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S 1 ~V I M S L A ~V D. 

Cjlädjande 	 underrättelser från vårt 
rn issionsfält. 

:\Iissiontir H CNFI!.: l JiidiY skrifver fdin Shang
hai den 6:te februari: ' 

»Ez'{!ng't'I/~'ICll C//{wg med Ja II/Z!; z' ld !1f)!S'l z' 
SI~12/;m!, Dc lrillka ,!Id eld l..: iltcS1S!W 1/) 'li7'd titeT
7!(llZda Idl std !IOI/. z' S!Wlts z'. 

EZ;((lI,':C!ls!crlta KUlig odz lao !/({!la ptc!sl:icills/(r 
z' PII-c1;eo oclt Lt·/l -}(111. 

.lllt'a krt:\'I"a Im döda!s z' 'u(li'a d/s/nid . 
. » 11ftit sJiil kj-J&' Ocll loft,c dig, otit dIlla r/i!!er 

IlJlz!PC lm/;' h Ps. l 19: 175. 

Icke För 	 aH låta ~äna Sig, utan 
för att tjäna ,::' 

Af eI:r G . .BNgsIr ,;/JI , 

»Ltlmsol/l /!ldil!l1S/~oso/l(?n ti:kc liar kOl/iIIltt lur 
il /1 ltEIa /iäna sig', !I /an .läf att tjl{:lICl oclt g'17.'(I ·.'id! 
lil äH löset! jur många» . r..latt. 20: 28. 

J esus har i föregående vers sag't: ») D en, 
som vill vara främst ibland eder, han vare eder 
dräng ». Det är mycket af \'ärldens storhet, som vi 
för Jesu skull måste försaka, men Cll storhet kunna 
vi alla få, om vi vilja taga emot den. Vi kunna 
bli Jesu lärjungar och få tjäna och \'ara med om 
världens fr211sning som han. Därfi.jr gaf J eS1l5 sitt 
lir. Di\rför arbetar han på våra själar för att fel 
bort all den egenvilja, som hindrar oss a tt lämna 
\' åra lif och gif\'a ut oss a lt tjäna. Därför siitter 
han oss på prof och lidande för att gifl'a oss Lam
met::; s inne och lära oss de heligas t{damod och tro. 
,\li skola i evighet prisa honom därrör. Ur denna 
död skall springa lif. »01/1 /t",'d ckomd dör, bäl' tid 
lIl)'cken jj'u/d." Xär J eSl1S kallade sina tiirjungar 
att gå ut och göra alla folk till lärjungar, tillade 
han löftet: »Och se. jag är med eder alla dagar 
till världens ända». Han har därmed mött alla in
vändningar, som kunna göras mot vår oduglighet 
och alla mötande svårigheter, med sin mäktiga för
säkran, att han själf vill svara för allt: ,) Se, jag' är 
med eeler alla dagar till världens ända. » Den enda 
fara, som finnes, är, att vi förgä ta detta och sök a 
vJ r hjälp af någon ann 'w än Jesus. Jesus va r enda 
visdom, Jesus vår enda rättfärdighet, Jesus "år enda 
helgelse, Jesus vår enda förlossning. Intet i oss, 
allt i J esus, Jesus all ena. 0, }1\'ilken nåd, att han 
bjudit oss: Förblif\.·en i mig! Detta är segern, 
som öfvervinner världen. 

N ~lr J esus sände Petrus och J ohannes att göra 
tillredelser för påskalammet, heter det, a tt lärjungarna 
?jorde, »som Jesus befallt », och att "de funno allt, 
som Jesus sagt». Se där heb. hemlig heten af att 

':< :\[ iss i o1l3 fi)rC'd r ~g i ..::\rhcga ~t:l.d :; J.:.yrl\ " yid möte [ur S\', mis
<;iOIJell i I,inn deu ' 4 m.1i"3 100 I . 

tjäna J esus, D eras egna invändningar voro för
snmna, de hade blott Jesu ord att gå efter, intet 
annat, men det var nog, Och när de g'ingo på 
Jesu ord utail att fråga efter n~lg'ot annat, funno de 
allt vant, »S0 111 J esus sagt». Ja, Jesus är trofast, 
d ensamme i går och i dag' och i al1 evighet, densamm e 
för P etrus ceh Johannes, för apostlar och martyrer som 
för oss. II ur ha ej alla Jesu tjänare få tt erfara, att 
han hållit allf, hvacl han sagt, och hur har ej detta 
gått i allt härligare fullbordan , ju ifrigare de blifvit 
att i tron på hans sWndiga närvaro taga vara på 
allt, lwad Jesus befal1t, för att lyda honom, hvad 
det än månde kosta. 

En engelsk tidnin gsreferent sändes ny ligen af 
sin tidning a tt intervie\\-a från Kina hem komna mis
sionärer. Han kom nedslagen å ter till sin tielnings 
redaktion och sade: Det folket kommer man ingen
stans med. De ha ett bibelord till svar på allt, 
hvad man frågar, och till försvar för al1t, hvad de 
gjort, Pris ske Gud för hans barns enfald och lyd .. 
nad ! Det är ingen idealvärld, hvari vi lefva, som 
skalderna och mång'a "estetiska ;) kristna \'ilja påstå. 
Guds ord vet blott af en värld , som är fallen i synd, 
och som behöfver J esus, för att ej gå för evigt för
lorad. Kär världens visa bjuda oss att l åta hedna
folke n vara i fred , svara vi, att Guds ord säg'er oss, 
att de äro afgudadyrkare. De ha inga bönesvar, 
ingen frid och intet ljus, som vi ha i den uppen
b arelse, vi i ordet fått af den lefvande Guden. De 
ha in ge n kärlek, emedan de älska sitt lif och icke 
känna J esu kärlek. De äro orena och känna ej 
elen salighet, som ligger i löftet, att>de renhjärtade 
skola se Gud», se Gud i skapelsen, i lifvet, i na
turen, i historien , i hjärtat, i det ljus , som lyser lwar 
människa, som kommer i världen. De äro u/au 
llOPt och ha ingen framtid. Mörker bakom dem, 
mörker framför dem. Sist sägas de vara !i/au Gud. 
'Ctan Gud i sin ensamhet, utan Gud i sin sorg, utan 
Gud i sin hjälplöshet, utan Gud inför döden. 

H vem möter den sorg', som aldrig kan lättas 
i bön, den synd, som aldrig får renin g vid korset, 
det hjärta, som aldrig får svar på sin oförstådda 
längtan. Se, där är världen utan Jesus. Och Kinas 
sorg är just denna sorg, De veta ej dä r, hvad kvin-" 
nan kan blifva genom Jesus. Där är synd och skam, 
där är skuld och tårar, där äro spöken och fruktan, 
och ingen visdom skrämmer dem bort, och inga 
m urar hålla dem ute. H vem räknar tårarna och 
jämmern, hvem ser in i hjärtats bäfvan för de mörka 
makterna, som nalkas i döden? H vem rycker från 
den s ta rke hans rof? - -- - -- 

Skulle ej Guds kärlek vaka. öfver varelser, som 
han gifvit liP Skulle ej Fadern ännn ha hjärta för 
sonen, som förslösade sitt arf och giCk bort i det 
främm ande landet ? 

Jo, Gud vare lof, att ett öga ser allt och ett 
hjärta klappar af evig kärlek äf\'en för Kina. Där
för stråla bibelns löften äf\'en öfver detta land. Hur 
det strålar, liksom af morgonrodnadens ljus, hos 
Esaias, hur det jublar i änglasången om »den stora 
g lädjen, som allt folk vederfaras skall», hur det 
brinner i våra hjärtan af längtan och lust vic1 Jesu 
tal om "dc andra fåren) som han skall föra härtill, 
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att det skall bli ett fårahus och en horde». Hur 
flammar ej Paulus af eld, då han talar om, att han 
är gäldenär både åt greker och barbarer, både tLt 
yisa och ovisa! Hur brinner han ej af längtan att 
få samla själar och tända denna längtan hos oss, 
då han frågar: »Hur skola de höra, utan att n~gon 
predikar, och hur skola de predika, utan att de 
varda sända)>> S\'ara du! 

Gud vare lof, vi behöfva ej vänta på denna 
sändning, när Jesus säger: G/m uf.! Och hvem 
som vill vara med och g<1 ut, på hvad sätt han 
kan gtl, antingen i kroppen eller i anden, han skall 
få se Guds härlighet öh-er hednafolken, och det 
skall äfven ur dem uttagas en skara åt Gud, »till 
ett namn och till lof och till ära». 

Den, som känner, hur Guds rike gått fram ge
nom världen, han ,-et, hur saltet och ljuset ha \'~rkat 
genom Jesu vittnens lif, som gifvits i död en. Orver 
alla helg-ons graf\'ar stå i gyllene skrift orden:» D 2'n, 
som mister sitt lif, skall vinna deb ..- .A,ndra sträng ar 
börja klinga, andra tankar vakna, hjärta efter hjärta 
börjar brinna af helig eld, och synden g'ömmer sig 
åtminstone i skam, där den ej smälter i ånger tårar, 
h\-ar Guds vittnen gå fram och gifva sina lif, 
som Jesus gaf sitt. V/fr/df.' !! födes på nytt i en
skilda själar, som i sin tur bli ljus och sprida ljuset 
till nya släkten genom att i Jesu e fterföljd gifva 
sina lif. Gråt ej öfver martyrernas död I D et 
gryr en ny morgon öfver Kina. Me n m~it ditt lif 
efter deras lif, och fråga, om du börjat lefva i san
ning. 

)Tej , låtom oss gråta som Jesus. Han grät öfver 
Jerusalem, han grät öfver c!öden, som är syndens 
lön. 1\Ien till k vinnorna, som gräto öfver att I/!/Jt 

skulle dö, sade han: »Gråten icke öfvcr mig, utan 
öf\'er eder själfva och äfver edra ban"" Han gråter 
(ihrer det, som är främmande för hans kärlek. K är 
han före sin himmelsfärd utsänder sina lärjungar 
med budskapet, att han är uppstånden till världens 
lif, sänder han dem förs! till Jerusalem. H varför 
först dit? Därför att cHir hade de tagit hans lif. 
Där skulle de först höra hans nade:;bud till världen. 
H var skulle Jesus först visa sin nåd i dag, om ej 
i Kina) Hälsen Petrus, som förnekat mig. Hälsen 
Kina, som dödat mina vittnen. O, Jesus, tack, att 
du är densamme i går och i dag och i all e\'ighet I 

Låtom oss tacka honom för denna underbara 
kärlek! Hur skulle vi kUl1l1il tacka honom annat 
än genom att gifva våra lif och försaka allt för att följa 
honom? Din kärlek visar sin art genom hvad du 
försakar för din älskade. Så mycket är din kärlek 
värd. Hur mycket har du försakat för Jesus) 

Svara på denna fråga ensam, i stillhet inför 
Gud och låt hans Ande gifva dig svaret. Den, 
som fått mycket förlåtet, älskar mycket. Bed om 
att du får lära känna Kristi kärlek, och j u mer han 
blir för dig, dess mer ger du dig ut för honom. 
Blir Jesus ditt allt, då har du af Guds nåd fått mis
sionssinne. 

Hvem lir det, som q-!ir med fhr att crifva ljus 
åt Kina och bära Jesu glada budskap till dem, S0111 

sitta i mörker och dödsskugga där) Det är en 
sång, som du kanske ofta har sjungit: 

Framåt, frall1 ;lt g<.lr ctt t ig. 
\r;l ~ ~.!H.1c ~om k tf\'e h \"~ig . 

]-''''" d c "ida (,dt och "Uide r 
T~i lJa till han., {ijtte r 11 ~ r. 

Ii r"cl "ti han< b rl ek 
)in en ,åker tilin ,'k t f:lr . 

Ser du ej, hur de vinka dig) Kanske det tå
get, du är med i, går i en motsatt riktning) kom 
då öfver och var med oss. Vi ha mycket bättre 
än du. Vi fA följa Jesus. 

Ja, Kina skall ej blott till namnet blifva ett 
~ morgonroclnadens land ». D ess fattigdom, ödslighe t 
och nedslagenhet, dess vantro och främlingshat och 
mörka misstankar och fal skhet skola försvinna för 
Jesu kärlek, som mörker för dagens ljus. 

Där sb.ll bli en ungdom med renade tankar 
och ljusa mål och sjä!fförgätna offerlif. D:ir skall 
bli hemli r, där barnen på mödrarnas knä liira sig 
bedja i Jesu namn, och där kvinnan ej mer behöf\'cr 
längta eft er att dö utan i hemmet;; k~ir18k börjar 
andas den renade luft, som är en förgård till himlen. 

Där skall blih'a en bildning, som i Buc1clas och 
K onfusii höga sede:lära upptagit den heliga e lden 
och kraftcn af Jes u lif och ande. Där sb.ll bIifva 
en politik, som ej längre i In'arje främmande folk 
ser demoniska varelser, som lura på Kinas fördärf, 
utan är glad att känna sig ha fatt sin plats, sitt 
verk och silt mål i den stora syskonskara, som ar
betar på dcn tempelbyggnac1 , h,'ari världarnas Herre 
(Ich Jesu Kristi Fader en gång i evig härlighet skall 
bo, under lofsånger af frälsta folk »fdln fjärran och 
från norr och från hafvet och från Sinims land ». 

Evem ,'ill ej prisa dem lyckliga, som fått kal-
lclsen att gå ut och göra Jesus känd i Kina) Hvem 
\"iII ej bära deras bördor, bedja för dem och upp- , 
muntra dem att ej tröttna i slriden) Lycklig den, 
som fått gå ut, och lycklig den, som får vända 
åter till sitt arbete i Kina. Men ock sil lycklig en 
hvar, som får öppna himmelens dörrar och genom 
sin tro, sin kärlek, sitt arbete och sin bön draga 
ned den osynliga världens kraft öfver de älskade 
därute, 

Och det är ej med detta arbete i J eSel tjänst 
som med vfl rt arbete på jorden. J Ll mer vi gif\'a 
Gud, dess mer ra vi öf\'er. Kärleken till hed
naländerna skall öfverflöc1a, ,- kanske utan att vi \-eta 
därom, - för alla kärlekens uppgifter här hemma. 
Det är ju blott Jesu kärlek, som aldrig vänder åter, 
och det iir denna kärlek, som i \'årt missiol1sarbete 
är d'tr kraft och vårt lif. 

Och när en gång' alla riken på jorden ha blifvit 
hans, på !1v-ars rike ingen ända skall vara, dEl möta 
vi åter de kära, som före 03S lagt ned s ina Ii f, då 
äro vi inne i den härlighet, som Jesus lofvat efter 
lidandet - det korta och lätt öfverg'ående - och 
arbetet härnere, och hvarom vi läsa i U pppenbarelse
bokens 7 kap. 4- 1 I vers, där vi sist böja oss i 
bön: 

» Odl- jag såg' cn stor s!.:(7. ra, som l'lIg'CJ! kUl/dr' 
j'{i/..:lli? af a/la f olks/a§: od t slam mar od t folie od! 
htlig'Ol!/(!i, slåo/(/e /llfÖ7' trollO l oclt iUfÖ l' Lallllll r:!, 
klädda t' IlVd a, f olS'1da l-:l(i'dcr, m ed pallller t' st'na 
ltiiilder, och de ropadt med IUlg röst odt sade,' Fdils
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1U7tge7t är vdr Guds, som sztter på Ir01.10t, och Lam
mc/s. Odt alla ä/lgla1'Jla stodo olllkrmg tr071C1t odt 
omkrtll o' dc äldstc och dc fyra d./urell, odt l1 ct(jöllo 
p/l st'll~ allstIden inför tronC1t oclt lillbådo Gud, 
oclt sade: Amen, 10/ oelt ära odt z,tsltd odt lack
sägelse odt pns oclt mald oclt starkliet tdlkoll/lltc 
vår Gud z' cvig·/teters c,,/gliet. Amen ». . . 

»Oclt en aj dc Mdste svarade oelt sadt: itl! lJUg: 

EIvdka äro dessa, som äro klädda z' dc /tvtla fot
szda kläderna, oclt Itw17'ifråll !tajva de l'OJJllllz't!» 

~, Odt ja!{ sade till It01LOI1l: H erre, du vet del, 
oelt liall sade Idl lmg,' D essa äl'O dc, som komma 
?fr den stora bcdriJjvclscn, odt dc /tafva tva,R·t! sllla 
kidder oclt g/or! dem 1t7'zla i LamJJlets blod. Där
lör äro dc z'u/ör Guds trOl/. oclt t/lilla lioJ/om dag' 
.od natt z' lians tcmpel, och dCH. som sliter på Iro
?tCI/.. skall bo ö/ver dem. Dc skola 1(:k( mcra ltulIgra 
eller hirsta, ickt> lidler sleal! solen eller lI/ll{oJt ltd/a 
jalla pr2 dem. Ty Lammet, som dr 1JIzdt jör troltc1t, 
skall 7!årda dOll odt kda dem hl! k/vande zlattu
källor, oelt Gnd skall ajtorka alla lårar (rtin dtros 
Ö!{oJ/. » 

I himlen inre;r Lammcts ,tol. 
D,ir Lamm et sjölr iiI' Sious ~ol , 
Jag hör den nya s.\n g 
Ut~f en Il\' itld,idd sk~ra sto r, 
SOlll sjunger i ell hugre kor 
Vid gyllne harpors klnng. 

Sal ighet hOllom, som silte r på troncn, 
S~lighct Lammet, dcn ellfiklde Sonen. 
Amcn, lor, pris, tack och vishet och Hr:! 
Vare dr Gud, varc Lammet det l,'ira. 

Amen. 

LiF i klippan . 
Den katolske munken Va ligllalli lefde i slutct af 

I scc-talet. I trettio fir arbetade han på ön Macao, som 
rcdan dä var en portugisisk besittning, i förhoppning att 
kunna intränga i e1et elen tiden för främlingar alldeles 
stnngda Kina. Blickande utöfver hafvet mot sin längtans 
och sina böners land sages han hafva utropat: »Klippa, 
klippa, nar skall du öppna dig)>> Han dog utan att 
hafva sett uppfyllelsen af sina böner och ligger begrafven 
pä lVIacao ej långt från sin föregångare Xa\'iers graf, 
l1\'ilken afven han \'ar en af de många, som nitälska t och 
arbetat för Kinas fraIsning. d tron hafva al la dessa 
dött, clä d e ännu icke hade fått ut löftena, men set t 
dem fjärran ifr~n och ha lsat dem, bekällnandc sig vara 
gäster och främlingar pä jorden.» Ebr. I l: 13. 

»Nar skall du öppna dig, klippa, klippa)>> 
Sil. ropar munken med själ i brand , 
Mecl bön och längtan han stads ses blicka 
i\Iot otillgängliga Kinas strancl. 

Hvad hj älpa val Val ignanis böner, 
Hans nit, hans kärlek, hans tro, hans hopp ) 
-- I synd och mörker gå Kinas söner, 
Och stängda portar ej springa opp. 

Hans stämma tystnar, hans öga brister, 

Hans verk full bordadt, _. han h\'ila fär. 

i\fen han bönhörelsen icke mister, 

Den kOIllIller - efter tre hundra fir. 


Se, Kina vaknar ur långa ch'a lan , 

G uds öga vakar, han (ippnar \'äg 

För dem, som föra hans kärleks talan. 

- Var munkens bön \'al förgilf\'es, s~ig) 


Och liren skrida, och Gud förnyar, 

Förstiirker, likar de sändcbud, 

Som öf\'cr Kina i sUider, byar 

Förkunna frä l:mingens glada ljud. 


~u lll orgonsijiirnan gal' upp i ös tcr 

För månget famlande, vilset si nn', 

från böjda hjärtan det höjes röstcr, 

Som bjuda Jesus att kOnllll<l in. 


Glids rike \'iixcr, den Idipp:m fa sla 

Har brustit infUr Guds kiirieks makt. 

Fr5n lögn och van tro de sja lar hasta, 

Som fadren Sonen har underlagt. 


En dag har kommit med blod och fasa, 

Se, klippan darrar och sluler sig. 
U t Kristi "ittnen, ty vildt de rasa 

Mot dem, som vandra pft Jesu stig. 


}Icd trötta steg och med tunga hjartan 

Gå korsets stridsmiin fdin Kina bort. 

De måste gå, mcn hvem taijeI' srnartan, 

Ty såningstiden dem synts så kort. 


K u blicka tusenden bort mot KinD, 

Nu höjas röster frän jordens rund. 

Siig, bilclas icke en böncmina, 

Som spranger klippan, och då i grund. 


Se fram med hopp, ty clar djupast inne 

I klippan spirar et t lifvets frö. 

Guds ord, Glids Ande och nyfödt sinne, 

De hafva lifskraft, som ej kan dö. 


Kär utaf stammar, och folk och sW kter 

Skall stä för tronen en ska ra stor 

I In'ita , blodtvagna, rena driikter 

Oc\l prisa Lammet i högre kor, 


Då skall dilr finnas en frälsad skara, 

Som Glid från Kina har tagit ut. 

Till harligt luf skola då de \'ara 

Och aldrig tager det lof\'et slut. 


Jane af Salldebe1-g. 
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IIDelaktigheten hans lidanden. 11 

En KinamissionUr (fru H . Broomhall) skref med an
ledning af fjolärets oroligheter frän Shanghai (deJl 25 no
vember) bl. a. följande: 

»Den förfarliga ödeläggelse, som öfvergått missionU
rerna och de infödda kristna , förefaller nUstan som ett 
för heligt ~lnlllc att skrif\'a om. Vi skulle i sanning vara 
förkrossade, om n ej påminde oss den eviga fulh-ikten 
af härlighet. » 

Dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommas död. 
Det Ur ett stort ansvar att ha blifvit kvarlänmad sftsom 
Kinamissionär. Vi önska, att kära vänner hemma måtte 
bedja för oss därom, att vi mfl blifva uppfyllcIa med helig 
frimodighet och innerlig kärlek till detta arma folk. 

- - Guds ord ~ir dessa dagar oändligt dyrbart. 
Det öfverflödar af tröst och uppmuniran. Om djMvulen 
tror, att han försvagat vfir sak i detta land, har han gjort 
ett misstag. .-\ldrig har önskan att vinna detta folk fUr 
Kristus varit större än nu. Man känner, att de senast 
förflutna månadernas erfarenhet kommer att trycka sin 
stämpel på det arbete, hvilket \'i under de kommande 
dagarna kunna äga förm ånen alt få göra. ,Delaktigheten 
i hans lidanden» leder oss till att närmare btta, hvad det 
i verkligheten innebär att vara »Guds medhjälpare,. 

(Ur »The Christian",) 

för de unga. 

Jessie och Isabel Saunders, tvenne af 
barnmatyrerna i Kina. 

A f deras moder, mrs Isabel Satmden'. 

Mina ~llskade unga vänner, jag har blifvit ombedd 
att omtala något för eder om vår älskade Jessie, som mI 
rir i himmelen. Hon föddes i Kina den 12 april 1893 
och var alltid ett friskt och muntert barn. Jag minnes 
ej, att hon för sjukdoms skull varit Sängliggande någon 
enda dag. Hon var mycket förtjust i djur och tyckte 
mycket om att ra rida på äsna; hon red utan fruktan 
genom en kinesisk stad. Hos de infödda kristna var hon 
en stor favorit ; hon tycktes alltid se den ljusa sidan af 
lifvet och var sft kärleksfull och alskvärd. 

Hon lärde sig tidigt att älska J eSl1S och tyckte myc
ket om sånger och berattelser ur bibeln. Hon var sär
deles glaci, då jag upprepade en liten sång, som började: 
»Jesus, som bodde ofvan skyn», och var alltid så ledsen, 
att Jesus mast lida så mycket för oss. Hon sade ibland: 
»Då jag fär se honom, skall jag se efter märkena af spi
karna i hans händer och fötter». 

Hon tyckte mycket om att tala om Jesu återkomst 
och väntade den på ett helt naturligt satt. Vi än1l1ade 
på vären följa henne och hennes lille bror Georg till 
Chefoo, (Kina Inland Missionens skola för mission~irernas 
barn) och för hennes älskande natur var tanken på att 
Hlmna hemmet icke lätt. En dag hörde vi henne säga 
till si n bror: _Kanske vi ej behöfva resa till Chefoo, 
Jesus kan komma innan dess." En annan dag, dä hon 
talade om samma amne, Herrens snara äterl;:omst, sade 
barnen: »Då vi höra basunen ljuda i skyn, springa vi 

fort in, så att vi alla ffl upptagas tillsammans." J essie 
var alltid farclig att höra en berättelse ur bibeln, och sar
skildt tyckte hon om att höra om J esu uppständeise. 
ll.ennes lif i Kina tillsammans med sin bror Georg och 
hennes två små systrar, N ellie och Isabel, var mycket 
lyckligt. 

Hon var sfl glad att sitta bred\'id mig pil. .kangen», 
(en murad upphöjning i rummet, som begagnas till badd 
i Kina) under det jag talade med de kinesiska kvinnorna 
om Jesus or.h hans kärlek. Då \'i gingo förbi folket på 
gatan, sade hon ofta: "Tror mamma, de hafva hört om 
Jesus ?" 

Den tiden kom dock, dil. vi mfiste bryta upp fran 
vart lyckliga hem. 0, det skedde så hastigt och o\'än
tadt! Den 26 juni 19°0 tillbringade vi dagen såsom 
vanligt. Jag var sysselsatt med att göra aprikos-marmelad 
för vårt vinterbehof. Sedan barnen druckit te och haft 
sin \·an!ig:l. lekstuncl samt badat, brukade vi sjunga en 
sång och läsa något, innan de somnade. Amnet »1 en 
blick för dagen» var just clen dagen: "Jesu korsfästelse'" 
och dit jag Uimnade barnen i deras bädelar, betraktade . 
lilla J essie ännu ta Ran öfver Jesus på korset. Under det 
miss Guthrie, mr J ennings, min man och jag i afto nens 
svalka sutto ute på vår gård, kom vår infödde medhjäl
pare och berättade oss, att elaka människor höllo pft att 
branna upp vår t hus och vår predikolokal inne i staden. 
Dä vi anade, att de snart skulle komma afven till oss i 
utkanten af staden, gingo vi in och bådo Gud om led
niJlg. Vi visste, att vi voro i hans händer, - »en myc
ket säker plats alt vara på under alla förhallanden " voro 
de sista ord, \'i erhöllo utaf den käre mr \Villiam Cooper 
i hans sista bref. Under det vi lågo pit våra knän, bör
jade folkmassan på att närma sig oss och kasta stenar 
o. d. inpå gården. Vi togo hastigt barnen ur deras baddar, 
dar de sofvo så fridfullt; vi flydde genom en port, och 
genom att gfl en lång om\'~ig uppnådde vi en annan utaf 
stadens portar och gingo till mandarinen. Han sade, att 
han ej kunde göra nagot för oss och rådde oss att i all 
tysthet lamna staden i dagbräckningen, lwilket vi gjorde. 
Detta var början till en läng, lång resa, full af faror och 
bes var. Vår lilla Jessie uppmuntrade oss ofta genom sin 
enfaldiga tro. H on pfllninde oss, att Jesus gick före oss. 
En dag, då vi voro i ett kinesiskt \'~irdshus och en 
hop boxare anföllo oss och behandlade oss illa, bådo vi: 
dit sade Jessie: »Håll pa att bedja, mamma!» Jag sva
rade henne: »Alskling, latom oss alla bedja i våra hjärtan; 
vi äro så trötta. » Då sade hon åter: »Bara en gång 
till, mamma », och efter den bönen himnade folket gården 
på värdshuset. 0, hum hennes ögon glänste, clä hon 
sade: »Jesus har skickat bort dem.» Då vi på vägen 
blefvo frånröfvade allting, till och med de flesta af vara 
kläder, och dä vi vandrade framåt pa vara nakna, såriga 
fötter i den brännande solhettan, utan något skydd för 
"ära hufvllden, blefvo vi grymt behandlade. Stenade och 
slagna, ofta hungriga och törstiga fingo vi många nätter 
sofva pa bara marken i fria luften. Det var då en tröst 
att veta, att J essie icke tänkte med bitterhet på detta 
stackars folk, som behandlade oss så. Hon sade da: 
»Om de älskade Jesus, skulle de icke göra detta." Många 
gånger päminde hon oss, att Jesus ofta var hungrig och 
icke hade någon plats att luta sitt hufnId till. Da de 
togo vara kläder, sade hon: »De togo äfven Jesu kläder, 
dä de hangde honom på korset.» En dag fingo vi vär 
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bostad i ett sta ll , och då vi Jade barnen i stenhubban, l-ar 
Je5sie mycket klen; hon såg dfl upp och sade mildt : 
})J esns föddes pfl en sådan plats som dellna_» Denna 
tanke tycktes hjalpa henne mycket. Hon talade ofta om 
de infödda kristna, upprepade deras namn i bun och ut
talade sitt hopp, att de icke slwlle blifl-a skadade eller 
dödade_ Sedan vi varit en månad på l-äg, tog den gode 
Herden var lille alskling, Isabel, till sig i himmelen_ Hon 
hade varit sil tålig och afsomnade så fridfullt, vi kunde 
endast ghidjas, att hon var i trygghet för evigt. En 
vecka senare följde J essie sin lilla syster. 

H on var mycket utmattad och trött, men sfe tftlig. 
Under de sista dagame yttrade hon ofta: d 'damma, jag 
önskar en bekl-amare plats_» J esus hörde hennes önskan 
och förde henne till den sköna plats, som var beredd åt 
henne_ H vilket härligt utbyte från v11r förskräckliga om
gifning till hans egen narhe t. Ehuru vi djupt sakna våra 
Ulsklingar, ra vi icke önska dem tillbaka; de förblifva dock 
ilnnu våra små flickor. Georg och -ellie säga ofta: »Vi 
aro iinnu fyra, t"fe i himmelen och tvft på jorden. » Då 
Jcsns kommer och tiden [ir kort härefter, skall han fö ra 
dem med sig. (r Tess_ 4: 14-) Dft Jessie tillfrågades, 
hvem hon älskade mest, svarade hon: »Jesus.» ,\lskade 
unga viinner, hvem älsken I mest? 

Jesus iilskar eder; han dog fUr eder och ar nu i 
himmelen för att bereda rum åt eder. Han skall komma 
igen_ }I.ren I fiirdiga, df!. Tesus kommer) G0ren I nl'lgot 
för honom ) 

Bref. 
Shanghai elen 20 febr. 190 1. 

Dyre missionsl-änner l 

Vår Herre Jesu Kristi nud vare med eder alla! 

»0, hvilket djllp af rikedom och visdom och kun
skap hos Gud! Hum outgrundliga iiro icke hans domar 
och huru outrannsakliga hans v~igar! Ty hvem har kant 
Henens sinne? Eller hvem har varit hans rfLdgifvare) 
Eller lwem har gifvit honom nfLgot fö rut, så att det skulle 
varda honom återbetaldt? Ty af honom och genom ho
nom och till honom äro alla ting_ HOllOm l-are ära i 
evighet! Amen_ » Rom_ 1 I: 33-36
- Vid denna tid kännes det mer än I-anligt ödsligt 
att vara skild från våra vänner i Herren i norra Kina. 
Kineserna firade sin nyfirsclag i gar - hijgtiden varar 
för ufrigt i mfLl1ga dagar - och vi bruka då på missions
stationerna ha gastabudsdagar i dubbel bemärkelse, ut
delande andligt och lekamligt godt efter den nåd Gud 
gifvet. Herren låte oss härnäst fa högtidlighfilla nyår i 
Shansi, sitt namn till berömmelse ! Vi tro, att han skall 
gifva oss denna vart hjärtas önskan, och glädjas däråt i 
hoppet. På samma gilng kanner man sig manad att 
ropa: utrannsaka CJss Gud och se till, om där möjligen 
skulle l-ara någon sjalfvisk bevekelsegrund, hvarför vi 
iangta att fltervända, och fyll oss med mera kiirlek till 
dig och till odödliga miinniskosjHlar ! Vänner, det är 
vi/ttigt, att vi lwar och en verka ett verk, som kommer 
att bestå i eldsprof\-ct_ Ibland bete l-i oss, som ömmade 
l-i mera för folkets nöd iin Herren sjalf, och dock hvad 

lir va r kärlek mot ltam_ Gud har fr/dms och icke ofär
dens tankar o m kineserna, och han vill gif"'l dcm frailltid 
och lIOPP. Lflt01l1 oss likt Abra ham tro i förhoppning, dar 
ingen förhoppning ar, ja, blif,-a starka i trOll, gtfi/a7tdc 
Gud äran_ Eller aro icke bibelns-)0ften för kineserna, 
är Gud icke deras Gud? Jo, visserligen_ 

I lang tid ha fredsunderhandlingar påg;ltt harute utan ni\got 
nHmnvärdt resultat. En engelsk major Hogg - på J eslIs 
troende - hvilken meel si tt regemente ligger hiir i staden, 
har mtt order att förse d etsamma med tillrHcklig ammuni
tion och vara redo att hvilket ögonblick som helst draga 
i fält. H erren lede allt till en god utgång! Såsom nEl
got gliidjande kan jag meddela, att n~ira 13,000 t<el in
samlats af de utlilnc\ska handelshusen härstädes för de 
nödlidande i Shensi. Som I veten, rader en fruktansvUrd 
hungersnöd i landets norra provinser_ Vi ha nu tillfäll e 
att sa mla gWdande kol på v~ra fienders hllfvud, val oss, 
om vi taga det i akt. 

Sedan jag sis t skref, hafl-a flera i.nfödda bröder fran 
Shansi kommit hit ned och ber~ittat om förh&illandena 
dilrllppe. Deras vittnesbörc\ aro egentligen blott ett upp
repande af h I ad vi förut hört. En af de första, S0m 
anhinde, var en gammal man frå n staclen Lin-kin i H ai
cbeo distriktet. Strax förut, innan han antr~iclde sin vand
ring, deltog han i »lipai», eller hvad vi kall;]. »möte» i 
P'u-cheo, ledt af Kung-shuen-tao, en nitisk Herrens ljLinare, 
som ofta omn;imnts i vara brer. H vilket gladjebud ! Ult 
oss nu i outtröttlig förbön stödja den kampande lilla 
syskonsl,aran cläruppe I 

Den sista kI-arlefvan af mlSSlOn~irer i Shansi har nu 
lyckligt llppnatt Hanko\\". Bland dem iir en sl-enska: fru 
Ogren med tl-ä små barn - mak en och fadern, deras 
jordiska stöd, dog i P'ing-iang-fu efter rysliga lidanden, 
förorsa kad e af de mångfaldiga hugg och slag, han lidit 
af boxarne, tillika med hunger, fangelse och mycket annat 
ondt - de Mriga ~iro: herr Mc Kie, fröken Chapman 
och fröken \Vay. Br. Linders r. el. medhjälpare, Kiao, 
är dem följaktig. D e hafva ej rönt mycken ,-ah-ilja under 
resan genom Shansi och H ona n, cWr folket ~i nnu ar fram
lingsfientligt. Inkomna i Hupel1 blefvo de daremot \-an
ligt bemötta, tack vare den gode vice-konungen Chang
chHung_ 

Mr Frost, C. L M:s direktör i norra Amerika, iir 
h~ir på besök och gör ett ovanligt godt intryck p[1 oss 
alla_ Hans upptriidande och tal är ljufligt och med salt 
bemängdt. Ack, att det i sanning kunde s1igas om mig 
och dig ocksa ! 

Nästkommande r 6 mars hoppas fru Folke få afresa 
med sina tre smil barn till Sverige_ Br_ Folke är fort
farande i Kalifornien_ Tanken på oss inför Gud, en svag 
och liten hop , utsatt fUr fiendens glödande pilar. Gud 
gifve eder sin nild, då I ropen och Idagen I Och glöm
men ej att l-ara tacksamma och lof,-a honom, den pris
varde I 

FarvUI i dag! Kära hälsningar från alla syskonen_ 

Eder ringa vän 

Jfilma Tjåder_ 
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546. Kollekt i Habo gen. A. F. J. ._____ ._. _______ .____ __ 21: 16 45 6 . D:o i Lindesberg gell. d:o ____ . ____ ._. ________ . __ • 44: 62 
OnämI:!c1, Forserum, gen. S., H usb·arna _______ . ___ _ J. oeh K., , __ . ______________ . .547· 	 457. 33:
Fru F. gen. A. B. , J önköping . _________________ . ___ 	 Kollek t i Mnllsjö gen. C. L. __ . __________________ . __ _54 8. 45 S. 43: 34 

55 I. 46 1. 30: 17Gen. G. B., Arboga, kollektmedel . ___________ ._ . . . 	 Gen. E. B., Dnfed ._______ _. _______ . ____ . __ .-'___ . ___ . . _. 

55 2 . Fnln Sand.errds oc-h Asa skördefester gen. S. E . H., 462 . J crsnäs friförsamI. gen. S. A. S. __________ .. ________ __ I l : 10 
Sanclscl'\,d . ____ . . _.. _____ . _________ . __ . ____. __ ._.__ 2 0 7:;6 463. , En ringa missionsvän .. (fr,\n Djursholm) ____ . _____ 100: 

F din en n yonl\'iind ett tackoffer gen. d:o ... ______ II : ' Söderby.Karl> ... __ . ____ '. _____ . ____ . ______ . __ . __ .. _. __ ._o553· 	 464. 5 : 
Lotta 	1-'. gcn. d:o ._. ______ . _____ . ___ . _________ . __ ____ . 5: Ipsamladt vid möte i Björnänge gen. E. B., Dufed 18: 
tJI- cn .sparbö::;.sa gen. d:o _____ ._. _________ _. ___ • ___ _ I : 24 466 . Ynglingafören. i lI Iahnbäck gell .•\. B.._. . ________ _ la: 

554· 	 465. 
j) ). 

568 . 	 Tackoffer P •. 116: I-Z ________ ___ ._ ... __ .. __ . ___ . __ __ O. C. och A. B. Kristiania ____ . __ . __ . ___ . _____ ._. __ __ 25: 470 . 2 5: 
Kollekt i Björldinge gen. F. P. _______ . __ . ___ .... _. ___ G. R. __ ____ ________ o _ • ' •• • • __o __ '. • ____ __ ___ ____ ________ ___583. 	 7: 33 47 !. la: 
E. J , J iiLl köping gen. A . B. ____ ; ______ .. ________ . ____ . 	 Gen. J ~I. 111., Eggeby ________ ._. __ . ___ ._. ______ . ___ __585. 	 5: 473· 20: 

589. 	 1. L., S tockholm _____ . ____ . __ . ____ .• _... _____ o _______ ._ . 20: · Redberg~lids syförening gen. ~. J. S. N. ________ __474	 63: 
590. 	 GeLl. O. A. O., Ös terdla __ .. __ . __ ._ . __ .. ___ .__. . ____ . 17: 475· Vänner 1 Undersåker gen. J. A. ___ . ____ ... __ . ___ . __ 2 3: 48 
5r)3· Ry:,tads mfg A . S. _. ______ . . _. __________ . _____ . ______ ._._ i 5: 47 6. Ungdomsföreningen i Lllder; åkc r gen. d:o _________ la: 

N,lgra l{ina\"iiuner i Frödinge gell. O. n. ___ __ ___ .. 22; FraLl ] öol\:öpings mfg gen . lt. J? _.________________ _595· 	 479· 39: 
5<)6. Ett IUne till Herren gen. d:o ______ . _____ . __ . ___ ._. __ . 25: 482 . K ollekt i V fmga gen. O. E . __ . __ .. ____ . _________ . ____ . 21: 54 
59, · 5: +85· K. F. U. K., Landskrona gen. ~r. B. ___________ .. __ 15:Ett d:o gen . d :o __ . ____ .. ____ .. ___________ . _____ . _____ __ 

600. 	 C. E. J, Stockholm, ~li ssior, she mll1e t ___ . ___ . _____ . la: 486. Gen. E. S., J önköping __ . _______ .. _________________ . . __ . 360: 
60 1. 	 T. F., Stockholm ___ • ____ •. _._ .. ________ . ______ . ____ . ___ 50: 48 7. Sal~ stads mfg gell. K. A., Sala ____________ __ ______ . 105:

A. F. 	T., (\:0 __ ...... . ___ . ______________ ._. _____ . ________ .• 111. S. (jämte en brosch) Stockholm ___ . _____ . _______ _6°3· 35: ;0 488. 	 2 : 
604-	 K ollektmedel från Arboga gen. G. B. ____ . ___ .. __ _ 4: 2 I 489. :\. P. cl:o 
6 20. 	 Skolbarnens missionsaskar i Skärfsta gen. E. G. __ 74 : 490 . H. K. c\:o ___ . __________ .___ l' 

621. 	 B. S. gen . d:o __ .. ____ . _________ .• ____ . ___ . 49 2 • Fm A-n gell . E. L., Korrköping _. ___________ . ___ . 10: 
~--~~----------Transport 7,472: 68 	 Transport 2,274: 75 



S I iV I illS L A iV D. 

Tran~port Transport 5,25 6: 4c 
Gen. K. hl. A., Stockholm _._ .... __ . ........__ _K. F. U. M., Degerfo rs, gell. O. H. B. ..... ... .... 25: 
 25°: 494· 

L. K . ......... _._...................... __ .................. la: 
 Kollekt pa K. F. U. K., Upsala gen. A. J. ...... 28: 5249S· 
l.\ Tre systrar ) gell. d:o ._. ___________ ____ .____ . ________ _ la: Vänner i Upsala gell. <1:0 ._......._. __ ............. .. 60: 


49j· Ö. gen. A. R., Stockholm ........................... __ 10:
496 . 

Ollämnd <1: 0 gen. d:o ... ... __. ___ .. __ __ ......... _.... .. IS: 

S98 . Aling5ås mfg. gen . l G., Alingsås ................ _.. 63: 
 K ollekt i Erentnna gen. L. __ ...... _................ .. S: 54 


D:o 	 i Nylallda gen. d:o .•___ . __ .... _...........__ . .,. 79 
Gen. E. B., Dufed ..................._.................. . 

S°l. Kollel,lmcdel gen. L. F., Rällså ................... .. 30 : Ss 

499· 	 2 5: 

Gen. A . G., Karl skrona (från Beteliörs. I kr., A-n 
S03· »En JnissiODs\"än , __ __________ , __ . __ . . : ________ . _________ _ 5: la kr.) __ ................................... _. _______ . I J: 

Några \'li nller i Falun gen . E. E ................._.. 100: 586. Insam ladt gen , _-\.. B., Jön k()ping _. ________ . _________ _ 4+2: SoS04· 
Kollekt i Yyvliskylä gen. H. L. ................ _.. .. 7 I: j9 58 j. C J., Köping _. ___. ......... __ .. __ .... _................. .. 10: 05
SoS· 

s06. H. L., 'Visby . __ .... _................................... .. la: 588. Gen. E . S., Jönköping .. ___.. __ . ___ .... _. __ . ___ ._.. .. 400: 00 
50 j. A. l, Alings1\s ___ ................. _................._.. .. 2 5: S9 I. Vattlösa mf!,; gen. O. J. __ .._........ __ .. _______.. ,, __ 3 1: 89 
508 . Kollekt i Velinga missionshus 2 :\1ars gC ll . G. L. I S: 59 2 • Från en S\'s ter __ . ___ . __________________ . __ ________ . ____ _ 35: 00

Sla . Gen. l S., Mnlmö, A. A. S kr.; I. C. I kr.; I. L. 594· Gen. E. B., Dufed ..... __ .. __ .._............ . _ . . ___. __ 45: 
kr. 2: iS; H. L. 5 I,r.; A. P. I kr.; H. A. 598. Onämnd I: 

2 kr.; E. L. I lo'.; T. N. 2 kr.; S. B. 2 kr.; 509· Vällner i Jersn lis gen. S. A. S.._.... ______.... __ .. .. 8: 35 
W. L. 2 kr.; N. \V. S kr.; M. L. 3 kr.; E. L. 602. L F., Stockholm ._. . __... ___ ._. ___ .................... . SO: 

I kr.; G. S. 3S öre; P. B. H. 5' kr.; E. L. 60S· Gen. A. G., Karlsholl:1 ............... __ ...... ____... . 

I kr.; E. S-n 3 kr.; L. L. 5 kr.; i\1alt. 25.: 35 606. C. G. B., Kristdala ...................... _.... .. ...... .. 40 : 

So kr.; I-1. R. IS h.: A . n. 10 kr.: F. B. 60 7. Insaml. i :\rörIunda gen. A. P. R. __ ._ ......... ___ .. 33: 

la kr. ; :\1. :\-1. I kr.; A. P. I kr.; A. N-m 608. BettDa missionskrets gell. T. P., Isaksdal _. . _... __ . 25: 

3 kr.; V. A. S kr.; Th. J. 5 kr.; "\x . B. kr. 609. G. J. B, Ö. Verlinge ._........____.................. .. 3: So 

2: 50; A. S. kr. I: 55; J. l 5 kr.; V. O. 50 610. Gen. P. P., Visingsö __... ____ _. __ ...... __ ..... ___ .... .. 18: 50 
öre; A . K. 2 kr.; A. B-·n 3 h .; St. B - r 6 1 I. Kollek t i Stora S\'enstorp gell . NI. P. __ _.. _.... __ . 2j: 30 
kr. I: ~S ; Fru B. 2 kr.; A. S. I kr.; L. E. 612. D:o i Rillg.sb acken gell, 0:0 ___ ______________ .. _ 9: 14 
I kr.; N. S. I kr .; T. H. 3 kr.; K. F. U. K:s 61 3. Insamladt gen. studenter i Helsingfors ____ ..._.. _.. ' ISI: 40 
lni ssionskrets 10 kr. Summa ISI: 40 614· Lllth. mi"g i Kramfors gcn. J. N...___ . __._..•__ .... la: 

5 I I. C. K ..............__...................................... .. ). 61 5. On,imllda \'id d:o d:o d:o _.__ _____.• __.. .. __ 25: 

5 I Z. C. J, Stockholm .......-.................... -........... .. 2 9: 616. K. H. J., Nyköping gell. T. E ..... __ ._..... ___ • __ 10: 


E. T., K orrt elje .................... ____ . ___...... _.... .. V. gen. d:o __ ... __ . ____......___ .. ____ ,._ ....... ___ .. .. ?' So 
5q. Kollekt gen . A. P., K åragård , T &nnö .... _...... _... 2 4: 4° 6 IS. T. E. d:o .... _...... _______ .. __ . __ ....__ . ___ o . 50: 
513. 	 S: 6 17. 

• __ ...... 

M. S., :\rora ....._.... ___ ........ __ ............... __ .. .. 2 5: 61 9. G. T. 'V., Vartofta .. __ . __ . ______..__ •___ •___ ........ . 3°:
5IS· 
5I;. 	 J. A. J., Skullarp, Bellö ................. . ---.-- .... .. 200: 624. En syster frän Kristianstad .......... __ . _______..... .. I: 


Vånga missionsförsam ling gen. E. R ........... _ ... 75: 626. M. L, Ekeb)', Almby . __. ___. __._ .. __ __ . ___.• ____ __ la:
S19· 
52 I. 	 A. P. och A. O. gen . A. O., V erkcbäck ___..... .. S: 6 28. Vänller i Korra Vi gCIl. J. K .•._. _______ .• __ .. _.•. 9: 
522 . 	 ~Iissions\'änlJcr i Visingsö gen. C. A. E. _________ _ 637. Gen. L. F. , Riills,l __.....____ __ _____ .• __ .... _. __ .. __ _ 2 I: 63 
52 3. Kollekt gen. J. S. , Vanneberga, Vinslöf ........... . 12: 63 8. E. F., A ttetorp _._. __...___..____....... ____ ... __ __ " !. I D 


52 i Småskolbarnen i H illIand gen. "'of. H .............. .. la: 64 6. Kollekt i J ernbob gen. F. N ..____ .. __ ..... ___ ... 14:
· 
o52S . 	 Frftn en Sofiasyster ................___ .... _... _....... .. 5: 647 . D:o i Halbberg d:o d:o __ ..........._" ___ 23 : 


53 0 . A. S., Stockholm _.... __ . __ ._ ................... _..... .. 3°: 648. D:o Örebro d:o d:o ....____•._........ _ 28: 30 


53 I. Jnsam1. pil Eugeni;;hemmct gen. B. J. ...._..... _.. .. 3°: 649. D:o Torp d:o c1:0 ___________ ....... __ 10: 

53 2 . 	 S. K., :\Iisterhult ................ _................... ___ .. II: 65 0 . D:o P,\lsboda c1:0 d:o ..........__ ... ... . _ I S: 40 


S. S., Stockholm ..................... ................... .. I S: 6S l. D:o Vinuåker d:o d:o ......... __ . . __ . _.. . 29: 65
533· 
E. :M. A., Fly, Torp . __ . _...____ ...___ . __ ...._.__ __ o SO: 65 2 • D:o Bie b d:o d:o ......... .. .... " . _ 15' 25
534 · 

o..... __S35· 	 Onämnd gen. L L ,V , Höja, Engelholm .. ___.. .. 2 5: 6S3· D:o i Flen d:o d:o ............ . 13: i i 

537. Fr. P., Björldinge ._____................................ 5: 65 4- D :o i St. Mellösa d:o d:o ............ _. ___ ... 16: 13 
53 S. Gen. O. E. Ö., Fanthyttan, till de hungrande inom 65S· Försålda kinesiska mynt c!:o c1:0 20:._o. .............. _ . 


C. och i\L A.._........... ___ ...........__ ...... __ • 
 2 55: 
Enkans sktirf gen. E . R, Dufed _.................. __
S39· 	 4° Ett "armt tack till h\"arje gif\"are! 

540 . 	 Förestllndaren för Betelkapellet i Karlskronn, gen. 
A . G. _..................... __ ...................... .. 65: 44 


54 I. D:o för i\letodistförsam1. i d:o gen. d:o. 56: 10 Dig', .Herre, HUh/Jr majeskil och 1/1akt, hårltt'
54 2 • D:o för Baptistförsaml. i d:o > d:o. 3 I : hel, seger Odl höghet, ly allt det z' Itttll1llclt:'11 Odl

Insamladt i Ottesjön, Hjerpen och Ockc gen. E. B. SO: 
544· 
543· 

D:o gen. A. R, Jönköping ............. _. ___ 536: 80 på jorden är, det är ddt. 

o 

Kinay1l nner i Göteborg gen. A. R. __ ..... _.......... 50:
549· 
Erån Klilgeru p gen. A. R. cn!. lista .............. __
55 0 . 	 2 5: 

i\1. L., Vadstena. Pit postan\'isningen, som k OI11 oss tillhanda 
d"lI 9 febr. , stod ej angih'ct till de " hungrande Var go,1 och lIpP' 

55 6. 	 Ryc\s mfg gen. A. L., Kilanda ....................__ 20: 

Sk~llsj~. mfg ?en .. U. U., FloJa ,taticH ...... __ ..... 60: 

Fran vanner l Tlbro ... ____......__. __ .... __ ....... _.. _ JO: gif fuIl , t,indig adre:;s. S d,'re tCTG1·cJ/.


SS i· 
558. 

Af kon firmander gen. K. T., Sjövik . _____.......... I I: i I
559· 
560. K ollekt i Östads kyrka gen. d:o ..................... JS: 2 4 

56 I. D:o i missionshuset gen. d:o ... __ . __......___ ._. 3: °3 Från syster Sign'd B ellg tssOll, som för när

562 . Sparbössemedel gen. C. A., Göteborg .. _... ____... __ 5: varande vistas vid K. J. }\J:s fostringshem i Toronto, 
563. 	 Fr~n en afskedsfest hos C. och :\1. gen. d:o ___ .. .. S: Canada, har brcf an1ändt till missions vännerna, hvi1ket 
564. Gen. A. L. 1<., lIIönsteds ....._.. _.......... ... _.._._. 66: 64 


S65· Löfte af E. T., Torshiilla ................... ___ .. __ .. __ !O: dock på. grund af bristande utrymme måste stå. öfver 

566. Insam!. gen . A . A., Torsby, Sunne .... __ ......... .. 2 5: till nästa nummer. 

S6j. KåIlanclsö mfg. gen . A. M., Ekel ulld ........ ___ .. __ _ 186: 60 

S69 · J. B., Bunfors, Sikeå .___ ._ .• _....... ___ -' ........ .. _. 40 : 


57 0 . 	 Vallb)' söndags· och småskola gen. M. :N...... __ ._ 10: 
Broder En'k Polkes hälsa är, Herren vare 10f,57 I. Gen. J. T. P. Vafd, L cufsta bruk _.__ .....____...._ 16: 07 

Si 2. Ga~eby mfg. gen. P . T ..__.. __ .••.._. ___... _____ .. . So: mycket på bättringsvägen. Han hoppas anlända till 
573· Gen. C. O. K ., Linköping ........___ .... ___ .._... __ . 3 2 : hemlandet i juni.

I-{ogstads mfg gen . Y. L. B. _.. . ___________ . __ .... __ _574· JO: 
Sj S· Lilla :\Jnnstorps mfg. gen. F. G. D. Götene<1 SI: 

A. S., Ös tersund ..... ___.................. _.... ____ .... __ la:
57 6. " Af dessa medel utslindes kr. 3,649 den 16 mars och ater· 
Transport 5,256: 40 stoden den I april. Red. 

Stockholm, S\'cllsb Tryckoribolugct Ekman &: Co, l DOL 

http:Rillg.sb
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1ss1onsblad för Svenska Mlssionen 1Kina. 

U t g i fV :l r t:,: : R ecl:-tk t ör : Expediti on: T clcfo n: 

l\om. för SY. )'/i issioQeQ i l\iQa. J OSEF H OI.:'IGl{E:'\. :;0 L/lstlJl nk nragatnu J tro ~iks 4459.7\\\111. j3runkeb. 1735. 

~tt gatukapell. 

Inn ehåll : 
1\yhcler fr~ ll dirl rnisiiion.;f1i1t. - Blodbaden I H . Lill der. - Genom djupa vallen. - R efor-

i Kina 1900. - Bre! från fru !-Iilma IYder (, i- mer i Kina lll. !l1 . - R~dovisnillg . 

dorna -+3 och 46), frökcn S. Bcngtsson, mLsion1ir 

Xommifteen för "'svenska JAissionen Kina", 'stockh:llm, 1ästmakaregatan 30, -4 



S I iV 1 M S L A N D. 

N~~eter från vårt missionsfält. 

Broder Linders evangelist Cltz"ao, som ledsagat 
den sista gruppen af räddade Shansimissionärer 
till kusten, nämligen mr :Mc Kie , miss vVay och 
miss Chapman samt fru Ögren, har medfört under
rättelser från vårt missionsfält. 

I tN n-cltclIg dzstrzktd har ingen svårare för
följelse mot de kristna ägt rum. Några af dem 
hade visserligen blifvit uppmanade att afsvärja sin 
tro, men, då de frimodigt hållit fast vid bekännelsen, 
hade man lämnat dem i fred. »1 kunnen taga våra 
lif, och hvad vi för öfrigt äga'> , bekände de, »men 
i tron förblifva vi faste. » 

Missionens hus hafva ej blifvit skadade och 
blott en del af sakerna stulna. 

Boxarna ämnade komma till U in-cheng den 8, 
9 och Io:de i 6:te månaden, men som våra missio
närer redan tvenne dagar förut rest därifrån, inställde 
boxarna sin tillämnade expedition. Vi se således, 
huru underbart Herren räddade våra syskons lif, 
hvilket hängde liksom på ett har. Hade de dröjt 
ett par dagar till, hade icke blott de själfva utan 
äfven många af de infödde kristna blifvit dödade 
utan misskund. Visserligen måste vi tacka Herren 
för hans underliga ledning och nåd. Må vi bedja 
Gud välsigna den mandarin, som ej gaf sig någon 
ro, förr än han förmatt våra syskon att lämna. Det 
lyckades honom att upprätthålla freden i hela sitt 
distrikt, och, alla mandarinerna söder om floden 
hafva följt hans exempel, så att våra troende ej 
blifvit skadade till lif eller lem, och ej heller hafva 
deras hus blifvit förstörda. 

I IsM blef ] OS(j; som under flere år varit syst
rarnas i Ish'i tjänare och döptes 189i (se Sinims 
Land för jan. 1900), uppkallad till rådhuset och be
falld att afsvärja sin tro. Han vägrade detta och 
blef därför slag~n, men hans straff lär ändå hafva 
varit lindrigt. Afven skolbarnen måste till la-men, 
och de blefvo befallda att taga sina sångböcker 
med sig. Då de kommo dit, tillsades dc att sjunga 
en sang, och sedan de gjort detta, bränrles deras 
sångböcker, hvarefter mandarinen befallde: Ingen 
får nu göra dem skada, deras böcker äro brända ». 

I kfe-N har mandarinen varit mycket vänligt 
stämd och låtit hämta det mesta af missionärernas 
saker till la-men. Då folket började stjäla af det, 
som fanns kvar, och detta anmäldes för mandari
nen, lät han fasttaga tjufvarna. l\[andarinen blef 
då hånad och kallad »utländingarnas styresman». 
Då han sedan höll dom, sade han åt folket: »1 sägen, 
att utländingarna äro dåligt folk; det må nu så 
vara, men, om de göra något dåligt, skall jag straffa 
dem. l ären ju goda människor, huru kan det då 
komma sig, att l viljen stjäla de dåliga människor
nas saker. » 

»! Shansi, Shensi, Honan råder hungersnöd », 
skrifver Fredrika Hallin . d vlr Stevenson har sändt 
upp medel och genom mandarinen i Ping-iang-fu 
låtit utdela penningar till de mest behöfvande kristna 

i denna stad och på några andra ställen. I denna 
summa var äfven medel, som vi samlade ihop här 
åt våra lidande Shansi-vänner. Till Shensi hafva vi 
ej sändt något, men vi bedja Gud om medel, och 
att han skall öppna väg, så att de kunna sändas 
upp. Om Herren sänder regn, att de kunna så sin 
vårsäd, torde många komma igenom, men eljest dör 
säkerligen half\ra befolkningen af svält. :i\1en Gud 
har väl någon utväg att hjälpa dem. Utländska 
k öpmän i Shanghai hafva samlat ihop penningar 
och sändt upptill Shansi att utdelas af kineser där, 
men troligen få de kristna intet däraf. 

~: 

Fröken ,Vay berättar, att hon sett de troende 
norr om vårt distrikt märkta med ett stort kors i 
pannan, och att de hade sagt, att, fastän mycket blod 
rann, då soldaterna med sina spjut ristade detta kors, 
de likväl ej hade känt stor smärta. 

En annan engelsk missionär berättar, att i 
Ping-iang-fu (tre dagsresor norr om 'Cin-ch'eng) 25 
af de troende blifvit dödade och 18 andra slagna 
och sa tta i fängelse . Efter en tid blefvo de sålunda 
korsmärkta och frigifna . F ör de mera framstående 
bland de kristna där hafva boxarne del vis eller 
helt och hållet bränt husen. 

:;: 

Sedan ofvanstående skrefs hafva nya, glädjande 
underrättelser ingått från missionsfältet . Se fru 
Hilma Tjäders bref, sid. 46. 

Blodbaden Kina 1900. 
FllllsUinclig förteckning öfver de protestantiska mi~sio

onarer, som blifvit dödade eller d0tt af sina sa r under 
boxarellpproret i Eina 1899 och 1900; de Sällskap, med 
hvilka de \'a rit förenade, provinserna, i l!\'ilka de arbetat, 
samt deras nationalitet· 

===============7===
l Tota l-

S å'llskapen : \-uxna. Barn 
summ a 

IKina InJandsmissionen ____ ._ .. _.... ___ . __ ___ ._ :s8 20 78 
Chr istian & )Iissiouary All iance, New Y ork 2 I 1

) 36 

IAmerican Board of Commissioners for 
F oreign Missions _________ __ . __ . __ __ __ _ . __ 13 18 

Engelska Baptistmissionen __ . . _.._.. .. ___ _____ 
• Sh eoyung ~Ii ssion •. _._ .... _. _____ _ 

American Presbyterian )I ission (N orlh ) ___'1 
13 
II 

3 

3 

16 
13 
8 

Skand ina\'iska Alliansmissions i\longoliska 
afdelning __ __ . __ ____.___ __ _._ . .. . ___ . _.. __ ._ 

S venska MongoJmissionen __. __ . _. __ .. _.. __ ._. 
Society for Propagation of thc GOSpel._ .. _. , 

5 
3 
3 

I I 
:; 
4 
3 

Brittiska och UtHindska BibelsällskapeL_._. 2 3 
--~--------~~~~~I 

Summa ! 134 :S2 186 

Total I 
P rov/llser: !Vuxna IBarn Stllllm aI 

Shansi och södra Mongoliet ___ . _.. . _.... _.._.1 I 12 43 I I:Si 
ChiJi . _.. __ .... _.. _... _._ . . __ _.... __. ___ . _.... __ ... 13 4 17 
Cllckiang______ __ ___ _______ __________ __ ______ __ ___ 8 I 3 Il 

Shantung.___._ .. _. . - - . -. . - - --- . -_-._--_--_._--_.-_.._.-.;-.. --~--i'---

Summa 134 186 
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Natiollalitet : !vuxnal Barn I Total I 
Isumma 

Engelsmän ____ -------------.------------------- 70 I 28 98 
Svenskar _____ . __ . ___________________ .___ ____ ___ 40 16 56 
Amerikaner _______ _________ ___ __ _______________ 24 8 32 

------~--~+---~~--I 
Summa I 134 186 

"il1"artyrerllas blod är kyrkans utsäde.» »Gillt! i hela 
världen.» irJatt. 23: I9

Sänd ut 10 nya för hvar och en som fallit. 

C. H. T. 

Bref. 
Shang hai den I mars. [90 r. 

Till mma kära systrar i syWreningen för "S. M. K. » 
Stockholm. 

Fröjden eder i Herren! Sjungen Herren en n)' sfll1g! 

» Herren höll sitt ord; stor blef skaran af segerfirande 
kvinnor. » Ps. 68: I 2. 

i\Iitt hjärta och mina tankar äro ofta hos eder. Jag 
tänker på de förra dagar, då jag satt ibland eder och 
hade ro på alla sidor. Gud vare tack för den IjuRiga 
tiden, jag värderade den ej r~itt , dä jag iigde den. 
I e. m. längtar jag sa efter att samlas med eder en 
stund, och, då jag ej kan det annat än genom bön och 
bref, tar jag min tilLflyJ.;:t därtill. Jag beder, att Gud ville 
i sin alltillräckliga kunskap om lwad som hör till eder 
gemensamma och individuella lycka utgjuta öfver Iwar 
och en sin "ii!signelses flöden och såmedelst göra eder 
till rik viilsignelse för dem, som när äro, och dem, som 
fjiirran äro. Detta, att vflr älskade lVHistare S1lart kommer, 
besjiile oss al/Hd och gifve färg och riktning flt våra ord 
och handlingar, icke blott i det offentliga utan allestädes, 
i hemmets trånga krets i vart alldagliga arbete! 

Ja, älskade systrar, Jesus kommer snart. 0 , hvilken 
fröjd, vi skola se honom med våra egna ögon, vi skola 
varda honom lika och evigt vara när honom. Vi ra ju 
trösta hvarandra sa här. 

Redan ha åtta manader förflutit, sedan vi lamnade 
våra stationer. Hvad menar val var Guc[) Och hur 
st;;,r det till daruppe? Snart, vill Gud, hafva vi bröderna 
Ko-ta-ch'eng och Cheo teh-tuh tillbaka och ra ju veta 
litet mera. I går fingo vi telegram frfm dem, att de i 
frid ankommit till King-ts'i-kuan efter att ha genomvand
rat Honan, Shansi och Shensi. Gud vare lof' Flere 
kristna i Shensi i trakten af Fuh-ints'uen, eng. baptister
nas mission, ha dött af hunger, enligt bref i gflr till en 
af deras missionärer här. Kina ar i sanning ett .,' nöder
nas) land. Herren förbarme sig! Nyss sag det ut, som 
om vi skulle fått krig, men nu har bladet vändt sig. Det 
kan ju handa, att Kina af fruktan för de utländska ,-apnen 
denna gång infriar sina löften, men ingen kan lita på de
ras ord. Dagens tidn . beratta, att O-hsie?l, den grymme 
landshöfdingen i Shansi, blifvit afrältad den 22 febr. och 
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att officiell bekräftelse ingått, dock ar man Ifingt ifran 
säker därp1L En af boxarnas ledare, Li Lai-chung fr. 
Shansi, har gjort uppror och samlat en styrka af omkr. 
5 ,000 män, med hvilken han befinner sig nära provinsen 
Kan-suhs hufvudstad_ Det tros, att han kommer att för
ena sig med Prins Tuan och Tung fu-hsiang - hvilkas 
skyddsling han [ir - då dessa med säkerhet gripa till 
vapen, när det blir fräga om deras arrestering. 

I Peking halshöggos två af uppviglarn e, Chi-hsiu och 
H si.i-Cheng-i.i, en af de senaste dagarne. 0, det ~ir rys
ligt allt detta! i.\Ien hur fä frid) Shansi har fatt en ny 
guvernör, men, om han är ny i själ och hjärta, det blir 
en annan sak. Inte tycks han tänka på att lugna de 
oroliga elementen eller tukta de straffv[irde. Herren frälse 
honom, det är min bön. Bedjen om en god styresman 
för Shansi! lVIin älskade Henrik funderar starkt på att 
resa upp till faltet i vär. Herren lede honom efter sitt 
råd! Det talas ock om att Mr Orr-Ewlng skall företaga 
en expedition tillsammans med några missionärer upp till 
norra Kina, och i så fall är visst min man utsedd att 
medfölja för vårt distrikt. Läggen denna sak allvarligt in
för Herren. Jag tänker, att det ännu är tid, elå detta 
bref når eder. Och bedjen, att ingen fiende må skada 
de käre bröder, som draga ästad' Må en »Herrms för
skräckelse» falla öfver "åra motståndare! 

I går anlände fru Ögren med sina två småttingar 
till Shanghai. De bo pä C. r. M:s missionshem, Fre
drika Hallin var äfven och hälsade på dem. Den lilla 
flickan; som föddes i Ping-iang-fu under så svära förhål
landen, är sa söt och duktig. Hvilket under! Men vår 
Gud är mäktig att uppehålla, då det är hans behag. 
Måtte hans särskilda nåd hvila öfver den lilla faderlösa' 
Hon har kanske en mycket viktig mission att fylla, som 
blifvit så härligen bevarad. Det skall bli bäde kärt och 
rörande att träffa vår syster Ögren. Kiao s. s. (se före
gftende sida) (Linders evangelist) kom ock i gär, han 
kanske vet något om de »våra". De skandinaviska mö
tena i »The Union Ch urcll» upphörde med i gfir afton. 
Hadanefter skola de hållas i »Vikingahemmet» hos fröken 
H anna Andersson om söndagarna kl. 4 e. m. H~ir pa 
hemmet går allt sin vanliga gång. Om ett par veckor 
reser Anna Folke med sina små till Sverige. Vi konlll1a 
,-äl att uppgifva vårt nuvarande präktiga hus med denna 
månads utgång. Det blir för stort och dyrt att ha. Vi 
ha ett mindre på förslag. Till sommaren hoppas jag, att 
Herren bereder oss en svalare plats t. ex. Kuling. Vi 
äro alla friska, jag Iieler dock alltsom oftast af svår huf
vudvärk. Rätt h vad det lider, bry ten I upp och gån till 
edra sommarhem. Tänken då nagon gång pä oss harute 
och bedjen att vårt mod må »växa på Herrens vägar»_ 

2 Krön_ ! 7: 6. Hjärtliga hälsningar till eder alla 
frän oss alla. 

Alla missionärerna önskade jag ock hälsa. Gnd 
valsigne oss alla' »Varen I starke och låten ej edra händer 
sjunka! ty edert verk skall hafva sin lön_» 

Eder [ilskade "än 

Hilma 7)'äder. 



44 S I iV I jJj S L A iV Do 

Tor01da, Callada, do 1.5 mars I <)0 lo 

Alskade missioJlSvämler! J\FJ.d, barmhärtig/ut, frid 
af GNd V/tY Fader, oclt j"eS1fs Kri"StltS, <lår rferre! 
l Tim o 1: 20 

V ille härmed s~inda miss ion S \O ~innerna hemma i Sverige 
en gemensam hä lsningo 

Som I alla veten, blef dir u t resa till Kina fö rliden 
h us t förhindrad till fiiljd af dc oroligheter, som där på
gatt under d cnna tic!o Vi voro flera tillsamm ans i Eng
land, hvilken \O oro iimnade att resa chirifrfll1 i sep t. Men till 
följd af omstandigheterna blc fvo vi skingrade lwar och en 
å t sitt häll för att fö rbida Herrens ledningo J ag erhull 
inbjudning frEm min brod er i Förenta Staterna att komma 
öfver till h onom, och, dfl komm itlen icke h ade nfl got cl~ir
emot, afreste jag fran England i slutct af augo samt nådcle 
lyckligen min besUimmelseo rt i början af sept. J ag 
vis tacles i min broders h em något ö f\Oer .5 manacl e r och 
hacle darunder tillfälle a tt besöka i1 tskill iga pla tser samt 
den glädj en at t m möta må nga af mina kära släktingar 
ät\oensom många varm a, sanlla Guds barn bland ska ndi
na\Oernao Jag ska ll ej glömma de kära stunder, Herren 
beshirde oss, da vi voro församlade omkring hans ordo 
Jag blef äfven bevisad så mycken vän lighet och brlek, 
att jag mflnga gånger Linde mig manad att utbris ta: 
»H erre, jag är a llt för ringa till all el en nåd, som du har bevisa t 
din tjänarinnao ~ Herren be\Oarade mig arven under mina 
resor på ett faderligt sätt. Han har skyddat mig fran 
sjukdom och hjälpt mig att Ofvcnoinna alla de fres telse r, 
som fienden velat lagga i min viigo Ifalls kraft kan 
jullko1J/lIas i ~·J.r svag/iel, ty vå ra stridsvapen Hro icke 
kö ttsliga, utan andliga och maktiga inför Gud att neclslCl 
nis te no 2 K o r. 10: 4 0 Eso 26 : 3 ha r varit mig till 
m ycke n valsignelse vid mflllga tillfallen, och jag prisar 
Herren af hela mitt hjärta för d enna underbara, dyrbara 
frid , som ettdast /lall fö rmflr gifvao J il g tillbragte nagra 
vecko r hos sIaktingar på en plats, so m heter K erkhoven , 
och hade clär tillfälle att få hjälpa till att sköta en af 
mina kus iner, som hade lungsot. F ö räldrarn a gjorde allt 
fcJr att rädda hans lif, men allt fö rgHf\Oeso Herren hörde 
våra innerliga bönerop mecl afseencle pa hans själs fräls
ning, och han fostrade honom genom sjukdomen , sft at t 
han till si$t fullkom.ligt lös tes från de jord iska banden 
och fran Wngtan och åtrå att fil lef\Oa bar. Han dog 
för ungefnr 3 veckor sedan, och jag har hö rt, att det var 
en Ijuflig haclanfiircl, och at t han, d ft han kiind e a tt slu
tet nalkades, Ilit inkalla sina fcJräldrar och syskon och 
sade far vä l till dtm samt uttalad e elen önskan, att han 
en d <Ig måtte fu se dem alla hos Jesus; till sist bael han 
till Gud för sig själf och sina bra, ln-arefter han Iju fl igt 
in somna de som ett uttrö ttadt barn i sin mod ers armar. 
Han var endas t 23 ar. »0, härliga dag, so m randas 
fö r mig, 0, härliga mal pa pilgrjm ens stig! :\Iin läng
ta n och blick alltmer till elig drag, du harliga J esu Kri
sti dag! » 

Jag lanlI1aele släktingar och viinner inom Förenta Sta 
terna fö r något öhoer 3 veckor seda n och fo r hit öfver 
till Canacla samt vistas I1U å Kina Inland missionens hem 
h~ir. Jag är så tacksam mot H erren för de tillfällen, jag 
s?dunda fu tt att fortsätta mina studier och går nu med 
i d en kinesiska klassen h ii l', ditl' en af nlis~ir)n~irerna Ur 
vå r I~lrareo N flgra missio narer, h vilka uncler flera år ver
kat i Kina, äro nämligen har f. n o afvensom nilgra, h vilka 

beredas att gå ut för första gangeno J ag d eltager äf\Oen 
i en bibelskola, där vi ocks5. f8. undervisning i engelska 
en timme om dagen uto m lördagar. Vi haf\Oa utmark ta 
larare i denna skola, och jag mås te s~irsk i ldt namna sko 
lans rektor, en el:r Stewart, som ä r särs kildt lamplig för 
clet ka ll, H e rren ha r gifvi t hon o mo Vi aro omkring 60 
ele\Oer, hvil ka alla bered;]s rö r o lika arbete på H erren;:; 
s tora fl kerfalto Bedjel1 för mig, kara v~inner, att jag må tte 
blika i stå ncl att inhnmla de brdomar, som kunna blifva 
mig till ny tta i det a rbete, Herren \Oill gif\Oa mig uti K ina I 
Detta hem, »SO I11 Herren gif\Oit missionen hii r, iir mycket 
trefligt, och, då jag lI ö rde berättas, på hvilka unclerliga 
siitt Herren ha r fyll t detta behof så \Oal som alla missi
on ens behof, måste jag utbrista: » -nderliga äro Her
rens \Oer." \Oiirda att begrundas af må ngtustno » Lika
<I, d Et jag i »S inims land » Wste om missionshemmet 
h emma i S \Oe rige och de \Oägar, pEt h vilka Herren äf\Oen 
där hulpit, hade jag först i ensamhet en stund af pris 
och tack till Herren, hvarefte r glädjen delades af \Oan_ 
nerna här. 

Mft nga a f missionsviinnerna hafva nog hö rt å tski lligt 
om hemmet har genom he rrskapet Rinmans, som \Oom i 
Toronto en tid p ft äterv~ig friln Kinao Se kro mr Hell
mer och hans fru förestEt cle t, och cl e ä ro iilskliga kristnao 
Ordföranden mr Frost ar för närvarande i Kina, och han 
har nyligen skrifvit, att de hafva ~l tersändt ma nga af 
missi nUrerna till sina stationer samt hoppades ffl sand,l 
flera snarto G ladj a nde underrättelser hafva ingå tt från 
dessa stationer, och jag är viss, att Kinas folk, efter a llt 
Inoad som Li f\Oergått och ännu ö fvergft r detta land, skall 
mo tt aga !tjllds ord på ett s;ltt, som de aldrig ha fva 
gjort förut. Lfttom oss bedja om Anclens utgjutelse ö fve r 
dem, so m nu hafva tillfalle att verka dar, sa mt iifven öf
ver d e infödcla kristna, som haf\Oa blifvit ganska hftrelt 
prö fvadeo Herren \Oare tack, som gifvit våra syskon diir
utE: seger 0- seger micl t i döden genom J esus Kristus, 
vär Fr~il s are! D öden blir endast en vinning för oss, som 
blifvit renade i Lammets blodo Tiden är ko rt, dilrfUr 
lötom oss, medan vi haf\Oa tid, verka för NIas taren och i 
/laNS kraft söka vinna s jiilar för h onom o 

Hilr är en ung kinesisk lakare, som kommit hit ö f
\Oer för m edicinska studier och nu vistas pfl hemmet 
samt d eltager i bibelsko lano l\-Iftnga böner sandas upp af 
missionSVännerna, att Herren må tte fä fos tra och välsigna 
honom så, att hall kan blif\Oa till mycken valsignelse fö r 
si na la nd smä no Bedjen Mven l för ho nom, kara vilnner! 
H a n verkar bland sina landsmän i en af de skolor, 
som här finnas för kineser. I T oronto bo nämligen 
hundra tals kineser, och man samlar dem om si\ndagarna 
och undervisa r elem i Guds o rds sanningar. Bibelskolan 
fo rtsatte r till slutet af april, och sedan har jag tankt, om 
Gud \Oil!, att en tid deltaga i unde rvi sningen uti sjukvård o 
K u farväl för denna gäng, kära vänner. Vi mötas fö r 
Il\oarj e Cl<lg \"iel n ådens tron, dilr vi få frambara hvarandrao 

Jag tror ej, att nag ra missionärer komma att silndas 
härifrån fUrrän nilsta hös t. Kanhända afven jag dft mr 
gå med ! Ja, om H enen så vill. 

Herren vills igne alla> som i kärleken tänka på mig 
så \0:\ 1 i förbGn so m på andra sätt! Herren skall rikli
gen löna eder! 

Innedig bäl sning till alla missionsvänne r frå n 
Eder i Jesus förenade 

Sigrid Bmgtsono 
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Säby d. 3 I mars 190 r. 

Kära missionsvänner ! 

I slutet af febr, reste jag på kallelse af Jönköping~
kretsens ynglingaförbuncl (J. K. Y. F.) att besöka före
ningarml i förbundet. En mfmads predikotur ~ir nu afslu
tad , och jag njuter en tids god h vila hos min gamle vän 
patron S. här. Långfredagen skall jag, om Gud yill, börja 
ilnnu en manads resa. 

I\esan har "arit mycket uppmuntrande. Vid för
bundskonferensen i Tönköping elen 24 febr. träffade jag 
de till öfver ett hundratal uppgående ombuden från de 
olika föreningarna, de Resta från Jönköpings län, men 
iifven några från Viistergötlanel. Det var en ansU'tenele 
syn att se alla dessa unga, kraftiga bröder i Herren, 
isynnerhet som de voro representanter för ett 6o-tal lika 
karnfriska trupper af troende ynglingar, som slutit sig till
samman för att med förenad styrka föra Herrens strider. 

J. K. Y. F. är säkerligen elen lif."kraftigaste andliga 

rörelse bland ungdomen i dirt land. Att verka för Her

ren genom att föra unga män till Kristus och att upp

muntra dem, som blifvit vunna för Herren och intagits i 

föreningarna, till fasth?dlande af tron och till arbete i vin

gården, är föreningarnas m[l1. Om fnrbundets "älsignelse

rilm yerksamhet yittnar bland annat det stora soldathem

met på Skillingaryd, byggdt af förbundet med bicLrilg fran 

föreningarne och arven från andra hall. Från den 9:de 

maj till den r :sta juli, då yerksamheten förestods af för

eningens i Huskvarna ordförande, hölls i hemmet 44 

bönemöten meel r,36.5 besöl,ande, 28 föredrag och 

predikningar samt 2 fester med 4, 1.5° besökande. I 

skrifrummet skrefvos 2,.5°° bref. Läs- och skrifrummet 

besöktes af j,5,0 personer eller 70 dagligen. frfln för

eningarna ha 20 medlemmar utgfltt såsom missioniirer i 

nere mis,ionssällskap till olika världsdelar. En af dem 

underhalIes utaf föreningarna. Söndagsskoleverksamhet, 

sjukbesök och shiftspridning bedrifvas af medlemmarna, 

hvarjamte en del föreningar hafva särskilda möten för 

gossar mellan r 3 - I 6 år såsom fortsättning af söndags
skolar}. Sma fester anordnas dessutom för att med san
ningens ord kunna nå utom föreningarna staende unga 
miin. Da väckelser alltsom oftast pfiga i olika trakter, 
tjiina föreningarna såsom tillflyktsorter för de nyomvända 
ynglingarna, där de mötas af brlek och broderligt del
tagande, och där de blifva hjälpta framåt på trons och 
Kristi efterföljelses svåra väg. Sj~ilf har jag viilsignade 
minnen från den tid, jag i Jönköpingsföreningen tjänade 
som skriftspridare och husbesökare. 

Under min resa har jag haft tillfälle besöka ett tju
gotal föreningar, dar jag fått verka för att sprida känne
dom om missionen pEt både offentliga och enskilda möten. 
Kunskapen om missionen i Kina har varit ganska ringa, 
men intresset har varit stort. Särskildt ha föreningarna 
synts glada att få se ~sin missionär», som de uttryckt 
sig. Herren har i dessa bygder många, som »uppräda 
heliga händer» och understödja oss i vårt arbete. Det 
har ej "mit fäfängt. Aldrig har Kristi rike i nyare tid 
firat en större trium f, än det gjort genom de kinesiske 
l;ristnes ståndaktighet in i döden. Till och med den 
ogudaktiga världen star häpen öf"er det faktum , att de 
kinesiska kristnes on1\'~indelse "arit verkligare än de trott. 
»Jag vågar aldrig 111era kalla de olnvända kineserna ris
kristna», sade det amerikanska Sändebudet i Kina, Conger, 
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efter sin hemkomst till Amerika. Broder Folke skref ny
ligen till mig från Californien. }) Både vi och missionen i 
Kina ha vår löftesrikaste tid framför oss. » Det är 
sant. i\L'lIlga hvetekorn Ila fallit i Kinas jord och dött. 
De kunna ej bli allena. Rik skörd "äntar oss. Må VI 

glira oss i ordning att inbiirga den 1 
Eder i Herren 

L. H. Lilldo·. 

~enom djupa vatten. 
En svensk missionärfamiljs vedermödor 

under förföljelserna i Kina. 

Den 1j febr. detta flr ankom den sista gruppen af 
raddade Shansimissioniirer till Hanko\\". Bland dessa "ar 
äfven en svenska, fru Ögren, med tvenne barn. Denna 
syster har i sanning mtt genomgfl djupa vatten, och hon 
berättar följande i en utkommande Shanghaitidning om 
sina lidanden: 

»Min man och jag voro stationerade i staden Yong
ning-chou, omkring 2.50 Ii sydvest fdm Tai-yuen-fu. Man
darinen var mycket vanlig mot oss, och, när oroligheterna 
började, berättade han oss allt. DEt boxarna konll11o och 
befallningen att alla utländingar skulle dödas, fruktade 
han, att han icke längre kunde beskydda oss och till
rådde oss att lämna platsen. Han gaf oss militäreskort 
och r JO tls till respenningar. Våra saker l~it han föra 
till la-men för att fön·aras. Vi reste till Gula Roden för 
att där m en bflt och på detta sätt lättare komma undan. 

Då Yi konllno till Chikou vid Gula floden , ville fol
ket döda oss. De rasade som galningar och skulle siikert 
hafva slitit oss i stycken, om ej soldaterna beskyddat oss. 
Vi Iycl,ades komma ombord på båten men måste gifva 
soldaterna återstoden <lf våra penningar för deras 
beskydd. En färd på Gula floden diir ;ir mycket 
farlig, men vi lyckades komma ned JOO Ii utan äf,·entyr. 
Dfi tingo vi höra om mordet på mr Mc Conne] och hans 
Sällskap, hvilket agt rum litet stycke framför oss, och vft
gacle ej gå längre. Vi gingo i land, och en värdshus
värd, som förut varit miliWnnanclarin, tog oss in och be
höll oss hos sig i fem dagar, da ett Sällskap af JO sol
dater kom från Ping-yang-fll för att döda oss. Värds
husvärden kände officeren och öfvertalade honom att läta 
oss gå äfver floden till provinsen Shensi. Han ordnade 
äfven om, att vi skulle begifva oss till en hans gård i 
Shensi, omkring 80 Ii frän floden, och, då vi reste, gaf 
han oss ett tusen cash. 

Innan vi hade gått långt, mötte vi rÖfvare. De ville ha 
30,000 cash, eljest skulle de taga alla våra saker och döda 
oss; men, sedan de tagit nästan allt, öfvertalades de af 
några män att låta oss gå. Vi underrättade värdshus
värden om hvad som händt, och han siinde oss på nytt 
r ,000 cash, för hvilka vi foro öfver floden och uppe
höllo oss, till dess vi uppnadde gården . Det tog fyra 
dagar att komma dit, ty jag kunde först icke gå, och vi 
hade inga penningar att hyra vagn för. Om nätterna sofvo 
vi i grottor. Då vi ankommo till gården, ville folket icke 
taga emot oss, men tilläto oss att bo i en grotta där 
bredvid, hvarest vi stannade i tre dagar. Jag gaf dem 
mitt ur, och de läto oss [ii litet mat, men röfvarna kommo 
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igen och sade, att grottan var deras och togo allt, h\'ad 
vi hade kvar, undan tagande en tom korg. J ag hade just 
kokat ett höns, hvilket de äto, och, da jag bad att fä ett 
stycke åt den lilla, hotade de att döda mig. J ag blef 
förskräckt och tog skydd hos kvinnorna på gården. Kvin
norna stulo några af sakerna frän röfvarne men ville icke 
gifva dem tillbaka till oss. Sedan de hade gatt, kommo 
två andra röfvare. Vi bådo dem gifva oss nägot, men 
de sade, att de kommit för att drifva bort oss, att man
darinen hade sänclt dem, och att vi måste betala dem. 

Vi lyckades komma undan dl1rifr?lll till bergen och 
uppehöllo oss i tre dagar uti en grotta, tills vi voro ut
hungrade. Min man tankte, att det vore bäst att för
söka gft tillbaka till Shansi; vi begäfvo oss därför i väg 
för att på en färja komma längre upp för floden. Vi 
hade ingenting kvar med undantag af vår lille gosse, 
hvilken min man bar i sina armar, samt ett litet knyte, 
innehållande några af den lilles kläder. Då röfvarne togo 
våra saker, brukade jag falla på knä och bedja om litet 
kl~ider för gossen, och de gäfvo mig alltid nagot. Da vi 
skulle gå ned till floden, påträffades vi åter af männen, 
som sade sig vara från la-meJl, och de jagade oss på 
vagen, alldeles som om vi varit boskap. J ag hade ännu 
i behån en sax, med h vilken vi tänkte betala färjan, men 
männen hade färjkarlarne att taga oss öfver fritt. 

Platsen, där vi gingo öh'er, kallades :\Iatas, och, så 
snart vi kommo pa andra stranden, voro vi i boxarnas 
händer. De förde oss i väg 2 dagsresor till Taochiao, 
en plats omkring 30 li från Taning-hsien, hvarest var 
ett stort tempel, som var deras lmfvuclkvarter i detta di
strikt. Min man blef förd tiil templet och bunden vid 
ett trad pil gården, men de sade mig, att en hinnas 
närvaro skulle orena templet, därför fick jag stanna utan
för. J ag kunde höra dem slå min man och slipa sina 
svärd på stenar och skrika. Jag hörde honom ropa pa 
mig, men de slaga honom, han bad om \'atten, och de 
slogo honom. I skymningen hönles ett förfärligt skri
kande, liksom 0111 många personer blifvit dödade. Det 
var boxarne som höllo pa att tillbedja sin Gud. Jag 
var viss på att min man nu var död. 

De förde mig nu bort från tempel porten och hade 
mig att sta bakom en mur, ty boxarnes ledare skulle 
komma ut, och han borde icke se en hinna. En stor 
mängd män kommo ut med lyktor och gingo ned at 
floden. Därefter kom en annan hop af män och förde 
mig till floden och hade mig att vänta där knäböjande. 
Efter en stund hördes ett ljucleligt rop fran templet och 
en af dem sade till mig att kå-tå (falla ned och med 
hufvudet vidröra marken), ty guden hade sagt, att jag 
icke skulle dödas denna afton. De förde mig tillbaka 
till templet, hvarest jag blef instängd i ett rum, fullt med 
likkistor, som stodo där i vitntan på att bli begrafna. 
De ville icke gifva mig någon mat, men jag fick litet 
kallt vatten för gossen. J ag frågade efter min man, och 
de sade, att han sprungit bort, men jag vi_sste, att de hade 
dödat honom. Nästa morgon gfLfvo de oss litet mat, och 
en eskort af boxare förde oss darifrån, hvart visste jag 
ej , men innan vi gått langt. lämnade de mig på vägen. 
Mina ögon \'oro så blinda af solen, att jag ej kunde se 
att gå, ej heller orkade jag gå utan satte mig ned i 
skuggan af ett träd. 

Jag var ej långt fr~Ul Taning, och en man, som gick 
förbi, sade mig, att några kristna bodde i närheten. Jag 

försökte gå dit , men där var en djup flod att vada öfver, 
och strömmen drog mig med sig. J ag ropade till Jesus 
att rädda mig och min lille gosse, och vi komnlO öfver, 
jag vet !;nappt huru. Dä jag kom till platsen, där de 
kristna bodde, voro de alla borta och deras hus i ruiner. 
J ag stannade dock öfver natten, och nästa morgon toga 
boxarn e mig igen. Denna gång förde de mig till Taning
hsiens la-men. Mandarinen befallde mig att falla på knä, 
och efter ett slags förhör blef jag insatt i en mörk och 
smutsig cell. Det var i denna stad, som 3 af vara ln'inn
liga missionärer nyligen blih'it bundna vid träd och dödade. 

Efter två dagar hörde jag min mans röst ropa på 
mig. J ag lmnde knappt tro, att han ännu lefde, tills 
dörren öppnades, och han blef insläpt. Han var i ett 
förskräckligt tillständ. Hela hans kropp \'ar en massa af 
sår. På ryggen hade han ett några tum djupt sår och skalpen 
af hans bakhufvud \'ar bortskuren, blottande nästan en 
handsbredd af hufvndskålen. Han sade, att boxarne tagit 
honom till floden för att halshugga honom, men först 
skurit af hans fläta, såsom boxarne göra, innan de hals
h ugga, tagande skalpen med. 

J nst som svärdet höjdes för att hugga till , sade nägon: 
»Hvad kan din Jesus göra för dig nu) >>, och i ett ögon
blick kände han sig sa stark, att han sprang upp, rusade 
igenom dem och hoppade rakt i floden. Strömmen drog 
honom bort, men oaktadt hans händer ännu \'oro bak
bundna, lyckades han komma öh'er till andra sidan och 
boxarn e kunde ej finna honom i mörkret. 

Genom att gnida repen mot en klippa befriade han 
sina händer, och sedan han fätt veta, lwar vi voro, gick 
han till la-men i Taning-hsien. De ville icke gifva mig 
något tyg att binda om hans sår, så att jag måste tv~itta 
hans enda skjorta och göra bandage af den. Vi fingo 
nästan ingenting att äta. Magistraten gaf 100 cash om 
dagen till föda för oss tre, men dörrvakten behöll det 
mesta för sig sj~ilf. 

Det säg ut, som skulle \·i ej bli mördade utan ihjäl
hungrade. l\Iin stackars man förlorade sitt förstånd, han 
var fullkomligt galen och ofta \·fildsam. Tva mflllader 
voro vi instängda i denna förskräckliga cell, men fr~lga 

mig ej, huru vi lefde igenom det allt, ty jag bLn verkli
gen ej säga det. Slutligen kom order från Taiyuan-fn 
att sända oss ned till Ping-yang-fu, där min man dog 
kort efter vår ankomst dit. En vecka efter yår ankomst 
fördes missionär Mc Kie och de två hinn liga missionä
rerna "\Vay och Chapman till Ping~yang, och detta var en 
stor barmhilrtighet, ty, som ni vet, föddes mitt andra lilla 
barn i Ping-yang-fu. 

Shanghai den 25 mars 1901. 

Käre broder i Herren ! Mycken frid! 

»Och hans mod växte på Herrens vägar." 
2 Krön. 17: 6. 

Med första tillfälle skyndar jag att meddela 
eder den glada underrättelsen, att våra tvenne till 
Shansi utsända bröder i frid återvändt hit. 

Huset genljöd bokstafligen af glädjeskri vid 
deras inträde. Af den trasiga dräkten kunde man 
se, att de voro långväga komna. Ansikte mot 
ansikte hade de sett våra trossyskon däruppe. Och 



så mycket de hade att berätta! De medförde ock 
en hel packe bre f. Jag räknade dem , det var 
öfver fem tio. I sanning rörande att se oss så ihåg 
komna och ännu mer rörande att läsa om deras 
böner för oss och deras längtan efter oss. Herren 
har bevarat och hulpit sitt folk under hunger och 
förföljelse. En och annan har visserligen rygga t 
tillbaka - slagget har skilts från guldet, så att 
säga - men de äro ett fåtal , efter hvad. vi kunnat 
utröna, och de flesta ha ännu sitt fäste l Gud. 

Missionsstationerna i tJ in-ch'eng, Haicheo och 
l\Iei-ti-chen ha af vederbörande mandariner öfver
lämnats till de af oss tillsatta dörrvaktarna. I Hai
cheo hållas söndagligen gudstjänst, ledd af förre 
evangelisten Si.ch, och i Pu-cheo ha de också möten, 
ja, där har till och med en ny predikolokal upp
rättats. De troende ha af egna medel intecknat 
ett litet hus för 18 tce l, där de samlas för att upp
bygga hvarandra. Herren vare lof! 

I -C-in-ch'eng och I-shi ha de ej börjat med 
»li-pai » ännu. - Oaktadt nöd och fattigdom har 
dock ingen af de kristna dött af hunger. :Men de 
behöfva hjälp. All nåds Gud har i förbarmande 
sändt rikligt med snö öfver norra Kina, så att jor
den kan besäs i vår. - Boskapspest har härjat i 
An-i-distriktet, 80% af nötkreaturen ha dött. - 

Henrik har i dag fått pass af V{lr konsul till 
Shansi, Shensi, Hupeh och Honan, stämpladt af 
Taotai men Stevenson väg' rar honom att resa ännu. 
I des~a dagar synes enc kris vma för handen 
krig eller fred - hvilket? Våra ögon äro vända 
till Herren vår Gud. 

I afton kom telegram med den sorgliga nyhe
ten, att en af London missionens missionärer i Chi-Ii 
provinsen blifvit mördad. - ::'lIed nästa post hoppas 
jag, att någon utförligare skrifver om hvad vi få tt 
veta från vårt fält. D etta i stor hast, ty posten 
går genast. HtlrJw IJiidcr. 

Feformer 
Vice konungarne och landshöfd inga rne i pro\'inserna, 

som bl ifv it befalda att afgifva betänkande angäende kej 
sarens reform-program af ar 1898, hafva samtl iga enats 
omkring följande reformer såsom varande nöd\'ändiga: 

I. P rinsar och ädlingar skola studcra utrikes. 
2. Studerande, som tillhöra goda familjer. mflste 

studera utomlands för att ra blifva ämbetsmän. 
3 . Pensa för alla examina fordra en genomgflende 

re\·jsion. 
4. Flera Iarol'erk och högskolor maste inrättas. 
5. .-\nncen skall organ iseras och öfvas efter euro 

peiskt mönster. 
6. Afskaffning af de tre ä.rens begränsning för 

Umbetsmiinnens tjänstgöring på samma plats. 
7. förslag till upprättande af en poliskår i likhet 

mcd elen utländska polisen i Shanghai. 
8. Det kejserliga postverket skaJl lltsträcka sin verl,

samhet M\'er hela riket. 
9. Silfverdollarn skall införas som laglig myntfot 

r,:; r IleJa riket. 
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Dessa reformer skola omedelbart tillämpas. Lagar 
för grufdrift äfvensolll stämpel förordningar skola införas, 
så snart lugnet blifvit åters tä ldt i provinserna. 

* * 
Beträffande missionsförhållandena tyckes stall 

ningen i Kina blifva allt bättre. Ett stort antal missionärer 
hafva fltervändt till sina stationer. I provinserna Ki' angsi 
Ganhwuy. Cheh-kiang, Hu-nan och S'i-ch'uan upptagcs 
missionsarbetet sa smfmingom öfverallt. De kinesiska 
kristna äro mycket glada att fa välkomna missionärerna 
tillbaka, och pa som liga platser har de senares återvän 
dande hälsats med stort jubel. 

Äfven till tviinne af provinserna i norra Kina, näm
ligen Shensi och Kansuh, har en expedition af fyra 
mission ~irer afrest. Utan svårighet erhöll o de pass. Så 
lfll1g t vi hittills erhållit Ineddelanden fr~n dem, hafva 
de funnit landet och folket lugnt samt hafva blif"it väl 
bemötta af alla. 

Ett mycket uppmuntrande förhfdlande är, at t prediko
verksamhet och gud tj äns ter hafva fortg~tt trots missio
närernas frånvaro -- med undantag af de svaras t utsatta 
provinserna Shansi och H onan . De kinesiska kristna föra 
sja lf\'a \'erket fram at, och på mer än en pla ts har för
saml ingen icke blo tt icke gå tt bakåt, utan visat tecken till 
fram åtgående . För allt detta böra vi frambära tack och 
och lof till Herren. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under April månad 1901. 
N:o Kr. ('J. 
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jS6. E. Ö. ge n. J R. ______ .. __ ... _____ 	 10:o ________________ .. 

79 I. Oniimnd gen. H. D., Skellefteå ... ______ __ ___ __ __ .. 
j'
Till de hungrande. i9 2 . , Tackoffer ' gen. c1: 0 . ___________________ .. __ . ___________ . 5 : 


S04· J. i Torp gen ..-\ . H., So:,storp ____ .... _.... .. __ . .. _ 6: 

65i. 	 111sa l1ll. i Sllnclholmens mi5sionolllls d. " ' / . 10: 80)-	 Onämnd, gen. cl :o I: 
65 8. ),1. J., TAngagärde ger. , J.•\ .. _._. ___ .. ... ,'..____ _... __ _ 10: 806. 	 Erån Sonstorp gen. d:o ______ __ ___ .. __ 8: .o __

Onämnd gen. d:o .. _.. _______________ ______ .... __ .. __ __ 10:659. 80j. 	 Kollekt i Sund \'id Emil Jakobssons möte gen. E.J D., \Vintrosa, kollekt -.. __________________ .._ __ _.. __ 9: 3 I660. 	 S., Jönkö ping __ . __________ _____ _ _,, _____ .. ____ .. __ ..__ 
661. 	 K . A. K., Södra Allg, Ormaryd --. ________ .. ________ 5: 

SoS. 	 K ollekt i Ölmstad "id Lillders möte gen. c1:0 .. - __ 74: Oj
66 2. 	 A. B., Källunge, Gotland .__________ . __ . ____ __ . ____ _ 15: 

Sog. 	 Frän Klefshlllts Y'lglingnförenicg d:o 
663· 1\-ye församI. gen. J A . N. ____ .. ' __ o ________ .. 12 I: 44 	 S: 

. 0- .. 810 En hustru i Ölmstad cl:o 5:
664· 	 A. L., Stockholm __ o 3:.------------. _____________ .. _ .. ____ o 

SIl. 	 In5aml. gen. Fr. R. l Bottnaryd d:o 20:
665· 	 \\i., d: o .... __ ._.'._. ___ . ___ . _. ___ . .. ___ .... _. ..,. ,., ,8 I 2. 	 Edn A. :\1. gen. O. B. d:o 70666. Onämnd d:o 	 ~I 

-
. 

8 I3. 	 Kollekt i Byarul1l gen. J S. d:o I7: 45669· 	 Ytterligare gen. E. S. , Jönköping ________ .. __________ _ 
814· d:o i Forserum » R. d:o la: i.)6,0. 	 Kollekt vid missionsföredrag I Edul1ls folkskola 81 5. 	 Edn Gruud sjö kr. förening d:o 5:gen. E. B., Larf ______________________ .. _... __ .. ____ __ 34: 	 ----------------~~-

Från Svan" gen. F. N., \Yesterås ___ __ _____________ _ 	 Summa 4,38 7: 54673· 	 S: 50 
D:o Sala gen. d:o .... ______________ .... ________________ _ Ett "ann t lack till hntrje gifvare ! 674· 	 10: 

Gen. C. O. K .. Linköping _________ .. __________ .... __ _6~ 5. 2'4: 50 
6;j. In5aml. vid kaffeIest i Gamleby skolhus gen. P. T. 102: 15 

J. \V., \Vexiö __________ .... ____ _ .. ___________ __683. 	 10: 
Gen. A. K, Vernamo ______ .. ___ _____ __.. ______ ,, __684. 	 25: 

6S6. Gen. C. J. P., Runtllna _____ .. _.. _ . ____ .. _____ . __ .. ___ _ 200: 
Ty fag var IlUllgrig och 1 gå/ven 1Jl-zg att 

6S7· Geil. A. L. F., Mönsteds .. _.. ___ ....... ________ .. _.. __ I?' 30 äta 
688. 	 Kollekter gen. J. K., Lingbo .. ______ .. _ ... ___ .. __ ,, __ SO: I I Sa1l7zerlz'gCIl säger fag eder: Sdvzdt 1 lza/ven

Kretsen Skerike af \Vesterås friförsaml. ____________ _68 9. 	 32 : g'iort det mot en enda cif dessa mt7la minsta brö
69 2 . 	 Gen. A. P. J., Ramfall ______ .. ____________ .. ____ .. _.. __ J?'

B. E. _____ .. ______ " ________ .. _______ o 	 der, hafocu 1 g/ort det mot mig'.____ .. _______________ __69S . 100: 
6g6. K. A . N., Skinstad, Gistad _________________ .. ____ ___ __ 18: 

Gen. A. B., Tönköping __ __ ____.. ____ __ __ _.. ____ .. ___ .iOS· 4ii: 
iOi· 10:D:o P. T., Gamleb)' __ .. _.... __ .. _.. _____________ .. ____ _ 
70 8. 	 D:o Svenska ~Iission s förbllnde t ______ .. __ ... _____ .. __ Si3: 52 8 Af des" , medel \l ,ändes kr. 2,732: 32 den 13:de sistl 

Transport 2,354: 26 april och återstoden den 3 maj. R ed. 



6. itrg. I' J j.J I 1901. 'lren.~pris t 20. 

inims L 
Mssionsblad forSveDska Missionen i Kina. 

Ct gi fv :1 re: Rcd okt 0r : Exped iti o n: Tc lc fo n: 

1\om, för SY. )Ytissio~eq 1\ir,a. J OSEF }-[ 0UIGRE". 30 Lästmo/{nregntn" .J. tro 'f\iks 4459. }\\\rn. Brunkeb . 1735. 

~~. -"''''-\.-''"'-'''''''''''''''''-\-,,",-'''''''''''''''''-\-'''''-''''~~ 

., , 

En gata i r(ongkong. 

Emi lia S:wd bc rg. S hanghn i .._- Rc \ ·i si o n s be r~itte l sc . 

- T ':lIl .P eh -'a ll. - ); Ot;5('1. - Den för,ta a ll

miinna 5vens-k:l missionU r:; koufereIl :ieu. -

hah'en I gjort åt l11ig-. ~ - H... r-:~ o\'i sn ing. 

){ommlHesn för ".sve nska i~t i ssionen ){ir;a", .stockholm, 1äst:naka rega:afl 

Innehål l : 
S"cnska ~li ;,ione ns i Kil1:l \' crk!;am het under 

arbet,,; ret l, ] 9°0 - "" '. 190 I. - S\'cn,ka mi,
sionens i K ina q :cle ,lr~fest. - Undcniitte lscr 

Idn de infödd" hi<;tlla p" d r, f!il t. - Brei fr:'m 



50 S ]" N ]" il{ S L A N D. 
.~~,...........r,~~~~""""""",,",-~~~,,,,~,-~-,, . ,,,,,,,,,, 


Svenska Missioner\s Kina 
verksamhet 

under arbetsåret 1/51900-3°/ .. 1901. 

A. 	 Redogörelse för arbetet 
på missionsfältet. 

,) iVlin vingård, som är min, den är i mill egell vård.» 
Höga Visan 8: I z. »i Jfin Fader är vilzgårdsilIamull. » 
Joh . IS: I. 

Det är under säregna förhållanden vi nu g å 
att redoo·öra för arbetet på vårt m issions tält under 
det förfl"'utna året. Vid detsammas början kuncle 
vi d å vi »upplyfte vård. öo·on och beskådade fälten » 

, 	 ,::, . o 

(Joh. 4: 35) i sanning säga: »H erre, ~111 a fotsvar 
drypa af fetma », ty, i s tort sedt, aldng säg lms
si;~sarbetet mera lofvande ut. Så t. ex. döptes vid 
vårmötena omkring- 30 personer. Och nu, vid årets 
slut, skola vi säga, att vi »lupit efter något ovisst », 
a tt »vi fäktat lik en, som hugger i vädret». l Kor. 
o: 26. B ort det! Och likvä l, vi äro människor! 
Då tron pröfvas, skymmes ofta utsikterna oel: miss
tröstans röst förnimm es i hjärtat. J a, kanske 1 dessa 
daQ"ar mången af oss likt Asaf utropar: »Herre, 
jag'=' k an ej begripa detta. det synes r:nig alltför 
svårt I J ag förbittras i mitt hjärta, och Jag k änner 
ett styng· i mitt inre ». Om så är fa llet, lå tom oss 
i likhet med Asaf »gå in i Guds helgedom »: och 
då, efter en stunds umg änge med vå r store öfver
stepräst, som har "alla ue heliga i s in h ane)", och 
som bär »Israels söners namn uti dOl11skölden på 
sitt hjärta till beständig åminnelse» (2 ;',1 os. 28: 30). 
skola v i komma ut därifrå n med strålande ansikten, 
stärkta till v år invärtes människa och utropa : 
»I-Ierre, nu förblifver jag städse vid dig!» 

:~ Då \' i se på Jesus: \"<l ra själars v~il1, 


Tron skall gC l1om tr~inga I-Iimlens I(irldt än. 

Xännre di g. o J esu:"}. P,l vå r ( ik el1~t i g ! 


Stu nd för stund, o H eJTe, Vi bero af dig. 

B lott ~n blick p,l J esus Gih·cr hjärtat mod: 

I en kri sten ;.; rustning Tron ~i r skölden god. 


Gå vi så att k as ta en blick på arbetet under 
året, så äga vi i år inga statistiker att tillgå. Som 
bekant är, måste vi alla fly fr ån hem och allt. Och 
likväl kanske hafva vi aldrig afo·ifvit en ~ årsberät
telse » med större glädje. ty den skall visa sig vara 
icke en redo,!{urdse öfvcr ett års arbete utan en 
prijlli1lg- af trettonårig-t sadant. 

Förföljelsens stormar hafva öfvergAtt Kina. 
::\Iångårigt missionsarbete sy nes liksom omintetgjordt 
på några dagar, me n »lm·n vi1lg-ärd, so·m (~r JllI ll, 

dc1/, Iii' z· lmit egen 'Z,ård» . Vännens ord l I-löga 
visan tyckas likasom gå i bokstafl ig uppfyllelse: 
»Val< upp, du Jlo rdall7Jt·nd. Odl 1<0ll/., du Sll1lllall 

vtitd l Blåsen på mlil iJr/ag /lnl, at! dess vällulds

dn 0 01' må spndas 'L'ld t Omk1'lJlg- h> Tron hos de 
kr~tna har pröfvats och i många, ack så många 
fall befunnits hafva varit mycket dyrbarare än det 
förgängliga guld, som pröfvas i eld. Me(l tack
samhet till Herren vilja vi så t. ex. omnämna dem 
af våra kära bröder, som, m ed fara för sina egna 
lif, följt oss alla ned till kusten, särskildt dem, som 
voro med våra systrar från Honan på deras äh-en
tyrliga färd. 

Vår äldste medhjälpare i missionsarbetet, Chang 
Chih-heng, har ock på ett glädjande sä tt bevisat 
s in tro genom sina gärningar, i de t att han, und~r 
särdeles ogynnsamma omständig·heter, ansträngt sIg 
till det yttersta för att uppsöka och bistå såväl 
kristna infödda som missionärer. I detta arbete 
har han biståtts af flera af våra församlingsmed
lemmar. 

Evang'elisten Kung tillsammans med andra ha 
återupptagit verksamheten på några af våra statio
ner, oombedda, obetalda, själfmant. Att de ej låtit 
s ig- uppslukas af de stora bedröfvelser, som påkom
mit dem. utan fortfarand e visa samma ifver för den 
tro, som · nu pröfvat~, och det hopp, som aldrig ska ll 
komma pä skam, är i sanning glädjande. 

Från T'ong-cheo-fu skrifver evangelisten K ao 
bland annat: ,)Edra ord till mig, då ni satt pa vag
nen på resa från T'ong-cheo-fu: ,) \ 'årda mina får ! » 

hafva alltid ljudit i mina öron, och jag har b esökt 
Uei-n an och Chc'lo-I fler a gånger. Mitt hj ä rta vill 
i sannin g- förblih'a i Herren, men härom behöfver 
jag icke ~skrifva mycket till eder. ty vi hafva båda 
smakat den heliga lärans sötma !» 

Fr~n }"u-cheo-fu skrifver församlingsmedlemmen 
u ano- ChOI1 g·-sin: "jag med hela min familj bälsar 
vörcl~adsrullt till eder tillika med alla våra lärare 
och alla på Jesus troend e bröder och systrar. Eder 
oförståndige broder beder a lltid för eder och längt ar 
efter den dag, då ni komm er tillbaka till Kina och 
vi få återse lwarandra. 

H vad äro dylika vittnesbörd annat än 'äl
luktsångor från H errens örtag·ård i Kina, burna hi~ 
a f sunnan- och nordanvinde n öfver de stora hafven~ 

U nder djup tacksamhet till Herren få vi så 
omnämna, att, sil vidt vi veta, ingen af 'lä ra för
samlingsmedlemmar lidit nag on nämnvärd förföl
jelse. Somliga lära hafva fått sina hem plundrClcle, 
men deras lif ha skonats. Missionsstationerna i Ui Jt
d z' O/. <Y, I-Iaz·-dl !.'o" och I sar ha fva delvis plundrats, 
men °hus n stå dock k var. Huru det förh äller s ig 
i ~Iei-ti-ch en och i H on an är oss ej med visshet 
bekant. '::'" I T'oncr-cheo-fu ä r missionsstation en oska
dad, och detsa~l1la gäller nog om Han-ch'eng 
Och hvad ~kola vi väl säga om, att und er det så 
måno·a värdefulla arbetare bland missionärerna fått 

'" 	 f .nedlägga sina lif för .l\Iästaren, ingen a vår ml~-
s ions medlemmar dödats) Vi hafva ånyo erha lltt 
våra lif frå n Guds hand. Gifve han oss ock nåd 
att troget kunna använda dem i hans tjänst! 

,;; S~ vidare bre (\"(:' l friin Ha ic·heo sid, 50. 

,:::,: Se föregilende n:r af Sin iub L and. i\'t'd . 
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Så må vi då till sist tacka H erren för all 
hans nad, midt under agan~ Tack, o H erre, att 
du är vingårdsmannen ! Du skär bort det osunda, 
du upprycker de plantor, som ej du planterat, du 
borttager fal ska s töd, du renar, du helgar, du uppe
håller och hugsvalar! Lär oss så alla, missionärer, 
missionsvänner och de infödda kristna att förstå 
din kärlek i agan ! Hjälp oss att bestä profvet och 
fram g å ur detsamm a mera skickliggjorda för din 
tj änst ! T ack, att vi äro »i din egen vård ». V i 
vilja genom din hj älp »förblifva i din kärlek» och 
»bära my cken fruk t» . Amen. 

A ug'ust B erg . 

B. Redogörelse för hemarbetet, 

som under året fortg ä.tt i likhe t. med föreg ående år. 
U tom de vanlig a års-, höst- och bönemötena i 

Stockholm höllos de båda första söndag'arna i 
augusti t venne offentli g a bönemöten i k yrkan vid 
Flurag atan. D e sorg liga underrättelserna om de i 
K.ina utbrutna förfö ljelserna mot missionärerna och 
de infödde kristna föranledde kommitteen a tt inbjuda 
missionsvännerna till g'emensam förbön. D ag en 
fö re förs ta mötet ing ick teleg ram , att vära missio
närer lämnat sina stationer och väntades anlända 
till S hang hai inom 10 dag ar. :'IIötet blef därför 
äfven ett tacksä gelsemöte, att H erren be\'arat vå ra 
syskons lif. 

.Med anledning af oroligheterna i Kina kunde 
ej de nyamag na missionärerna utsändas, såsom eljest 
var ä mnadt. F röken ' . Beng tsson , som unde r som
maren vistats på miss E. Soltans uppfostringshem för 
att inhäm ta nödi g kunskap i engelskan. reste på 
hösten ti ll en broder i A merika, lwarifrån hon sedan 
i börj an af uetta å r fly tta t till c:. r. M:s missionshem 
i T oront o för a tt fortsätta sin utbildning för missions
kallet. 

Br. E. O. B el·n/w.!1 slutade sin 2-åriga kurs vid 
,Glasgow Bible Trainin g Institut» i juli, hvarefter 
han erhöll någon undervisning i sjukvård. I medio 
af oktober tog han upp a rbete bland skandinaviska 
sjömän, d iLrtill kallad af k ommitteen för »Glasgow 
Seamens Friend Society ». R örande sin verksamhet 
bland sjömännen skrifv'er han i bref af den 1 1 okt. 
1 900: "I'liitt a rbete komm er att bestå i besök om
bord ii s keppen ; h varje morgon brukar jag g öra en 
tur i dockorna, uppsökande mina landsmän, som 
a lltid äro g lada att få en trakta t på det gamla k ära 
modersmålet. Vidare har jag att besöka »the boar
din g-houses" , som ä ro verklig a syndanästen ; jag 
hoppas, att Herren må kunna använda mig där så
som ett salt i förruttnelsen. Vi hafv a också tvånne 
möten i veckan för sk andinaver, nämligen ett på 
tisdag'en och ett på söndagseftermidc1ag en kl. 4 i 
kyrkan, då jag far frambära det härliga evangelium 
om Guds nåd i Kristu Jesus. 

Fröken Maria H arms har sedan i början af 
dec. utöfvat sjuk vård i privat familj i London. 

Till följd af oroligheterna i Kina inställdes äfven 
förra hösten utresan för de hemmavarande missio
närer, som annars då skolat återvända dit, nämligen 
syskonen S andberg och H ahne. D et blef också 
nödvändigt att lå ta flera af de till Shanghai ned
komna missionärerna komma hem för att hvila . 
Några voro redan i tur att få resa hem och andra 
behöfde det fö r att kunna återvinna krafterna efter 
de under flykten till kusten utståndn a ansträng 
ningarna. 

Vistelsen i hemlandet har emellertid ej 'varit 
utan frukt för missionen. D å H erren stäng de dör
ra rna i K ina , har han g ifvit flere af de hemma
varande missionärerna tillfälle att genom resor i 
landsorten där sprida kunskap om missionen, under
hålla och stärka intresset för densamma . 

A ugust B erg' har förnämligast äg nat sig åt 
Småland men äfven gjort resor till Skåne, V äster
götl and , Xerike och Västmanland. I-Jugo Lz';/.dcr 
har besökt ett antal föreningar, tillhörande Jönkö
pings kretsens kristI. yng- lingaförbuncl , hvilket be
kostat hans underhåll i Kina. 

Ca rl Bio7//. gjorde på hös ten en missionsresa 
tiil \ ästmanlancl och D alarne. H an har sedan i 
början af jan. till i medio af april tjänstgj ort såsom 
biträdande sekreterare på K . F . U. :'I,r. i Stockholm. 

./L1::cl Ha/me och Robert Bcrglt'ng' hafva äfven 
gjort missionsresor i landsorten. Den senare har 
på k allelse verka t någon t id vid Sparrsä tra, nära 
Enköpi ng, och ä r sedan den I:a mars anställd så
som stad -mi 'sionär i H ag a lund . 

Lr;odor Salldbcrg' har under höst- och vårtermi
nerna deltag it i undervisninge n på Johannelunds 
missionsinstitut. 

S ystrarn a Amw Enkssoll, S. E llg'SfrÖ1lt och 
~ lIa rl{t Pdlass011 hafva g jort korta resor i s ina hem
trakter. 

Ag'ncs Forssbcrg' har sedan nyåret skött en pla ts 
i en släktings affär. 

.Na1lJ/.a Fogclldou har en tid biträdt sekreteraren 
på missionsexpeditionen, men sedan i medio af mars 
har broder G. A . Stdl/La /llma?' tj änstgjort såsom 
biträdande sekreterare. 

J {me af San dc:utYlt har hållit en serie möten 
inom K. ' F. M. K., Stockholm, och äfven besökt 
dylika föreningar i landsorten . 

:;: ::: 

B roder E. Folkr,:, Inra rs hälsotillstånd efter en 
svårare g'enomg ången sjukdom under septem ber i 
Shanghai var högst betänklig t, blef af läka re ordi
nerad att resa till K alifornien, dit han ock beo'a f 
sig i slutet af oktober. R esan stärkte honom ;ch 
\'is te lsen i trakten af S an Francisco har gj ort honom 
godt. Ehuru han p il. det hela tag'et ä r mycket 
bättre, äro dock hans nerver klena. S om han be
höfver en långre tids hvila i hemlandet före åter
resan till K ina, väntas han hit i s lutet af juni. H ans 
familj. Som lämnades k var i Shang hai, skulle af.. 
resa därifrån till hemlandet den 1 u:e mars. 

http:fortg�.tt
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Syskonen Henrt/o och .l-lt'lma 7/äder, Fredrz/,a 
Hel/hu , Emzl/a Uljt' och Emma Anderssoll äro 
ännu kvar i Shanghai, Vi bedja att särskildt få. 
anbefalla dem åt missionsvännernas förböner. Måtte 
Herren bereda dem någon tillflyktsort under den 
starka hettan! :Ma han ock snart öppna de stängda 
dörrarna, Han upjl/Uer oclt t'ng'eu kan igcllsluta, 

''!' * 

U nder året har Herren i sin barmhärtighet och 
nåd gifvit missionen ett hvilohem, Som en ganska 
fullständig redogörelse om dess tillkomst varit in
förd i Sinims Lands decembernummer för 1 900, 

hänvisa vi till densamma, 

Till ombud hafva invalts kommendörkapten A, 
Gyllenskölcl, Karlskrona, och herr p, E. Ehn, Kyhem, 
Jämtland, 

Trenne missionärskandidater hafva antagits på 
prof, och en af dem har sedan i höstas vistats i 
London, 

Den hungersnöd i norra Kina, hvilken redan 
före förföljelsernas utbrott väckte mycken oro och 
efter desamma härja t med än större styrka, har 
uppväckt medlidande och deltagande hos många 
af Guds barn här hemma, och vi hafva haft den 
stora g'lädjen att såsom svar på bön och på det 
upprop rörande hungersnöden, hvilket infördes i 
februarinumret detta år af Sinims Land, få. emottaga 
och utsända rikliga gå.fvor till de hungrande kristnas 
hjälp, Sålunda hafva redan omkring 17,700 kr. 
blifvit för detta ändamål sända till Shanghai, hva r
ifrån C. I. ~I. kommer att låta fortskaffa medlen 
på lämpligt sätt till vart missionsfält i Shansi, Shensi 
och Honan, 

Det gångna missionså.ret har varit rikt på pröf
ningar men ockstl rikt på uppmuntran, ~är mis
sionsarbetet i Kina maste öfvergifvas för en tid, 
har Herren beredt ett hem åt missionärerna i hem
landet, han har uppehållit missionsvännernas intresse 
och kä rlek till missionens verk, och våra hjärtan 
manas i dag att tacka honom, som g'jort så många 
hjärtan villiga att g ifva af sina ägodelar ej blott 
till missionen och missionshemmet utan ock till de 
hungrande, Han skal! löna hvarje glad gifvare, 
ty ha n är mäktig att låta all nåd öfverflöda till 11Var 
och en, på det att hans barn ständig t må öfverflöda 
till allt godt verk, D å vi i dag se tillbaka på allt, 
hvad Herren gjort, fyllas vara hjärtan af tack och 
lof, och vi bekänna på nytt: »hittills har Herren 
hulpit», Han skall ock framdeles hjälpa, ty verket 
är hans, och vi förbida honom, vetande, att allt är 
lag'cit under hans fötter, och fastän vi icke se allt 
vara honom underlagd t, se vi dock hans härlighet 
ständigt uppenbaras antingen förfölj elsens storm
vind härj ar de nysädcla fälten, eller hans plantering 
får i stillhet växa och frodas. Herren bevakar sin 
\'ingård, natt och dag bevakar han honom, att mgen 
skada m i't v ederfaras h onom. Es, 27: 5, 

Svenska mISSionen Kina 
14:de årsfest 

firades Kristi himmelsfärdsdag i kyrkan vid Flora
gatan, På förmiddagen höllos föredrag af ordföran
den, A ugust B erg, och Joh Rinman och på efter
middagen talade missionärerna Stdlhammar, Blom, 
LZlz dcr, Arma J an:on, Anua EnRSS07t, S. E11,gslrönt 
och 111. Pettersson, 

~1ötet öppnades kl. I I f. m. med afsjungande 
af högtidspsalmen : Hela världen fröjdes Herren 
tidigt och af hjärtans grund, hvarefter ordföranden 
inledde och yttrade: 

De tedord, med hvilka \'i vilja inleda detta möte, 
å terfin nas i profeten Daniels bok, kap, II: 3 2 och ly da 
så : »Det folk, SOlll känller sin Gud, skall lllUla sig fast 
'vid II01l01ll, ~ 

Dessa ord utta las har icke sasom en uppmaning 
Lltan sasom en profetia, ett lorte, och det ä r dy rbart at t 
se af hvem de utta las, och till hvilka d e stallas, I de t 
Io:de kapitlet sages det oss, a tt Daniel befinner sig \'id 
stranden af den stora a lfven Hiddekel, dfl han ser en 
man, kläeld i linne klad er; hvars lander aro omgj ordade 
m ed O'u ld fran Ufas, hvars ansikte ar såsom en IjunQ:eld 
och h~ars ögo n aro ~fisol1l brinnande bloss, och Ijud~t af 
hans ta l SflSOI11 ljudet af en folksa mling 

Detta ar i ~ ke Gabriel men d en man, h varom Gud 
talar till i\Ioses, då han i 2 !VIos, 33: q siiger till ho nom: 
»Mitt ansikte ska ll gå med dig », - Det iir Guds ansik
tes angel, hans vase ndes aft) ild och hans harl ighets ate r
sken, såsom Ebreerbref\'et nämner hon0111 , O ch den ö f\'er
step rilsterliga dräkten s:ige r oss för öfrigt, att han ii I' ett med 
honom, som. J o hannes pä Pa tm os skäc1ar mid t iuland 
ljusstakarne. D ft Daniel ser honom, bekanner han: ) in
gen kraft blef kvar i mig », och ännu tre gä nger upprepar 
han: »jag hade ingen kraft i bell a Il» , - »1\'ar jag hörde 
ljudet af hans ta l, dignade jag af vanmakt ned P ~l mitt 
a ns ikte, med mitt a nsi kte mOt jorden ,>, Sådan t var in
trycket hos Daniel a f den man, som l;ol11111it fö r att un
c1ervi~a IW!1om 0111 l1\'acl som skull e hända Daniel ,; fo lk 
»i dagar som komma», och om h vad som ~i r '>skri fve t i 
sann ingens bok" ty de tta s;iges u ttryckligen i 10 : 1.1--2 r. 
Trenne gänger un cler sam talet mäste Da niel genom att 
mannen i Iinnekladerna bc rördt honom m ottaga kraft o f\'an 
ifrån , I Io:e \'ersen siiger Daniel: 'Si, en ha nd kom 
\'id mig och hjä lpte m ig llPP pEl mina darrande kna n» 
och i [ 6 :e versen: »si, en, som liknad e en män niska, kom 
vid mina l;i ppa r, och jag uppliit min I11l1l1 », och likval 
bekiinn er han: )ifrii n den stunden \ 'ar ingen kraf t mer i 
mig, och jag hade icke a ncledriikten i beh~t1 I» , Men sä 
säger han: »:lnnu en gfll1g kom en, som liknade cn man
n iska , vid mig och ga f mig styrka och sade : Frukta icke, 
du a lsklige ma n I fri el \'are med dig, \'a r sta rk, \'ar stark I " 

Och under det han talad e tiil mig, bnde jag mig stärkt och 
sade : »Min H erre, tala ! ty du har stii rkr mig» , - Det 
ar sii luntl a uncler 1ll\'Ckct underbara fcirhållanclen, som 
elen harefter fö lja nd e profetian uttalas ang-, de \';[I cl iga 
strider, som skull e ijfvergfl Israels Ianel efte r Duniels tid, 
och i l1\'ilken iifven det lö ftet gif\'es : »Det folk, som !;an
ner sin G ud, ska ll hålla ;;ig fast vid hono m» eller, 
som det heter i annan öi\'ers:tttning, » skall \'ara ~ t arkt». 

:'Ila rk val, det Hr ett löfte, s!;:r if\-et i san ningen, bok och 
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uttaladt af honom, Iwars himmelsfärd vi i dag fira. Och 
det löftet gäller ej blott judarne, det g~iIler oss, och det 
har g~ltt i fullbordan inför \'åra ögon på det stora mis
sionsfaltet i Kina. under det gångna missionsaret hafva 
förföljelsens stormar rasat därute, va ra missioniirer hafva 
mast' fly och arbetet nedläggas, men det folk, som kande 
sin Gud, har hilIlit sig fast vid honom. Det har bevisat 
sig, att missionsarbetet icke \'arit fUrgafves. Herren har 
verkat, och hans verk bestå evinnerligen, Nordan och 
sunnanvinden hafva blåst på hans unga örtagärd därute, 
och dess valluktsängor hafva spridt sig anda hit, särskild t 
genom de bre(. vi mottagit fritn de kin esiske kristna, och 
hvilka vittna därom, att de känna sin Gud. Om missio 
nen varit ett verk af manniskor endast, da hade säkert 
den unga planteringen i Kina nu varit uppryckt med 
roten, Huru många röster höjas icke ännu i vära dagar 
för att uppfostran och ci\'ilisation mit fUregå missionens 
arbete, man vet icke, att missionens historia gäng på 
gång visat, att dar grunden ej Wgges genom ny födels e 
och ett lif i Gud, där består ej verket. Säkert kanna 
mänga har det f(irsök, som den lärde och skicklige biskop 
Colenso i N atal en gång gjorde med att uppfostra ett 
dussin Zuluynglingar, hvilka han under en längre tid gaf 
den mest omsorgsfulla omvardnad och undervisning, dock 
utan att pil verka dem med evangelium, ::\filr den be
stämda uppfostringstiden var slut, gaf han dem frihet att 
viilja, om de ville stanna kvar hos honom och mottaga 
undervisning i evangelium eller gå sin vag. Följande 
morgon hade alla lupit sin kos, kvarlämnande sina euro
peiska klUder, glada öf ver att fä å terga till vildens lif. 

Och lät mig anföra ett exempel till. - Flere af oss 
hafva noo- lä~ t om huru en höfding' från K va Zeeland 
förd es till L,;ndon för att under de~1 vasterl~;nelska kul
turens inflytande och med elen riktigt' inför sina ögon, 
uppfostras och undervisas, tills han kunde anses mogen 
att återvända hem för att till sina lanclslll ~in föra något 
af civilisationens välsignelse. ;\terkommen till sin ö del
tog han snart i sin stams strider, och pa den förste fi eud e, 
han fällde, ref han ut ögat och sväljde det samt tillfreds
ställde sin hunger med sin fiendes ~innu klappande 
hjarta. 

Vargnaturen lä ter sig ej omskapas med civilisation 
nej, den iir fulLkomligt vanm;iktig el;iremot utan evange
lium, - Där Guu far tiincb sitt lif i miinniskohjärtat, 
där blir civilisationens alla "iilsignelser en följd, ej tviirt
om. Verket i Kina har varit af Gud, och det består 
och skall besta, ty Sfl sant iir löftet: »det folk, som 
känner sin Gud, skall hii Ila sig fast \'iel honom " . 

Det var en tid, jag förstod dessa orel S0 111 en upp
maning och att d et framförallt gällde att hälla fast 
i dag tänker jag något annorlunda, jag förstår nu, att 
allt hänger pli att lära kanna sin Gud, ty han iir bir 
leken, och den , som i sanning kiinner honom, skall af kär
lekens oemotstfmclliga makt dragas till honom och klänga 
sig fa st ,lid honolll. H"vacl ar elet den missionerande 
församlingen i dag bch(jfver) Jo, att lära känna sin Gud, 
att f:L en ny syn på honom, som är omgjordad med 
guld från L-fas, och lwars ansikte är SO IU en ljungeld, en 
sädan syn, att all egen kraft förs,'inner, och en sadan 
beröring af honom, att vi sasom Daniel \'arcla stä rkta, 

Ja, vi behijfva framfijr allt att mer och mer införas 
i den fulla kannedomen af Guds hemlighet, Kristus, ty 
all kraft, all makt och all visdom ar hos honom - och 
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det skall då ej vara svart att gifva sitt lif i hans 
tjiinst. H afva vi lagt märke till Jesu ord i Joh. ro : r j: 
»Jag kiinner Fadern, och jag l;lter mitt lif för fflrel1».
Se, hvilket underbart sammanhang hiir ~ir mellan att känna 
Fadern och gifva sitt lif för f,iren - det kirra leder 
ovillkorligen och omedelbart till det senare. Darför »liltom 
oss jaga efter att känna honom », ty da skola vi kiinna 
kärleken och dess makt. 

Det är sannt, att \-i då själfva blifva okända, nam
ligen för varielen, ty clet säger oss aposteln Johannes i 
sitt r:a bref 3: r. »Fördenskull känner världen oss icke, 
emedan hon icke känna honom », men det kan ej vara 
annorlunda. - Verlden kiinner icke Kristus och förstflr 
icke hans \'erk, men vi äro kallade att efterfölja hans 
fo tspftr. -

MEl då denna missionens högtidsdag bidraga därtill, . 
att vi mera lära kanna icke blo tt Guds \'erk i Kina, utan 
framför allt honom själf. Och han. h vars himmelsfard \'i 
i dag fira, han sträcker iinnu ut sina välsignande händer 
öfver sin församling på jorden för att meddela den af si tt 
lif och sin kraft och för att fUrverkliga det löftet: »Det 
folk, som känner sin Gud, skall hälla sig fast vid honom ». 

Amen ! 

Härefter föredrogos års- och revisionsberättel 

serna (se sidorna jO, j I, j 2 och 6 I). 


August Berg : 
Text: Ebr, r o : Il--r 8, 

Gc/I lIVar odl en präst står och gör tjänst dagligl'1l 
och frambär ofta samma ofler. Il7Iilka aldrig k1t?l1la bort
taga s)l1Ider ; 1IIen de1l1LC , efter att IUl/va framburit ett 
enda ofler för s)'lulo', sitter för beständigt pit Guds Ilögra 
sida" och väntar 1111, till dess ha1ls flC1lder ~'arda lagda Ilonoill 
till e11 fotapall: ty med ett mda offer Ilar 111m /ör be
ställdl:ft fullkomnat dem, SOlll ,Jarda Ilelgade. Och därom 
bär oss äfvm dm Iidige Ande 'ilittmsbörd, Ty sedan hall 
fÖntt har sagt: »Detta är det förbulId, som jag skall 
upprätta llied dem efter dl'ssa daga)'», säger H erren: »Jag 
slw/l gljva mina lagar i deras Iljärtan Oc/I insknfva dem 
i deras sillnen, och deras synder och deras öfverträddser 
skall jag icl,e mera komll/a ihåg, » 111m där för/åtd,e 
för dessa är, där är icl,e ilie?' ofler för synd. 

Försoningsverket var fullbordadt. Välsignande hade 
Jesus skilts fdin sina lärjungar och genomfarit himlarna för 
att intaga sin plats på majestätets högra sida i hvjeleu, 
Evangelisten Lukas omtalar, att de gingo tillbaka " med 
stor glädje och voro alltid i templet, prisande och lof
vande Gud ». 

H vilken skillnad emellan dem nu och t. ex. då Tesus 
höll sitt afskedstal. Då hade »bedröfvelsen uppfyllt ~leras 
hjärtan » , Eller el it de två gingo tillsammans till E mmaus, 
ell er cia Petrus och de andra för att förskingra sina tan
kar gingo bort för att fiska. Orsaken till denna för~indring 
var, att Jesus uppenbarat för dem den hiirliga sanningen, 
att »det var nyttigt för dem, att han bortgick, ty san
ningens Ande skulle nu komma och leda dem i hela san
ningen, och att deras uppdrag hädanefter skulle blifva a tt 
som sanelebud i Kristi ställe förkunn a försoningens ord . 
Det stora afgörande slaget var numet. Fienderna, som 
ej ville, »att denne skulle regera öfver dem », sktllle nu 
und erkufvas », Lärjungarne skulle utro pa : 'V;lr synd 
han hafver dragit . OcE dödsens makt l;edslagit', ocl{ ur 
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angerfyllda bröst skulle det ropet uppstiga: 'Gif oss din 
frid, o, Jesu!' 

Den kristna knkan har sedan äldsta tider firat denna 
dag som en högtid~dag. U nder påsken hafva \"lIra blickar 
riktats mot korset och den tomma grafven, men nu föras 
de upp1i t, till h~lrlighetens land och till \'a r himlafarne 
Fr~ilsare. 

Så vilja äfven \'j, som i dag församlats här, rikta 
\'ara blickar uppåt och skflda Jesus såsom sina fienders 
besegrare. 

Härom talar aposteln Paulus, då han i Efes. 1 be
der till Gud, att de kris tna måtte fatta , »huru öf 'ersvin
neligt stor hans (Jesu) makt ar med afseende pEl oss, 
som tro efter hans mäktiga krafts verkan, hvilken han 
verkade i Kristus, cHi han UpP\'ackte honom fran de döda 
och satte honom pä sin högra sida i det himmels.ka 
öfver a llt herradöme och väldighet och makt och myn
dighet och allt namn, som namnes, icke allenast i denna 
\'ärlden, utan ock i elen tillkommande, och bde allt under 
hans fötten>, och i 2:a kapitlet, dar han sager, att Kristus 
på .korset dödade fiendsb.pen». 

Paulus såg saken i stort. Kristus \'ar och är djäf
vul ens besegrare. 

Det gamla förbund ets präster, tagna bland människor, 
tillsatta af människor och behaftade med svaghet, måste 
först offra för sina egna synder och sedan för folkets. »De 
stodo och gjorde tjänst dagligen och framburo ofta samma 
offer, hvilka aldrig l;unde bo rttaga synder» Ebr. 10: 1 I. 

i\len Kristus, som var prast till e\'ig tid efter 1Ielkisedeks 
satt, frambar, i tidernas fullbordan, ett enda offer, och 
sitter nu - efter fullb oreladt arbete - för bestandigt 
pa Guds högra sida. Vända vi 58. våra blickar pä indi
\'iclerna, sa finna vi, Herren till pris, arven i denna kyrka 
i dag många, som lagts till Jesu fötter - so m besegrade 
hender. 

Vår text säger oss, att H erren skall gifva »sina lagar 
i v[lra hjärtan Oell inskrifva dem i vara sinnen». Vi 
kände denna lags kraf och var oförmögenhet att uppfylla 
desamma. Vi [öllo så ned till Jesu fötter, erkännande 
oss vara besegrade och anropade honom om nfld. I tron 
omfattade vi det framburna fö rsoningsoffret, eth6llo för
låtelse och ett evigt förbund var inganget mellan Fadern 
och oss. 

»]\{eil dar förl :1 telse för dessa är, där ar icke mera 
offer fö r synd ». På missionsfältet ter sig förhållanelena 
enahanda. Ebr. 10: 18 . 

Arven där läggas fiender till J esu fotapall. Vara 
missionskartor mälas med olika farger. D en gula fllrgen 
utmarker mohammedanismen, el en grft hedendomen, den 
gröna j udenclomen o. s. I'., men så finnes det en karta, 
som, med bibehållandet af dessa färger, ha små gyllene 
stjärnor utströdda öfver sig. För hva rj e ny missions
station, som upptages, tillkommer en ny liten stjarna. I 
olikhet med andra kartor måste dessa, för att vara korrekta, 
förilnd ra :; , Olll icke hvarje dag så atminstone hvarje må
nad, hnuje år. Hedningen känner i sitt hj ä rta sanwets
lagens kraf. :.\'Iflllgen kan ej göra klart för sig dessa 
kanslors inn ebörd, men då Guds ord blir predikad t, 
lag och e\'angelillll1, och blicken får syn pa Guds Lamm, 
då inträder frid i hjarta t, ett bevis pa att detta. »enda 
olfer" kan tiJlfredssta lla elen törstande själens liingtan. En 
ny fiende blir lagd till Jesu fötter. O, hvilken förmån 

att ffi predika ett sädant eva ngelium, Guds kraft till fräl s
ning för lwar och en som tror. 

}Ien det gifves afven andra fiender, väl icke synliga 
till sin gestalt men des to mer i sina verkningar, som ock 
måste läggas till Jesu fötter. De benämnas med nam n 
sådana som: »fiendskap, trä tor, afundsjuka, H ede, pa rti
sinne, söndringar, l\·edräkt. afllnd, otro m. m. I sanning, 
jä ttar inom staden människosjäls omrade, som endast 
konung Immanuel kan besegra ! Och för deras beseg
ran de är ock »det enda offret» tillräck ligt. 

»Otro », denna hemska s;'nd, som så ofta i missions
arbe tet vi ll rista sitt hufvud, är en stark jätte, som dock 
måste vika för den "starkare, . J ag bär p'å mig bref frflll 
en af vara evangelister i Kina, och i detta bref sager han 
bland annat: »Standigt ljuder i mina öron de ord, N i 
yttrade till mig vid afresan från T'ong-cheo-fu: 'varda mina 
mr!' Jag har också fl era ganger besökt Chao-I och -ei-nan.» 

Af endas t det ta exempel se vi, hurusom Herren fort
sa tter sitt verk, fa st han för en tic! tagit undan sina t ja 
nare. Legend en om Kristofler är oss ju bekant. Han \'ille 
endast tjana den starkaste och tog så tjänst hos en mäk
tig konung och tjänade honom troget. l\Ien sa markte 
Kristoffe r, att konungen vid vissa tillfällen gjorde kors
tecknet, och pa hans entr~lgna förfragningar mas te han 
till slut medgit\'a, att det fanns en, vid namn Satan, som 
\'ar starkare an han, men som vek för korsets tecken. 
KristoJfer lämnade dfl konungens tjänst för att tjana 
Satan. Sft märker han dock till sist, hurusom Satan under 
sina fä rder tog länga oUl\'agar för att undkomma en kyrka, 
och pa Kristoffers förfrågningar maste han medgifva, ehuru 
ogärna, att en, SO I\1 heter Kristus, \'ar starkare än han. 
»H onom mflste jag tj[lna», sade Kristoffer, och legenden 
förmiller icke att Kristoffer lämnade hans tjänst. Och 
huru skulle han kunna det I Han är i sanning elen 
starkare, han, »som mäter \'attnen i sin hand, och upp
mäter himmelen llled spann, fattar jordens stoft i en 
skäppa , väger bergen pa vag och höjderna pa viktskäl 
Es. 40: 12, ja, »8om har all makt i himmel och pa jord ». 
Har du ef ~lnnu so m en besegrad fiende lagt dig 
till J e5U fötter, sa gör det i dag ! Blicka upp till 
»denne J esus », som så länge väntat att ffi. se dig lagel 
till sin fotapall! J a, lii.tom oss alla med trons öga skada 
upp till Jesus I Vi arbeta ej för nagot fåf:lngt, v i fäkta 
ej, som högge \'i i vädret. Såsom han uppfor till him
melen, så skall han ock igenkomma för att pa den dagen 
förhä rligas i sina heliga. Amen I 

Joh. RiJlIl1QJ1: 

"Det svaga fråll Gud är star/wn än !!lämli
skonta.;; 

Vi hafva i dag hÖlt om den »· tarkaste », nämligen 
Kristus. Men äf\'en han hade att genQll1ga en tid af svaghet, 
hvarom det heter: "Ehurll han blef korsfast af sv,lghet 
lef\'er han lihal af Guds kraft ». 

H vad SO I\1 var sannt om Kristus, ~lr ock i viss mening 
sannt om missionen. D en yttre svagheten ar det hölje, 
som dölj er den gudomliga och osynligt verksamma kraf
ten. Missionen bland teluguerna i Indien belyser detta 
År I 53 \'ar man så god t som besluten a tt draga ir. 
denna mission, då elen i 1.3 å r ej lan}nat n ågo n syn Iii 
frukt. Arbetet fortsat tes emellertid. :\.r 1867 bildade; 
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bland detta folk den första kristna försa mlingen med åtta 
sjalar. Så kom de t för Indien minnesrika a ret 1878. 
Under sex veckor af d et aret, nämligen från den 16 juni 
t. o. m. den 3 I juli, ökades församlingen med 9 tusen 
själar. Ej mindre än 2 , 200 a f dessa blefvo omvända pa 
~n dag. 'Pa de I I [l ren (186 7- -1 8 , 8) hade så lunda bok
staHigen de atta svaga själarna blifvit till 1,000 och dessa 
minsta till ett talrikt folk. 

"Cti Fuchow-distriktet, södra K ina, arbetades i I I flr 
utan att en enda sjä l blef om \·äncl. }\.fvell da var mis
sionsstyrelsen betänkt på att bryta ny mark pil annat 
fa lt. :\lissionären själf ville dock fortsät t,'l, oc h de ebrpå 
följande 1 0 il 15 åren uppvisade en skara prr öf\'er 3 
tusen omv~lnda hedninga r. Redan i början a f So-talet 
fUlm os ej mindre an 300 försa mlingar inom detta distrikt 
med tillsammans öfver 15 tusen församl ingsmedlemmar. 

Arbetet i J apan såg ock niistan hopp lös t ut till att 
börja med. Friln 1763 , då elen förste protestantiske 
kris tne japanesen döptes, till elen senare tiden har mis
sionsa rbetet i J apan haft framgangar nästan enastaende i 
missionshistorien, h vilket bevisas bland annat dära f, a tt 
man förra å ret, H)OO, reste fdin Kemllro, en a f Japans 
nordligaste punkter, till Kumaloto, dess sydligaste punkt, 
och till bringade hvarj e natt i ett troende hem. 

Så längt ifrän a tt \'[l r svaghet skulle vara ett hinder 
ar den i sUlle t en förutsattning fOr att den öfn:rsvinne
liga kraften skall kunna vara verksam. Men en annan 
förutsattning, niimligen f.ydnad, har Herren sjalf angih'it 
uti orden : 

»J ,1g har gifvit in för elig en upplilten clörr, ty I) du 
har ringa makt (svaghet), och 2) du ha r hil llit mitt o re1» 
(lydnad). 

Herren behiille oss i de n löftesrika svagheten och 
göre oss villiga alt lyda, prl det a tt han mä kunna gifva 
os~ en upplåten dörr in i de t nu til!fall igtvis sta ngda 
Kina. 

:-:: 

Eftermiddagsmötet inleddes af 

G. A. Stå1flamlJJar: 

Detta är det eviga /z/ilet, att de känna dt:r;, den 
ende Sall7lC GlIdw, otit den du I,ar scindt, J esus .[(risllts, 

D et ar kännedomen om Gud och om Jesus Kr is tus, 
. om behöfver spridas bland nationerna, fO r att de skula 
pitn)'tt födas . P iL missionsfal ten möter man mänga o lika 
behof; men det stC,rs ta af dem alla ar människohjarta tS 
behof af pfmyttfödelse frän det onda till det goda , frän 
m(irker till ljus, fdm lög n till sanning, U r \'år personliga 
erfarenh e t IDinnas kanske de fles ta bland ss den tid, 
nar vi le fd e utan Kristus och utan andligt lif, göra nde 
lwad köttet och tankarna ville. Men p5. dir vag mötte 
vi Jesus, och han öppnade vflra ögon, så att vi f1ngo 
sy n pil fralsningen i hans blod, V i fingo se icke allenast 
v5.r egen frälsn ing genom Guds Lamm utan ä f\'cn hela 
världens fr:tlsning genom honom, och sil \'äcktes vårt 
missionssinne, 

Jesus sade till sina larjungar: » I nren vittnen om 
detta, » Och samma ord staller han till hvart och ett 
af sina p5.nyttföclda barn : D u iiI' \'i ttne om detta, mi ll 
\'ittne inför människorna för att frambara \'it tnesbörde t 
om korset och frälsningen genom tron . 

L.il lY D. 

H mu använda vi Guds stora g5.[\'a till oss? J esus 
fram staller i en liknelse, huru en man icke använde den 
gäfva, han mottagit, utan grMde ned den i jorden, Och 
vi handla kanske på ett likna nde sätt i större eller mindre 
utstrilclming med den stora gåfvan Jesus Kristus, Själf
viska i vflra hj:lrtan glömma vi honom i stället för att 
gi f\' a honom åt vå r nilsta genom ett frimodigt vittnesbörd. 
H vart enda et t af Guds barn star i karlekens skuld till 
sina medmanniskOL som lef\'a utan K ristus, och till de 
millioner hedningar i andra världsdelar, hvilka aldrig hafva 
hört e\'angeliulll. Lät oss darför fatta vårt lifs uppgift 
att vara vittnen för Kristus , och äfven om vi blifva be 
funne \'ärdiga a tt liela smalek för d et namnets skull, så 
lät oss Likväl vara glada och fr C>jdas, 

D et ar icke n[lgot annat namn under himmelen bland 
människorna gifvet, i h\'i lket vi skola blifva fr~i1sta, 

c. F. B10111: 

E f. (l: 1 2, Missionsarbetet a r fram för all t en 
andlig \'erksamhet. Det ar andl iga makter, som hfdla 
hed ningarna rangna, och dessa måste först ö f\'ervinnas, 
innan vi kunna beräkna a tt na den a f dem i besittning
tagne med viss t infly tande, D essa andar stå bakom af
gudabelä tena , och man förnimmer d eras nän'a ro, då man 
betraeler tempelmnrflclet. Striden meel sådana herradömen 
mflste utld impas pit deras eget omdlde, det and liga, me
delst \'ar egen ande, Men, då vi i var egen kraft ej 
kunna betvinga dem, m(\ste vi satta oss i förbindelse med 
den, som a r starkare, och detta genom bön, Vi ha dä 
r~Ltt att utbedj a oss bistånd af Guds tj änande andar, lik
som Daniel efter sin bön styrktes och trös tades a f med
delandet, att Herrens utsände kiimpade fö r hans folk, 
Dan. 10 : 20, I denna bönekamp, . dar afstand et ej spelar 
n5gon roll, ar det hvarj e kristens förman och plikt a tt 
d eltaga, och dilrigen om utföres en oundgänglig del, kanske 
den svåras te, a f arbetet fijr hedningarnas omvändelse, 
D :L \'i vidare betrakta missions\'erksamheten i dess direkta 
förhållande till människorna, galler det af\'en el:lr, att den 
är andlig, D et ä r människans andliga natur, som skall 
påverkas, och \'i maste därför, Iivilka metoder vi ;~n följ a, 
behä lla i sikte maJet a tt nå denna andliga sida med de 
andliga krafter, som i ord et, bi.inen och Guds H elige Andes 
inneboende stft till vårt f(j rfogande, Det ar ej genom 
meddelande af kunskap om naturkrafte rna och dems be
t\' ingancle eller genom logi kens skä rpa och öfverlagse nhet i 
system som andlig kra ftöfverfö ring sker. Afven i detta 
h;inseencle stel vi i fllllkomligt beroende af G ud, som ge
nom sin Ande leder oss till den fö r intryck IDottagliga punk
ten, och att för lwarje indi\'i el använda det för densamma 
ll1e~t l;impliga behandlingssattet. Därför tarfva vi mis
sions\'ii nnernas uthi\.ll iga fö rbön i detta stycke att likso m 
b~Lras pft deras bönearmar. Slutligen mås te \'i millnas, 
att vi icke hafva strid emot kött och blod, Det ar icke 
kinesiska änkekejsarinnan och hennes radgifvare, som \'i 
ha att tanka oss SäSO lU upphofvet till förf.:jljelserna i Kina, 
och vå ra \'apen äro därfUr icke de 1,;Jj ttsliga: kanone r, ge\'ä r, 
bajonetter. Vi m[lste rik ta vil r energi mot de onda 
ane];lr, som inspi rerat deras handlingSSät t, och detta sker 
genom bön , Lå t oss darf':'; r kalla till vflr t bistand and liga 
hjillptrupper, Guds allmakt, och hvad medel denna be
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hagar an\'ända sig af, sa kunna \'i ha[\'a utsikt att segra 
och bringa hedningarna, som efter köttet varit fiender, 
till Guds och Kristi lydnacl. 

H. Lil1der: 
Jag skall tala Ufver samma ;tmne som br. Blom, -

Efeserbref\,et framstaller den förfarliga sanningen, att i 
luften omkring oss rör sig en ond andemakt, som stän
digt söker förföra manniskorna, I de kristna Hinderna 
framtracler dessa a,ndars verksamhet icke sa bjärt, men i 
de land, där människorna hängifvit sig flt afgudadyrkan , 
ä r deras makt i ögonen fallande, Hedningarna säga, att 
de icke tillbedja gudabilden utan den ande, som bor 
dari, "H vad hedningarna o/ha, det offra de å t onda 
andar.» Sil är det i Kina, Andarna mottaga hy llningen 
och taga dyrkaren i besittning, SEt förföres hedningen 
dels att tro allehanda villfarelser, dels att bli andarnas 
viljelösa redskap, En man, som bincle sig kroppsligen 
ned tryckas af de inneboende andarnas herrevälde och 
genom kristnas förb0n med handpillaggning blef fri, gick 
en dag förbi ett heligt trad, Plötsligt kände han en 
stark frestelse att, sasom han forr lr iort, falla ned och 
tillb edja, Han gaf \'ika för fres telsen , -~ch med ens kande 
han, huru en här af onda andar foro ut i honom, B0rdan 
blef honom tyngre an någonsin, De kristnas böner 
hjälpte ej längre, Mannen tynade af och dog olyck
lig, Dessa andar anfalla äf\'en oss missionärer därute, 
Och de göra det helst, då vi iiro kroppsligen försvagade 
af klimatets och arbetets verkningar. Det blir cltl kamp 
för oss, ja, mera kamp än I kanske förstfll1, THen vi m 
också erfara sanningen af Pauli ord: »Allt förmh j<tg 
genom honom, som stärker mig. » Det är därför \,i mis
sionärer icke med fruktan och oro utan med längta n 
kunna emotse den dag, dEL vi ftter skola få gå ut oc h 
tjiina vära bröder, och detla trots det att vi nu känna 
s\'flrigheterna. S\'arigheterna äro stora, ja, så stora att, 
om jag tatt lära kanna dem riktigt, clå jag fUrst började 
tänka pä Kina, zir jag ej viss på, att jag d/i vaga t utgå. 
I denna kamp behöfva vi, att »I kämpen med oss i edi·a 
bönen>, sflsom aposteln Paulus behöfde sina vänners hjalp, 

j.\Ien, ehuru \,i ej se dessa tydligt , är det dock samma 
andemakter, som anfalla oss har hemma och särskildt eder. 
missiolISZ!ämter, i edert arbete för Kina. I hafven no; 
känt, huru tröghet och motvilja mot att tjäna Herren i 
missionen ofta vill bemäktiga sig eder. Fienden försö ker 
först att förslöa \'ft ra vapen. Vi ha samma starka fiender 
Htt kämpH emot. Lät oss d il förilndra kap. 6 : 13 till en 
b0n och bedjH, att Herren ville hjälpa oss alla att pft
taga oss och s tändigt gå klädda i den andliga \'apen
rustningen, Htt \'j ma blifva bestandande i den onda da
gen och segra i Jesu nam n. 

Al1l1a Janzon. 

>Det i värlelen dåraktiga har Gud utvalt , på det 
att han skulle komma de vi~a på skam, och clet i värl
den svaga har Gud utvalt, på det, alt han skulle /;:Oll11na 

det starka pa skam, Och det i världen o~idla och för
aktade har Gud ut\'all, och det, so m i,ntet var. på det 
att han skulle göra om intet det, som nflgo t var.» [ Kor. 
1: 27, 28. 

L A N D. 

C nder dessa oroliga tider i Kina är h varje under
rättelse fr ft n de infödda kristna särdeles efterlängtad. Det 
har i sanning fröjdat vil ra hjärtan att höra, att,~ af\'en om 
en och annan i farans stund förnekat sin tro, de flesta 
dock statt fast och i trots af d e S\·;-lra fö rfölj e lser och 
djupa lIdanden. som de varit utsatta för, dock varit J esus 
trogna. I\Iitt hjarta bäf\'ade vid tanken på de hflrda 
stormar, som öfvergingo Herrens späda plantering därute, 
och jag Uinkte: är det möjligt för dem att afgå med 
seger; dock harvid har det besannats, att "det s\'aga frän 
Gud är starkare än människorna ». 

U nder de senaste clagarne hafva \·i h0rt talas om 
en man därute, som här hemma är bäst känd under 
namnet »J osef,>. Han var \·är tjänare under näO'ra ih 
och om honom kan det i sanning sägas, att han ~ar e~ 
af de cHlraktiga, svaga och föraktade i denna \'ärlden, 
Jag skulle nu i korthet vilja berätta nagot ur hans lif. 
Vi förflytta oss några ar tillbaka i tiden. Ute i en ki
nesisk b,; är en liten skara samlad omkrinO' oss för att 
lyssna till budskapet om Gud och hans frälsning genom 
J eSllS. D enna b\· brukade vi ofta besöka tv där bodde 
en af de infödda histna -- en kvinna ~- som mottoo
oss sa gärna, Vi sutto ute på clen fvrkantiaa aårdel~ 
där ett bc.rd, en stol och nflO'ra bankar -blif\'it °utA~:ttacle'v ' .I . • 

Bland andra var dar ock en gammal kvinna - mellan 
70-80 ar. - Efter en stund kom hon fram, fattade 
mina händer, sagande: »Tao- ha r en förlorad so n hem
fallen il t opiums lasten, Det °lilla, han kan förtjäna ,' förs tör 
han pä opium, sina klader och allt, lwad han äger, har 
han pantsatt, ack, rädda honom, om I kunnen .» Som 
vi då ej själf\·a hade någon asyl för o piumrökare, kuncle 
vi ej mottaga ho nom på var station, I-shi men lof\'ade 
göra, hvad vi kunde för honom, och bädo henne och 
~onen komma till oss följande söndag, Tidigt söndag 
morgon kom den gamla; hon hade då gatt 3!~ sv. mil. Vi 
frågade efter hennes son: .han skall komma », blef s\·are t. 
Timme efter timme förgick, men han syntes ej till. Det 
var röran de att se, huru moderns blickar oroligt v~inde 
sIg mot dörren , Iwar gäng någon inträdde. Säkert und
rade hon som vi: ;, när allt kommer omhiIlO' har han 
I~an ske ej 

, 

före tagsamhet nog a tt komma» . Vid 
~ 

middags
tIden kom han dock , Oaktadt vi aldrio- sett honom för

. o ' 
stodo \'l med ens, h\'em han var. En 3D-års man s~g 
han <.lock gammal och tärd ut. D e insjunkna ögonen 
oc h den slöa blicken gftfvo \'id handen, att han länge 
och I myckenhet förtärt detta Ifl11gsamt dödande gift. 
Kläderna tycktes ej vilja hanga på honom (vi fingo seder
mera \'eta, att de \·oro lånta ). Vi beslöto att hjälpa ho
nom - de troende (\·[n kvinna, sedermera bibelb'inna 
hos oss, elen förut omta lade kvinnan i byn och en man
lig medhjälpare) ville ock \'<Ira med. Han skulle ock 
själf bisträcka. med hvad han kunde. - Inom ett pal 
dagar kom han, med h\'ad han kunnat skra pat ihop, oä 
vi ify llde resten och sände honom den två sv. mil lång~ 

väge n till Hai- cheo, där syskonen Tjäder arbetade 
Framkommen dit, befanns det, a tt hans penningar e, 
räckte tIll , 11\' ar~·'r ha n kom till baka , och vi gåfvo honom 
hvad som fattades med \·illkor, att ha n sedan skulle af, 
betala det genom arbete hos oss. och sa vandrade hal 
Mer åstad, salunda sex sv. rnil jI; ~dles . - Det lrick br; 
för honom i asylen och brock: r Tiiider kvarhö ll~ hon on 
en tid för att hj~ilpa till där, och sA kom han seda n ti 
oss. Han \'ar dft annll riitt snlg och hade månp;en hflr> 
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kamp att utstå, särskild t under de långa sömnlösa nätterna. 
Han hade dock en fast tro till Gud och på bönens kraft, 
och Herren stod honom bi och gal honom seger. Han 
stannade hos oss flera ar. Han ville ej lämna oss, och 
vi kunde ej låta honom gå. Han var oss mycket, han
gifven och sökte troget fullgöra de uppdrag, vi garvo ho
nom, men gaf nog ändå. allt emellanåt anledning till miss
nöje genom försummelse. Om detta var en följd af elen 
försotlning, som stundom följer opiulTIätandet eller ett na
turfel, är svart att säga, men genom bönen vann han ar
ven härvid stora segrar. Efter sin egen omvändelse visade 
han stort nit om andras - särskildt sina anhörigas 
frälsning, och det var honom en stor glädje att fä taga 
sitt nya testamente och ' sångbok och gå ut till sin fä
derneb)' och vittna om Herren eller följa med oss på 
'lära resor till byarna. Sin bibel och sångbok använde 
han flitigt. ,- Sedan han aftjiinat s,in skuld, sukte han 
spara för att kunna utlösa sina kläder, och stor var hans 
glaclje, då han vid det s. k. stormötet kunde hafva sina 
egna snygga ' kläder på sig. En gång föll han för fres
telsen att röka opium. Vi bodde i vara grottor under 
sommaren och han var ensam hemma. Han drabbades 
då af en svar sjukdom, som förorsakade olidliga smärtor 
i hufvudet. I sin öfvergifvenhet och för att stilla smär
torna rökte han opium några gånger men kände sig 
därefter sa djupt olycklig, att han ej ansåg sig värdig att 
sitta pa bänken under vara muten i kapellet utan satt 
på trappan. -nder tårar erkände han bade inför Gud 
och oss sitt fall. Vi hjälpte honom ater, och han blef 
upprättad. - Under den Iluvarande förföljelsen har han 
visat sig vara en af de modigaste. När han blef upp
kallad till mandarinen och hotad med slag, om han ej 
ville afsvärja sin tro, svarade han: »1 kunnen ej gura 
mera än döda, kroppen, jag har Jesus och med honom 
evigt lif. » Han erhöll då 50 slag, men, om han vidare 
filtt lida slag, veta vi ej . Den häftiga fUrföljeIsen tyckes 
nu vara Ufver, men låtom o~s ifrigt bedja, att cle ma 
kunna bestå i det dagliga lifvets smilstrider och frestelser, 
ty kanske det stundnm kan vara 'lättare att afgä med seger 
i en het strid än i de ofta pakommande smaangreppen 
från fienden. l\Iä vi vara uthfdliga i bönen för dem, att 
de sa väl som vi må kunna motstå i den onda dagen, 
allting väl uträtta och blifva beståndande. 

A/l1la Eriksson,' 

Ett af de sätt, vi am'äncla att missionera i Kina, är 
opiumasylverksamhet. ::\är patienterna blifvit afvande 
fr~tn opium och åten'ändt till sina hem, söka vi fortfa
rande underhålla förbinclelsen med dem och besöka dem. 
Från en sadan resa vill jag umtala några drag. I säll
skap med bibelkvinnan begaf jag mig åstad och skulle 
första natten lwila i vår kocks hem. Hans gamla mor 
var ej alls vänligt stamd mot kristendomen och mycket 
missnöjd med sin son, för att han ville vara hos oss. 
Han hade ej vfigat underrätta henne om vart besuk. 
När vi på kvällen stannade utanför dörren, sägo vi en 
gammal gumma skynda in i huset och förstodo, att det 
var farm or. Sonhustrun, som förr varit i v~Lr asyl, kom 
och tog emot oss. Vi slogo oss ner pa g~ll'den, som 
snart fylldes af grannarna , men förg:ifves sökte mina ögon 
den gamla. Efter kvallsmaltiden fortsattes sång och sam
tal, och rätt som det var tittade farmor i durren. 'i 

bådo henne stiga in och sitta hos oss, och hon tog 
verkligen mod till sig och satt sedan kvar till midnatt. 
Hennes fördomar mot oss försvunno till stor del under 
samtalet. Följande dagen fortsattes färden till andra f. d. 
patienter. Medan vi vuro hos den sista k vinna n, vi i 
den byn ämnade besöka, kom bud, att någon utanför 
ville traffa mig. Jag sltg, det var en man , som ett par 
dagar förut varit hos oss i staden och fatt medicin. 
Han ville nu ha oss med hem till sin sjuka gosse. Vi 
mottogos ytterst vänligt och stannade där tva dagar och 
voro fdi.n morgon till kväll omgifna af uppmärksamt lyss
nande skaror frfLn kringliggande byar. Inga onyttiga frågor 
framställdes utan tvärtom sådana, som vittnade om, att 
tankarna rörde sig omkring det talade. Bland de många 
voro tre syskon, alla öfver åttio år och ifriga buddister. 
De syntes särskildt angelägna att få reda pa evangelii 
sanningar. De voro slaktingar till vfut värdfolk och stan
nade kvar, så länge vi \"oro där. .-'l.ndra dagen kom en 
man och bad oss besöka hans sjuka hustru, och vi lof
'lade, att han följande morgon finge hanlta oss. Fram
komna till hans by fingo vi både små och stora efter 
oss och de ropacle Hltländsk djäfvuh. De följde efter 
in i huset, önskande att fil. se mig. Säkert trodde de, 
att icke jag Wrstod, hvad de sade, ty de bleh'o mycket 
förlägna, nar jag fragade, h varför de då bedt mig komma 
dit, om de trodde, jag \'ar en djäf\'ul, jag tänkte, att de 
inte ville ha sådant salIskap. "Oh », sade några gamla, 
»vi äro så dumma och okunniga, bry er ej om, hvad vi 
saga. » "Ja, men I \'eten nog, att detta ej är ett vällju
dande ord, sägen ej, hvad I icke tänken l,) Seuan blef 
jag iilfUrcl till den sjuka. 0, hvilken syn 1 'nder en 
trashög lflg en mager kvinna. Ansikte och armar voro 
betäckta med ett tjockt lager af smuts. » H varför», frå
gade jag, "låter ni er sonhustru ligga sfL här, n ~ir hon 
inte kan reda sig själf, hvarför tvättar ni henne inte?» 
"J o, jag har försukt, men det gar ej af.» "Skafta hit 
vatten, sa skall jag försöka.» ,Gumman hämtade vatten, 
och nog gick smutsen af. Den sjuka fattade sedan mina 
händer och syntes glad att få. för en vän utgjuta sitt 
hjärta. Vi blefvo nämligen himnade ensanllna en stund. 
Att tala till de församlade om Herren \'ar mycket svart. 
Det förnams en sådan motställdsande, att ordet liksom 
studsade tillbaka. Af artighet bjödos vi att stanna till 
middag, men jag hade sett nog af köket för att ffL lust 
till maten, sa vi tackade och reste därifrån. :Några 
af männen kupte traktater af oss och bugade sig höftigt 
vid afskedet. Besu];:et \'ar nug till nagon nytta, fastän 
det icke kändes så ljufligt för oss. Sedan foro vi till 
Ki-lu, där vi flera gånger varit. Kärt att i1nna flera 
hinnor verkligt intresserade. Bibelspråk och sfLl1ger, som 
vi Ujrut lämnat dem, hade de hirt sig. De hade kommit 
öfverens om att änga br(!cl pa samma dag, så att de 
den följande alla kunde samlas till läsning och bön. På 
sa salt hjälptes de åt att komma ihflg, hvad de hört. 
En sjuttiofemårig gumma var siirskild t angelägen att fa 
undervisning. Hon kom alla dagar, arven när det \'ar 
svårt väder, och fUrde sin lilla dotterson med sig. Han 
skulle hjälpa henne komma ihåg, lwacl jag sade, menade 
hon. 

:\Iera allmant ~in förr förspordes på senare tiden ett 
uppvaknande ur hedendomens dvala. Efter den storm, 
som nu gått ij[\'er Kina, skall det säkert blifva en riklig skurd. 
Det bibelord, som dessa dagar varit mig ti ll \'älsigneisc, 
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är det svar 1'lose fick, da han en gång stod frågande 
inför Herren: >>lllitt ansikte skall gå med, oc!t fag skall 
låta d([{ komma till ro.» Ja, tack, käre Herre, att jag 
slipper oroas, när dit går med, som vill och kan göra 
allt väl igen i Kina! 

En sak, som smärtat mig, är denna. Ofta får man 
höra kineser fraga: >,Hemma hos eL där tro väl alla 
på Jesus) " Tänk, om jag då kunnat S\'ara ett obeting
adt, »ja». :Meu när de då ra höra, att den lefvandc 
tron ofta 5aknas hos många, som hafva kunskapen om 
fraisningen, dfl utbrista de förvanade: »Hur kunna de 
veta sfl mycket och ändå inte älska Jesus?" Vänner, 
om I ären här, som ännu icke harven frid med Gud, 
tänken pa denna hedningarnas fråga och på hmu det 
skall gå eder till sist! 

;:: ;7. 

Sigrid Engström.' 
Sedan jag kom hem fran Kina har ofta ett strfdallde 

ansikte stått för min inre syn och varit mig till välsig
nelse. Då jag tänkt pft nöden där ute, har jag i fanta
sien sett stora folkhopar med förtviflan , lidande och fasa 
målade i sina ansikten, och det har blif\'it sa mörkt, så 
mörkt; men midt i mörkret har det framträdt en ljus
punkt, en man med ett strfdande ansikte, hvilken jag 
igenkänt vara Eia-s'i, var tjiinare. Jag vill därflir nu be
rätta några drag om honom. Vi kunna i sanning säga, 
att han är en Hätt israelit, i hvilken intct svck är. » 
Han \'ar ursprungligen afgudamakare och gick omkring 
och sillde sin vara. En gång hade han hört en sång 
sjllngas, som gjort ett djupt intryck på honom. Han 
kom under sina vandringar till Hai-cheo, där bL H . 
Tjäder hade sin station, och knackade på porten 
men blef ej insläppt, emedan portvakten ej trodde, 
a tt en afgudamakare kunde hafva några alh'arliga tankar 
att lämna afgudatjänsten. Då han gick nedslagen bort, 
mötte honom br. T:s kock, och denne förde honom till 
T. , som samtalade med honom en goel stund. Frän det 
samtalet räknar Kia-s'i sin omvändelse. Han stannade 
ett år pä den trakten och blef sedan döpt i I-shL Då 
vi skulle flytta till H onan, frtlgacle vi, om han ville följa 
med oss, 11\'ilket han g;irna gjorde. Han var född i 
Honan. Han sökte i allt att uppfylla vära önskningar, 
nwn om det var något, som han trodcle stred emot bi
belns lära, gjorde han det ej utan utstod hellre våra 
tillrat tavisningar och värt misshag an att såra sitt eget 
sanwete. Bland annat hade han ingen .lust att efter
komma " fl ra önskningar beträffande sin toalett. Ofta 
hade jag tillsagt honom att skaffa sig en snygg rock. 
Sent omsider gjorde han ju det men tog den ej pä 
mera an en gång. då han såg mycket besvarad ut. Jag 
frägacle honom en gång allvarligt, om han ej ville lyda, 
eller om han ej visste, att det var hans plikt att l:'da 
oss. Han gick efter sin bibel och bad mig läsa Jakobs 
2 och upplysa honom om meningen. Jag förstod, att 
han ville gifva mig en indirekt förebråelse men sade ho
nom, att han ej kunde tillampa det bibelstalIet har, ty 
han \'ar ej S{l fattig, att han ej kunde skafl~l sig kWder, 
han hade ju sin. lön, och för resten kunde vi ej haf\'a 

vår tjänst en person, klädd i lumpor. Då bad 
han mig se, hvad Jesus sade i :\'Iatt. 23: 25 o. flilj. 
och tillade, att han var sfl raclcl att framsta i battre cla

ger för människor, an hvad möjligen Gud såg i hans hjärk" 
l\u förstod jag, hur det var möjligt, att hans ansikte 
kunde stråla trots hans olydnad' emot oss. Han ville mera 
lyda Gud än människor och lef\'a upp till det ljus, han 
hade . Han förs:tkrade ofta, att han tyckte om, att vi 
tillrättavisade honom, ty det bevisade, att vi alskade 
honom, och en gång kom han tillbaka till mig efter en 
tillrättavisning och sade : Frä ken Engstrlim, jag har lik
val frid i mitt hjärta. Han var en ratt israelit, i hvilken 
intet svek var, och hans fridfulla ansikte var en god 
predikan. 

blaria Pettersson: 
Hafva de förföljt mig, sfl skola de ock Wrfölja eder. 
»Hans egna mottogo honom icke). Jesus och hans 

liirjungar visste väl, hvad det var att blifva misstrodda, 
hatade och förföljda. Dock fanns det likYäl ett Betanien, 
där Lasarus och hans systrar bodde, och clessa sago ju 
gärna, att Jesus kom i deras hus. SEL ock med oss där
ute i Kina . Vi ha mer än ett verkligt Betanicn, dit vi 
kunna gå, och d~ir finna vi alltid godt rum i hj;irta och 
hus. l\Ien det är icke blott de troende därute, ~om be
möta oss med kärlek, förtroende och välvilja, utan \·i 
maste rätt ofta förvånas öf\'er hedningarnas vänlighet. 
Jag kommer ihftg en gång, da vi voro ute pa bybcsök 
och hade gatt vilse, hurusom Herren efter hand lät oss 
finlla en väg fram till en liten grottby, och huru i den 
folkhop, som där omringade oss, en medelfilders kvinna, 
af fruktan för att ele andra skulle för'bjuda henne att 
taga emot oss sfl smf1.l1ingom smög sig fram och till
hviskade oss: »Sen efter, hvart jag går, och följen efter mig». 
Om en stund sutto vi i hennes lilla hem, och hon var 
då - såsom hon själf uttryckte sig - riktigt genom
lycklig, ty "fast mitt hem är så tarlligt, som I sen, att det 
ar, är det ju ändock för mina l ~lng\'äga gäster ett litet 
skydd mot vargar och annat ondt. Jag har visserligen 
bara ett täcke", fortsatte hon, vändande sig till bibel
kvinnan, »men det racJ.;:er för oss bftda, och här har jag 
mina bästa kläder, och dem får hon begagna », sade hon 
och såg pfl mig med ett leende, under det hon tog fram 
ett större knyte, som hon därpä räckte till mig. Mycken 
annan vänlighet fingo vi röna af denna hedniska b'inna 
undcr elen tid vi sedan stannade i hennes by och vitt
nade om Herren. 

Vid ett liknande tillfiilIe minns jag sä väl, h\'ilket in
tryck det gjorde på mig, dä vi en afton kommo mycket 
sent in uti ett hem, och modern där utan t<;'ekan genast 
stod upp och lyfte ned det ena efter det andra af sina 
fyra sofvande barn ifrån de bräder, som voro upplagda 
p5. större stenar vid ena väggen i grottan, och lade dem 
så sida vid sida på det fuktiga jordgolfvet, sedan hon 
först diirptl strött ut litet strä. H on gj orde detta, för 
att vi skulle fä ligga sft bekviimt som möjligt och \'ar;r 
skyddade mot fukten. Sina egna sparade hon icke. Af
\'en under flykten flngo \·i se upprepade bevis ptl hed
ningarnas \·alvilj a. En dag kom en man fram till vart 
gömställe och, som han sjalf uttryckte sig, »ville friiIsa 
oss». "Alla i byn veta, att jag ar en hedning", sade 
han, )}och darför slika de nog icke efter eder i mitt hus. 
Jag vill gömma eeler». Och huru kommo de ej med 
bröd och smör till oss vid första lämpliga tillnille. Brc.d, 
som de fört med sig långa \·:tgar och haft gömdt i sina 
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långa rockärmar under den tid, de sökt oss. En annan 
man, som vid ett tillfälle sag oss, sände oss genast en 
bundt ob lek t bomullsvaf, och, då han senare hörde. att 
vi icke hade krafter nog att sy oss kläder däraf, såsom' han 
tänkt, att vi skulle göra, kom han snart och tOg sitt tvO' 
tillbaka men skickade oss i stället li tet pent~ingar ;t~ 
köpa rardigsydda klader för. Afven i Shanghai var det 
en mindre bemedlad bfl tsman, som sände svster Emma 
Andersson och mig 11Var sina tvä clolla~'s, och att 
dylika bevis pa kärlek och välvilja uppmuntrat oss m yc
ket under arbetet, är ju onödigt att tillägga. 

Underrättelse från infödda kristna 
pa 

o vårt fält. 

Brer från Yl/ngni/lg. ~') 

H ärmed till Ha1/. och PiC71 (systrarna Emma An 
~ersson och :'IIari Petterson en vördnadsfull fridshalsning. 
Sedan lararna i 6: te mfllladen reste till Shann-hai. hade 
missionsstationen i Sinngan stor förfölj else. OI~l niitterna 
bultades pil dörren och stenar inkastades på gården. 
H varken dag eller natt var det lugnt. Då jag i alla af
seenden ej hade annan utvag, tog jag 4 af lärarnes lådor 
och lät ,inSUilla dem tiIi förvaring i Kotung-shengs hem, 
Eder lärJll11ge öf,'erlad e darp,1 mf!c1 församlinosmedlemmen 
Chen och ur"erliimnade missionsstationen i hans vard. 
hvarefter eder lärjunge ätervände till Yungning för att se, 
hurudan förföljelsen var där. Då jag kom hem, hade 
valdsmän, mer än l O till antalet, bortfört min far. Eder 
lär:junge tillika med alla fö rsamlingsmedlemmarne gick då till 
staden, men mandarinen visste a lls intet. Sedan J'a" O'å tt 

l t Igen anklaga röf"arne, blef Sinngan missionsstation' f l' " " a~t s m 

pa e. m, den 5 :te dagen i 7 :c1e man. röfva d af tjufvar. 

TJufvarne "oro alla frau staden. ]\fed dem voro äfven 

miin fran yamen och dessutom rotemannen Ko Man

t'ang. :Hannens antal var mer an 50. Efter denna till 

dragelse lät mandarinen förseo-Ia dörren och eder vnO're
.::> , .I '=' 
broder har sedan dess ej "idare beSlJ!;:t Sinngan. N u-
mera be\'arar H erren oss i frid. F örst nu sedan lararne 
siindt församlingsmed lemmen Chou att bara bud. vet 
eder yngre broder, att lärarne och pastorerna i frid ].;:om
mit till Shanghai, Det ii r nu ett mycket stort hungerår. 
De försa mlings medlemmar, som ej hafva något att ata, 
äro många. - Sedan vara Iiirare reste. har in o-en dao
gått, utan att jag tankt på lärarnes lidanden uncl~r väo-e~ 
och af\'en fruktat, a tt det knappt blef möjligt a tt t~ga 
sig fram ti ll Shanghai . Må tte nu H erren bevara \'å ra 
I:i rare, a tt ni mycket snart måtte komma tillbaka I 

Shuang-siang, Shuang-lai, SIHI-lai och hela min fa
milj, man och kvinn or, vänta ifrigt, gdtande, att lärarne 
snart skola återkomma, att "i matte få mott,H~:a mera 
undervisni ng. Amen! Varen s,l goda, liir~'lre , o~h fram
fören en friclshalsning fr;l n eder vn o-re broder till alla 
pastorer och lärare i missionen ~ ,::> 

Tecknar eder fåkun nige lä rjunge 

Chang Ts'ing-cheng, 
:;: 

Brif frål1 Sinngol1. ,) 

H erren Jesu larjungar, pastorerna Blom och Tjäder, 
den himmelska fadems frid! Yngre brodern Fong YUen
shan vill omtala, a tt missionsstationen i Sinngan har af 
onda mUn röh'ats pä alla saker. Dessutom ,'ill jag be
ra tta, att H errens lamm i Sinngan och Loyang äro i 
frid. Pastorerna mil lugna sina hjä rtan. Yngre brodern 
hoppas mycket, mycket, att Gud Fader skall gifva nade 
full befalln ing rörande sina tjänare, mina pastorer och 
lärare, att de snart, snart m1't tte få återvända llVar till 
sin station och varda hjorden. Aran skall gifvas åt 
Herren . Amen I 

Skrif" et på afton en af den 17 :de dagen i I I :te 
månaden. 

Från evangelisten Sieh i Hai-cheo, åt In'ilken vart 
hus och alla saker öfverHitos, dfl vi flydde, har bref an
lanclt, som i hufvudsak innehåller följande : 

Sedan I den I ju li 1 900 lämnaden Hai-cheo, 
kommo skaror af m;inniskor lwarj e dag frEm staden och 
bya~na och sökte _t ranga sig in i huse t. D ii. "i sago, att 
"1 Icke kund e sttl dem emot, anmälde vi saken för sta
dens borgmästare. Denne Hit utfärda en proklamation, 
som uppsa ttes utanför stora porten, och sedan vågade 
ingen komma. Följande söndag hölls gudstjanst som 
vanligt i kapell et för bäde man och kvinnor. Da senare 
oro ater förspordes, gingo vi igen till mandarin<;n , som 
nu sände hjälp att bevaka huse t om nätterna, 

Den l 3 juli fördes l 2 af edra ( . F orsbergs och 
F. Prytz') och 5 af Tjäders lador till stadens skattkam
mare för att förvaras, sedan de blifvit vagda och fö rseg
lade. 

D en 1 9 juli ka llades vi flter upp till borgmästaren . 
H an ber:it tade oss, a tt guvernören dödat 3outländingar 
och lika mänga kristna samt tillsade oss a tt O'enast fl v. 
Missionsstationen skulle förvandlas till en po lis';;ation, ' 

under a ugusti och september manader funnos mano-a 
balle i Hai-cheo och Pu-cheo-distrikten, som lärde boxal~
konsten, men borgmästaren i Hai-cheo tillät dem icke 
att komma in i staden. Sil, smäningom försvunno de, 

Da T'u Ch'en-siang ;,* i augusti manad beo-ärde att 
fä ut sin bida med kliider, befanns det, att alla I~Jsa saker 
i rummen " oro borta, ladorna öppnade, och hvad som 
funnits i dem stule t, endast bord och stolar "oro kvar. 

,Den I 4 dec. skull e borgmästaren nedlägga sin be
fa ttnmg och kallade oss därföre tiil radhuset för att lämna 
tillbaka till oss lådorna och flter lilta oss tao-a huset i 
besittning. Vi svarade: » Vi kunna icke tv alltför mvc
ket fatta s.» Han svarade då: »Nar fr~ kl; a rna kom~'na 
tillbaka, skall jag blifva ansvarig för h"acl som saknas .» 

De troende hafva nu åter börjat samlas har. -nder 
elen oroliga tiden voro de vissel:ligen radda men ville 
dock hellre dö an att fö rn eka sin tro. 

Nu lida de till föl jd af hun O'ersnöden och aro svao-a 
Vi haf':a det mycket' svart. Vi hop pas i llnerligt, ~'lt ~ 
systrarna snart ma fttervända till K ina. 

E,'angelisten Sieh o. lära ren l en. 

" Bref ti ll C. Blom. 

,,,,, P ortvakt på missionsstationen. 
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Rao .iHing-shueJl, som ifrigt asmnclar att vara 
H errens lifegne, till sin af hjartat innerligt älskade lärare, 
herr Berg. . 

Sedan ni den 9:d e i juni m§.nad lämnade T ong
cheo-fu, har ingen dag förgått, som jag ej studerat den 
heliga boken, och jag far tacka I-Ienen, SOI11 h varje dag 
gifvit mig frid. 

De första dagarne i augusti manad maste jag hem
sanda min dräng Chm, till följd af hungersnöden, men , 
Herren vare tack, jag har likväl haft tid att läsa )} en 
half dags böcker» "~o Den 23 augusti afled gamle herr 
Fann, och vi rfidgjorde alla med h\'aranclra, huru vi nu 
skulle göra. Det besluts da, a tt hans anka skulle stanna 
här pa missionsstationen till december m ii nads slut. Sedan 
den 27:de i augusti mft nad har jag varit sysselsatt med 
att förriltta körslor, men eder y ngre broders hjärta har i 
sanning varit i förening med H erren. 

Härom behöfve r jag dock icke tala mycket med 
eder, ty vi hafva bä da smakat elen heliga lärans :)[0 111. 

Men elen 19:e december, under det jag var pa hemväg 
till T ong- cheo-fu fran T ong-kuan , rak ade jag (o m d et 
nu var Herrens vilja) att stöta min annbage mot vagnen. 
D et är likväl icke så fa rl ig t med det. 

Jag bor emellertid nu här pft missionsstationen, 
emedan det ar litet bekvamare att sköta min arm. Eme
dan skadan är pa vänstra armen, kan jag utan svårighet 
både Wsa och skrih·a . 

H erren vare tac k, S0111 här gifvit mig en Iik-hjärtad 
vän , som älskar Herren, uti Sh'ib IG-rh. ';";' 

H \'arje dag studera vi tillsammans d et underba ra i 
den heliga läran. Vi tvfl äro \'erkligen ett hjärta, och hvacl 
min arm beträffar, så är den nästan bra nu, ehuru jag 
ännu icke ka n utföra nflgo t t:mgt arbete med d en. :\'Iitt 
jordbruk har jag nu bortarrenderat och är nu riktig t 
'villig att blifva anv~ncl af Herren. Var god liis Ps. 84: 
l l (En dag i dina gärdar är bättre än eljest tusen. J ag 
vill hellre vakta d örren i min G uds hus än d valjas i de 
ogudaktigas hyddOr.) och E br. l l: 2 j , 26 ( » hellre lida 
misshandling med Guds folk, än till en tid hafva lust 
i synden, och höll Kristi försmädelse för större rikedom 
än Egyptens skatter, ty han säg efter lönen). 

Ingen dag förgfl r, utan att jag tanker på. min lika
Sinnade, i nådcn d elaktige lärare. Läs l T ess. 2: 17 
(rITen vi, mina bröder, som llU en kort tid varit skilda 

. frfm eder till ansiktet, icke till hjärta t, hafva nu blifvit sa 
mycket ifrigare att fa se edert ansikte, med !Uy"cken 
åstulldan), 

Sedan vi mottagit fröken Sandbergs brer, i hvilket 
hon skrifver, att ni beder fUr oss, »bedja vi na tt och dag 
på d et ifrigas te, att vi mfltte ffl se edert ansikte ~ . l 

Tess. 3: 10. Jag far ock omtala, att jag den 19:e okt. 
erhöll en gosse, som vi kalla »fördubblad nad", och att 
min svHgerska ~ Tsai-cltill» gifte sig i slutet af den 7:e 
juli och min svärmoder bor pa östra gatan. De ord fru 
Berg yttrade till mig, då vi sutto på vagnen och sl;ulle 
lämna T'ong-cheo-fu: »lhi'tgkom Jesu ord till Petrus : 
'värda mina får', hafva ständigt ljud it i mitt öra, och jag 
har ock besökt Uei-nan och Chao -1 flera gånger. Jag 
hade mycket mera, jag vill e skrifva till eder om men 
vill icke göra det med black eller penna utan hoppas 

;,: fL'lnned nlenaS: 'en god de l ln· arje d~lg 
:,: ',: \ ' flr tj änare, församliugslnedlem. 

snart fä se edert ansikte, och dEt skola vi muntligen talas 
vid». 3 J oh. 13, Lj..

Jag beder eder framföra våra vurdnaclsfulla häls
ningar till alla i edert hem. 

»Jag och mitt hus, vi d lja tjäna Herren » Josua 
24 : l j. Fröken Sandberg s~ge r i sitt bref, att ::\f i äro 
villiga komma tillbaka till Kina. Vi önska ock. a tt Ni 
måtte komma. Var god las Upp. 22: 2 O . Amen I 

Med vördnadsfulla hälsningar till alla \'åra larare, 
tillönskande dem frid! l\Eltte den treenige Gudcn va ra 
uti eder och ni uti honom! 

Fra n eder ringa broder 

Kao Jlling-shueJl med familj. 

Den 9:e december a f kejsar Kuang-Hsis 2 6:te n~ge 
ringsftr. 

Till våra innerligt älskade lärare herr och fru Berg jämte 
alla i edert hem, stora och sma I 

!\la tte faderns. nåd och Jesu kärlek bevara eder i 
frid! Eder ringa lä rjunge [lang Cho1Zg-sin jämte min 
m?lg, Ien I(ing-kuei, och alla i värt hem halsa eder med 
frid! Vi bedja eder vördnadsfullt att a \'åra vägnar halsa 
alla fl eder plats boende innerligt alskade Wrare, bröder 
och sys trar med frid. 

Sedan ni i juni liinlllade oss, har ed er okunn ige 
broder alltid bedi't, att H erren matte bevara eder i frid 
hela vagen. I december mottogo vi herr Tjaders bref, 
och af detsamma erhöllo vi den underrättelsen, att ni i 
frid anländt till edert hemland. 

Vi tacka härför Herrens nad och längta efter den 
dag, då ni flterkomma till Kina och vi få ånyo se h\'ar
andras ansikten. Vi tacka den Helige _-\ncle, som skall 
beveka edra hjärtan härtill. 

Har i vart hem åtnjuta vi ock faderns nrld och 
Herren Jesu kärlek. Dfl ni mottager detta bref, ktll~na 

ni därför lugna edra hjärtan . 

Skrifvet den 8:e december af 

[iang Cho1lg-sin och .len I{ing-kuci, 

som \"ördnadsfullt halsa eder. 

Från Shonghai, 

Emilia SalldbelK skrifv'er frän Shanghai i bC, rjan af 
april och berättar följa,nde af lwall de bftcb in lödda 
bröderna meddela t vid sin 1\ terkomst från faltet. 

Mandarinen i Tongcheo iir mycket snäll , han hå ller 
bra ordning, sft att ingen fått eller får röfva och stjal a i 
»Kiao-huei ~, (missionsstationen). 

l H anch 'eng hade de mflst upphöra med gemen
sam »Ii-pai» för en tid, men nu, sedan illandarinen 
uppsatt en proklamation till deras fö rs\'ar, ha de i'iter 
börjat samlas om söndagarne . 

H anch'eng är troligen det af vara distrikt, som lider 
mest af hungersnöden. När vå ra bröder» Ko» och "Choh» 
lämnade Hanch 'eng-, hade iinnu icke någon af de troende 
dött, men viii sEtgQ de många andra döda efter \'Hgarne. 
Flera af de troende voro dock sft utmärglade, at t de 
hacle inga krafter kva r. Siirskilcl t en kvinna, \'id namn 
»Chang » (elen f0rsta troencle b'innan i H, ) SOUl har en 
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liten gosse om 9 a r eller sä, om henne hade de andra 
\'ilnnerna sagt, att de ej visste, hvad hon pa en lång tid 
kunnat lef\'a af, utom när de gifvit henne en munsbit. 
Själf hade hon Jock ej nämn t ett ord da rom utan bara 
grätit och sagt gång på gång: »l\Iin Jesu lära blir icke 
mottagen.» »l\Iin Jesu lära blir icke mottagen h 

De 	 sade ocksa, att i stället för att jamra sig öfver 
egen brist går hon omkring och tröstar de andra kvin 
norna och uppmuntrar dem till standaktighet och för 
tröstan på Gud. Hon har pit detta sätt ffttt \'ara dem 
till 	 stor hjill p och \'älsignelse. Nar vi fingo höra detta 
grilto vi gladjetärar och uinkte på bibelns ord: »Det 
cHiraktiga i varlden har Gud ut\'alt, och det, som in tet 
ar.» Hon har ofta förut varit en dare for de andra, 
och dum är hon i allt jordiskt, men nar det gäller Guds 
ord och det, som är ofvan, då ser hun klarare än de 
flesta. Gud \'älsigne den kara sjalen, om hon annu är 
pa 	 jorden! Jag langtar efter att ännu en gang fa sluta 
henne i mina armar. VEtr dagliga bön är, att Gud ville 
hj ~il pa , sfL att de penningar, \'i sandt, mfttte hinna fram, 
innan någon af dem dör. 

Gud vare lof för hvad som kommit hemifran vårt 
alskade Sverige till hjälp här I l\1fttte ln'arje gif\'are fä 
kanna saligheten af att gifva, då han ihågkommer J esu 
ord: »H vad I hafven gjort en af dessa minsta mina 
bröder, det hafven I gjort mig." 

Revisionsberättelse. 
Ulhie rtecknadc. ut,edt\a af i landsorten \'aranue olllbud fur 

S\"euskn mis.:.ioneIl i l~ina att gr:1.tlska denna mis.'ion.;; räkcllsl.:.aper 
och fön'n ltning för fr r 1900, f;l, e fter att haf\'a fullgjort dctta upp 
dra;;, cbröf\'cr afgif\'a följande ber'ittelse . 

~li ss ioIJCDS inkomster och utgifte r unde r det gångna are t hafva 
utgjorts : 

Inkomster: 

Beh:\llning frfl n 1899 : 
P å bank innest1ende ____ . ___ _.. _____ . __ . ____ . 29: 53 
K ontant i kassall . __ . _. ____ ._ . __ . ___ __._ .. _. __ 13G: 68 166: 	 21 

Gåfvomedel: 
Till 	A llm:in na mh,.sio1l5fonclen .-_.~__. __ . __ . __ 38,983: 93 ' 

Boldöudell ___ . ___ ___.. ____ ___ ___ . __ ___ . __ 41: 
Sko lfomlen .. _.... ____ .. _____ . __.________ 453: bo 
Fondcn för infödda nrbetarc _____ ____ 1,285: 
:\Icd icinfonclclJ ___ _. __ . __ . __ . ____._____ . __ 60: 
H usfonclen _ _______ ____ _.. _____ ._ .. _.__ _ 1,5 11: 
);ödhjälpsfonden _______ _____ .__.__ ___ ___ 70: 

4 2 ,4° 4: 53
TZ,iutor _ __.___ __ ______ . _____ .____ . ______ . _____ __ 28: 41 
Jnllutna 	 medel till ',irskilcl t underh,l llna 

missionärer . _______________ ._ . __________ _--."-___ ,..,,...._ __1_•..:..9_°=.3_: _2....:.5 

Summa Kronor 44,502: 40 

Utgifter : 
Till 	mi:;,ion,irernas lInderhåll och resor ;;am t 

arb ~ tcts bccll-iC\'ancl e ___. ____ ___ . _____ . _ 33,85 1: 1 j 

mis,ion,irskanclidaters undeLlI:lJl och 
resor ______ . _.'. _______ _______ __ ___ . . . __ , __ _ 1,302: 67 

Skol fouden, utsändt till Kina . __ . __ . __ 362 : 

Bokfonden 
 4°: 

F onden lur inlödda arbe tare ___ . __ . _. 8j 5: 

:\Iedieiufonden ___ 
o ___ • _____ • __ • _ _ • __ _ _ _ Gl: 30 

Hu,fondcn ________ ___ . _____ ______ ___. __ 
o I J) I l: 
~ödhj'ilpsfonden . __ . __ . ____ _. __ . __ ___ . _. _ 55: 

Öf\'crsiinda Il1 c,lc l till s:irskildt ullclcrh,lIlua 
missiontirer ___. . __ .". ____ . . ___ . ' ____ __ __ 

Omkostna der : 
Sekre terarens lön ________ . __ ______ . _____ . __ . __ 2,5°0: 
Hyra för expedit iouen ___ __ _ .. __ _ • 200:o ____ • ___ • _ __ 

R esekostnader ___ . __ . _____ .___ . ________ , __ , ____ _ 368: °5 
p'orto, telefon och telegmmkostoader ___ . __ _ 2i9: 
Ufrig~, omkostnader, spa rbössor, trycksa l, er, 

skrifmaterialier ctc. ___ . __ .________ ____ _ 

Behålln ing till 190 l : 

På bank iunest" ende ____ . __ . __ ____ . __ __ ._. ___ 
Kontant i ka,san ___ . __ . __ . __ . __. ____ _. __ . __ ._ 

umma Kronor 44,502: 40 

Missionsfonden : 
Beh,\lIning fr"n 1899 .. --.-- . -- __ . __ __ _. __ . __ 10,iSo: 33 
Inkommet under aret i gM\'or __ . ___ . ________ 13, 190: 

R'imemedel ---'-'-- -. -. -- - .-- --- -' --'-- 47+ 7Q 24.4 [S: 12==='--::::=:=-----..::!..:~......:. 
K öpe,k illing för egendomen ______________ 
Kvar teret I'erlhöuall. Dufbo Villastad. 

Spånga socken __ . _____ . ____ __ _______ ____ _ 20,000: 

R eparationer, inköp af iU\'entarier, frakter 
111. In, _________ ________ ___ _ ____________ _ 3,84i: i9 

Beh~lIning till 190 1 ___o ____ _ _ _ _ 

==-::5-::= : == '4 I 5:
6 

7= 3 3,--=2.!4~ [ 2 

T ill miss ion<i rerna prh'at har genom 
kO lllInitt~ns bemedling öI-"ersiiudts ett be
lopp af kr. 1,389 uti olika poster. 

Tillgångar: 

I 	 IteullafJ.dd : 

På b:mk inlp "tk ncle 62 9: 94 
Egendome n k\'arteret Perlh önnn. Duf bo 

Vi llas tad __ _. ____________ __ . __ _. __ . __ . __ 20,000: 
L ösegendom dU r . .:t~id e s enligt in\'c ntariebok 2~ 500: 
E~()ntant i ka3. an _________ ___ _ . _____ ______ _ 00: 82 
~li~:;io llshem:;fondcns s~lr:_;kilda kas:S;1 ___ . __ 56 j: 	33 568: 15 

Böcker och inventarier : 

Bal:\ll ~ i'dn 1899 med tillägg af twcler 1900 
iukiipta ______ . __ ___ . __ . __ ._. ______ .__ ____ 29 2: 23 
.:\ t"g;.l r a:"slaifning __ ____________ ____ _._ 29: .23 263: 

Summa Kronor 23. 961 : O Q 

?lIed al'!;eende pit :'ölj ande mi.' siouen tillh öriga egcnd()li.lar j 

l,-ina, nlim ligen: 

Ett 	 hus 'Cin-ch 'eng. d.rderadt till 4,000 
• 	 J-bi -e.heo 2,000 
J. 	 T'Ollg-Chco-fll 7.000 I3.000: 

er re\'isorerna meddela, att, för s" vidt genom bref ti ll kom
mitten:.; ledamöter kunnat utrijoas, dessa hus ~iDIlU deu 25 :-; istl idne 
mar:.: antagligen ,'oro oskadade . 

Re"i,orcrna haf,'" tngi t del af Mkomsthalldlillgarne till elen för 
et t missiollslJem inköpta egendomen b 'arteret Perl hönan i Dllfbo 
Yilbstad och f:l i (r:1ga om detta köp ut tab sitt gillande. Brandlor
siik ring;;b ref har\'a blif\'it red .i c> rerna förevisade dels il för~ n iiml1da 
fasta egendom fiir kr. 20.000 i bolaget l\"orrlantl och dels :1 hemmet, 
in\"entaricr för kr. -; :000 i bolaget Skandia. 

R iikenskapema med tillhörande \'e ri likatioller halva bef;rnn its 
uLi lllvckE'l god ordn i ng~ och, d:l uoder rC"i sionen inoen anledn in<.J 
till an;l1ärkni~~ förckolll~lit, få \"i ti lJ.;t\'rka . att ~u1svar;rrihct för för~ 
\'"lt uingen ar' missionens medel ;rl1de; I 9~0 \'arde r kOl11mittcn be 
viljad. 

'tockholm den 6 maj 190 I. 

F. T. 01sso11 , Fritz EcJ~ert. Carl Boberg. 

http:IteullafJ.dd
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T'an-Peh-T'an. 


EIans omvå'ndelse, lI! som kristen 
fiirsta t iden . cifarenheter o,·lt nit jfir 

-e-"i- .'angelL"ltln. 

:if R. lJ-g, 

T'an Peh-T'an är namnet på den in flidcle med
hjälpare, som il tfuljde mig pil min första missionsresa 
till var nuvarande station Han-ch'eng med omgifningar. 
Som han är en man, på hvilken evangelium på ett under
bart satt bevisat sin fr~ilsande kraft, tror jag mig gl~iclja 

och till fortsat t nit för kinesernas fr~ilsning uppmuntra 
läsarne a f »Sinims Land » genum följande skildring. 

Ram omviindelse. 

Till skillnad från maj oriteten af sit t folk var han 
mycket religiöst anlagd och försummade fö ljaktligen icke 
att bild c värda och vörda templen ' och gudarne, af h\'ilka 
det finnes en sådan m{lngfald i Kina , K~lr och 11l'ar 
han passerade de sena re, kunde han ej underl <'i ta att 
knMalIa eller göra en lattat'e bugning för ~iem. Föremål 
för sädan h~'llning blefvo icke blott de \'iil vårclacle och 
mera imponerande utan arven de, på l1\'ilka tid ens mask 
bortfratt näsa, ögo n, öron m, m. , ja, pa lwilka till och 
med hufnlclet ned fallit uch blifvi t liggande krossad t \'id 
bildens fot. 

Så länge T au hade rad, N \'ertrM{aclc ha n de f1este 
i si tt nit att bränna ljus, rökelse och frambä.ra olika slazs 
offer sa mt s~irskild t uppmärksamma gudarnas uch sil;a 
förfade rs födclse- och andra bemärkelsedagar. 

D etta medförde emellertid ingen \'älsignelse f,j r honom, 
ty ju mera ni t i ,,!~ han bier, dess has tigare förmin skades 
hans y;t lstäncl. .\t opierökningen k !de han ock under 
en sjukdom hHngifvit sig och darvid blif\'it dess slaf, 
hdlket framfö r allt piL, k:; nJacle hans armod . 

Vid tiden fLi r ' hans oll1\'Hndelse hacle fattig'd omen 
inga gränser. För att erhilll a np illIl1 hade ha n sal~ sWrsta 
delen af sin jord, sina (, ,\. 7 dragare, ja , allt s;lljba rt i 
hemmet, t. o. m. ellda dotter1l "j. 

En beclröflig tiel intrHdde nu, dEl han mflste lö pa 
omkring fr ii n sIakting till sbkting, friin granne till grann e 
och frfm van till \';in för att 15na pengar till opium. 
Slutl igen blefyo kreditorerna så man0:a och sft fo rdrande, 
att han Wr att undflv dem Hlmnacle~ hemmet (Ich, sdc1al~ 
han genom ytterligare län fatt till st;ll1d eli gå rdfarihandeL 
dref omk ri ng från ma rkn ad tiU marknad, saljancle sin 
va ra för att siimeclelst stiila sit t alltid regel b lil~d e t ii ter
kommande kraf pfl opium. 

U nder denn a va ndring kom T'an för a tt öfvervara 
en marknad till staden IZLh-cheo, lwmest en encrelsk 
missionaI' verkade, _'\f dennes kolpon trer fick han ' t'iirst 
höra (Im s\'ndares vlin och Friilsare sam tUra vii o-en till 
missionaren's hem. Da han lange hade Unga t efter fri
gij relse frfi n si n Wrneclracle sbfv is ka st:illning, bld det 
evan geli llm, han hörde, ett Ij ufl ig t och gladt budskap för 
honom. 

",) Som beka nt siiljas näs tan "Ib dö ttrar i K illa , men då de 
rikes i rr:,,~ l för en l/tCil present ,) bortloh·;1s till y~i1hti(g,lde 5vär~ 

lUrtU d rar. säij:l3 de tattiges <.Uremot till dc hl)gs t bjud ~n('I(":! , c eh srt 
skedde hiir. 

SfL länge marl,naclen varade, uteblef han ej fdin 
morgon- och aftonbönerna pEI stationen. Om intrycken 
darifran bru kar han saga: )} H \'ad jag dar hörde, tande en 
nästan förWrande eld i min sj;il, hvilken alltsedan fortsa tt 
att brinna. » 

Fran denna tid räknar T'an sin om\'iindelse, hvilken 
vi skola finna \'ar en verklig sådan. 

T'an Peh-T'ans lif som kristen första tiden. 

»Dii marknaden i K icheo den gången var slut, var 
det ock slut med 'gamla Tall'», p l ~igar va r vti ll berätta. 
»D ft blef det ock slut med min g-ardfarihandel och då 
började bortWggandet af opiullJ. ~G ucls brIek till sitt 
förlorade barn väckte till lif hos mig kär leken till min 
öfvergifna familj. Den bok, ur bvilken det predikats för 
mig om en Glid. som älskar mä nniskors barn . om en 
Fr~ilsare, so m gaf sitt lif till förso ning flir vår:; synd er, 
Olll en himmel, öppnad för förlorade syndare, om ett 
evigt li f n;ir H erren och om utsikt arven för en s3dall 
som mig att frt det, blef mig sedan kiirare an nftgont ing 
annat. Ett Johannes evangelium medfö rde jag hem, och 
dantr laste jag i tiel och otid, sedan jag, såsom jag bl ifvit 
lard, bedt H erren läta sitt ljns lysa daröf\'er. 

:-1 i1.1 gamle van (opi um et) bröt jag ock \'änskapen 
med. D et oaktacl t sände han regelbundet sin talisman 
(begaret) med a,nhä il en Oln mitt S(i ll skap igen, För att 
tysta d enna nöcigacles jag d,l. doppa mitt fi nger i opium
do,an och st ryka af elen s\'ar ta smörjan P~l tungan ellt:r 
läpparn a, och d;i rmecl böd jag hOllOlli gå. Lan1l1ade han 
mig anda icke, s~i bö jde jag mina knall, och clän' id tog 
han till fly'klen . Slutligen upp t;tclde jag, att allt, ;;om er
ford rades för att a iliigsna honom, var att 11." till Gud i 
bij n, och tidigt sOkte jag sedan clenna tillfld:: t. 11\'arf(jr 
han snart Wmnacle mig 'för att a ldrig visa sig' ig~n . " 

Sådan, um iin stundom till forruen något fö rändrad , 
ilr den beUinn else, jag ofta hört broder T'an afhgga flir 
större eller mind re intresserack ska ror. 

Emeller tid yar T'ans kun:'kap om fra Jsni ngens väg 
mycket d unkel, då han fi.'>rs t kom hem från K icheo. Det 
oaktadt elrefs han att gä omkring ti ll sLiktin;;ar, grJ.L1nar 
och \'anner för att mecl dem ta la om el en »oiifver
traffl iga, heliga Iiira», han hade hört. om de » helgade 
mill», han hade sa mma nträ ffat med, om den gWdje han 
fwrnam i sin själ, 0111 s ina fram tidsutsikter m, 111. m. m. 
Fö ljden blof, att fulk från nar och fj Hrra n strömmade till 
för att höra honom och äh'en begä ra skäl för hoppet, 
som var i honom. Sbil kunde hem emellertid e j vid 
den tiden ge, l!varför somliga sacle: , Han ar fd m' fö r
ståndet», andra ä ter: " Arma man I han bef'i nner sig ä nnu 
uppenbarligen un der inflytandet af nagun s tark medicin, 
som utliinc!inga rne i1arra t i honom." . 

Hans åternlllna karlek till hemmet, hans arbetsamhet 
och ihHrc!ighd , ha ns h flgkol11st af sina skulder och andra 
plikter m, m. kunde de dock icke allnat ;in beundra, 
lwar[ör de mera tänkande ibland dem sade : "Det är 
besYlmerligt I» 

Yicl den tielen vittnade lIan om sin Fr;i1sare med 
r,ikpipan i hand och brii nl1vinsfl askan \'id sidan , Sam
tidigt dyrkacle han ock stamtaf1an medelst offer och ru
kelser. \'isade vördnad Wr sina husguda r, betalade sin 
skatt ti ll templen och liimnacle bidrag till tempel fester 
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m. m. Att tala osanning fruktad e han ej för , och gällde 
det att rikta sig på en annans bekostn ad, skull e ha n 
under \'issa förhå llanden ej ha satt det i fraga, berä ttar 

han själf. 

D a ungefar 1/2 år fö rflutit, sedan T'an var i Kicheo, 
fick han h öra, a tt där skulle ha llas ett stö rre missions
mOte. I sällskap med en yngre bonde, som han lycka ts 
intressera, och hvilken sedan blef hans förs tlings k~irfve, 
vandrade han d en 10 sv. mil långa vagen dit. iHissio
nären där förstod med gbclje, a tt ett härlig t H e rrens 
verk var begynt i hans sjä l, hvarför han ock harhöll 
honom nagra d agar efter mötet för att få lamna h onom 
särskild under visning. 

Frukterna däraf visad e sig vid hemkomsten på föl

jande satt: 
Tobakspiporna sönderslogos, branl1\"insflaskan bort

sattes, b rannvinskrusen uttömdes på marken, stamtelflan 
förvandlad es till brii"nsle, husgudarna likasa, tempelska tten 
beta lades icke vidare och b idragen till tcmpelfes ter e tc. 
indrogos. T. o. 111. bygudar, Iwilka T 'an som byns <1 1
derman hade bestal11 mancler~itten ö fve r, nedbröt och sön
derslog han. Darjämte började han en lippen p rotest 
m ot hvarj e fo rm af afguclaclnka n, och för lifrigt allt, so m 
han lär t känna såsom orent, skilde han sig to talt ifrån . 

:\Ien, hvacl b le f följden? 
(fo rts.) 

Ev. Fost. Stiftelsen har pi sitt missionsfält i Osta frika 
C) hufvuclsta tioner och inalles 32 svenska missioniirer, r 7 män, 
af d em 12 ordinerad e, och 1.5 kvinn o r, af dem 10 gifta, samt 
28 in fiiclda, af dem 4 ord inerade och 2 k\' inno r, ,'i02 fö r
samlingsmedlemmar, af dem 206 nattvardsbcrattigacl e, 
14 sko lur med 305 lii r jungar. 1:nclcr aret äro 4.5 cliil'ta 
och 2 I upl't(jgna genom kon fi rmation samt 4 döda. 

H~ilsotilb t<lnde t har ej \'a rit, såsom man kunnat 
önska, men ingen af missionsa rbeta rna h a r c!0tt. 

P i sitt missionsfa lt i I ndien h ar stiftelsen 8 hufnlcl
stationer och 3 6 s\' enska missionarer, 17 m;in, af dem 1.5 
ordin erade, och I q kvinnor, a f dem 12 gifta, sam t .3 7 
infödda med hj alpa re, 23 lT1 ~in och 14 b'innor, 826 Wr
samlingsrned lemmar, a f dcm 254 nat tva rclsberat tigacle; 9 
skolor med 17,1 gossar och 227 Hickor samt 3 I S sön
dagsskolbarn. 'neler a re t haf\'a 125 upptagits genum 
d o p, 2.5 hafva aHiclit och 3 utesl utits. 

I utl~inclska h amnar bedrif\'a 7 o rd in e rad e och 4 
icke ord inerade miss io n~i re r sjömansmission i Stiftelsens 
tjanst. 

7 lIlissivnärer stå redu a tt utgå pf, missionsfaltet, a f 
hvil ka 4 ara kvinn or. 

Stifte lsens inkomster uncler å ret 19°0 belöpa sig 
till h. b j , 1 50: ;3 2 för elen inl ~i ndska missionen samt kr. 
3 18, ;46:::>8 ti ll elen u tlandska, a f hvilken Slimma kr. 44,032:40 
aro gifna till sjöma nsm issionen. 

Svenska Missionsförbundet ha r 7 m issionsstatio
ner i Kongo och 65 uhtat ion er, 13 manlig1l och 12 
J:\'innliga missionarcr och 6 I inföclda medarbeta re , 1,573 
försa mlingsmedlemmar, 10 I sko lo r med 2,00.5 gossar och 

1,552 flicko r samt 49 sönclagssko lbarn. 3.53 haf\'a upp
tagits i församlinga rna och 128 aflidit. 

Dessutom har Missionsförbundet en missiona r i Norcl
a frika, r 3 missionareL inklusive 4 mission shustrur, i Kina 
pa 4 stationer, 9 i kinesiska Turkestan, 2 i E nglancl, 
i P etersburg och 5 i K a ukasien. 

Svenska Missionsförbundet h a r uncler are t ha ft en 
inkomst pfl kr. 25 4,546 :29 men utgifv it 265,44;:::>8. 

Den första allmänna svef\ska 

missionärsskonferef\sen , 

som hölls i Stockholm den 29 :de maj--2:dra juni, 
är nu ett minne blott . . 

Vid densamma voro något öfver ett hundra 
missionärer och missionärskandidater n ärva rande. 

Förhandling'arne höllos på K. F. U. :M:s lokal 
under Prins Bernadottes, doktor Fries' och kyrko
herde Hagbergs respektive ordförandeskap. Det 
rikhaltiga programmet, som innehöll icke mindre 
än 22 frågor, genomgicks, och utmärkte sig mötet 
för en synnerlig fridsam och broderlig a nde. 

Vid den utfärd , som deltagarne den 3:dje juni 
på e. m. gjorde till Sv. miss ione ns i Kina hvilohem 
vid Dufbo, uppsattes och antogs följande resolu
tion: 

» Under tacksamhet mot Haren .för (kil k är/tJ.' 
odt .fnd, som pn'igi at .första allmänna s'ZJe1lslm 1II t5
sz'o1Uirs/':oll!crc11scJt odt drs.' • .födwlIdlz"ngar. 'Zldl k07l;fe
1'I·ltsen ?tttala, att dess medlemmar, ehuru tillhöran de 
olika lIll:,siollssdlls/.:ap, kc(mw .Iig sliso1/l etf z'](ndus 
och a;-uetd .föJ' IlaJls nkc.» Välsignelserika frukter 
af detta möte skola förvisso icke uteblifva. 

Vi torde i ett följ a nde nummer återkomma till 
detsamma. ' 

liDet ~afven gjort åt 

En sönclagsskollarai'inna i England i slu tet af ader
tonde 5rh un c1radet sökte att rädda en liten tras ig gosse 
g nom a tt k!:ida upp honom och uppmuntra hono m att 
g:l i sÖlldagssko lan. Gossen uteb lef emelle rt id sna rt fran 
sl;ola n, och, nä r un derslikning gjll rdes, befanns han ~lter 

vara utan ]; I~ide r. För andra d\ll0:en anskaffades e n c1 rak t 
a t d en lille stackarn , men sna rt stod Elter hans plats tom 
i söndagsskola n. ~ar gossen [C'l" tredje gfll1gen kIadcles 
u pp, h 'ekades l ~irarinnan behftl la honom i skolan, och e
cl ermera infan n han sig regelbunde t i si n klass hvarj e 
söndagsmorgon. 

Llrarin nan a nade ej , h vem hon på detta sä tt r iidclade. 
D e nne g-os. e \'ax te upp och blef doktor Robert J:lorrt~,o71, 
Kinas förste p ro testantiske missiona r, som öfvcrsatte bibeln 
pi kincsi.c;ka. utarbetade lexikon pft samma spriik och 
som med sitt utgif"'lIlcle och siiiltT(irsakandc lif b lef fö r 
Kinas millioner mer, fin vi k~lI1na uppska tta och be 
räkna. 
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Trausport II):\'fan har förgäfves sökt få reda på sönclagsskol	 2,27°: 
N., Sk, nella: Ö (" erskott tl resebidrag till B. ___ _ S:9°1. 	 3°Hirarinnans namn. Hon ar kand af Herren, och af ho  Söndags;'tgg ___ ___ ____ . ___ _. ____ _. .. ____ __ __ .. ______________ _ 10:9°3·nom har hon utfått arfvets lön. En tacksamhetsgiird till H erren från årets na tl\'ords9°4· 

nickor i \VRnga gen_ 0_ E. _. _________ __ ______ . ___ _ 19 : 
Ouämnd gen . L L \V., H öja, Engelholm _________ _ 5°:9°5· Den J 'j, _ ____ ____ __________ ___ _____ ______ _______ _19 01 	 24: iS9°, · 
Kollekt" i Betcl . ()rebro gen. A. B . ____ _____ ______ _ 37: 219°9· 

910 . Mi", ionS\'cillner i Hörst" gen. P. L. _______ ________ _ 6: 19 

9 1 1. D:o i Folkctorp gen. d:o ___ ___ 3: S I Redovisning 	 K . & J. B .. _.. ____ _______ _________ -- -- ____ ______________ _9 12 . 	 So: 
T elcgrnnste rD lls mfg. gen. S. U. ___.. __ ________ ___ -.. - 1 22:913· 	 5°

för influtna medel t i ll " Svenska M iss ionen Kina" Gen. L. F. H ., Bjnrb:ick _______ _____ ___ _______ ___ ___ ? l,9 1 'f· 
under Maj m an ad 1901. <)16. 	 1u,<11111. ;\ listor gen. S. E _ H., Sand,e ryc1 ________ _ J:2 5: 

P s. 9: 10. I l ________ .. ____ __ _____________ __ ______ ____ _9 18 . 	 5°0: 
1\ :0 	 Kr . Ö. 9 1C). Lindes syföreningar gen . C. C. __ ___ ____ ___ _______ ___ _ SO: 
816. Stora :--lölarps Öresfören. gen. E. O . . __._. . _______ . __ So: 	 K.rOllor 1 2 3,306:

E. H. _______ . __ _______ . __ .__. ______. _____.____ . __.... ____ _8 1,. 	 5: 
8 18. ~. :--1., Skulknrp, Bjernulll ___, __ ,_" __ , __ , __ ,, __ __ _... 10: 

A. S .. St. :--lcllösa _______ .... ___ .. _.. _.. _____ .. _____ _.. _8 19. 	 33:
J. A.; Sundholmen --.. __ _____ ____ -- .... -_ .... _______ _ 

8 2+. O llälllnd gen . E. J. H. __ .. __ _ .. _.. _.. _.. _.._.. ____ .. __ 10 : Till de hungrande. 
:--lissionsv,inncr i Tuna gen. A. R . ___ __ .. __ .. ____.._ 20: 
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