhet, att 
en mängd bref från olika delar af Kina, hvaraf vi 
varit i tillfälle att taga del, och hvilka varit skrifna 
kort före den sista svil.ra tiden, alla tala om Guds 
ords tillväxt därute, och om huru allt vittnar om 
rikare och rikare skörd. Och just nu bryta dessa 
bittra förföljelser ut, hotande att ödelägga de många 
lofvande fälten. Det är ju icke svårt att se, hvem 
som vredgas, »vetande, att han icke har lång tid». 

I denna väldiga kamp, stån med i böneledetl 
i detta stora böneled, som nu sträcker sig öfver 
hela jorden och når ända upp i himmelen. Vårt 
rop i dag är ett upprop till bön, ty det gäller mis
sionärernas lif, det gäller de kristna kinesernas lif. 
det gäller Kristi sak i Kina, ja, det gäller Kristi 
sak pil. hela jorden. 

* *' 
Enligt meddelanden från London står Shang

hai ännu i telegrafisk förbindelse med Shansi och 
Shensi. Kina Inland Missionens styrelse i Shang
hai har uppmanat missionsstyrelsen i London att, 
till dess andra underrättelser ingå, icke utsända 
några missionärer till Kina, och komma därför äfven 
härifrån icke någon missionär tills vidare att utgå. 
Kina Inland Missionen i London, som ständigt un
derhåller telegrafisk förbindelse med Shanghai, har 
lofvat att genast meddela kommitten, om någonting 
af vikt når dem rörande Svenska ?l1issionens i Kina 
missionärer, hvarom vi för öfrigt telegrafiskt anhållit. 

* * 

0111 orsake7l Nl! orolz"gileterna z" !{ZJta skrifvcr 
en där länge bosatt pastor Georg' Hudsolt bland 
annat följande i den vidt spridda tidningen The Chri
stian för den 1!J/7 1900: 

Vid en tid, dfl den civiliserade världens blickar med 
nödvändighet riktas till Kina, hvarest de mest tragiska 
händelser följa på hvarandra med en fruktal'lsvärd hastig
het, åligger det· enhvar, som har nägon kännedom om 
anledningarna till de nan'arande oroligheterna där, alt 
meddela, !tyad de veta, pfl det allmänheten mä erhålla 
en korrekt uppfattning af situationen. 

I\IIan måste bara i minne, alt de niirvarande utbrot
ten af fientligheterna ej äro riktade emot kristendomen 
såsom sfldan, utan emot uWindingarne; de a[~e icke att 
undertrycka kristendomen utan alt bortskaffa allt uLländskt. 
A lt de infödda kristna få lida så oerhördt, beror ej pä alt 
de äro kristna, ulan diirpå, att de betraktas säsom associe
rade mecl utländingarne, som äter anses säsom sina respek
tive regeringars agenter, hvilkas enda uppgift är att upp
väcka oroligheter i landet och såmedels bereda vägen för de 
främmande regeringarnas armcer. Uitom oss konlll1a ihåg, 
hvad änkekejsarinnan säger i sitt nyligen utfärdade dekret: 
~ Utdri( eller utrota utländingarna l» 

Detla faktum att tyskarna lade hand på Kiao·cheo, 
som delvis skulle vara en erSättning för mordet på 2 :ne 
tyska missionärer, ryssarnas besältande af Port Arthur, 
engelsmännens, af vVei-hai-wei och italienarnas kraf l~rl 

ett omräde utmed kusten af provinsen ' Chekiang - allt 
detta är för kineserna posiliva bevis på alt den religiösa 

propagandan endast ar en täckmantel för den poliliska 
och ett beslut hos vastmakterna att absorbera Kina. 

Man måste arven komma ihåg, "ltt i böcker och tid
ningar har under delta sista flr ofiirtilckt afhandlats Kinas 
delning. Det synes, sum Olll man ' tankt sig, att delta 
skulle undgå kinesernas uppmiirksamhet. I så fall har 
man missräknat sig.* Kanske skall det blifva en nyhet 

' för många att höra, det i c\e flesta, om ej i alla, provins
hufvuc\städerna hafva uppriiltats byråer för utrikes ären
den, och att en cngelsk-talande kines är ansUilld vid Itvarje 
si'lclan byrå såsom tolk och öfversättare. Dessa följa med 
stor noggrannhet allt, IlI'ad som skrifves i dc uWincbka 
tidningarna. om Kina och inberälta det lill provinsernas 
högsta ämbetsmiin. 

Genom den franske ministel n i Peking förmådde:,; 
den kinesiska regering'en förra sommaren att l\1edgifva 
officiel rang å t den katolska hierarkien. Biskoparna hafva 
inordnats i rang mcd viceknnungarna och guvernörerna och 
prästerna Illed prefektcrn<t och magistratspersonerna. De 
förre hafva således fått samma rang som millistrarna, och 
de senare hafva blifvit Iilställda med konsulerna. Det ~ir 
under dessa fijrh~dlanclen ej så lätt för kineserna att skilja 
mellan elen religiösa och den politiska propagandan. 

Vidare är opium en förskracldig slötesten, och det 
samlIlanställes med ullandingarna; de hafva tvingat opium 
Vft Kina. Detta ligger på allas läppar. Den store vice
konungen i Wuchang-Cllang Chih Tuug, troligen en af 
Kinas störste män f. n., har i de kraftigaste ordalag talat 
emot opium, jämförande det med en ödelaggancle flod, 
som i sitt vilda framrusande sopar bort allt, som kom
mer l dess väg. 

Kolltmit/cett för Svtllska JJlissiollfll i ](illa. 

Totalintr~ck 

från den ekumeniska missionskonferensen l j'levJ York. 

II. 

Det hvi!:tcle en viss högtidsstämning öfver New York 
dessa dagar. Därtill !Jidrogo icke minst tidningarna, 
hviJka utförligt refererade konferensens förhandlingar 
och mcd lifiigt uttryckta sympatier återgåh'o mera an· 
märkningsvärda yttranden. T. o. m. de större politiska 
tidningarna ägnade clagligen åtta till fjorton spalter åt 
konferensen. Man såg minst fltta, ej sällan äl1L!:t till 
tjugu referenter vid de sju möten, som dagligen hölJ os 
under loppet af tio dagar. På söndagarna predikade 
missionärer och delegerade i öfver hllndra kyrkor. 

Vi kunna här endast i största korthet anföra några 
yttranden af mcr bemärkta personligheter. 

. Första dagens morgon höll Mr Ruelson Taylor ett 
föredrag öfver ämnet: »Källan till kraft» och yttrade 
därunder: 

»H;os Gud är makten.» Visserligen är Gucls kraft 
öfl"ernaturlig men sträcker sig likväl till hvarje del af 

* Mr B. Broomhall, f. tI. sekreterare i C. r. M., !lleddelar i 
en engelsk tidning, att tIen bok, som afhandlat Kinas delning, blif· 
vit öfversat.t tiH kinesiska och spridd öfver hela landet. 

Not 0.1 R.-d. 
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vår mänskliga varelse. Vi äro ett öfvernaturligt folk, ty 
vi äro på ett öfvernaturIigt sätt födda -på nytt och 
kunna därför ej undvara öfvernaturlig kraft. Vårt ar
hete blir öfvernaturligt ej blott därigenom, att vi till
fälligtvis mottaga öfvernaturlig kraft, utan äfven emedan 
vi mflste göra arbetet beroende af Guds kraft. Under 
alla förhållanden få vi ej glömma, att Kristi evangelium 
är en frälsande kraft i sig själf. Låtom oss hafva ett 
sådant förtroende för detta evangelium, att vi vänta 
direkta resultat af (less förkunnelse. Vi hafva ofta i 
Kina sett ex. därpå, att öfverhevisningen om synd kan, 
~tfven i en heclning~ hjärta, följa omedelbart på ordets 
predikan. 

li'lr Hudson Taylor IJerättade vidare om en kon
ferens, som hölls i Kina 1886 af tolf missionärer; han 
hade själf haft glädjen taga del däruti. »Behofven af 
Låde nya arbetare och kassans förstärkning voro mycket 
ki"innbara. Under åtta dagar fastade vi och bådo Herren 
enträget, att han skulle sända oss ett hundra missionärer 
och 200,000 kronor inom ett år. Såsom svar härpå 
insändes till missionsstyrelsen i London under året ej 
mindre än sexhundra kandidatansökningar och 220,000 

kronor i fria g{ifvor. Ett hundra missionärer utsändes 
före årets utgång.» 

Doktor Strong, rektor vid en baptisthögskola, talade 
vid samma möte öfver ämnet: »H viJken är vår öfverhet? 
och lwad är vårt mål med yttre missionen?» Ur hans 
sakrika, med öfverväldigande kraft framsagda föredrag 
anföra vi följande: 

»Kristlls själf är vår enda öfverhet i detta arbete, 
och Kristi egen ära är det hufvudsakliga målet därmed. 
Genom att vi 'gå' och bringa det eviga ordet till odöd
liga själar, återfår Kristus det, som tillhör honom, ty 
genom den ende Jesus Kristus är allt och åt honom 
är allt skapadt; därför måste ock allt återgå till honoIlI. 
Flau är den yttre missionens begynnelse och ända. Detta 
vårt arbete är befalldt af Kristus men äger ock hans 
löfte om sam'ma kraft, som är verksam i honom, det 
är kärlekens. Icke vår kärlek till Kristus, ej heller 
Kristi kärlek till oss, utan Kristi ktirlek t" oss är den 
öhervinllande kraften. » 

:re 

Själfunderh,lllnings-principen var af diskussionsäm
nena kanske ett af de mest intressanta. På äldre mis
sionsfält har ma_n ofta lyckats alt få de infödda kristna 
att underhålla sin egen p.\stor, bygga sin egen kyrka 
och hålla en kassa för löpande utgifter inom försalu
lingarna. J)etta har utfallit till allmän belåtenhet, då de 
infödda därigenom lärt att stå mer själfstäncliga. Helt 
naturligt möta ej obetydliga svårigheter, då denna plan 
skall fullföljas, beroende dels på stor fattigdom hos 
flertalet af de kristna och dels därpå, att det kräfves 
en viss mogenhet i nåden, om de skola kunna försaka 
något af det, som de efter hednisk uppfattning varit 
vana att anse sElsom det nödvändigaste. De missionärer, 
som arbeta prl jämförelsevis ny mark, kunde lätt för
kladigt ej se behofvet af denna princip så stort som de 
nlure mi ssionnrerna, hvi lka arbeta på odlade områden. 

Sedan frågan diskuterats uttalade dock tler"talct sina 
sympatier fiir att så tidigt och --så mycket som möjligt 
söka uppodla al11l>itionskälls1an hos (le krist1Hl. i hedna; 

länderna. Vi återgifva endast följande yttranden: D: r 
Ellinwood, sekreterare i ett presbyterianskt missionssäll
skap, sade: 

»Efter 30 års studium af den yttre missionen iir 
jag i dag mer än nBgonsin öfvertygad (brom, att m:1n 
på många mit slagit in P,l en oriktig väg, då man burit 
de kristna på sina armar, såsom vore och förblefve de 
småbarn. Mången hednil1gkristen församling har tagit 
skada af oförstElI1diga missioniirers gifmildhet. Afven 
den yngsta församling måste skyddas för allt, som närer 
lättjan. Våra Kina-missionärer säga t. ex., att en af 
ueras större svåri_g heter ligger däri, att missionärer illom 
andra sällskap erbjuda deras evangelister högre löner, 
hvarigenom det onda uppstå r, att evangelisterna blifva 
bortskämda och de mission:irer, hvilka uppfostrat och 
anställt dem, plötsligt blifva utan medhjälpare. » 

Pastor Davies, missionär i provinsen Shan-tung i 
Kina, underrättade oss om, att minst tvåhundra försam
lingar i denna provins underhJlla sina egna pastorer . 
Elfva församlingar, organiserade af fdn Amerika under
hållna evangelister, hafva helt nyligen afsagt sig IIt
länt!ingarnes hjälp till deras pastorers underhåll. 

Från Uganda i Afrika fingo vi den glädjande under
rättelsen om tretusen dop under fjolåret inom ett enda 
distrikt. Icke ett öre af utländska penningar användes 
för de hildade församlingarna eller till underh[iI\ åt de 
tio i nom distri ktet anstä llda evangelisterna. 

* 
Vid de större mötena ingingo underrättelser friin 

olika delar af Indien, Japan, Kina, Söderhaf~öarna och 
Afrika. 

En missionär fdn norra Iudim berättade, att för 
30 iir sedan tvenne gossar döptes inom distriktet. Det 
var »den ringa hegynnelsens dag». ])en ena byn efter 
den andra öppnades för evangelium, och snart var på 
ett underbart sätt hela den religiösa atmosfären förvand
lad i dessa trakter. För niirvarande räkna församlingarna 
i denna del af Indien 80 tusen medlemmar, af hvilka 
många blifvit aktningsvärda samhällsmedborgare, såsom 
lärare, stationsinspektorer, poliser, o. s. v. 

Från Ceylolt pElmindes vi om att fyra hundra år 
förgått, sedan Fra1tcis Xavier införde den kristna om 
än katolska läran på ön. Sedan två hundra år tillbaka 
hafva först holländarne och sedan engelsmän Ilen där 
verkat med stor välsignelse. 

Rörande Japall framhöll en af missionärerna där
ifrån, huru civilisationen i rent materiel t hänseende i. 
häpnadsväckande grad gått framåt under de sista åren. 
Skepticism och materialism hota att taga öf\'erhanclen. 
Det gäller därföre att med evangelium intaga landet, 
innan vantron och de förbannelser, som åtfölja civilisation 
utan kristendom, blifva rotfästade. Öfver femtio tusen 
kristna japaner vädja ti!l oss härom och skänka genom 
sin uppriktiga tro och sitt lefvande intresse stor upp
mllntran till verket. 

Mrs Howard Taylor, född Guinness, talade på sitt 
vanliga gripancle sätt om Ki,ta, hvarvid hon utgick från 
tre olika synpunkter. 

I) En stor lIppmuntran. För 50 år sedan fanns ej 
mer än tio kristna i Kina, i dag räknas öfver ett hundra 
tusen med en lillökning af minst lio tusen hvarje år. 
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En tredjedel af alla infö(lda, utbildade medhj:i1pare un
derhålles uteslutande af de .k ristna sjii!fva. 

2) Jesu Kristi evangelium motsva rar kinesens alla 
behof. Genom · de tta välsignas han i alla stånd, .åldrar 
och förhålland en. 

3) ])et gi fves ständigt nya anledningar lill bön, 
förbön och tacksägelse. Sedan några silc1ana påpekats, 
slutade hon sitt förellrag med orden: »Konuhgei1s iirenden 
äro brådskande». 

]):r ratou, i förra numret omnämd såsom »N ya 
Hehridernas silfverhårige apostel Johannes", upptriidde 
trots sina å ttio år och talade med kraft .och kärlekens 
innerliga värme. Hans la ng a, snöhvita lockar och 
patriarkaliska skägg göra honom i hög grad vördnarl5
bjudande. I sin skildring af arbetet P;\ ' nya Hebriderna 
yttrade han bland annat: 

»])et iiI' ge nom bönen, :;0111 en missionär vinner 
sina :;tärsta segrar. Jag har stått ansikte mot ansikte 
med kannibaler, hvilka riktat sina bösspipor mot mig 
för att af mig tillreda sin m[Utid , men Herren hörde 

• 	 mina rop och tänkte därpå, att jag vM stoft. Jag fö r
mådde intet, me n genom min enfallliga bön visade Gud, 
hvacl han förm å dde. » 

Den gaml e vördade missions\'e teranen heriittade Ikra 
händelser af s,1 gripande natur, att dc fyra tusen å hörarne 
l)'ssnade under nästan andlös tystnad. ])et torde vara 
allmänt bekant, att framg[i ilgarna på Söderhafsöarna varit 
nästan enastående i missionshistorien. 

* 

Några amerikamka missionssällskap lägga s[i stor 
betydelse vid skolor, industriella företag, medi cinskt ar
be te o. s. v., att det llllfvudsakliga ibl:tncl hotar alt 
bli.fva lllldanträngd t. :Med anledning häraf sade en af 
del tagarne under diskussionen: 

»Industrien är ej frälsand e och kulturen ej lycklig
görande för evigheten. Ej heller är medicinsk hj:llp 
det, som hedningarna bäst behöfva. Allt detta är godt 
på sin pl:tts, men vi hah'a ej rHd och tid att låta det 
blifva af mer än sf!kundär betydelse. Bibeln måste vara 

. ej blott de t element, som en missionär lefver uti, utan 
ock de t förrHdshils, hvarur han hämtar vapen i striden 
och \'erktyg i arbetet. För denna bok måste både skol
och läkareböcker åsidosättas. Ju mer bibeln blir använd, 
dess mer oberoende af människor och dess mer beroende 
af Gud blir arbetet. Bibeln sjäJf är den hä~ta missio
nären, ty den blir aldrig trö lt och utarbetad, lider aldrig 
af klimatfeber och kan ej skadas af moderna rlsikter. » 

* 
Ett stort möte för affärsmän var anordnadt sista 

söndagens e. m. Redan en halftimme före mötets början 
var den stora salen fylld af inbjudna. Sedan den af 
lrehundra röster sammansatta kören sjungi.t några sånger, 
höllos korta men glänsande föreclrag af mera bemärkta 
både manliga och kvinnliga mi ssionärer. Endast ett 
yttrande af hindukvinnan, miss Singh, professor i engelsk 
littcratll1' vid e tt universitet i Indien, m å citeras : 

»SomJiga af eder tänka kanske, alt det ej är värdt 
mödan och kostnaden att sända evangelium till oss i 
Indien. Kanske ni lro, att hinduerna ej äro ansvariga 

inför Gud, såliinge de ej k ii nna till honom, och att det 
därför är bättre att lämna dem i okunnighet. Af per
sonlig erfarenhet och med kännedom o m mitt eget folk 
kan jag endast säga: vi äro ansvariga och behöfya eder 
hjälp (ör att bra kiinna elen Gud, inför hvilken yi skola 
stå till rätta. .'\tt känna Gud är ev igt lif; alt icke känna 
Gud iir e\'ig död . Jag besvär eder i Herrens Jesu namn 
att icke undanhålla oss det eviga lifvet. » 

* 
Såsom förut blifvit nämndt intogo de unga ett an

märkningsvänlt slort rum vid denna konferens. De s. k. 
frivilli ga studenternas missionsfö reni ng \'ar kraftigast re
presenlerad. 

Ordföranclen i denna Yiirldsmissionsförening upplyste 
oss om att ej mindre iin r 19 lokalföreningar med till
sammans 2,000 studenter ingått i föreningen. Af de 
under de rllta sista å ren inskrifna ' 1,726 studenterna :lro 
361 kvinnliga. ()fver X70 äro redan ule _ på de olika 
mi:;sionsfillten . Kandidatansökllingarna lill olika sällskap 
h.lfva sjudubblats, sedan de frivilliga studenternas mis
sionsförening bildades. 

Mr S tock, förut omnämnd, berättade, att han 1896 
reste till studenternas missionskonferens i Liverpool med 
slora farh[[gor, alt den ungdomliga hänförelsen skulle gå 
för I flllg t , och att deras Jiflighet skulle hafva en skadlig 
återverkan på ' bide deras och andras mi:;sionsintresse. 
Genast vid ankomsten blef han emelle rlid omstämd till 
deras fördel, och, när han vid sin hemkomst till London 
skulle skrifva en artikel om dc frivilliga studenterna och 
därvid fi ck tillfälle att närmare sätta sig in i denna nu
tida Törelse, blef han en af de ung,ls varmaste vänner. 

En af studenternas representanter, mr Speer, höll 
ett sakrikt föredrag och yttrade därvid: 

»])et är mig en g lädje alt pil vårt programs första 
sida !l terlinna Simeon Calhonus sista ord: 'Det är min 
fulla öfvertygelse, att, om Guds församlig \'i.lle vakna 
upp öfver sil'! plikt, !;å skulle ej tjugu år gi till ända, 
förrän sanningen 0111 korset blefve förkunnad för hvarje 

_ 
lefvande människa'. I mitt minne åte rkallades ock elen 
resolulion, som affattades vid 'American boards' å rsmöte 
IJ.]6, så lydande: 'på grund af tidens tec ken och stöd
jande oss pi ' Guds påtagliga löften äro vi förvissade 
därom, att tielen nu är inne för världens evangelisering. 
Vi äro villiga och beslutna att för vår d el genomföra 
planer, som skola samverka till det efterlängtade m å lets 
uppnåe nde. Sextiofyra ir hafva gått, sedan denna 'reso
IUlion a tfatt:-trles. Har minne tiden förändrat Guds 
löften? 0, nej! Ar det ännu ej tid för dig att göra 
dill insats i verket r )! 

En storartad utstä.llning af allehanda arliklar frå n 
missionsfilJtet var dagligen öppen och besöktes flitigt. 
Dessutom hölls förevisningar med ski.optikonbilder tvänne 
gånger om dagen, hvarigenol11 många på ett lefvande 
sätt fingo en inblick i hfve t i olika världsdelar och 
under de mest olika förh Hllanden. 

Fördom och likgiltig het äro den yttre missionens 
största fiender, och okunnigheten är moder till dem 
båda. Den kunskap om missionen, som genom denna 
konferens bragtes till allmänhetens kännedol11, skall där
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före - det hoppas vi - bidraga till fiendernas öfver
vinnande. 

* 

»Den, som är troge n i förböner i hemlandet, gör en 

lika fruktbärande insats i den yttre missione n som ar
betarne på själfva fältet, ty den närmaste vägen till 
framgå ng för uåde dem och oss går ge nom nådastolen.» 

Joh. Rinman. 

Från arbetsfältet j Ho-nan. 

Sin-ngan (Ho-nan) 
elen 23 mars r 900. >.: 

»EIl so!uppglutg tfr/in höjden har besökt oss ti!! all 
skina ö/1/er dem, S01ll sitta i mörker och dödells skugga.» 
Lule r: 28, 29. 

Just nu hade vi besök af en kvinna, som bad 0111 

medicin för sin man. På tillfrågan om hvilk en sjukdom 
han led af svarades, att (1<1 han blef ond, kunde han 
ej f,l fram andedräkten. Naturligtvis kunde ej någon 
medicin bota en sådan ,1komma, men hur ljufligt är det 
ej, att vi i Jesus kunna finna bot för allt. Vår evan
gelist fi ck följa med kvinnan hem och förkunna evan
gelium för hennes man. Han är nämligen sängliggande 

• 	 efter 'ett uthrott af vrede. Kineserna blifva ofta så 
onda, att de efteråt blifva sjuka. 

Ofta påminnes jag här om orden: »Vid den tiden 
vardt ett icke litet buller om den vägen». (Apg. 19: 23.) 
SR. är det oc k här - människorna äro för eller emot 
oss. Många tala mycket godt om oss, iinnu flere säga 
motsatsen, tro oss vara bedragare och farliga människor. 
Men detta är ju, som det bör vara, ty ha vi Gud för 
oss, så ha vi lika så visst djäfvulen ell/ot oss. Nyligen 
hade djäfvulen lagt ut en snara för oss, som dock Gud 
i sin stora kärlek hjälpte oss ur så enkelt, att vi endast 
kunde tacka för allt. En dag komma två finare herrar ** 
hit och begärde, att jag skulle följa med till ett hem 
och bedja för en ung kvinna, som var illa sjuk, de sade 
ock, hvilken sjukdom hon hade. Jag tog vår gamla 
kvinna samt evangeliste n med. ptl vägen mötte vi en 
bekant, som fdigac\e, hvart vi gingo. Vi upplyste honom 
därom, och han utropade: »hon dog ju i går kväll». Vi 
anade då, att fienden tänkte skada oss, hvarför jag bad 
e~' angelisten först gå in till den sjuka samt se och höra 
sig för. Då vi komma fram, var gården fullpackad af 
högtidsklädt folk och dödstystnad rådde. -De ville nöd
vändigt ha mig först in och bedja men den s. k. sjuka, 
men jag nekade bestämdt och bad evangelisten gå och 
se henne. Han fann ansiktet öfverhöljdt, och då han 
lyne på duken, såg han, ' att hon var död . Han be
gärde clå att få träffa dem, som kallat oss, och då han 
frågade dem, hvarför de kallat oss till en död, sade de, 
att vi ju lärde, att Herren Jesus kunde uppväcka de 
döda, och så tvistade de med honom. Han kom ut igen, 

<, Undrar 0111 delta ,kall k"mma fram . Alla brer, hvari jag 

lalat om Honan, ha hittills förkommit. 


** Vi kände dem. De ha visat sig vänliga. ra,;t de klllS1.c ej 

hjiirl"t äro vUnner. 


oc h vi aflägsnade oss tyst och stilla. Efter:lt hal' jag 
hört, att hon var e n själfmörderska (harle tagit opium) 
och verkligen dött redan kvälJen, innan vi ombådos att 
gå dit. - O m nu ej Gud sänrlt mannen i vår väg och 
varnat oss, så hade vi kanske i vår e nfald betEt föl' 
henne och fått mängdens hån oc h begauberi öfver både 
oss och evangelium. 

Fienden' är verksam, emedan Gud nog ej har s~l få 
häl' i och omkring staden, hvilka han har utkorat sig 
till arf. Omkring en half svensk mil hiirifrån (nej, när
mare 3/1 mil tror jag) har Gud väckt några själar till 
lir. Vi ha ' uJ. a. tfe söndagar ii rad fått mottaga några 
gamla gummor därifrån , ifriga att fråga och lära. En 
af dem . är 70 år. Hon har kommit tv:1 söndagai'. 
K anske ha'n I hemma i Sverige sviirt att föreställa eder, 
hvad det är för en sa gammal kinesisk kvinna att gå så 
lå ng väg, hvilken därtill är ytterst backig och svår. En 
kinesisk kvinna går som vi, då vi försöka att endast 
använda hälarne att gå på, därtill värka hennes fötter 
äfven efter en helt kort promenad. Första gå ngen hon 
korld, bad hon äfven om 'tnedicin för sina sjuka ben. 
Söndagen efter kom hon tillbaka och prisade Gud, att 
hon var alldeles bra, samt att hennes en sjuk dotter, 
för hv.iJken vi ingen medicin hade, äh'en var mycket 
bättre. 

1- tanke att alla våra vänner frå n landet bodde i 
samma by, begaf jag mig en dag ut till dem. Vi voro 
ett helt litet sällskap, då vi begåfvo oss af. Evangel isten 
och en sökare, vår gamla gumma ridand e på en liten 
åsna samt undertecknad till fots. Vi komma till en by, 
där vi blefvo mycket vänligt emottagna. De hade sett 
oss på afstånd, och två kvinnor kommo oss till mötes. 
Den äldre tog mig under armen och halft försökte bära 
mig upp för den sista branta backen. Ja, fram hade 
vi kommit men ej till de personer, jag ämnat, men 
förvisso var det Glid, som vägledt oss, ty enklare och 
hjärtligare människor, som varit ifrigare att lära, har jag 
aldrig träffat i Kina. Vi tillbragte flera timmar tillsam
mans med dem och hlefvo bjudna på middag (kokta 
degstrimIaI' med litet rofvor och kål, hvilket smakade 
förträffligt). Fram emot aftonen återvände vi samt fll1go 
ytterligare vittna om Gud i en uy, som vi genomreste på 
vägen. Vi tyckte alla, vi haft en god dag, och i det 
vackraste månsken gjorde vi åter vårt intåg i staden 

. Sin-ngat1. Sedan har jag uesökt den hy, jag ursprttng
'ligen ämnade. De visste af vår ankomst och vår värd 
mötte oss pR. halfva vägen . Han är en af våra tlop
kandidater vid det stormöte, vi, 0111 Gud vill, få den 
13 maj . Han har hört evangelium ge nom en engelsk 
missionär redan för många år senan. H,tn har lidit 
mycken förföljelse i sin by men förulifvit ståndaktig. 
Han är lärare oc h heter Ch'en. Du, som läser detta, 
glöm ej att bedja för honom. Genom hans vittnesbörd 
om Gud är det, som dessa andra äfven börjat fråga 
e fter vägen till lifvet. 

Mänskligt att döma synes Gud ha öppnat en stor 
och kraftig dörr bär för evangelium, men lwar äro ar
betarne: 

Matt. 9: 37, 38 . 20: 7, 4. 

E. Atzdersoll. 

i 
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Vår i Kina. 
iJin-ch'eng 

den 25 april 1900. 

Ja, äfven i detta land, där det mänskliga vinst
begäret tycks ha gjort sitt yttersta för att aftvinga na
turen dess nyttighetsalster p;t bekostnad af dess fägring, 
är dock 1,å1' alltid vår med grönska och blomstring, 
som glädja ögat. De på bar kvist blommande hvita och 
ljusröda mandelträden äro visserligen nu redan utblom
made, men i stället grönskar löfverket i all sin v[irfrisk
het, och äfven marken med dess enformiga grågula färg
ton har här och där fått något af grön matta. Efter en 
torka, som i dessa, trakter varat från september sistlidne 
år, har ett välgörande regn fallit, och den Gud, som 
låter regna öfyer rättfHnliga och orättfärdiga, har så
lunda i nåtl förskonat från en hotande missväxttid. Honom 
vare lof också för detta! 

Alla tecken till lif och växtkraft leda osökt våra 
tankar in p:1 det enda och ena, som, genom förundcrlig 
nåd, är tlet, för hvilket yi lefva: Guds rikes utbredande 
och tillväxt. Se vi dii äfven pa detta, den nya och 
andliga skapelsens område de lifstecken, S.0m vJren fram
bringnr i den naturliga skapelsen? Ära vare Gud, vi 
kunna, om än med hiifvan, besvara denna fri\ga med 
ja. Skaran af dem, som vilja tro, synes alltmer till
växa. Senast i förrgår mottogo vi glädjande under
rättelser genom broder Folkes hemkomst från våi'stor
mötet i Me-ti. Där stå nu ej minch'e än sju kineser 
med önskan att sluta sig till elen redan på platsen be
fintlign lilla församlingen, och skaran af dem, som be
vista gudstjänsterna ej blott af nyfiken/ut utan för att 
uppmärksamt lyssna till ordet, har vuxit betydligt. Evan
gelisten Liu-tsen-ren, som är en man med mindre gåf
vor men större trohet, synes mycket välsignad med 
nitälskan för sjiilars frälsning, och våra systrar Angvik 
och Holth, som för närvarande med denne medhjälpare 
»hålla fästet» i Me-ti, ha tått ingång i ej så få hem. 
Det finns hela familjer och hushåll, som vändt sig från 
afgudarne, och för ej länge sedan hörde vi en tI'OS
stärkancle berättelse om hur Herren genom trons hön 
underbart helat en svårt sjuk person. Allt detta är ju 
mycket glädjande. - Må Herren i nåd bevara. sin dyr
li:tra plantering, som efter flera års väntan under träget 
s[tende skjutit upp ur »cn torr jord». 

Vid denna tid hållas »stormöten» äfven i T'ong-cheo 
och I-sh'i samt i Ho-nan, från hvilka man-man-tih (så 
smrtningom) underrättelser väntas inflyta. Gud vare lof 
för h1'a1je spår af honom, som drager ut »segrande och 
för att segra»! 

Hiir i Uin-ch'eng finnes en kvinna vie! namn Li, 
som nu en tid legat svårt sjuk af lungsot. Ehuru hon 
bekänt sig vara kristen, hade det synts föga tecken till 
ett sant Guds verk i hennes hjärta, då hon visat ett 
mot människor oförsonligt och inför Gud ohöjdt sinne. 
Syster Ragnhild Hattrem hnr under hennes - 'sjukdom 
träget besökt henne. Stackars kvinna! Mörk och dyster 
var hennes omgifning, där hon med sina sjuka lungor 
låg på en rökig k'ang, öfverhöljd af några smutsign 
trasor. Ännu mer ägnadt att väcka medlidande var 
hennes själstillstånd, då hon, som dock varit under 
evangclii inflytande, ännu så nära evigheten tycktes bi
behåJIa sin hårdhet och oförsonlighet. Emellertid syntes 

hon småningom vekna för Guds ord och små kärleks
bevis, som visats henne, och har i1U, innan lifskmfterna 
så aftagit, att hon förlorat medvetandet, sagt sig ha 
funnit sann frid och tro till Gud för sina synders för
låtelse. Vi ha därför hopp om att hon går hem i frid. 

Broder Folke berättade mig från gosskolan om en 
gosse, som denna termin gjort sitt inträde i skolan. 
Han heter Tien-pao och gaJs S0111 svar på hön åt sina 
föräldrar, hvilka förut icke varit afgjordt på Herrens 
sida, men genom denna bönhörelse läto draga sig till 
Gud. Nu, sedan hau vuxit upp, kom moderh och he
gärde, att han skulle få undervisning i församlingens 
skola. Gud hade gifvit hon0111, och det Y<tr hennes 
önskan, att han ' skulle växa upp till att tjäna Gud. 
Gossen är ännu helt barnslig merl en glad och frimodig 
uppsyn samt tyckes arta sig väl. Herren gifve honom 
sin Ande! Bedjen därom! 

Bland allt det, .som är glädjande och löftesrikt, fa 
vi dock aldrig glömma djupet af nöden omkring oss. 
»Lidanden utan tah> finnas bland .massan af dem, som 
ännu icke kommit under evangeIii inflytandc, och det 
måste vara förskräckligt att lida »utan Gud och utan 
hopp». Jag har ännu ett starkt intryck af den djupa 
förtviflan, vi vid ett tillfäIle under förra hösten sågo hos 
en stackars kvinna; hvars son under ett af dc otyglade 
vredesutbrott, som ofta förekomma bland de icke kristna 
kineserna, med knif Iifsfarligt sårat en f. d. skolkamrat 
och följaktligen hemfallit åt landets strafflag. Modern 
bönföll vid nämnda tillfälle hos oss om att vi skulle 
»rädda Iif». (den sårades och därigenom SOlrens) genom 
den kunskap i läkekonsten, hon trodde oss äga. Men 
som detta icke var möjligt, och hon då helt naturligt 
var för djupt upprörd att mottaga någon slags andlig 
tröst och undervisning, kunde vi endast uttrycka v[trt 
innerliga ·medlidande, sägande henne, att Gud var så 
oändligt mycket större, och med ett fördjupadt intryck 
af hedendomens - mänsklighetens utan Gud - hopp
lösa nöd, liimna henne i hennes sorg. Ja, låtom oss 
bedja honom, som allena i samtillg förmår »rädda lif», 
rända undan timligt och evigt fördärf, att, medan tirl 
är, så många som möjligt måtte bJi uttagna ur mörkrets 
väldighet och försatta i den älskade Sonens rike. Bedjen 
för oss, Herrens vittnen, om ständigt mera nåd, att vi 
må blih-a »uppfyllda med elen rättfärdighetens frukt, 
som kommer genom Jesus Kristus, till Guds ära och pris». 

rnom syskonkretsen ha vi den stora glädjen att se 
Vrtr kitra syster Anna Folke så niira återställd frrm den 
svåra lunginflammation, hon denna viir genomgått. Ja, 
vi ha mycket att tacka Herren för! Genom allt skall 
hans rike tillväxa; det ligger ju i dess natm, clil konungen 
är lij1,ets furste. 

Om en månad, vill Gurl, samlas syskonen från 
skilda håll till konferens här i (Jin-ch'eng. Innan dess 
kunna våra il.tervändande syskon 'l'jäders och syster 
Fredrika Hallin samt vår nya syster Jane af Sandeherg 
väntas hafvn anländ t. Vi bedja om mycken välsignelse 
vid konferensen, att äfyen den m[itte för Herren hli ett 
medel ntt utsända »lif till evig tid». 

),Min Fader verkar intill nu. » Joh. 5: q. 
Mer! ödmjuk frirIsh älsning till alla, som äro med 

Oss i striden I 
l\Tmwa Fogelklou. 
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