
6. Arg. JU LI 1901. 1'ren.-pris 1: 20• 

• 

nms 
M ssionsblad fOr Svenska Missione n i Ki na . 

. - v -.__• -~vr·~~.~~ -~_._- , ,~ o~~~.-__ .,,~ 

Rcd:l.k t ö r: ) Expeditio n: ~ 'r clcf o n: 

J OSEF H OUIGREl\ . ! 30 Läsllllnl.·flJ'Ogntnn 4 tro 1 R.iks 4459. 7\ \\111 . j3 ru nkeb . 1735. 
Utg" fv arc : 

l\om . för Sv. )\1issio nen i l\ina . 
....-"-"""'.___'V'-<.........~_""""..-.....,..._"""'__........."'""".........-r.~...,.,.......,..._-v__........."'""".........-.J"'--__ 

Vägarnas skick i Kina. 

Innehåll : 

Om bönen. - nrer fdn J. Sköld. - T'all - eder har Cll viio' - En missionärs bö ll. -

Peh-T'nu (forts. fr" n föreg. 0 :'-). - Hvilkcll af Redovisning. 

Kommitteen för ".svenska i~\ issjonen ){ir.a", .stockholm, Lästmakaregatan 30, 



66 S .! N .! j'v.! S L A iV.D. 

Om bönen. 
(Af Jallles H . JJa( COIIRt)' .) 

» Om I be("[/en n/tgot - -, skall f{tg göra 
det>:. ( I Joh. '4: '4.) 

I. 

Detta är ett underbart löfte. 

Många och dyrbara äro de löften, som Gud 
gifver sina bedjande barn. Han säger oss, att i 
den mån vi bedja och mottaga, skall vår g'lädje 
blifva fullkomnad. (Joh. 16: 24); att om vi fram
bära allting till honom i bönen, skall hans egen 
outsägliga frid intaga och bevara våra hjärtan i 
Kristus JeSllS (Fil. 4: 7); att af alla dem, som vända 
sig till honom, icke någon blifver bortvisad. och 
att hans dörr skall upplåtas för hvar och en, som 
klappar (Matt. 7: 7, 8). Huru välbekant och nåde
fullt är icke hans löfte , att, då vi bedja, skall han 
gifva. Sålunda säger han i sitt ord upprepade 
gånger: »Bedjen, och eder skall zlarda gift,et»; »}nrar 
och en som beder, han få r»; »huru mycket mer 
skall icke eder Fader, som är i himmelen, gif'ua 
dem godt, som bedja honom.» iden i Joh. 14 kap. 
möter oss det största löfte, Gud någonsin gifvit 
sina bedjande barn. Förutsatt att vi bedja i Jesu 
namn, i öfverensstämmelse med hans vilja, försäkras 
oss här tvenne gånger det öfvermåttan underbara, 
att Gud icke endast gifver, då vi bedja, utan att 
allt ifterso11l t/i bedja, vakar Gud. 

Den evige Guden, hela världens Gud, står likt 
en allsmäktig verkställande myndighet, och säger: 
» Om du, mitt barn, endast vill bedja, skall jag 
verka. Blott du vill syssel>;ätta dig med becljandet, 
skall jag se till utförandet. » Han icke endast g-if-
7)tY, då vi ropa, utan han (Jerkstiiller. Vår bön 
uppväcker icke endast hans frikostighet, den sätter 
äfven hans allmakt i rörelse. Då vi därför inträda 
i bönens lönkammare, kan ingenting så mana oss 
till kraftig förbön , ingenting' så hastigt göra oss 
till mäktiga förebedjare för en förlorad värlel som 
att åter och åter tillhviska vår egen själ denna 
underbara sanning: » lvIt:dan f ag' !uWe1' på att bed/a, 
u (/ö r Gud verkligen det, som fag beder 01//. . » 

Sålunda, då ett Guds barn böjer sig inför Her
ren i bön om att evangelium må blifva sändt till 
de mörka heclnaländerna, förvirrar Gud mörkrets 
makter, och, fastän den troende icke ser det, sker 
detta dock, allt eftersom han beder; på hans bön 
rör Gud konungars hjärtan och nedbryter hindren 
tör evangeIii utbredande, han lossar vidskepelsens 
bojor, öppnar portarna till förut stängda länder och 
>;ina barns börsar; han uppväcker och utsänder 
evangelii budbärare till de hvitnande skördarne. 
J a, medan barnet beder, vcr!,ar Gud. Detta är, 
hvad Guds ord uttrycklig'en försäkrar. »Rannsaka 
mitt ord", säger Herren. »Sök däri, hurudan min 
vilja är beträffande denna värld. Bed endast i 

öfverensstämmelse med denna vilja, Och då, när 
du beder: Herre. utsänd arbetare i din skörd, så 
skall fag utsända dOll ! Kär du beder: Herre. ned
bryt hindren, så nedbryter fag dcm.l När du beder: 
Herre, rör människors hjärtan till att gifva, så rör 
fag' dem. J a, hvad helst du beder i mitt namn, 
det g-Ö1' fag,,, Mina älskade, hvilket oerhördt an
svar hafva vi ej! H v ilken förmån. ensam i si tt 
slag! Den allsmäktige Gudens alla krafter äro 
redo, väntande endast att sättas i segerrik oemot
ståndlig verksamhet genom hans barns böner. Själfva 
himlens hä rskaror utsändas emot mörkrets väldig
heter vid din enträgna bön, då den är i öfverens
stämmelse med Guds vilja. Herren säger, att all 
makt i himlen och på jorden är ham, och därpå 
ställer han sig till vårt förfogand e och säger: »Nu, 
mitt barn, bed du, och jag skall u(löm del,' beg'är 
du, och jag skall göra del.» Liksom då en maski
nist tillåter ett litet svagt barn att öppna äng
kranen till hans stora ångmaskin och därigenom 
sätta dess väldiga krafter i rörelse, så säger Gud 
till oss svaga människobarn: "All makt ä r min, 
men åt eder är g'ifvet alt sätta den i verksamhet 
genom eder bön. Oell, om det dr saltt, alt C;uds 
{dlmakt (il' ställd till våd J?h/ogandc, så äro vt' 
!z/w ansvarig'e för dess utö/mllg gCJlOJll zl/ir MlI , 
som Ollt 7.'1' sJilifvll !zade rigl den1la al/lIlu!d. Se 
här vanäran af att världen är oevangeliserad, af att 
två lusen år blifvit försummade, och af vår fegh et 
och vårt vacklande inför svårigheterna. Ty fastän 
vi icke själfva hafva haft någon kraft till det stora 
verket, har dock den mäktige G uden. då han före
nade sig själf med oss, som en verklig medarbeta re 
och medkämpe, sagt till oss: 

»Om I bed/ol n/lg'Ot, skall f ag g'öm det.. 

II. 

Det är d t löflc af C1t alls!lldktig' arbetare. 

De, som hafva omsorgen om uppförandet af 
dyrbara, offentliga eller enskilda byg'gnader, anse 
det som en sällsynt förmån, om en stor konstnär 
erbjuder dem sin tjänst. De söka att använda den 
största arkitekten, den ryktbaraste mälaren, den 
skickligaste skulptören till att utföra a rbetet. 11en 
hvem ä r det väl, som här erbjuder sig att arbeta 
för vår räkning, endast vi vilja bedja ? Det är 
ingen oerfaren lärling, ing'en fuskare. van att miss
lyckas. Kej, det är Gud sjdij. Det är han, den 
mäktigaste arbetaren i världsaJlLet, som säger: Jag 
skall göra det, om du beder. En vishet utan make, 
en skicklighet utan gräns, oändliga resurser äro 
hans. Tänkom ett ögonblick på hvem löftesgifva
ren är. Han, som höljde Egyptens rike i fruktans
värdt mörker; han, som förvandlade dess vattu
strömmar till strömmar af blod ; han , som lade sin 
hand på dess förstfödda och uppfyllde hela dess 
g'ränser med sorg; han, som krossade dess og'ucl
aktige konungs halsstarriga vilja; han, som utförde 
sitt folk I srael med stark hand och uträck t arm; 
han, som delade det stora hafvet och gjorde vatt
nets genomskinliga vägg'ar till säkra bröstvärn för 
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dessa och till snabba, dödsbringande laviner för 
deras förföljande fiender; han, som gjorde de bittra 
källornas vatten sött för att släcka sina barns törst, 
då de ropade efter vatten; han, som sände dem 
bröd från himmelen, när de hungrade; han, som 
genom sin makts ord jämnade Jerikos tornhöga 
murar med marken, då Israels barn i ytterlig hjälp
löshet gingo omkring' staden; han, som vandrade 
med sina tre barn i den brinnande, glödheta ugnen 
och Levarade dem till och med frän att sveda 
kläderna; han, som stillade stormen, gick på hafvet, 
utdref onda anclar, helade de sjuka och upp
väckte de döda - det är (lo ma mäktige arbetare, 
som lofvar att arbeta för mig', om jag beder.l Det 
är clenna altrnakt, som väntar på min bön för att 
bli försatt i verksamhet! 

Ja, det är den Gud, som mätte hafvets vatten 
i sin hand (Es. 40: 12) ; den Gud, som svänger det 
tunga jordklotet i dess bana, lättare än du förmår 
att kasta ett barns boll ; den Gud, som styr stjär
nornas här och leder planeterna på deras glänsande 
bimor med osdklig noggrannhet; Sinais och H orebs 
Gud ; den Gud, som skapat himmelen, besegrat 
Satan, och uppväcker de döda - det är denne 
samme Gud, som säger till dig och till mig: 

Om 1 bed/ett m ig'o!, skall jag ,:;;öm det. 

III. 

Dcl är d l lujte. som Zltsar, att Imad Iw n på 
väl' bÖll ut/ör, är JIIycket u u dcrba?'al'c, lin Ilvad,JZ' 
själ/z'a f örmå g'OlO1Il vårt gu'mllde, 

Du kan, om du vill, tillsluta dina ögon och för 
din inre blick framkalla de män och kvinnor, som 
du illskar, och om hvilka du dock vet, att de äro 
förlorade. Vän efter vän har enträget sökt deras 
frälsning'. Själf vore du nästan villig alt blifva 
bortkastad för deras skull, om de därmed kunde 
frälsas; men allt har varit förgafvcs. Antag nu, att 
det en dag komme bud ifrån Herren J eSllS Kristus 
med löfte, att, om du endast både därom, skulle 
han själf g å till dessa ofrälsta och direkte tala med 
dem. H vilken oerhörd förmån skulle du icke anse 
det vara, om Jesus Kristus i egen person syssel
satte sig med en själ, som du älskade; om Jesus 
själf - visserligen icke i kroppen men i anden .
verkade i ditt hem, i din kyrka, i din församling; 
om Jesus Kristus talade i det fördolda med dina 
ofrälsta vänner; om han själf sökte vinna deras 
hjärtan, holn, som förmår det såsom ingen annan. 
Om Jesus Kristus med all sin grannlagenhet och 
vishet och mildhet, sitt medlidande och sin hj ärte
vinnande kraft alltjämt med outtröttligt nit och den 
ömmaste kärlek sökte återföra till Gud elen siäl, 
för hvilken han gick i döden. 0, hvilket löfte vore 
ej detta, och det är just, In'ad din bön skall åstad
komma, ty Herren säger uttryckligen: "Om I bedjen 
något, skall jag göra det." 

Tänk ett ögonblick på elen vän, för hvilkens 
frälsn ing du har strafvat under alla de::;sa år! Du 
har förgäf\'cs uppmanat, anfört dina skäl och g'jort 
dina allvarsamma föreställningar. Du har predikat 

Kristus, du har sökt att lefva Kristus. Du har 
försökt alla de utvägar och medel, som kärlek, tro 
eller hopp kunnat uttänka. :Men nu, då allt ditt 
arbete har misslyckats, huru underbart skulle det 
ej \'ara att i din väns hjärta kunna föra in Herrens 
verkande kraft genom din bön. 

Låtom oss höra, hvad han säger: » Mitt barn, 
du förstår ej, huru du skall kunna öfvertyga om 
synd, men jag, som verkar, då du beder, kan böja 
detta hjärta i det djupaste syndamed vetande. Du vet 
ej, när du skall tala lockande eller förebrående, 
men jag, som verkar, medan du beder, vet, när det 
är tid att ingjuta kärlekens balsam, och när domens 
skarpa, träffande slag behöfvas. Du kan icke 
stundligen och oafbrutet vaka öfver en själ, ty du 
är en ändlig varelse, som maste äta, hvila. och 
sofva, men jag, som vakar, då du beder, följer den 
själen dag och natt, med en vaksamhet utan af
brott genom hvarje sekund af dess till,'aro, stundom 
tröstande, stundom oroande, gifvande än mörker, 
än ljus, än framgång, än motgång, stundom an
vändande elen sårande knifvcn, stundom helande 
balsam. J ag tuktar, oroar, bedröf\'ar, böjer, ned
bryter och välsignar, ja, jag kan göra allt, som er
fordras, för att föra den vilsekomna till besinning 
och förmå honom att utropa: »Jag vill stå upp och 
gå till min Fader!» 

H vilket budskap är ej detta för sådana Guds 
barn, som under åratal af lidande och bedröfvelse 
såsom invalider och tagna afsides hafva sörjt öfver 
att vara afskurna från deltagandet i det yttre aktiva 
arbetet för Gud, hvarmed andra äro sysselsatta. 
Älskade, lidande syskon, låten trösta eder. Huru 
välsignadt det än är att få utföra något för Gud, 
finnes det dock icke någon högre, heligare kallelse 
under ' himmelen än det bedjande, som framkallar 
Guds verkande i andras lif. Den härliggjorde 
:Mästaren, Jesus Kristus, tillbringar hvarje ögon
blick af sitt eviga himmelska lif med att utgjuta 
sin själ i en oafbruten förbön. Han lefver alltid 
för att be~ja. H vilken ära, att Gud kallar dig till 
samma enga ämbete, åt hvilket hans Son nu oaf
låtIigen gifver sig själf. Trakta icke efter något 
annat, om detta är ditt. Att med ditt eget tjänande 
få komma till en behöfvande själ är i sanning dyr
bart, men att genom din böJt få Gud till att själf 
angripa själen, är det ej så mycket större, som 
Guds arbete är större än ditt? Hör, hvad han 
säger till dig: O, mitt barn, du, som ligger på 
smärtans och hjälplöshetens läger, upphör att klaga 
öfver att du ej kan arbeta såsom andra. Ty jag 
säger dig, att, när du i nattväkternas tystnad ropar 
till mig för en förlorad värld, utför jag, hvad du 
beder. Skulle du ej hellre vilja framkalla mitt alls
mäktiga verkande genom din bön, om jag kallat 
dig därtill, än att till och med vara upptagen med 
ditt eget arbete för mig. Ty, om du beder något 
efter min vilja, skall jag göra det. Låt därför ditt 
tacksam ma svar vara: Herre, jag fröjdas, ehuru 
jag, innesluten mellan dessa fyra vägg'ar, icke kan 
nå människorna, ty du, som har lofvat att verka 
för mig, skall röra vid deras hjärtan, gifva lif endast 
jag ropar. Ehuru jag' hela dagen är trött och hjälp
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lös, är du, som gifvit löftet att verka för mig, alls
mäktig och kan ej tröttas. Fastän jag ej kan lyfta 
en hand eller röra en fot, skall dock du, som lofvat 
att göra, hvad jag begär, sätta himmel och jord i 
verksamhet till deras välsignelse, för hvilka jag 
beder. Om än mitt bedjande härom snart måste 
upphöra med min bortgång, ~kall dock hvad den 
makt verkar, som svar på min bön, fortgå genom 
alla tider, ja, genom själfva evigheten. Ja, Herre, 
då jag kan nedbedja ditt mäktiga verkande i deras 
lif, hvilka jag älskar, vill jag icke längTe sörja 
öfver att jag är afstängd frän det yttre arbetet. 
H vad betyder det, om jag icke kan göra något, 
då du på min bön vill göra underverk? Därför, 
H erre, fastän jag intet förmår, lär mig att med ny 
glädje och nytt hopp omfatta dilt välsignade löfte: 

Olll ! bcdjC1l n /l.g'ot, sA'all Ji~g g'öra dd. 

IV. 

!Je/ta lir df lo/le fö r ,lårt tjänande. 

När det gäller sådana saker, som endast Gud 
kan göra, är det naturligt för oss att taga vår till
flykt till bönen, ty då vi veta, att vi själfva icke kunna 
utföra dem, finna vi vårt enda hopp vara en bön 
om Guds verkande. Men låtom oss komma ihag', 
att äfven vårt personliga tjänande, när det rör 
saker, vi kunna utföra, är i behof af den bön, som 
framkallar Guds ingripande, Ar det en verklighet 
för oss, att allt, "hvad vi göra, behöfver genom
trängas af bönens ' ande, på det Gud må blifva den 
verklige verkställaren af dc ting, på hvilka vi så 
ifrigt arbeta. Detta är dock en viktig sanning. 
L öftet: Om ! bedjm n ägd, sJ.,:all Jag' göra dd, har 
sin tillämpning på ditt eget tjänande så väl som på 
din förbön för andra. 

Har du någonsin lekt med nyckeln till en 
telegrafapparat, medan den elektriska strömmen var 
sluten. Då har du iakttagit, att du med den nyckeln 
kan skrifva ett full&tändigt meddelande ända från 
adressen till underskriften. Med den ka n hvarje 
telegrafiskt skriftecken formas, h varje villkor för 
en skicklig expedition uppfyllas, Men det betyder 
icke något, huru skicklig expeditör du än må vara, 
så länge den elektriska ledningen är afstängd; alla 
dina ansträngningar äro då endast ljudande mässing 
och klingande malm. Du öfverför då ej en enda 
gnista af elektriskt lif; ej ett enda budskap om godt 
el.ler ondt, undergång eller välsignelser framkom
mer till don väntande lyssnaren vid liniens andra 
ändpunkt. H varför) Emedan t'eke bafteJ'tf.i (il' t' 
v erksamhet. Och allt ditt arbete är en ansträng
ning utan resultat, handling utan någon kraft. Men, 
om du nu begagnar den lilla kontaktproppen af 
mässing, som förbinder din nyckel med batteriet, 
doldt under bordet, då genomströmmas ögonblick
ligen hvarje bokstaf du formar af lif, och hvarje 
ord du nedskrifver sänder likt en blix.t ett lefvande 
budskap till dGn aflägsnc mottagare ns förs titnd och 
hjärta. I ditt arbete, dödt och mekaniskt uti sig 
själft, ingjuter så att säga det elektriska batteriet nu 
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sin lifsström, genomträngande hvarje rörelse af dina 
fingrar med lif och kraft. 

Lärdomen häraf är tydlig. Det är med den 
andliga telegrafen som med den materiella. Om 
batteriet icke är i verks3mhet, blir budskapet endast 
tomt skrammel. Vi må arbeta, men om Gud icke 
verkar genom oss, är allt vårt gör ande till intet 
nyttigt. Om vi arbeta i vär egen köttsliga kraft, 
skola vi endast åstadkomma köttsliga resultat, ty 
det, som är födt af kött, är kött. Gud allena är 
andligt lif. Han är den enda källan till allt lif. 
Vår högsta uppgift som tjänare är att vara det 
medium, hvarigenom Gndslifvet öfverföres till andra, 
Vårt högsta arbete är det, i hvilket Gud verkar 
genom oss. Och huru skall det ske ? Genom bön. 
Bönen förbinder dig med detta gudomliga batte ri, 
som är fullt af lif och kraft. Bönen försätter dig 
»i anden» och »anden är den, som gör lefvande )~ . 
Från bönekarnmaren utgår du till dina medmän
niskor med den H elige Andes smörjelse öfver dig, 
med den osynliga kraften, den dallrande impulsen 
af Guds eget lif inom dig, och d å du i tal, i hand
ling eller bön nalkas dem, skall »kraft utgå från 
dig». ty då är det icke du, som verkar, utan Gud 
genom dig. Då du fortfar att bedja, fortsätter Gud 
att verka. Kär din bön börjar slappas, blifver ditt 
arbete för Gud kraftlöst. Led intet möte utan att 
bedja, det Gud måtte vara den verklige ledaren 
genom dig; framför icke något budskap utan att 
bedja, att han måtte tala genom dig; begynn intet 
arbete utan att bedja, det Gud måtte arbeta genom 
dig, ty' 

0111 f be4Jc1l 7IIfg'O!, skal! j17g' göra dd, 

Bref. 
S\\'edish l\Iissionary Society, \\'uchang via Hanko\\' China 


elen 2 9 april H )O!. 


Red, af ,, 8inims Lancl» och alla dess \'iirc1erade liis<'d'e 


Glids rika 7låd och f r id! 

Jag lofvade ju, e1<1 jag var hemma i Sverige, att vie! 
ti Il fall e sända nflgot bref till "Sinims Land». Vi ha nn 
varit så lange ute på fältet redan, att det just icke kan 
vara för tidigt att infria det gifna löftet. Det ar märk
värdigt, hvad tiden fl yger undan. Det är sant, hvad 
Moses stiger: »det gitr snart sin kos ». Våra fröjder och 
sorger, vära med- och motgangar - allt ar det SfL snart 
öfvcr harnere, Da tiden hastar sa fort bort, bör det 
äfven vara oss sasol11 Jest! läljungar angeliiget att sl;ynda 
med inbärgandet af själar i Guds rike bäde hemma och 
i hednaviirlden. Gud gifve oss en brinnande ni tiifsbll1 
och en aldrig sinande l;iirlek för sjalars fralsning I 

Dä det blir fråga om att skrih'a bref fran Kina 
under dessa "iixlande tider, så fattas det sannerligcn icke 
HmnclI, l1len \'a l Wrständ att uti dcn brokjcra mano'falcieno o 

\'~ilja dct lampligaste. V:irlclcns stora monarkcr och dcr~ls 
krigsdugliga so ldater, tidningsman och politikus, ki.ipman 
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och missionä rer - ja, a ll yä rld ens m[inuiskor hafva ffltt 
intresse i Kina dessa dagar och börja t studera dess 
geografi bättre ~in tillfi.i rne. H vad frukt en af allt detta 
skall blifva, det ä r sd'trt att nu föruts~iga . Man kunde 
ju utta la förmodanden, gmnclade PZl de gångna a rens och 
de egna erfarenheternas fakta. Men S0111 det är \·anskligt 
a tt gi'sa ratt, gör man biist uti att låta tid en uppenbara 
allt. Det ar oss nog att veta, det vilr niltherre bor i 
himmelen och håller varldsregeringens tömmar i si na hän
deL Hur fört\·ifl acl t och mörkt det ~in mängen gflllg kan 
se ut för vära ögon, kan dock han, so m bär all t med 
sin mak ts ord, leda allt b5.de i K ina och hela världen 
för öfrigt till en goel utgång. 

För att nu gifva en kort öf\·erblick af de senaste 
h~indelserna i Kina och vfl rt a rbete chi rstiides, är d et 
nödigt att ila tillbaka med tanken nagot mera än ett ar 
i tiden. Det ä r nu omkring ett ii r och tdl mii nader, 
sedan \·i för andra gflngen n~i rmacl e oss Kina i dct sy ftet, 
a tt med Guds nåd, haft och bistiind s(jka hjäl pa till med 
att föra nagon eller några af det gulhyade släktets söner 
och döttrar frfln afgnderiets mörker och förvi llelser till 
lifyets och frälsnin ge ns furste, J esus Kristus. Da \·i pft 
utresan anlände till den solbelysta och sköna ön Ceylon, 
fingo vi af därvarande engelska tidningar \·eta, a tt den 
konservativa kinesiska regeringen var mycket brutal IllOt 
de liberala elementen i landet, samt a tt tecken till oro 
visade sig i norra Kina. Då \·i kommit till H ongkong 
och sedan Shangha i, så fi ngo vi af både tidningspressen 
och enskilda yänner veta, att man fruktade en kris i K ina. 
Den åldriga änkekejsarinnan och de höga kohservativa 
ambetsmännen i Peking hade på si tt program icke mindre 
än 300 namn af dugand e och förståndiga kineser, som 
de beslutat utrota så fort som möjligt. D et enda fel, 
dessa 300 personer hade, \·a r de t, att de ifrade för re
formers införande i landet och att elen unge kejsa ren 
skulle ftte rtaga regeringstömmarna, som skamligt och be
dragligt ryckts ur hans händer pil hös ten 1898. Perso
ner, so m kände ställningen i norra Kina, p~lv isacle ocksfl, 
att fara hotade därvarande utlandinga r. En missionär 
had e grymt mördats nfrgra må nader förut, innan vi an
IHllde till Shanghai, och flt skilliga missionärer i de norra 
trakterna af det stora riket påpekade för de utliindska 
diplomaterna i Peking, att de borde \·ara på sin vakt 
samt noggrant följa den kinesiska regeringens rörelser. 
E mell ertid trodd e de utlandska ministrarna i Peking, a tt 
ingen öfverhangande fara vore för handen. De menade 
sig kiinna stä llningen och ansiige, a tt man ej borde alar
mera onödigtvis. En kort tid därefter uppenbarades d et 
dock, att denna gång så väl som vid förut\·arande till
fHll en kände missionärerna ställningen bra mycket bättre 
Rn diplomaterna. 

E huru oroande tecken nog visade sig, fruktad e man 
dock icke så snart ett utbrott i landet. En !l\·ar 
fortgick för den skull i sitt arbete. Och vi , sum 
nyligen anUlndt till Sll1\nghai, styrde så fort som möjligt 
kosan inat central-Kina till vil rt arbetsfalt, våra kamrater 
och infödda. kristna . .\tsk ill iga andra kinamissionärer, 
som \·i \·arit tillsammans med dels i Sverige, dels i Eng
land, sty rde sin Yäg till norra Kina för a tt upptaga \·erl;:
samh et. . Alla gladdes \i å t att igen yara i »midtens 
blomsterlancl }) . Val visste vi, att sYärigileter af olika ~ Iag 

skulle möta oss uti vfut arbete för sjalars frälsning, men 
vi visste ocksfl, ait missionens birförare har aLl makt både 

i himmelen och pil jorden, och att han på sit t näcl iga 
satt skull e stä oss bi uti kam pen såsom a ll tid tillförne. 
Ett par af de missiona rer, som droga i viig· till llo rra 
Kina, skola yi alclrig mera möta i detta lif\·et, ty cle vunno 
martyrkronan sistlidne sommar. H ur litet vi ilndå tänkte 
(Hirpå , clå vi skilel es at i Shanghai! Ack, hur allting 
viL,dar i denna varlel ~ ]'I/ren för dem, som hafya Gud 
Lir, ska ll allting samverka till det bästa. 

Som sagd t, fortsa tte vi frftn Shanghai uppför elen 
stora Yangtsifhc1en, och efter en !ycld ig resa nådde vi 
staden \Vuchang. D et ar ju bekant Wr mina lasare, att 
denna stad ~l r af framstående rang i riket. Den ~ir huf
vuc1s tacl för provinsen H upelt med s~ite för gll\·ernören 
öfver samma provins sam t vice konungen Changchihtung, 
hvilken regerar öfver de båda pro\·inserna Hupe h och 
Hunan. Ack, hur glada yi \·oro, dEL vi nfltt vfL r besUlm
melseort, efter den långa seglatsen öfver de många, stora 
och brusande hafven. Och hur mycket annorlundare 
käncl es clet icke att s~ilta sin a fötter på elen gamla klas
siska marken och träda inom de uddd riga, gråa stacls
mmarn:t denna gä ng Illot för l O ti r sedan. Vanliga 
leende ansi kten nickade oss till mötes bade har och hvar, 
då vi gingo fj·amat genom de trånga gatorna och smut
siga gränderna till vår lilla miss ionsstat ion. jled öppna 
armar mottogos yi af så val våra Ulra kamrater som de 
infödda kristna. Vi hade ock en hä rlig stund på det 
kinesiska \·ill komstm ötet. I-I ur glad man kande sig (i f\·er 
att kunna ultryck:t några af sina kiinslor oeh tan kar pil 
kinesiskt mål, äh en om det gick lite t trögt till en början. 
DfI \·i besinnade, hur det var, nar d fö rs ta gftngen land 
stego i Kina och jämförde det med nuvarande fö rh ållan
den, så var skillnaden i ögonen fallande. Gud har piS. 
dessa få år krönt va rt gemensamma arbete med icke 
ringa framgflllg. Ma han ensam få äran därför, och 
ingen annan I 

Så fort som vi kommit oss i ordning litet i vårt 
gamla hem, där \·i förut bo tt under några fl r, blef d et 
att kasta sig in i arbetet, sa mycket som krafterna ren t 
af tillä to. I samband med de öfriga kamraterna fingo vi 
gå framåt uti arbetet både bland ä ld re och yngre, sft a tt 
det storligen gladde oss . Icke så fii fingo vi upptaga 
genom dopet och Iilgga till den skara, som högtid häller. 
Vi voro också i tilWille att besöka värt pflbegynta arbete 
i Sungpu och Tanfong och gladdes äfver att se, det 
evangelium under motstånd, förföljelse, hån och begabberi 
ändå arbetar sig fram och så småningom \·inner gehör 
hos en och annan. I sanning·, det är en Gudakraft uti 
evangelium ! 0, att den Gudahaften finge blifva alltmera 
uppenbarad bland Kinas förslafvade och i mörker sjunkna 
millioner! 

Som synes, hade \·i sålunda kommit oss väl i ord
ning och hoppades att fii fortgå uti frid och ro för några 
ar med det lofvand e arbetet, som gladde oss alla. l\[en 
ack, så började oroligheterna i norra Kina tidigt på våren, 
och redan i maj blef det äfven oro uti sinnena bland 
fo lk et i \·åra bygder. Oron steg mer och mer, som vi 
alla veta. Orsa ken till e1anclet är nu ocksfl allmänt känd . 
Bekant är ju ock, att vår missions medlemmar pa gene
ralkonsulns i Shanghai rflel drogo sig undan fr?m arbets
faltet för en kort tid, efter att först hafva ordnat a rbetet 
på stationerna med de infödda medhj alparne. Till all 
lycka blef de t dock aldrig n{lgo t utbrott a f vida re svart 
slag i central-Kina, om man undantager några uch tre ttio 
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lokaluppror i de t\'ft provinserna Hupeh och Hunan, 
c1iirvicl äfven ett par tre e ller om d et var fl ere, jag minns 
nu ej si\. noga, af katolikernas utländska arbetare, som 
mördades. Af\'en vftr mission fick lida liten förlus t genom 
lokal uppror, men hufvuds tationerna och de Jlesta utsta
tianerna ble f\'o skonad e frfm handgripligheter. D e kristna 
hade dock en svar tid i mer an ett ar.seende. I'fl vrl rt 
fä lt behöfde de dock icke \'ara i o\' isshet så lange, ty 
eft er ö il S veckor \'ände broder Tannhist 1\. ter till vfLra 
stationer för at t se, hur det stod till. Snart d~'irpå drog 
arven broder \\'ennborg tillbaka, och sent omsider fingo 
vi alla generalkonsulns till, telse att draga a te r till vara 
egna hem och vart arbete igen. Det siiger sig själft, att 
vi a lla kände oss glada och lyckliga daröfver. 

Ku ha vi redan tillbringat en lang tid pa vart ar
betsfiilt och haCt bflde gl ~idj e och up pmuntran af elen 
pflgående verksamheten. Ratt många ha vi redan få tt 
d öpa, och Gud ser i nfld till oss dag för dag. P it det 
hela tage t gt\!' mycket fo lk och lyssnar till Guds ord ha r 
i lY lIchang, och en ma ngd skolbarn haCva vi, i synnerhet 
gossar. Hade vi haft rum och arbe tskrafter, hade det 
varit oss m öjligt a tt b en stor mängd p il tar, men nu 
måste vi nöja oss meel att packa in mellan 40 och 50 
i en skola. Utstationerna besökas icke a f Sfl mycket 
Colk, och icke helle r fi nnas dar sft må nga skolbarn som 
har i staden, men det är ju ej att undra ö f\'er, ty det 
är ju ingen fred sl ut en, och d~irför råder det o\'isshet i 
mångas sinnen. H var och en som tänker sig litet före 
funderar alltid, hvad framtiden ska ll bara i sitt sköte. 
Emellertid äro alla de arbetande missionssUllskap en uli 
full verksamhet här i Mellersta Kina, och vi hoppas och 
bedja, att Herren skall la ta oss fortsätta i frid och ro! 
Bedjen ock I med oss därom, dyre missionsvänner. 
Herren hör bön och hj a!per. Hur ofta ha vi icke alle
sammans fi'rtt erfara detsam ma. 

Och till sist la t mig säga eder, dyre \'iinner at 
kinamissionen : fällen icke modet, uppgifven icke hoppet 
och förtröttens icke att arbeta för e\-angelii utbredande i 
Kina. Efter de bita nde, rensande och p röfvande sto rmar, 
som öf\'ergiltt Kina, skola vi i en snar fra m tid fil se 
härliga skördar för Guds rike. Lfltoll1 oss göra oss \'al 
i ordning att mottaga den väldiga skörd en efter elen 
blodiga sildden. Gud väcke oss och vå ra sö ner och 
döttrar samt gö re oss o!1crvi ll iga, att elet må bli liC och 
rörelse för Killas fraisning. KUra h~i1 s niI1gar följa. 

Eder i H e rren 
Joh. Sköld. 

T7 an-Peh-T7 an. 
lIans olJlZlå'llde lse, lif SO/Il J:rl~~/('n 

fe/F sLa brien, CJ:faFcnheter o",/t ?l/t Jilr 
c'b'ang-eliuu! . 

Af i(. Jj-g.(Forts. fdu föreg. 11:1'.) 

T'an Peh-T'ans erfarenheter. 

Liksom alltid är fall e t, att sa tan blir ned, då hans 
rikes in tressen hotas, sil skedde ock nu. H an upP\'äckte 
därför en vild s torm a f ovilj a o ' h bitterhet m o t broder 
T 'an. I-lans huslru blef, då hon såg s ta mtiti lan och hus
guda rne brinna, »besalt a f en ond ande " . Byfolke t vil!e 

då e nligt vana ti llkalla spå män och bes \'~irj a re för att 
d rifva den ut, men T an sade nej. H an s§g i stiiIlet 
upp till Herren och trons bön r~iddacle hans hustru. 

T'ans svagerska och henn es S0ner, hvilka had e a llt. 
hus och egendom, gemensamt Ill ed honom, M\'en stam
ta fla och husgudar, vagacle icke, eh uru ytterligt förbitt
rade, af medfödd killesis!: respekt för fa miljens förmyndare, 
saga något, men eggade däremot skiJtdig! grannarne t ill 
anfa ll. D en förra upph örd e emellertid att arb eta i T~l n5 
när va ro och slutligen n(is tan ockS~t alt ~it a, tills arven hon 
omsider blef besatt; dock icke m ed e1t ande utan lIl ed 
»legio ». Därvid föll ho n under krampryckningar till mar
ken, under de t en ström af d e h emskaste ve rop och 
förbannelser öfver T 'an liksom af »främm ande stammor'> 
b rö to fram öfver hennes läp par, sa att till slu t sto r för
skräckelse kom örver hela byn. Flere tillkallade spfl man 
sökte medelst besvärjelser utdrifva dem men förg(ifves. 
Hon ansägs förlorad . T'an böjde cl f! mid t ibla nd folke t 
sina knan och ropade till H erren för henne, med det 
resulta t, att hon bleC fullkomlig t stilla . - ~ Hon (ir d öd» , 
sager då någo n. Andra bekräftade det. Afven ran 
fruktad e det värsta. 

Död var hon emelle rtid icke, fastan de trodd e henne 
ur ständ a tt kunna tillfrisk na, 

H an skyndade dä. till elen bo nde i grannbyn, som 
Illed honom betriidt trons \'iig, och d enne följde T'an 
tillbaka till hans S\'ägerska, sum nu blifvit inbur n på 
»kangen ». Har lade de sina hander pa henne och bådo 
högt. Då ropade hennes söner i vredesmod till sin far
broder: »Ar det ej nog, alt du först bad h enne besatt 
och sed an till d öds) Skall du OCkS21 med dina böner 
plåga hennes ande) " 

Dock, m edan de bådo, slog 110n upp ögo nen och 
begynte tala, ja, var åters talId och har allt seda7t varit 
sig själf 

Stum ma och fön'~LIl ac\e SflgO nu de narstående pa 
T 'an. "Huru kan detta förklaras' , sade de si nsemellan , 
och de. som en tid stfltt öf\'er honom med hugg och 
slag, ehuru Herren hållit dera s hand till baka, börjad e nu 
at t frukta honom. Manga kommo ock pEt grund af ryk
tet haro m till T an Cör att höra om den >:underba ra 
läran»: men, d å den icke erbjöd dem sil många timliga 
förmåner, som de önskade, och lbrtill beröf\'ade dem 
guclarne och stam taflo rna, »gingo de bedröfvacle bort ~ . 

För en tid var det 11U fric! i Tans h em, 
Omsider toga dock svagerskan och brorssönerna sig 

anledning af Tans [romma \'äsen at t rik ta sig pfl hans 
bekostnad. Liinge säg han det utan a t t anmärka där
emot, ihflgkommancle Herrens ord: » O m nagon slår dig 
pa d et högra kindbenet, SEL viind honom ock det andra til l. » 

Slutligen insilg han, ntt något måste [ör llemfljdens 
skull göras, ty om ~in han teg, så förbl eC dock ej han, 
hustru tys t. )~ .:\len huru skall jag handla fUr att ej van
helga Herrens namn)) så undrade och sporde han. 

D Pl hörde han en gå ng en predikan om Abra ham 
och Lots skilsmassa, orsakerna cbrtill och sat te t, hvarp~l 
de skildes. H an besl':'it d Cl at t blifva en _'\braham. 

H emkomm en berilttar han, hvael han hurt, och det be
slut han fattat, s~igancle till sviigerskan och brorssö nerna: 
»Tagen nu, hva(\ I \'i ljen, af \':1r gemensamma egendom 
och bnlllen dct öfvcrbJi fniL å t mig, m en la lolll oss s kilja~, 

pä d e t vi ömsesid igt må fä frid~ » (lfver detla tillmötes
gående vid skilsmässan rördes d e djupt, ty hade boet 
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skiftats enligt kinesisk lag, haclc den större och b:ittre de
len tillfallit Tan i egenskap af familjens hufvudman, 

Om delningen sager Tan själf: »Gud rörde vid 
deras hjartan så, att de ej kunde bedraga mig utan de
lade Sil niira lika som möjligt,» 

TlIönga och underbara erfarenheter har vår sällsynt 
gudfruktige broder Tan fätt göra under sitt jämförelsevis 
korta troslir. 

:;: ~: 

T'an Peh-T'an's nit för evangelium, 

»O m en trumpet gif,'Cl' e tt otydligt ljud, hvem gör 
sig redo till strid» , (I Kor. 14: 8) sager Paulus, Detta 
kunde oc1;s5. sägas om T a n, Som redan blifvit påpe
kadt, V~lr hans nit mycket stort dock i början icke vist. 
Emellertid hade ban sinne för det andliga och stort be
gal' efter att lära bnna Herrens vag, lll'arför han »växte 
i llflden » o"anligt fort. Vissare och mera genomtrangande 
blef i samma män ljudet frEm hans trumpet I alla rikt
ningar omkring sig Lit han den ljuda, så att ortens be
follming , fann för godt att andra Tans tittel frän »bon
den » till " predikanten», 

Tidigt börj ade Tan arbeta för att fEt en missionär 
till sina bygder, elil han, likt andra nyomvanda, fa nn, 
att det gick trögt att fa sin omgifning fra1st. 

Påverkad af T'ans brinnande uppfordringa r och med 
dennes nitiska, uppofIi-ande medverkan kom snart en engelsk 
missionär och bosatte sig ej fullt en mil fran Tans by, 
nara intill staden H otsin, ln'mest senare salUma missionar, 
ocks5, med Tans hi~i1p, öp pnade en station, dar jag 
bodde, till dess Hanch 'eng blef öppnad, 

SGnc1agligen sflg man T'an komma den Iftnga vägen 
till dessa platser med en större eller mindre intres
serad skara i Sällskap, och huru inspirerande var det icke 
att höra, med hvilken ifver, han sökte öfl'ertyga dem 
och alla andra mötesdeltagare, att Jesus I'ar Kristus, den 
ende medlaren mellan Gud och människor, Med h1[n
förel se tog han ock del i, ja, var ibland ledare vid pre
dikQresor, och en outtrött!(!(are medhjalpare an han, kunde 
man aldrig finna, . 

Dä jag för något öil'cr S år sedan gjorde min första 
resa till Hanch'eng, var T'an efter en timmes förbere
delse nlrdig att fGlja mig och stannade hos mig i S ve
kor utan att mottaga något för uppofl'ring af tid och ar
bete, 

Sedan jag julen (i S med familj flyttat till Botsin, 
I'ar T'an alltid hos oss en mycket I'alkolllmen gast. 
\'ar han borta fran kapellet en söndag, SR bindes det, 
SOIl1 om en luL skara saknacles; men I'ar han n;ln'arande, 
då var kapellet fylld t, ty då saknades dar icke säng, b<J n 
och lifligt, uppbyggligt samtal. 

PMöljande fl r grundlades H otsin-församlingen , då 
med elst dopet upptogos I I personer sftsom medlemmar, 
till hvilkas omv'inc!else T'an I'arit det förn;tmsta medlet. 
2 flr senare hade vi ateT dopmöte där, då fö rsamlingen 
förökades med 14 nya medlemmar. Mängas dop upp
skötos da afven [(jr en tieJ, och föru tom d essa funnas 
c!arjämte ett 40-tal intresserade närvarande vid Silnlllla möte, 
- D ock, huru mftng<t döpt<t, huru många dopkanclidater 
och huru mflllga »intresserade» skulle val cWr ha varit, 
om icke »predikanten» T'an funnits till. 

Lfltom oss nu kasta en blick på Tans by: Där 
bygges eller repareras inga tempel vidare, d~ir dekoreras 
inga gudar, dar hå llas inga tempelfester el. dyl. N ej, 
diil" finnes ingen -- märk in!j'w, som längre tror p?l s[(
dant. Men där finnes ett bönehus, en af T'ans egna 
grottor, P<1 hans egen bekostnad inredd till ett sådant, 
och hvarest Tan sjiilf och 3 a f hans andliga LJarn i byn 
leda gudstjiinsterna 3 söndagar i mftnaclen, ofta fö r fullt 
hus, 

Där finnes ock en kristen skola med en kristen W
rare, Skolan är anordnad i ett f. d, tempel, som rensats 
från afgudar, och den är n:istan själfnnderhfillande, !.\Iec! 
andra ord; man scr där en omskapad by genom T'alls 1Iit, 

Så till sist en kort jämförelse mellan Tans slät/
lI/ng för 9 år s,'dan odl för 11ä'I'l'arandc: 

Då en fattig, föraktad, med skuld belastad, a f t.\'
nande, kringirrande opiumslaf, fangad i alla hedendomens 
hardt bindande garn, N u däremot en ,Kristi !ijegm, 
»hemUln), skuldfri, aktad, en förmögen liten possessionat, 
hvars namn ar nog för att på bankerna i staden Hotsin, 
diir han är skattskrifven, lyfta gansl;a betydande 
penningebelopp, - Stisom Hotsinförsamlingens iildste 
rider nu T'an omkring pEt en äsna eller hast i försam
lingsärenclen, cHir så behöfl'es , Och då vi frfm Hanch'eng 
sända honom bud, kOlllIner han, flit! afgLädje.. och racker oss 
en hj:Llpsam hand i vingårclsarbetet. Dri'\jde dct nftgo n 
gfmg lange mellan hans besök hns oss i H" började dcn 
ene efter den andre i syskonkretsen att uttrycka sin sak
nad efter honom, Siirskildt minnes jag, huru syster Ulf! 
ofta brukade saga: "Nu ar det Sfl lange sedan broder 
Tall var hill', att jag riktigt !angtar efter att fa se hans 
strålande ansikte,» 

0, hvilket underbart bevis pEl evangeiii frälsand e, 
p{lI1yttfödande och upplyftande kraft är icke T'an! Ide 
uneJerligt, att Paulus utbrister: 

»Ja/[ btyg-es icke för I(risti ez'allgdiltlll, ty det är en 
Gitds kraft tilt fräLsnillg för IllJar odl eJt som tror,,, 

"Hvilken af eder har en vän?" 
LlIk, II: 5,6, 

Dc' Herren Jesus !:ir sin:c lärjllngo.r bedja, blar hun 
till dem om en man, som stilr emellan t\'änne I'änner: 
d C1I n'ke, som kau !tjäLpa, och dm fatt/~l(e .. som bellöfver 
!tjälp, 

Ar icke detta 11\'ilrje kri~tens ställning? H:cn har en 
vän, med all m:ckt i himmel och på jord, rik för alla 
clem, so m åkalla honom, och som ej I'ill något högre 
ii 11 göra dem goclt, hl'ilk" ha n i nåd utvalt till sina 
I'änner, Joh, 15: 13-I S, Väl dig, om dll frimodigt 
kan S:ig:1: ».:.)1i1l 'iläm) .. I', 5, 

HI'cm ii r då elen andre dnnen, som kommer \'iig
farand e, hungrig och trött? Kanske i första mmmet ditt 
egen sjäL, som så m:1.ngen gång känner sig hungrig 
och Uingtande efter hvila, kraft och frid, emedan den 
där ute i världen irrat bort från sin hl'ilo stad i Gud, 
)) hört och tä nkt och sett sig trött» pil: denna I'i'irldens 
må nga röster , tankar och blänr11'erk, Gä cm till din 
himmelska vän, din Gud, oc h tag emot lifl'ets bröd att 
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mätta din själ med. Bed om elen helige Ande! Klappa 
på dörren med Herrens eget löfte i Luk. I I : 13 och Redovisning
dig skall varda upplåtet. 

\~ännen, som kommer vägfarande , är MVeJl ofta en för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 
mmmt själ, en själ , som se r, att du är tillfredsställd och under Juli månad 1901. 
vill veta hemligheten chrtiJI, som ser, att du är lycklig 

K :o 	 Kr. U. 
och vill "eta, hntr kälbn till din fri d och lycka är. ,\. D., Jönköping ___ .•..•. ' ___ . ______ ~ _ ...... __ .. ____ 10:
Huru ofta möta yi ej sidana själa r p1 vår väg genom 9 2 5. E. F. !VI. , Glcmmingebro __ .. __ ....... .~~ ..... _______ _ '13: 
lif\'et: hungriga, törstiga, trötta, längtande själar. I 9 26 . "(;r en spnrbö3sa gen . 1<'. ::'0'1. B., I{ijping ________ _ 10: 

'i. B., Göteborg gen . A. lC ____ . . "_ ._ ____ . ________ _ 2: 

92 3. 

sin nöd komma de till oss, men vi ml'tste säga som 	 93°· 
93 I. 5 : E. S. gen . d:o........ ________ . __ ._ ............______ .... . 
mannen i liknelsen: "Jag har ej n&got att sätta fram åt 
93 2 • Af Herrens tionde A. & E. R. _ .. "" ______ .. .~ _~ l ).'. 

dig", ty af oss själfm kunna vi intet gö ra, intet taga, G. R. .......... ~ ~ ......_. __ ...... ""'" __ .. _... ~ . . ... .. . 5: 

intet gif,·a. Dn har ej någo t, min b roder och syster. Kacka mfg gen. K .. S. . .............. _____ ... ..... .. __ 64 : 48 


933· 
935· 

men - dit Ilar ctl vän, och dl! får gå till honom. Han 	 93 6. H. L. , H errens tionde ......... ____................ ___ _ 3°: 

R. S. gen. J. B., Gliteborg ....... _._ .. .. ........ _____ _ :;:
är rik, han är god. Du får gå ti ll honom pil alla tider, 	 93i· 
Carolinas missionsasl~~ "Visby,_ .. ___ ________ __ _________ _ 2:93 8.ja, mi cH i natten, du far bedja, söka, klappa, till dess Skärfst" s)'tö rening gen E. G... _.~ ..... _~ . ______ .... s-· 90 

han gifver dig »så l/I)'cket dll bel/öfzien,. \'. 8 . G[[ sit H.l..;ingc mfg g(:~: .A.. E. ___ ________()_____ ______________ _ 
939· 	 i' 

20:94 1 . 

till din fader, din Gud, din vän, med din och andra 94 2 • 	 Senapskornet i Of"enllll gen. O. A .... _.. ____ ..... . I l: 

Onämlld gen. K. D....... _....... . ~~ ___ _______ .. _. __.. 10:sjäbrs nöd, vay enträgen, förtröttas icke I 	 943· 
Ragnestorp, juugfl'llförcn. gen. C. A . C. _,,,,,,,_ . 50:944Och dessa andra, som ej komma ti ll dig vägfa rande, 

945- Höganiis arbetsförcn . gell. T. E. L. . __ ..... ~ ... , . ___ _ 15 0: 
emedan de "andra l[lngt borta i andra länder, beder Q4G. En v,in i G. gen. A. D .... . ... ~ ~ ........ _' ... ~~ _ ... _ l: 
dn för dem? Deras nöd klappar på din dörr, den klap~ 947 · D:o "D:o .... _~ ___ .... __ ~. ~ ~ ........ . la: 

948. FrRn cn aniden k"inna i Gullerasen gen. A. D. __ _ 20:par om och om igen. »Så var nu Guds efterföljare» 
Sparbössemedel från Lindcs krets gell. A. A. , __ ...949 · 	 64: 30

(E f. 5: r) - vak na ur likgiltighetens sömn, öppna hjärte~ 95 0 . F. K. i Björnbult gen . A. L. , Ö. Korsberga __ _ 5: 
dörren, väck de dina, stig upp och gir! Gi f lif,'ets bröd 95 2 • Gen. M . P ., Lindesberg ______ ............ ______ ...... . 2: 
åt hungrande själar ! »I hafven Htt för in tet, gif\'en för 953· Kollekt i Stribcrg gen. L. P. . .. ~ ... _______.. ___ .. . 1 " S I ~. 

Gen . E. B . 00 ... _ .... _ .. ____ • __ .. _ ~ ~ . .. __________ ~ •••• 3 2. . intet.» i'Vlatt. ro: 8. 	 954· 99: 
955· 4:Bök un gdomsfören. gen . E. N ., Kullsta .. .... . ... . . 26 


Jalle af Salldeberg. V,ioncr i Bök gen. d:o ... _________ .. _.. ? •
00 ..... .95 6. 	 ID 

1 ?957· För5äljll i~~g. i ~ammarstrand gen . <1:0 .... _......... . 12 4: ~. 


95 8. P. P., V ISl ngso ______ _..... ~ . .... __ .. __ ... .... ~. ___ .. __ 5: 
"\\'. \V., Kumb _........... __ ________ ............ .. _. ___ _ 10:
959· 

Surnma kr. 883 : 4SI 

En mis~ionärs bÖf\. 

Till de hungrande.(Öf'!crsättning fdn cngclsbn. ) 

9 24. lll sambcl t i UplFal a ge n . (T. G... ____ ..... .. ___ ____ _ ?6 : 
Ditt tdlamod, din !lärle!" Herre, gif! 
9 2 7. Fr.ln !;irarinllan &: skolbarnen i _~\ lnll 1 \ aski :; :

Du längtar de förströdda j lir att finna. 9 28 . 2j: 

9 '9· ~. '~'. ~..:I:~l~'~-I;~~-~ '::::::':::::::::: ::: :' ::-_-_-_-~':::::: iDe vandra fjärran, utan Gud och !lopp 
Gen. E. B. , Duf'-ec! _._. __ ~ ... _ ~__ . . ...... . .. ____ ...... . 13 :


Skall ljusets strdle deras natt ej hinna? 940 . K. M. A. m. fl. gen . S. U........... ~ ._.............. . 190 : 


95 I. L. B., Bergb,' ....._______ .. ~ . .......... __ ._....... . . [o. 6' 


934· 

Ack gif mig nad med dig att sö!w dem 	 ) 

l{rOJJor 278: C,:;och föra dem till herde(aml/en hem! 

:\led "armt tack till alla gifvarc! 
Sa stor är skörden, s!,ördemämzen fd, 

sd svål' är faran för de arma själar. 


Ilerrm är sitt folks _,tark/tet, Oc/Z ett fräls?lillgsvtlJ'Jl Väl mången bärgad är, ditt namJl till pris, 
f ör Sill smorde är /lal/. Hjälp ditt folk och 1'älsigJta diu 

lJlen under mörkrets välde än fillns trälar. aljvedel oc// ledsaga dem och lIpphöj dem till evig tid! 
Millioner, fdngna uJlder synd och död Ps 28. 
mitt mod vill sjunka, djupt det vallar nöd. 

Din tjänare, min Herre, uppehåll, 

till dess jag sist sIlall segerli?ronan vara, 


Tidt oc!t ofta Ilar Henett ryckt 1tJldan v&-m stöd,blif när mig, styrk mig! Hör mitt hjärtas bön : icke i afsll,t att z/i sklllle falla till lIIarkCJt, u/alt att //(111
sänd alldra ut att dela strid och ära! måtte b/ljva vår käpp oc/t staf Hans folks prö fn/lIgar 
Ej f ör mill s/mil jag;, Herre, därom ber, äro mdast skådeplatser, på lIVilIm /ltU/S makt, halls tro
men f öl' ditt rike, att dill vilja sker! fasthet oc!t Iwm nåd skola triumferande fiJrI/ärligas. 

Kummacher. 

v • 'T' \~~ -flnl'! l r 
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Det Ijusf\ar i 
Z-(d1'e 1Ii1SS101lSv(i1t llcr! 

Det skall visserligen glädja eder mycket att 
höra, det förhållandena i Kina begynna ljusna något. 
Mr Stevenson, Kina Inlands missionens ledare i 
Shanghai, har skrifvit till oss, det han hoppas, att 
bröder skola kunna resa upp till Shansi och Shensi 
till hösten, På grund af guvernörens i Shansi 
främlings vänlighet är det möjligt, säger han, att ell 
expedition dessförinnan skall kunna afgå dit. Det 
gläder honom att kunna berätta, att i såväl cen
tral- som västra Kina hafva missionärerna kunnat 
återupptaga arbetet på stationerna, »D e finna äm
betsmännen vänliga, och många dörrar stå öppna, » 

Äfven hafva vi sport, det Kina Inlands missio, 
nens kommitte i London m0ttagit ett telegram 
från Shanghai att utsända 12 nyantagna kvinnlig'a 
missionärer. Detta är nog ett godt tecken, ty med 
den stora erfarenhet, som ledarna af C. 1. :M, äga, 
få vi tro, att de icke förhastat sig'. Ja, än mer. Iaugusti
numret af Chinas Millions heter det: »Det är med 
glädje, som vi tillkännagifva emottaganclet af 
ett telegram fran Shanghai med beg'äran om "åra 
missionärers återvändande. Vi hoppas därför att 
på hösten sända ut ett större antal af de hemma
varande missionärerna samt äf\·en några nya arbetare. 

Såsom vi förut meddelat våra vänner, gjordes 
på våren stora ansträngningar för att kunna sända 
en expedition till Shansi, men alla försök stran
dade, Omsider har dock vägen blif\rit klar, Herren 
till pris. Den främlingsvänlige guvernören Ch'en 
och de mera framstående männen i Shansi haf\'a 
begärt, att missionär Timothy Rickard, som förr 
arbetat bland de högre stånden i denna provins, 
skulle komma upp och hjälpa dem att ordna ersätt
ningsfrågan för den egendom, som under förra året 
förstördes för utländingarna, Han erhöll också 
tillåtelse att taga andra missionärer med sig', 
Mr Rickard erbjöd då Kina Inland missionen att 
sända 3:ne med honom. Det bestämdes, att mr Orr 
Ewing, mr Ernest Taylor - Hudson Taylors femte 
son - och Henrik Tjäder skulle resa med, Seder
mera ordnades det sä, alt äfven mr Hoste, Hud
son Taylors ställföreträdare f. n" följde med, Broder 
Tjäder, som vistades vid Kuling, erhöll telegram 
på pingstaftonen på kvällen att genast bryta upp, 
(Se brefvet från fru Hilma Tjäder sid, igl. Den 

juni lämnade expeditionen Shanghai och begaf 
sig först till Peking, där en kinesisk eskort skulle 
möta dem. (Se Henrik Tjäders bref af den 6:te 
juni från Tientsin sid. 79). Såsom tjänare hafva 
de med sig två af våra församlingsmedlemmar från 
norr, nämligen Ch'i-ang Chongli från Shansi och 
Cheo Teh-tu från Honan, eller samme man, som vå
gade sitt lif för våra systrar Emma Andersson, 
Sigrid Engström och 11aria Pettersson på deras 
äfventyrlig'a färd genom Honan förra sommaren. 

lVI r Hoste, som sändt bref både från Tientsin 
och Peking, skrifver till en vän bl. a" att ban trodde, 

det Herren utvalt de nämnda bröderna att resa 
tillsammans, De hade känt sådan andegemenskap 
och inhördes hjälp under resan upp tilt Peking. 
Deras program var att först, då de kommo upp till 
Shansi, kalla tillsammans alla evangelister, pastorer 
och ledare i församlingarne i mellersta och södra 
delen af provinsen till inbördes g'emenskap inför 
H errens ansikte under tre il fyra dagar, hvarefter 
de tillsammans med dem sklllie öfverlägga: 

I, om fördelningen af nödhjälpsmedeln och 
2, 0111 bästa sättet att behandla dem, som under 

förföljelserna direkt eller indirekt förnekat sin tro, samt 
3. om ordml.lldet af församlingarna , däruppe, 

Sedan skulle de på lämpliga större platser anordna 
stormöten för de troende. Bland de uppräknade 
platserna, där sådana möt~n skulle hållas, voro 
P'ing-iao, P'ing'-iang-fll och "Cin-ch'eng m. fl. 

Våra vänner i Kina blefvo så glada ftt att br. 
Tjäder fick följa med denna expedition. Så t. ex. 
skrifver syster Emma Andersson: *FIuru glada 
vi blefvo öfver underrättelsen, att broder Tjäder 
skulle resa upp till Shansi, kan jag ej omtala! Det 
var sasom om dagen började gry efter en å rslång 
natt. Herren ske pris! K u bedja och tro vi, att han 
skall öppna väg för oss att resa upp i höst». 

Den I I juni ankom telegram till London, att 
expeditionen skulle lämna Peking om tre dagar, 
och den I 3 j uli anlände ett nytt, h\'ari meddelades, 
"at/: bröderna lycklig'ell llUl1JtlT Taz~Zlell-fit" - Shansis 
hufvudstad, hvarest i början af juli förra året många 
infödda kristna och öfver 40 missionärer mördades 
- »att allt 'l/ar lugnt och 'i/äl, samt att llIzsszou(irer 
Im nde (Uc/'7Htmia td! ]{ilW så f ort som möjlii t" . 

Alla dessa glada underrättelser hafva upp
muntrat oss mycket och väckt förhoppning hos oss 
att kunna utsända några bröder i höst, hvadan 3:11e 
hafva blifvit uppmanade att hålla sig' beredda att 
afresa i början af okt., i fall Herren öppnar vägen, 
Såsom de, som med oss bedit och arbetat för Kina, 
skola förstå, känna vi oss i så stort behof af mis
sionsvännernas hjärtliga förbön er, att Herren riktigt 
tydligt måtte visa oss sin vilja, och att han måtte 
förse de behöfliga medlen så väl till utresorna som 
till underhållet. Bedjen saledes för oss och för ar
betet, älskade medarbetare i Guds evangelium! Gud 
är mäktig att lata all nåd öfverflöda, Vi hafva en 
så rik erfarenhet c1ärpa och tro, att han äfven nu 
skall låta oss förnimma sin hjälp. Verket är hans. 
Herr<:!n har själf sagt: Görcll alla f olk hll ldr

JUlIgar. 

0,' :i: 

Redan vid jultiden började de första mISSIOnä
rerna att återvända till sina stationer i mellersta och 
västra Kina, De återvändande bröderna och syst
rarna blefl'o all t talrikare; för närvarande är arbetet 
återupptaget i mycket stor utsträckning öfver hela 
Killa utom i provinserna Shensi, Shansi, Kansuh, 
Honan och Chili, Då det säkert skall intressera 
missionsvännerna att höra, huru de missionärer mot
tagits, som återvändt, följa här nägra vittnesbörd 
fr n arbetare i olika provin:;er: 

2 
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Miss 111. A. Re/d, K/cmg-su .. An-tong, skrifver 
den 25 april: »1 morgon blir det tre veckor, sedan 
jag anlände hit, och jag prisar Herren för all hans 
godhet mot mig. Han har gjort, att folket är myc
ket vänligt och stilla, och mandarinerna ha ock 
lämnat all hjälp. Vi hafn haft välsignade möten 
för kvinnorna ». 

:i.\Ir Tf/ up/nItid, SY-ch'uan, ·Can-hsin: »Herren 
välsignar vårt arbete här rikligen. Våra möten äro 
väl besökta, stundom öf\'erfulla. Fyra män blefvo 
nyligen döpta, och ytterligare 12 män begära dopet. 
Sista sönclagen brände t\'änne män sina afgudar i 
närvaro af öfver 100 personer; och efter vcir guds
tjänst trädde fyra män fram och förklarade, att dc 
ville blifva Herrens efterföljare.» 

Mr Easton, Si-ch'uan , Paoning, på väg' till 
Shensi: » Vi hafva i trygghet anländt hit den 22 
april och funnit alla vännerna friska och krya samt 
allting lugnt. »Vi hafva ej mött några svårigheter 
på vägen, och, så vidt det angår landsbygden af 
hela denna provins, ser man alls intet skäl, hvarför 
missionärer icke skulle resa. :dr TrCldinger och jag' 
ämna afresa till Hanchong (Shensi) den 29:de». 

;.!: 

Miss Forsberg, Kiangsi, An-ren: »Vi anlände 
hit den t 8 april samt blefvo hjärtligt mottagna af 
vårt folk, och äfven våra närmaste grannar, som 
äro bedningar, hälsade oss vänligt. Vi funno sta
tionen och våra saker väl bevarade». 

;:-: 

Mr Domay, Anhuei, Cheng-iang kuan: »Yi an
lände hit den 2 I april efter en god resa, under hyil
ken vi funno befolkningen lugn. Det blef stor 
glädje, när vi kommo hem till stationen. :\Ianda
rinerna mottogo oss \'änligt samt utfärdade kejser
liga proklamationer om vårt fulla beskyddande. 
Folket är ,;änligt, och det synes vara all utsikt till 
en rik skörd för Guds rike ». 

::\Iissionär \\rright i provinsen Cheh-kiang skrif
ver om det mottagande, han rönte vid återkomsten 
till sin station Jong-Kang·. 

»Om folket här skickade afmig' tämligen omildt 
och brådstörtadt i fjol, så söka de godtgöra detta 
genom ett så mycket bättre välkomnande nu. 

Då jag anlände hit, möttes jag ett par kilo
meter utanför staden af de förnämsta civila och mili
tära myndigheterna tillsammans med en stor skara 
af stadens invånare, hvilka tågat ut för att hälsa 
mig välkommen åter. Civilmandarinen höll ett litet 
välkomsttal, och därefter bjöd han mig fara i sin 
barstol in i staden, jag protesterade däremot men 
förg·äfves . » 

En annan missionär berättar: »Vi hälsades 
hjartlig·t välkomna af värt folk och äfven våra hed
niska grannar visade sig mycket glada och vänliga ». 

Från provinsen Ngan-huei, som förr varit myc
ket svårarbetad, skrifves: »Mandarinerna gåfvo oss 
ett mycket vänligt mottagande och hafva kung'jort 
den kejserliga proklamationen och lofvat oss säkert 
skydd:» 

Och en missionär i Cheh-kiang meddelar: »Man
darinen har utfärdat en mycket gynnsam proklama
tion och gladt välkomnat mig tillbaka». 

::: 

:\1issionären Dr. GJ'lj!dlt ./olllt, som nyligen 
gjort en resa till den fordom ytterst främlingsfient
lig-a provinsen Hunan, skrifver om denna resa föl
jande: »I Chang-sha (provinshufvudstaden) besökte 
vi guvernören Yli.-lien-san och mottogos af bonom 
med alla tecken till aktning. Han ställde sin ång
färja till vå rt förfogande, och i denna färdades vi 
sedan upp till H eng-cheo och sedan tillbaka hela 
vägen till Hankow (omkr. 60 sv. mil). Så skulle 
icke guvernören handlat för ett år sedan. Att han 
nu gjorde det, visar hvilken stor förändring försig
gått i ämbetsmannaklassen sedan oroligheterna. 

På hvarje plats mottogos vi på det hjärtligaste 
af alla ämbetsmän både högre och lägre. Tao-tai 
tsai, som är charge d'affaires för utländska ärenden i 
Chang-sha, behandlade oss särskildt vänskapligt. 
Han gaf en utmärkt fest för oss och tillbringade 
flera timmar med oss, da vi på det mest förtroliga 
sätt samtalade om allt, som kunde stå i samband 
med landets och i synnerhet Hunans bästa». 

Guvernören Y7i-an-sllZ~ka z" i Shangtong har ny
ligen utfärdat en proklamation med afseende på 
missionsarbetet, hvil ken för sin frisinthet och främ
lingsvänlighet blifvit kallad den protestantiska mis
sionens :> magna charta » eller frihetsbref. 

J.-\.ter hem ma. 
Kära mzSsioJlsväi"/ IlCI'.I 

Herren har ledt det så, att jag fått återse mitt 
fädernesland än en gång. Helt oförtänkt var det 
för mig att nu nödgas lämna Kina. Hvad vi i det 
närvarande ögonblicket ej kunna förstå, skall dock 
sedan blifva klart. Utsikterna på vår väg stänges 
ofta af moln. Men så länge "i ledas af Herrens 
hand, kunna vi utan fruktan gå framåt. Händelser, 
oförutsedda af oss, äro ej så för honom. Allt, som 
sker, är gagneligt f()r vår fostran, och därför kunna 
vi alltid vara tacksamma. 
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Tack för edert bistånd under striderna i Kina! 
Tack för edert varma intresse och trogna förbön. 
Det har blifvit uppenbart för alla, att arbetet i Kina 
C'j varit förgäfves. Det har blifvit pröfvadt i smiilt
ugnen och bestått prof\·et. Våra trossyskon i Kina 
hafva genom tålamod och uthållighet öfv-ervunnit i 
den hårda striden. )J u gäller det att med kraft 
och beslutsamhet fuHfölja segern. Herren g ifve sitt 
folk nåd därtill! 

Eder i Herren! 
Erik Folke. 

l\lissionshemmet Dutbo den 2 aug. I gO r. 

från vårt missionsfält. 
13ref [dn evangelisten Chang, dateradt Singan-fu den 

Ii januari 19o r. Till br. C. H. Tjäder. 

Jag få r ödmjukligen berätta, att jag för några 
månader sedan mottog pastorns bref. Vi äro b!\de 
sorgsna och glada, glnda, emedan fÖrS:lllllingen hm' ett 
godt hopp, sorgsna, emedan \'i sörj:l öf"er alla de 
missionärer och församlingsmecll emm:lr, so m sii förskräck
ligt LJli f,it mördaele. :'-i:ir jag skrif\'er detra 5\'0.1' p3 
edert bref, äro mina ögon fulla af tårar, och mitt 
hjärta stlr knappt ut med att tec kna ned orden. 

Vi fingo underrättel ser om svåra förföljelser, tusen
tal s människor blefvo dödade, och jag \isste icke, h\'art 
jag skulle taga ,·ägen. Jag skref i h:lst några korta 
meddelanden och skickacle till vå ra Sh:lnsi-församlingar. 
.Ä.neb see!.1n pastorn res(e ; 6:te m!\naden blef förföljelsen 
med Jn'arje dag s\'~hare. Jag såg, :ltt \'erksamheten 
knappast kunde forts ätta s pft en tid. Skyndsamt sände 
jag bud till 15b1, Ha i-cheo, Rui-ch'el.lg, ["[e(i- chen med be
fallning a(t genast öf"erElmna stationer och saker till 
mandarinerna. H\'ar och en fick rädda lifvet, sa goclt 
han kunde. 

Den 13 i 7:c1e m3. naclen flyttade jag med hela min 
familj till Si-ngan-fu . Jag bosatte mig där utan svårig
het samt lltervände den 24 i samma månad till Shansi 
för att se efter, huru det gick med församlingen . Jag 
fann, ntt boxarna uppehöllo sig i Ish'i, Liuts in, Hai-d leo , 
:\'ganj och i alla städer, att de stulo och röf\'acle, samt 
an det yar fullt uppror. Resningen spred sig också 
inom provinsen Shensi. Två församlingsmedlemmar be
gåfvo sig till Ping-ting·fLl och Hongrong, och vi fingo 
höra om förh<)llanclena där. Evangelisten Ch'iao förenade 
sig med dem; men alla tre [iterväncle snart. Boxarna 
ödelade all(ing, iifven det minsta. 

Den ro i första 8:cle l11 ~\ naclen reste jag ånyo till 
Shansi för att se efter sakernas Iiige, och dess utom 
sände jag evangelisten Kong jämte en församlin gsmedlem 
till Taning och Ping-ting-cheo för att tagn reda på missio
närernas död och församlingsmedlemm,unas öde. Seder
mem fick jag \'eta, at t T'1Lling's missionärer blifvit clödade. 
Tvänne hade dock llndkommit, man visste icke hrar\' . 

K 'ii-l\' u blef missloniir Kaj' med hustm och barn 
dödade, ät\-en beriinas det, :H( fÖr~" mJingsl1ledJemm;l.r 

dödats. _ Sakerna pli missionsstationen äro bortröf,·ade. 
I Ping-yang-fu iiro omkring 20 medlemmar dö dade. Ka to

likerna i Yang-c heo iiro dödade, tillsammans 69 personer. 
I Wen-tsi-hsie~l blefvo missionär Peat med hustru och tdi 
flickor jämte h å k\'innliga missionärer, tillsammans se" 
personer, dödade. 

Jag tackar Guds nild, att våra stationer i Uin-ch'eng, 
Ish'i, Pu-cheo, 'Can-ch'lien, Meti-chel1 blott haf\'a haft tjuf
\'ar, som ställt till brak. .-\lla församlingsmedlemmarna 
hafv,l varit im'ecklade i sd.righeter, men icke en enda 
har ännu skadats till lifvet, Nu är allt lugnt, och tjufvar 
syn~ls icke heller. I Rui-ch'eng, U in-ch'eng och Haicheo 
haf\'a missionsstationerna öt'verbmnats till församli.ngen 
att \·aktas. Af byggnader och bohag är allt har, så när 
som p3 litet smilsaker, som gå tt förlor ilde. I 1shi har 
däremot mycket blif\'it bortstule[, jag tror utaf strykare 
och löst folk. Jag vet ej, hmu manclarinen styrt elär. 
J ag reser för nän'arande till alla platserna för att ordna 
med församiingsangelägenheterna. 

Hungersnöden är mycket sdir. Vårsäden har ej 
gifl'it någon skörd och af hösthvetet har man sått norr 
om tin-ch'eng, men \'ä"ten är dålig; väster om '-in-ch 'eng 
äro h"etefälten osflclcla. ~'Iånga församiingsmedlel11mar 
hafva intet att äta. Jag har ännu litet penningar kvar, 
hvilka jag al1\'äncler till missionsutgifterna på de olika 
st:lotionerna, men jag d ga r ej utdela understöd utan 
\'idare, litan gif\'er blott till några af de mest behöf\'ande. 
I 10:de mi'tn. steg mjölet tili 89 c:losh; sedan har det sjunkit 
något lXI grllnd r,f att regn f ailit. I San-yllen h~fva de 
kristna fl ytt bort, några till Honall, andm till bergs
trakterna i norr. I Shensi är det sdrare hungersnöd 
än i Shansi. 

Ankekejsarinnan och kejsaren anliincle till Si-ngan 
den 2 i 9:de månaden samt bo i Ilorra residenset, Prins 
Tuan har begif\'i[ sig till Ni.l1g-hsiah-fu. (Hall (alar 
\'idare om Tong-fuh-hsiang samt andra generaler med 
deras trupper. ) 

Jag beder, :ltt Herren Gud må gifl'a mig kraft att 
bära. detta tunga ansvar. För min egen del har min 
tillförsikt icke blifvit förs\'agacl utan har blifvit stärkt, 
och det är en si'crskiic\ Guds n&(1. E\':l.ngelisten Ch'i ao 
ser öfver förhålbndena i PiDg-yang-fu, och jag sköter det 
öfriga, en uppgift, som är stor och s\'år, men med Guds 
hjälp kan den do ck. utföras. 

De hjärtligaste hälsningar till alla nllssionärer nere 
vid kusten, från h\'ilken prO\'ins de än äro. 

Herrens Ilad \'are med oss alla. 

Si-ngan-fu den I i janmri 190 I. 

C/ta71g-c/ti-/tllllg. 

Bref. 
Killing sOl11ll1arsanatorium mane!. d. 20 maj 190T 

Dyre broder i Herren! 

.lV/id oc/t frid i rikaj·te mått från 
Gud Fader oc/t Herrm Jesus Krist1ls. 

Hit [lnkommo "i i frit! el. 6 maj mecl flodångare 
från Shanghai. Denna efter sök ta rekreationsort ligger i 
pro\'insen Kiangsi sydost om Hanko\\', 30 kilometer från 

I 
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staden och traktalhamnen Kinkiang, \id den stora Iangtse
floden. Läget Hir \'ara 3,700 fot öfver haf\'et och högsta 
värmen om SOlllmaren 28 ' Celsius. Platsen har redan 
120 europeiska hus af huggen sten och besökes under 
en vanlig säsong af omkring 600 europeer och ameri
kanare - de flesta mlSSlonarer. Den lilla tretliga 
stenkyrkan ligger »midt i byn)) , och i elen har det redan \'arit 
min tur att predika på engelska och kinesiska. Still
heten här uppe och den härliga bergsluften bilda 
skarpa motsatser till förhållandena i Shanghai . Med 
hjälp af vår nyanställde lärare ha vi ?tter upptagit språk
studierna för att kunna afIägga de i missionens regler 
föreskrifna examina. Utom min bra hustru och vår 
lille Karl, 2 år 8 mån. - som växer och frodas 
lJestår vårt sällskap af systrarna Emilia U lff, Jo11anna 
Hllndere, Thora Hattrem och Kristine Angvik - alla 
frän f@et i norra Kina. Fredrika Hallin och Emma 
.A ndersson vänta vi hit i nästa månad friin Yang-chau, 
elit de blefvo inbjudna att komma af den snälla miss 
Mmray. Vi äro alla, Herren till pris , vid god h~ilsa 
och hafva dagliga möten på kinesiska och P;l vara egna 
språk. De t\'änne mindre hus vi hyrt - för mycket 
billigare pris än i Shanghai - ligga brechid h\'arandm, 
och haf\'a \·i gemensamt hushåll. 

Låt oss n u af hjärtat få tacka 11 de kinesiska 
kristnas vägnar för den storartacle gM\'an af kr. 5,900 
från Sveriges kristna, Iwilken kommit för de anna nöd
lidandes räknil1g i norra Kina. Den utgjorde (±:: 3 2S), 
i kinesiskt mynt 2,400 Tael. (Kr. 2,46 pr. T.) Yiclare 
ankommo d. 26 april (f 200). I går erhöll jag urer 
från Inlandmissionens kassör i Shanghai, att d. 14 maj 
ytterligare 200 puncl sterling ankommit från Stockholm 
till de nödliclancle. Dessutom mottog jag i mars fr ft n 
käre vännen E. S-m i Jönköping en \'äxel pil .f; 10, 
som blef Shai Tael 72,31 och är en del af de 272,48 
Shai T., som vi säncle direkt till "Cin-ch'eng d. I S april. 

Emedan vi här måste betala Shanghai Tael I I 0,30 
för h\'arje 100 Tael, som lyftes i banken Chi-cheng-sins 
afdelningskontor i Din-ch'eng, blef summan, n~lr den kom 
fram, endast 247,04. Af dessa har bland skandinaviska 
missi.onä.rer i Shanghai insamlats omkr. 200 Tael och 
resten fylldes genom växeln från Jönköping. 

Till Shanghai ankomna nödhjälpsmedel iiro bland 
andra alltså följande: 

Den I5 april kr. 5.924 (,e 325) = Shai Tael 2,4°0:
26 » 3,649 (f 200) = » » I,460: 07 

" q. maj " 3,643 (x 200) == » r ,476: 92 
--:---,~--

rundt tal kr. 13,2I6 = ±:. 725 S:a ShaiT.S ,536 :99 

Den I r :te mars afsände Kina Inlanclsmissionen en 
summa tiil de nödlicbncle i Shensi. .<\f denna erhöll o 
vi Sian Tad 275, - blir i Shai T, omkr. 10 %mer 
för att utdebs bland de lidande kristna och intresserade 
i T'ongcheo-clistriktet, inbegripet Weinan och Han·ch'eng. 
Jag har föreslagit Mr Ste\'enson, att vi nu skola Jter
betala dessa af cle komna medlen. 

I januari mil.nael el. å. afsäncle Kina Inlandmissionen 
en summa af Shai Tael 3,500 till de nödl idande i Shansi 
genom \'ice-konungen Chang i \\"uchang (micH emot 
Hankow). 

Enligt föreskrifter skulle våra distrikt i Slumsi ocb[i 

uli delaktiga af detta understöd. E\'angelisten Challg 
har emellertid ej nämnt ett ord därom, och det troliga. 

~lr, at., sedeln de stora distrikten i meilersra Shansi illif\·it 
tillgodosedda, intet blifvit öfrigt för \'iha distrikt i pro
vinsens sych'äm'a hörn. Skulle emellertid v}rn inföclda 
kris tna haha erMllit understöd af ifdga\'arancle säncl
ning, skall jag återgälda sådana utbetalningar af de medel , 
som nu konllllit frAn Sverige. Dessutom har nu si "t d. 
10 april af Inlandmissionen uppsändts Shanghai Tael 
3,000 till nödlidande i deras distrikt i mellersta C;bansi. 
Denna summa medförde i \'hlar församlingsiildsten H Sii, 
då han ofvanniimnde dag åten'ände till Shansi i sällskap 
med Cb 'iao sien-seng, br. Linders e\'angelist, och en 
annan troende vid namn Ting. Broder Ting har varit 
den synlige räddaren af de tre sista Shansi-missionärernas 
Iii - de ankommo till kusten i febr. mån. Han är 
Chantong-man och har blihit troencle genom nll döde 
missionären Kay å stationen K'ii-\\"u. Som särskild er
känsla för elen hjälp, han lämnat missionärerna, erhöll 
han I 5o tael i silf\'er, hvilken summa skall lltbetalas till 
hans hem i K\hl"u. 

Innan a{resan från Shrll1ghai hade jag samr;'icl med 
Mr Hoste, som nu iir i Hudson Taylors sUille härute. 
Yi kommo öf\'erens att telegrafera till dr dn Chang i 
··in-ch'eng. Detta skedde d. 6 maj och lydde mitt 
telegram i öf\'ersättning: "jv.!ått I alla bli delakt(r:;a af 
Herrcm n?id, ,?ädek oc!t frid. Vi !ta 1l1f. fl)tiat till 
R-inkiaNg. Var god Oc!l skpulsaJJ/t sänd oss redogörelse fiir 
under ?int atwiillda penningar.» J ag har träffat öf\'erens
kOITImelse med bankfirman Chi-ch'eng-sin att fortskaffa 
v;\ra bref. Var god meddela telegrafiskt tillståndet i för
samlingarna i dc tre provimerna. R-an jag resa till 
Sha7lSi .c» 

Just i dag kom telegrams\';u fr:in Shansi , dateradt 
Heoma den I6 !ilaj d. å., däri Chang siiger : "HerrC1ts 
n?id vare med eder. Angående edcrt kOillll/ande till SIta/iSt' 
vågar jag ej åtaga mig a1/S'iJarel alt algjordt råda där
till. Årets räkningar Ilafva afsändts till edo'. FörsalJl
li1lga rlla i dc tre provinserna /itnjuta frid. )i1l1l1t Ila?" 
illtet regll fallit. » 

»Som redan är bnclt genom \"<1ra bre f föll i jan. 
månad i Shansi tdl fot djup snö, 11\'ilket orsakade ett 
fall i mjöl- och bröclprisen af melbn 20 och 30 kash 
pr skålpuncl . 

Ater tändes hoppet om lif och billsa - hvilket mi 
synes gäckadt. " ellallg siiger i sitt sista bref af den 2 z 
mars fdn Sinn i Shensi: ,J(oJllmer ej ng?l i 3:dje måll. 
(\'i:lr april-maj) blir dellna lumgersllöd utan gräNS. )' 

L[1t oss bet~inka, kära vänner, att telegrammet, som 
omtalar att intet regn fallit, var c1ateraclt rI. I6 maj. 
h\'ilken iir den 28 dagen i kinesernas 3 :dje mfi nacl ell~;' 
näst sisla dagen i mtl;laden, F;t de allts[\ intet regn vid 
denna tid, kan ingen höstsäd sås, och huru delta kommer 
att in 'erka på förhållandena i de trå pro\'inserna uncler 
den kommande hösren och \'intern !:Her sig bättre tiinkas 
än beskrifvas. 

Emilia Sandberg afreste fdn Shanghai el. 22 april 
med engelska ~ngaren Sobmon, desl"inerad till London. 
Knappt ha.de man varit tvii. cbgar på \'äg, då fartyget 
strandade i tjock dinuua p, kus ten af Plf.kim, ungefär 
half\'ägs mellan Sha.nghai och Hongkong. Herrens uncler
bart räddande nitd kom vid detta olyckstillfälle siirskildt 
i d'lgen.. Alb ombord hlefv() riiddade. Bland de om
kring ·r 5 ombord varande missionärerna lJefllnno ~ig 
~Ir Frost, Kina Inlandmissionens direktör i (Kanada), 
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Norra c\merika, uch .\lr ~loan , en af sa mma mi ssion s 
sekreterare i IJolldon. »Hac1e ClI1garen ri'int på en ~nnan 
kl il'pspets mr/as! 50 fot j(t sir/ml om den, på h\'ilken 
den uu sitter fast, hade dcn utan tvif\'cl ge nast ~ju nki t 

med man och allt p;l r 50 fOIS " atte n. " Vi ime 11/1- jör
bölIt1ls 7Jikt. 

,;Lof,'Cn med mi g Herren, IåtOl11 oss med h,'arandra 
up phöja hans n:lI11n .') Ps. 34: 4· 

C H m )'i/.; lj'äder. 

Yang-chau den IS maj I 90 r. 

Dyre v:'inner i Herren ~ 

j'/(}d oc!t frid föröke S(f hos eder' 

Lof"a Herren min själ, och jörgät icke, lJ ,'ad god t 
han ha r gjort dig! 

Det är nästan sdlr t att uttala vih djupa glädje "id 
underrättelsen om alb de medel, som inHutit för de 
hungrande och lidande upp e i Korra Kina . Gud ske 
pris för han, ä lskade barns offen'iIlighet! Intet är för
gätet inför honom , och han skall gifva rite r med dubbel 
viilsigl1else till alla dem, S0111 öppnat hj:'irta och han e! 
för silla lidande sysk on. Nu ha vi i'innu en börda på 
drt hjärta, bedjen för dem, att dessa penningar i san
nin g m~l bli en hjälp och ell välsignelse för dem och ej 
en frestelse . Kineserna äro f~ttiga och lefva ett hilrd t 
Ii f. En liten penningsumma är så mycket för dem. 
t-tliinclingarnas penningar ä ro en ständig källa till fres
tels er för elem. 

Ledsamt nog ~ir "ägen upp till de norra provin
serna fortfarande stängel"'. Broeler Tjiider har lifligt öns
kat att få resa upp nu i d ,r, men h:1I' ej Lltt tilläteIse. 
Penningar ha skickars genom bankerna i Shanghai till 
en bank i Gin-ch 'eng, d:'ir Chang Ch'i-heng, so m till nam
net är väl bekant för tlere hemma, får Iyfra dem. S[i ha vi 
ti'inkt , att en kommitte af de mera p8.1itlig:l kristna från hvarje 
fö rsamling skulle hjälpa till vid fördelningen , af medlen. 
Herren gifve, att viigen ma öppnas snart för ett par 
bröder att gå upp och se till vjra församlingar! Bedjen 
mycket för Chang Ch'i-heng och för alla de ledandc i 
församlingarna ! SJ vidt jag ,et, iiro kapellen i "-i n-ch 'eng, 
Hai cbeo, -'1eti-cllen , Tongcheo och Hanch 'eng å ter öpp
nade för gudstjiinster och gi'is temottagning . Hoppas att 
snart i'i f"en hhY och Sinngan ma öppnas. \ ' i ha skrif
vit bref och försökt o rdna därom. 

Herrens vägar iiro un derli ga ! )i.nnu fortfar kriget 
uppe i norr, vi ha hön om två drah bningar nyligeu. 
Folket är oroligt. Vi höra från SY-ch'uan i vi'ister onda 
rykten och oroligheter. Bedjeu} bedjm för Guds bra 
barn där! De flesta af miss ioni'irerna ha å tervändt dit, 
och de äro så Ungt [dn k usten, om något skulle hända. 
0 , må Herren sp~ra de sinas lif till att lefl'<l och arbeta 
i Kina ! Från niirmaste plats till oss (Kao-in), elit en 
af d ra vänner, R~gnhild H attrem , rest och tillsammans 

,', Såsom s ~ · !.l c ' af scua rc m cddebnclc' ll <i r dCl! Jlll ci pJlcll_ 
R,'d. 

med t\'J tyska sys tra r upptagir arbetet , höres ock sYD.ra 
rykten. H är i Yana-chau är allt stilla. och folket iäm
förelsevis vi'inligc Sista ny heterna från Honan Iåt~ ej 
"äI. Där har varit upplopp mot katOlikerna igen och 
flere ha bli fvit dödade, h,'ilket dock kanske ej är fu llt 
tillförli tligt. Det i'ir s viht att skrifva om hvacl vi höra, 
emedan uppgifterna iiro 5<1 osäkra. Hoppas do ck, att 
detta i alla fall ej berör vå rt distrikt. 

Fredrika Hall in och j~g äro här, men familj en Tjä
der och E miJia Ulff ha rest riIl Kuling. Sistniimda plats 
ligger Ul pe p{t ett IJerg och iiI' s"al och hälsosam om 
somrarna. Fru Tjäder och E. U lff äro långt ifrån starka. 

Ya ng-chau är ingen hälso ort, men det är billigare 
här, och så kan man fit komma i beröring med de 
infödda. J ag studerar mnIigen om förmiddagarn a och 
anvii ncler eftermiddagen till arbete bland kineserna. Dia
lekterna äro olika i de oIik~ p rovinserna , sa det är ej 
liltt att förstå och göra sig fö rst ~ dd här, men då vi. gå 
lit pEt husbesök, få vi en infödd kristen hinna med oss. 
De kr istna , som ä ro v~na vid att höra oss , förstå oss 
fullkomligt vä l. 'I-i äro ganska många arbetare samlade 
hii.r fr iln oiib provinser, dir vi ännu ej kunn at återvända, 
och vi hafva fätt d ra vis sa distrikt här att evangelisera, 
Jag har fatt hela norra siclan, inom och utom stadspor
ten. Becljen för Yang-chau, sjillarne här äro lika elyr
b~ra som i d rt eget distrik t 

'\ i hah'a nu ett stort nybyggd t hus h:1r, afsedt fUr 
språkskola, utmärkt trefl igt och bekviimt. Det ilr upp 
fördt i z:ne d,ningar - den öfre med 27 so frum 
och h~r ,'eranelor hingst båda långsidorna samt en flygel 
1'0. h'ardern ändan. Uti den högra flygeln i'ir köket in
rymdt och sjukhuset uti den viinstra . Keclre våningen 
inuehllle r arbetsrum fö r förest&ndarinnan , husmodern och 
sekreteraren , mottagningsrum för kinesisk a gäs ter, Iä~rum, 
s~ mIingsrum och ma tsal m. m ., aJlt så bekvämt och 
passan~le. På framsidan af huset är det en ganska stor 
öppen plats och bakom huset en ännu större, (bl' träd
gård iir under anli1ggnin g_ - Detta hus är en stor 
gåf,'a af Gud , emedan det andra huset var langt ifdn 
hiilsosamt. 

S,'\. vida Gud ej annorlunda visar, har jag tänkt 
sta nna här, tills han öppnar vägen att &tervilnda till dra 
stationer. Mänskligt at t döma komma nog inga sYSt
rar art kunna resa rill Shansi eller H onan förrän nästa 
\'!lx. Yih Gud ~lr i himmelen och kan göra, In'ad han 
vill , bilde öppna och sti'inga. Om bröder hade kunnat 
gå upp denna vil l' , sit hade vi kanske ffl tt resa till 
hösten , men nu är ej hopp di'irom, Det enda sklllle 
"ara, om hofvet flyttade fr{\n Si-ngan, så skulle vi kan
ske kunna resa till T'ong-cheo och Hal1ch'eng, som ligga 
i Shensi. 

Under det jag skrif,'it har jag känt ett oupphörligt 
behof att tillägga : bed hilrol1l! Vi behöf,'a mycken bön, 
om Gllds rike skall vinna seger här i Kina . Fienden 
rustar sig med all sin kraft emot Gud och hans folk. 

JeSllS K ris tus stihke edra och våra. händer till striden! 
Fredrika och jag förena oss i hjiirtlig hälsning till 

v~innerna i hemlandet. 

H erren rillgifna Emilia Andersso1/.. 



S I iF I111 S 

Tientsin (Pek ings h.lll1 nstld). 

Den 6:te jun i 19°1. 

På "äg till SHA.NSI. 

Lörd. d. 25 :te maj erhöll jag i Kuling telegram fr[in 
missionens ledare i Shanghai, att Yi"igen nu hade öppnat, 
till de hungrandes unclsiitming i no rr . 

Resan nedför floden gick r,1skt , och efter nödiga 
uppköp (Jch förberedelser \'ar den liJ!:1 expeclit ionell pil 
\'äg från Shanghai mot norr den 2 :dra juni med ångaren 
Sin-cM. Kamner betyder ); ~y nödhjälp~ , och yi togo det 
frå n Herren som en profetia om framgång. ' -år ledare 
iir .\'Ir D . E. Hoste - Hucl.·on Taylors stiillföreträcbre 
f. n. i Kina -, dessutom :\. Orr E\\'ing , sllJlerinrendenr 
Kiang-si , Mr F:. Taylors (H. Taylo rs femte so n) och jag. 
'\nkommo i cbg ]l~l f. m. med järnviig hit upp fd.n ha f
\'et och hoppas fo rtsä tta till Pek ing i morgon med första 
tåg kl. 8, So f. m. 

En Li. ldre \l1 issio n~ir , Timot)' Richard , har näm ligen 
mottagit meddebnde fdn SH.:\ NSI'S nye fdmlingsdnlige 
guyernö r H. Ex Ch 'en med inbjuda n för missionä rer att 
återvända till proYinsen. Detta i första hand för a.tt 
mottaga sbdeersätming för alla förstörda missionsstationer 
och för att ti ll de pro testa ntiska kristna utdeb en gåfn\. 
af 4 0,000 tael, so m gu\-ern ören nu skänkt dem . - n
dcrrättelse har n1tt oss här, att sta rkr regn falli t i maj 
m!lnad omkring pro\'insens hufYlldstad Tai-uen, h\'arför 
man antagit, att höstsäden cliir kllnn~l t s,h. 

H erren g if\'e, att förhJlbnclet \'ore sJ i andra trak
ter. - E nligt bref fr i n Peking \'ii ntar man där ln'al'je 
dag missioniirernas militii resko rt från SH.-\:\"SI. "i \'eta 
alltsil ej huru Ung( uppehfdJet IJ lir i ni"imncb ~ta d. 0, 
h\-ilker rill f:1Jle alt L\ \Ityisa Kri ~ti e\'angelii in nebörd, 
eli \' l nu gå att rädda och hjiilpa t. o. m, \'[[ ra kamra
ters mördare - "öfven'inn det ond a med det goda". 
Bedjen llth1i. ll igt för oss, att H erren må få an\'iinda 0:5 

till tusendens upp\'i"ickande och fräl sn ing I 

C. Hellri/.: T/dder. 

K uling den 4 juni 1 <)o r. 

Kiire brocler ! 
Jesu Kristi frid! 

Jer. I: I8, I<). 

Vi lle blott i hast sä nda några rader, ifall Henrik ej 
hann göra clet, innan han l:imnacle Shanghai. H erren 
förde oss i frid hit för en månad sedan och beredde oss 
en god 'och rymlig bostacl. Yi hade just kommit oss 
litet i ordning och börjat studera kinesiskan, dR ett tele
g ram kommer, som bj uder H enrik att gena st bry ta upp. 

-Vi ha ju i flere mil nader amopat Herren att öppna 
\'~"ig för en expedition af missionärer till Shansi, men ändi 
tycktes S\':1ret vara plötsligt. Ofö rberedd a \·ill jag dock 
ej säga, att \'i voro. Pi ngstafton på hiilIen kom tele
gra mmet och annandag pingst på morgonen m5.ste min 
dyre make bege sig i \·äg. Sista n:l.tten \'oro \'i uppe för 
att få allt i ordning. Kog \'oro \'i glada, att det ti nd t-

L A N j). jC) 

li ge n sku ll e bli Shansi-resa af, men - ski lsmi1ssan. Ja, 
jag vill ej t1la (b rom, ty fil, om ens någo n förstilr mig. 
Jag iir glad, att J esus gär det. Och han uppeha ller min 
sj ii I. Yi ljen I bedja för vi ra bröder på \'äg tiil Shansi? 
Förmoclligen komma de i morgon airan ti ll Tientsin. 
Den \'iig, de ha att fara, vimlar af röf\'are och boxare. 
Herren \'are deras sköld och ganska stora lön ~ :'III'. Hoste, 
mr. Drr E \\-ing och mr. Ernest Taylor - - Hudson Taylors 
yngste son - utgöra H enri ks siill skap. Jag ii. r srr glad , att 
H erren siindt just dessa. - I förrgiir ko m unc1crriittelse 
att ytterl igare IS0 pund blif;'i t IIl sända ti ll dc nödlidande 
i Shansi. I sanning stOrt, ~,tt Gud s,l f<'t tt makt meel sit r 
folk i S\'erige, och Yiilsignelsen skall bli stOr både i K ina 
och Sverige genom delta. 

Yi äro fri.>ka hLir ~1J l e.> ammail. Lille Karl froclas och 
gl:ider sin mamma med rosiga. ki ncler . Han börjar n ll 
tab kinesiska rikt igt b ra, s\-enska talar han utmi"irkt. 

!\Iang~l hiilsningar till \'5r ä lskade kommitte , miss ions
\'ilnnerna och alla missioniirerI1a . Hoppas några af de 
sena re kunna komm a ut i höst och ti ll samnwn ' med oss 
far a till Shansi. H erren lede oss alla H ungersnö de n 
tilltage r i norr, ännu II1 te, regn . I Jesus 

Hilllla T 

Yang-chau elen 19 juni [ C)0 1. 

I-lCl'rw S'ör IIed7li1lganlcs råd 0111 

illtd oc!! öj7Jerdlldakastar folkms plaller. 
lllen l-ferrws råd består clJi7merligt1l, 
lta1ls Iljärtas la1lkar fråll släkte tili 
slä/de. Ps. J.J: ID, I I. 

D essa ord hafva gladt mitt hjärta de sista (bgarne. 
Han, "so m ingen dxling och fÖITanclling iider sjsom 
\'i af !lr och tide!"', han hiUJer at t lita på un der alla 
oms tänd igheter. 

I \'eten redan nu genom telegram, att en expeditio n 
~ir p?t \'äg till Shansi. H enrik Tjäder \'ar glad atr f:1 
reS:l, och vi iiro alla SJ tacksamma mot Gud, so m öppnat 
\'iig till Shansi . KanMnda \'i också fil gLi tipp ti ll 
hösten. 

Emma och jag reste necl fr J n Yang-chau till Chi n
kiang för att rr äH~l Henrik. Det ii r blort 2 ,\ 3 timmars 
resa med ångb[Uen. \[r Hoste, som mecl sin familj d Ct 
\'istades i Chin-kiang, sade \'id middagsbordet, att H er
ren lag t det på hans hj i1rta ;Jtt fö lj a med till Shansi, 
och han uppm anade oss alla att bedja om Guds tydliga 
ledning i denna sak. P;;[ eftennid(bgen kommo Henrik 
Tjäder och mr Orr E\\'ing mecl <1 ngb[i ren från Kinkiang, 
och mr H oste for med till Shanghai samma dag. Där 
bestämdes det, att han skulle resa med dem rill Shansi. 
Det är en farlig fii.rd, men Gud är mäktig att be\'ara 
elem. Vi ha hört genom telegram , a rt de skulle bmna 
Peking den q i denna miinac1. Yi följa dem med y!lra 
förbön er. 

Det nya huset i Yang·chau är stort , rymligt och för
tr i"iH'ligt inredt . Vi ha haft det sa godt bär i alla af
seenden. l\"agon \' ~i rIl1e haT (inn ll ej \'arit att tab 0111. 

:'IJaj ' månad \'<n riktigt kall och regnig . Arbetet är i full 
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gång. Vi ii ro 2 o systrar pEt hemmet" förutom miss 
~Lurmy. De flesta, a f oss kunna tala kinesiska och del
taga i arbetet . Tdi och td gB. ut tillsammans med en 
infödd h inna och kungöra e\'angeli um dels i swden, 
dels pil landet. H ii r he mma är mottagningsru mmet ofta 
fullt af hinnor. Yisst är marken hilrcbrbeta<l, men vi 
tro, att Herren ska ll vaka örve r sitt ord , och att det 
ska ll bära frukt. .vfiss ionen har dess utom verksamhet 
pil tre ställen inom staden, näml. vid södra ponen, cHir 

en missionjrsfamilj bor. Diir (mIlS en gosskola samt 

\'crksamhet b;'ide bland miin och b·innor. På et t anna t 

stjlle i staden äro 2 h in liga missionsarbetare frå n Ho

nan. De harva också en ~ skola samt bibelk lasser för 

hinnor (kristna och sökare) . Vicbre ha \'i predikol o

. kalen , chr len gemensamma otfenUiga guclstjii nsten b[illes. 

Där bo tre missiOlUrer: mr Gracic från Honan samt mr 

och mrs Crofts från Lao-ho-k'eo . De verka geno m bi

bel klasser och möten för b.'ide miin och hinnor. 

Ett stort buddhisttempel li gger alldeles bredvid mis
sionens predikolokal. Diir har nyligen \'arit en högtid, 
et! massor af folk srrö mm::tt dit. Bbnd andra tjllstjll
ningar fi ck man jt\'en se en prjst stående med bara, 
blödande fötter på hvassa jä rn pjggar. 

För en tid sedan talades om att barn förs\'l1l1l1it i 
staden, troligen h:1 de blifv it stulna, Somliga tro, att 
det \'ar tillställdt a f \'Etra fiender för att få ti ll stånd ett 
upplopp emot oss. Godt att \'eta, att de kunna ingen 
tlng göra uta n Guds till städj else . 

Pä sista tiden har jag q nit utom staden nflgra gan 
ger. Det iir ganska Ung \'äg, och jag är ingen du ktig 
fotgängare, hvarför jag åkt pi skottbrr:J. Det kostar 
lik a mycket för en elle r tdl personer. i.~allli gt\'is jr 
man t\·il. om en kärra. Emma och jag \'oro ute pil. en 
lur ,'t t landet häromdagen. Folket hade brådtom med 
h\'eteskörden, som här ]la orten jr ganska god i ar . De, 
som icke hade alltför bdldto l11 , smto ned eller stodo 
omkring oss och lyssnade till "ar förkunnelse . En llng 
kvinna bjöd oss in i sitt hem . Hennes moder var sjuk . 
De \ '01'0 alla sa vnnliga, troligen i hopp att \'i skuLle 
kunna hjjlpa den sjuka . 

Det iir uppfriskande att komma ut i det fria. Det 
jr sil grönt och \'ackert hjromkring. Allti ng \' iixer och 
frodas och fagnnr ögat, och det iiI' ju att gljdj as åt. 
:\l en i di.rt arma S/lam!. hur iiI' det där~ Oita gdter 
jag inför Gnd öfve r viira \'änner djr uppe i landet. 
Skola de kunna bestå och komma igenom alla pröfn in 
gar och lidanden, som g[Ht ö t\'er clem: 

(Forts,) 	 Fredrika Hallin. 

Er\ ju lIåda 
till vår il. utevaranrle missionssvsk on kommer a tt af
sändas i slutet af sept. eller' i början af okt., och 
torde g'åfvor, som äro a fsedc1a att medfölja den
samma, insänd as senast till den 20 sept. 

Rörande en sådan lådas afsändande skrirver en 
missionsvän följand e behjärtansvärda ord: »Då j ul
gåfvor eljest under för missionärerna långt gladare 
förhållanden utsänc1ts, synes det mi g, som om den 
närvarande nöden, och d(~ otvifveJaktigt väldiga 

* SI,dann, ,om vii nta att få g'\ tillbaka till sina "rb el;f~lr. 

LAND. 

frestelserna till missmod för vha fåtaliga vä nner där
ute g jorcle det önskvärdare än någonsin att b ereda 
dem en uppmuntran, visa dem, att vännerna här
hemma ej glömt dem, Att de ute varande äro ,Id, är 
väl intet fullgiltigt skäl att underlfl ta kärleksbevis~ 
ningen. Ju färre de ä ro, desto större andel af den 
andlig a stride n far nog lwar och en af dem utkämpa 
för a tt håll a hoppets bekännelse oviklig. » 

Gåfvorn a ~'ilsr'indas SOl!! vmdzgt ltnder adress : 
Jos c.:! E-Iollllgren, 30 Lästmakaregatan, SloddlOlllt. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen ~ i Kina" 

under Juli manad 1901. 

1\:0 	 Kr. Ö. 

Anktionsmedel fr,'m Eksjö gen. S. J .. ______ ",,_,, __ , Ii3: 
Oniimnd Eksjö g'; tL d:o ",, ________ . ___ _____ ,, __. __ ____ ?-. 

- ) . 

A. F., Sved ." _~. ""_"_ "_,, ,, ,,,, __ _"_""'__ ' ___ __ _ 10: 

F ran 	 böneföreningen i Dalb)' gen . A. L. Till 
SigriJ Bengtssons nuderh,\1l """,, ___. ""_,, __ , ,, 10 1: 50 

G. R . """ __."___ "",,,,,, ___________ ___ ,, _____ ._ , ___ .__ 5:964
967. Grcbo missionsfö re oiD, Grcbo ",,,,,,, "",,---,,-------- ,o: 
96,. Från syfören ingen i Vis1,!, försä lj ning ,, __ ,, ___ .__ , 40: 48 
968 . Söndngs5kolnn i Ateneum gen. K. N . . __ ,,____ 19: 61 
969. Stora ~rölarps (lre8förcning gen . E. O., Säby ____ __ 50; 

9i L Jetlencc\., .. sy f~r~n. gen. C :1\ " T 0rbjöl'lltorp __ ,, __ ,__ 20: 
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Es. 26:4 ______. "_0 __ "",,, , ____ 300: __ ._'''" __ __ ,,,,_,, ,,_____973· 
En \'än till S. M. K. i Göteborg ___ _______ ,,, ___ ,,__ 5:97 4. 
S. E., Stockholm -_ ________ 0_"" __ ",, ___ ._,, __ -_ .. " 5:975· 
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983, Kollch i Lindesberg gen. A. P. ___ . ,, ___ ._,, __ ._____ 24: 36 
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G. O., Östanb y ___________________ ._______________________ 25:985. 
'\v. \V., Mnrbryd __ """ _____ ",,,,,,,,,,, _____ ._____ 100:986 . 
G. J., V. H öreda, Lckeryd __ " ____ ,,,, ______ .. _.0_____ 15: 98 7. 
C. S., Yaxhollll , ____ "" ___ _____ ~____________ """.. 10:988 . 
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Til! de hungrande, 

966 , l Jesu namn S , L. , YHnd ______ _,_"_,, ____ ,,_,,,, ____ 15: 
'l iD . ( A. S., Östbjiirke 4, kr.: fm A. gen , S. J. :1\, 1 0 

kr.; I nsamladt P'" T yncleriin gen . d ,o 62 kr.; En
ångers jllngfrllförcn . gen. J. T. S . 50 kr.; L. E. 1. 
Tvnclerö kl' . 46; 40; Llils söndagssko la gen.!. N . 
10 kr. ,: E. j\[. h. I: .50; Tackofl'er af oniimncl gen. 
A . l . A . 50 kr.; A. );'. gell . J. :1\ . , kr. ; från en 
fest i N yckcläng gell. L. E. L kr. 46: 40) = 326: 30 32 6: 30 

SmHllla kr. 3"P: 30 

:r"Ied varmt tack t ill hvarje gifvare. 

Dä,före, lålom oss med frimodig/let fraJ/lg/i 
tt!l Jt ådc7Is iron. Illt 711' m rf. fil bmo1J/J!ddig'lIc1 Ocll 

finna nåd hll IlJdlp i rätt Izd, 

Stockhohn, S,cnska Tryckeril,olagct J::kruan & Go, 19U1. 
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Lärdomar för missiof\ärerr\a, 
"-ämtade fråf\ de sef\aste 

oro!ig"-eterf\a i Ki f\o. ;'. 

Hafva vi, som utgifvit vara lif för Kinas på
nyttfödelse, några lärdomar att hämta af dessa oro
lighcter) Och var det delvis för vår räkning, som 
denna omstörtning ägde rum? Såg möjligen den gu
domlige konstnären, att han hadc behof af hammare, 
mejsel och eld för att så forma oss män och kvin
nor, att vi kunna blifva lämpliga för utförande af 
detta arbete, det högsta och svaraste af alla tiders 
arbete: vinnandet af Kina för vår Mästare. 

Det kan vara nyttigt för oss, vi, som äro en 
skara missionärer, ryckta bort från det arbete och 
det folk, vi älska, och samlade i denna stora stad 
att, under det vi sitta och vänta och länota til1~ . ,::> 
baka ttll de små församlingar, vi lämnat, offra en 
stund till att gemensamt clisku tera de lärdomar, 
denna stora katastrof gifver oss. De "-ynas mig 
vara följande : 

1:0. Vz' hafva lätt en ny fönll'JJllllelse af huru 
sZlåd - skola 7JZ' stiga omöjligl - det arbete 111' 

som vi ålagd oss. r:ågra af eder !lafva under ett 
fjärdedel s sekel offrat eeler bästa iifskraft i Kina. 
Och på en enda dag synes arbetet utplånaclt, och i 
stället för en liten skara troende är där p-n rasande, 
tjutande folkhop, farande efter edra lif. 

Hafva vi då åtagit oss en omöjlig uppg'ift? 
J a! Att rycka denna världen och till och med endast 
Kina ur satans klor, det är, kan man nästan säga, 
den enda omöjliga uppgiften här i världen. Vi 
kunna snabbt fara genom borg och öfver !lela konti
nenter, vi kunna medel st den elektriska 

b
o-nistan 

tala under och tvärs öfver världshafvet, vi kunna 
unders~ka materien hos stjärnor, så aflägsna, att 
deras lJUS behöft ett tusen år att nå oss. 

1\len vi stå hjälplösa inför ett enda folk, ja, en 
enda själ, som icke vill mottaga Guds rike. Kine
serna bruka säga: ») Sanningen öfvervinner det onda ») . 
- lV1en huru förhåller det sig i verkligheten? Det 
är nu mera än 2,000 år, sedan Kinas store vise 
upptr~d?e , och hans läror förkunnas dagligen af 
en mllhon lärare för 10 millioner lärjun g-ar. Har 
sanningen. segrat? S~nningen ensam seg~1.r aldrig, 
den kan 1cke öfvervlI1na en värld, som har tao-its 
i besittning af det onda. Om än dess konungsTIga 
gestalt och änglalika utseende vinna människors 
beundran, så innebära dock dess sträno-a kraf på 
sedlig'het, rättfärdighet och renhet ett k~rs. Satan 
h~r icke vi.kit tillbaka, och ej heller har syndens 
g1ft borttag1ts ur världen. Vi hafva blifvit ställda 
inför denna våldsamma omstörtning, på det att den 
lärdomen må brännas in i .,,-ärt inre, att mörkrets 
~akter .ännu behålla en fast ställning gent emot 
ljusets nke. Rvad annat kunna vi då vänta att se 
skrifvet på e \'angelii budbärares ;;(nsiktcn ~in sorg 

" (Fritt öf':ersatt efter Rev. Ch. Goodrich 's föredrag i Shanghai 
',f O: v. F. ' 

och förtviflan? Så klagade och sörjde lärjungarna, 
när Jesus dog' pil. korset och lades i arafvenb . , 

sägande: »Vi hoppades, att han var den, som skulle 
förlossa Israel:>. 

2:0. Det är en annan lärdom, som jag' tror 
har blifvit inristad på vära hjärtan med ~törre kraft 
än någonsin , nämligen den, aU Guds nke 'lJISSer
ligen skall t rzit1llfera. 

Detta rike kan icke bifva. Andra riken hafva 
sina tidehvarf, de uppstå, blomstra, aftaga och för
svinna, men detta rike består och best&r evinner
ligen. Hvarifrå n skulle väl himmelska syner kunna 
skådas, om icke från den ödsliga klippa, där J 0

hannes tillbragte sin fång·enskapstid. I-I var annor
städes skulle han kunnat höra elen sängen: )) V ärldens 
rike har blifvit vår Herres och hans smordes, och 
han skall regera i evigheters evighet». Se Paulus 
där i hans dystra fängelse och hör, huru han, upp
fylld af ädelt hopp och af fröjd, sjunger lofsånger för 
församlingen. H vilken plats, säger du, för sådana 
skrifter som Efeser- och Filipperbrefven att författas 
på . Jag tror, att aposteln aldrig hade kunnat skrifva 
sadana bref förutan den spänning och de stormar, som 
uppfyllde hans lif. Kär skulle Esaias hafva skrif
vit sina profetior om Israels kommande härliahet 
om icke i en tid af andlig död och religiösa 

b 

för~ 
följelser? De tider, då martyrer krönas, äro de tider, 
då profeter födas. 

F ör mer än 30 år sedan befann jag mig 
under en rundresa på trakte r, som missionsverksam
~eten då ännu icke berört. J ag begynte min dag
hga färd, då solen ännu endast drömde om den 
kommande dagen, det vetr vinter, och kolsvarta 
moln betäckte himmelen. Genomträno-d af kvlan 
hoppade jag af åkdonet, och, hålla nde ~ig' fast vid 
? etsamma, ~tapplade jag framåt, " il godt jag kunde 
1 en af K1I1as tusenåriga vägfåror. Det var som 
att vandra på hafvets botten. Skulle väl morO'onen 
någonsin komma. Jag visste, att morgonen ~kul1e 
komma. Så mörk och hopplös syntes elå Kinas 
framtid. Skulle jag någonsin se den rosirra morO'on

d ~ d' b br?dna.. en pa ess hlmmE'l) Aldrig var jag mera 
V1SS an då, att en gyllene dag skulle uppgå, och 
under det jag där sträfvade framåt, fick jag i syner 
skåda det Kina, som framdeles skall komma. 

Den dag, elå Pekings belägring börjacle och 
elen första smattrande artillerielden hördes, mötte 
jag d:r 1,,1artin. Han säg' aftärd och medtagen 
ut. Det var en sällsam erfarenhet att efter 50 år 
af ett lif, på det mest uppoffrande sätt utgif\'et för 
Kina, stå mic1t emot tusentals mauser och man
licher-gevär. :\är jag tilltalade honom , rätade dok
torn upp sig' till sin fulla längd och syntes mig lik 
en af de gamla profeterna, då hall sade: ») Detta är 
domsbasunen öfver hedendomen )} . Och detta var 
den ande, som besjälade dem, som då voro inne
slutna inom de utländska legationernas murar. '(id 
morgonbönerna lästes sådana ställen som detta: »Han, 
som bor i himmelen , ler; Herren bespottar dem. 
Jag hah-er insatt min k onnng på Sion, mitt heliga 
berg. » 

Aldrig skall jag förgäta den 14 juni, då under 
hela natten ett ursinnigt tjut ljöd fr ån struparna på 
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tiotusen demoner: Sha, sha, sha, sha (döda, döda, 
döda, döda). Sex dagar därefter voro vi inneslutna 
inom ett område af endast fyra tunnland, och då 
voro boxarne säkra, att de hade oss. 

Hennes kejserlig'a majestät tittade förstulet ut 
fdm det furstliga palatsets fönster med sitt ondske
fulla hufvud, glittrande af juveler, och utropade: 
»Nu hafva vi dem», och furstarna, som anförde 
armekårerna, de visste, att de hade oss. 

Och på samma sätt trodde Jesu fiender, att de 
hade honom i sin makt, då han häng'de på korset. 
Huru jL\blade icke de onda människorna och cljäf
larna: Nu hafva vi honom. Kom ned från korset! 

i\'len h lIrll kom det sig, att vi icke sörjde cch 
bittert skriade. Huru kom det sig, att vi sjöngo 
segersånger och fröjdades öfver Kinas kommande 
uppståndelse - om den än komme att ske öfver 
vårt stoft. Tron har stundom sina syner i mörkret. 
O! huru löftets stjärnor då lysa och de stora kon
ställationerna pa löftenas stjärnhimmel strbila och 
tindra; aldrig någonsin skola vi mera tvifla pa. den 
slutliga segern, 

3. Vi hafva fått en annan ny lärdom, näm
ligen den, I17Jad det kostar alt lyfta ett stort foll, 
upp ,tr SY" den. 

Då vi första gången besläto att offra våra lif 
för Kina, tänkte vi, att vi hade gjort en stor upp
offring för Kina. Yar det icke allt vi hade) Och 
en ännu större uppoffring var det för far och mor, 
fastän vi icke vi.%te det. Lyckligtvis hade vi icke 
en profets eller siares öga, hvarmed vi kunde blicka 
in i år, som skulle komma, och se pröfningar, dem 
vi aldrig kunnat ana. Och till råga på allt kom 
nu denna väldiga omstörtning. H vilka själsstrider 
utkämpade yi ej - Gud allena \'et, hvad det kostade 
oss - då vi skulle lämna våra församlingar och vårt 
arbete. Ingenting' af allt, som sedermera följde, 
kunde jämföras därmed. Och så kommo, för oss uppe 
i norr, dessa två månader, då vi voro afstängda 
från den yttre världen och inneslutna i Peking. Om 
jag för en månad sedan eller något mer gaf någon 
det intrycket, att det icke \'ar förenadt med mycket 
lidande att lefva under belägringstillstånd, så låt 
mig skynda att borttaga detta intryck. Det var 
ett verkligt lidande och stundom ett stort sådant; 
jag behöfver ej förklara det i detalj, endast säga, 
att det ej egentligen bestod i fruktan för fiendens 
kulor, jag såg föga af denna fruktan. lI'len jag 
må bekänna, att, d il. jag i mitt hem såg katastrofen 
nalkas, kände jag en förskräcklig men tyst bäfvan 
_. härstammar jag icke från puritanerna - att 
falla i händerna på boxare och soldater. »Lat mig 
icke falla i människors händer», var min bön. Jag 
kände deras obeskrifl.iga grymheter, som äro värre 
än att dö tusen gånger. Men, om det endast gällde 
att blifva skjutna, nåväl, så kunde vi möta det och 
utsattes äfven dagligen för en sådan möjlighet. Vi 
ledo dock på mftnga sätt och särskildt, då våra kära 
eller vitra små barn, som voro oss dyrbarare än 
vårt eget lif, befunno sig i samma plåga sorn vi. 
:Men då nyheterna kommo från Pao,ting--fu och 
sedermera fran Shansi om cle där förö[vade illdåden, 
och slutligen niir underrättelsen kom om denna lilla 

skara, som under dess färd genom provinsen många 
gånger måste utstft dödens fasor, dfl tyckte jag, att 
vi, som voro innestängda i hufvudstaden, knappast 
hade känt något lidande alls. 

För några veckor sedan träffade jag den kära 
Pastor Glover, som hade genomlcfvat alltsammans 
och till sist vakat öfver sin älskade hustru, då dc 
band, som fäste henne vid jorden, brusto och hon 
inträdde genom pärleportarna. Huru gagnlöst vore 
det icke att fråga honom, huru mycket han lidit. 
H vad mig angår, stod jag nästan förstummad in
för honom. 

H vilken skara af martyrer, både af missionärer 
och kinesiska kristna! H vem skö.H skrifva Kinas 
martvrhistoria i detta stora sekels sista år? Världen 
bord~ lära känna denna historia. 

Utom alla andra uppoffringar, vi förut hade 
erfarit, måste nu äfven denna stora förföljelse till
komma, och så haf,'a vi fatt en ny lärdom, be_o 
träffande det pris, som Kinas pånyttfödelse kostar. 
Och vi kunna ej förundra oss häröfver, ty det är 
samma onda värld, som korsfäste Guds Son, och 
som önskade korsfästa honom på nytt. Han allena 
vet, hvad denna världs frälsning kostar. 

4. Vi ltahJa '{J/dare !dIt ll)'a eller djup are lär
domar betri~ffil1ldc Guds fih"s)'1t odt z7zgripalldc l' 

denna '{)(Yr/den oclt z· '{/lEra Id: 
Till och med män, som icke bekänt sig' till 

kristendomen, men hvilka hädanefter visserligen 
borde vara kristna, erhöllo djupa intryck af det 
sätt, hvarpå Guds hand så ofta och så tydligt ut
sträcktes till vår räddning. 

Se, huru marinsoldaterna ankommo strax före 
Jarnvägens upprifvande. Senare ankomst skulle 
sannolikt varit omöjlig. Se, huru en half million 
skålpund hvete ankom till legationsområdet söder
ifrån enclast tre eller fyra dagar före belägringens 
början. Se, huru vi tillåtas föra en liten skara in
födda kristna med oss inom legationen. Hvad 
innebar det väl att hafva inalles omkring fyratusen 
män, kvinnor och barn lnom legationens gränser? 
Endast hvad födan angår, betydde det, att mer än 
två ton lifsmedel dagligen måste från något håll 
anskaffas. - Jag undrar ej på, att vår minister 
länge tvekade inför alla de svårigheter, som mötte 
oss genom de infödda kristnas ankomst. Det var 
Gud, sum ingaf i el:r Morrisons hjärta att säga det 
rätta ordet, och det var Gud, som ingaf i m:r Conger"s 
hjärta att tillåta dem komma. Vi välsigna dem 
båda och vi välsigna Gud framför allt. Det var 
en af hans välsignade skickelser, som åstadkom på 
en gång deras och vär räddning. 

Och säg mig, hvad var det väl, som, dit. vi 
alla tydligen voro dömda till underg'&ng genom 
Honlin-Akademiens brand, åstadkom denna under
bara vindförändring. H vad var det, som gaf oss 
sådan fullkomlig trygghet, omgifna, som vi voro, på 
alla sidor af en smattrande gevärs- och granateld, 
hviJken fortsatte natt och dag under flera veckor.. 
Huru v'il! man förklara vår goda hälsa under alla 
dessa omständigheter, som dagligen satte den i fara. 
Hvarfor upphörde alltid våra fiender med sin eld, 
just då de begynte träffa sitt mål? H vad höll dem 
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väl tillbaka, att de ieke hvilket ögonblick som 
helst störtade in öfver oss från alla sidor och öfver
väldigade oss. - Jag behöf\'e r icke tillägga mera. 
Vi läsa i berättelsen om forna tider: »J ag har sett 
mitt folks lidande, och jag har stigit ned för att 
frälsa dem» l2 Mos. 3: 7, 8). Gud kom ned för att 
befria oss, och vi förstod o det. Säkert kunna 
många här afhgga ett liknande vittnesbörd. Skola 
vi då någonsin mer t vifla på vår allsmäktige 
väns stänc1iga närvaro hos oss. »J ag är med eder 
alla dagar. » nU detta ord hädanefter för oss vara 
en källa till ständig tröst, glädje och hänförelse! 

(1-OItS.) 

\lägef\ oppef\ till Shaf\si. 

Sedan ...'-\ugustinllmret af Sinims Land utkom 
hafva i allo goda underrättelser ingått från Kjna. 

Vi hafva emot tagit ett bref från broder H. 
Tjä(~ er, dateradt Pabting-fu den 24 juni, af följande 
innehåll : 

il/h I-:loste har ttllskl'lfVzC någ-ra Sha17.sz'-JJllSSz'O
närer att gära sl,f l- ordm'lIg att kOJJlllla hd ut, så 
snart de fått hans brif. I-Ian Ilar /örcslagz't mig att 
skrijva detsamma t i ll kommtftiell l- Stockholm. I-ian 
föreslår, att 2 å J bröder, som /lter7mnm't g od IlIilsa 
och hafoa attlag för banbrytande zlerksamh r::t på 
('gell hand, kol/tma ut llU l- hiJst.» 

:Med anledning af detta meddelande har kom
mitteen beslutat, att bröderna Hahll(?, Blom och 
Stålhammar skola afresa till Kina i början af okt., 
och bedja vi att fel. anförtro dessa bräder åt mis
sionsvännernas innerliga förböner, att Herren måtte 
vara med dem under färden, hjälpa dem i deras 
svåra uppgif( och göra dem skickliga till allt godt 
verk, att själar må räddas ur andlig och timlig nöd. 

* * 

Äfven hafva VI erhållit bref från mr J. Ste
venson och mr J. B. Broumtoll (missionens kassör) i 
Shanghai, ur hvilka följande utdrag må lämnas. 

Mr Stevenson skrifver den lO:de juli beträffande 
vårt missionsfält: 

'Jag tror ej. att några svårigheter skola möta 
för manliga missionärer att återgå till arbetet på 
hösten, och det är möjligt, att äfven systrar skola 
kunna resa upp, men detta senare skola vi blifva 
i stånd att bättre bedöma, då expeditionen till 
Shansi återkommit. » 

-1\1r Broumton skrif\'er den 24 juli: »Det skall 
glädja eder att få veta, det vi i dao- emottag-it tele' b 
gram frän lvIr Hoste, afsändt från Tai-uen-fu den 
15 j,uli, med begäran, att hvad nödhjälpsmedel, som 
funnes för de hungrande, sk ulle sändas genast. Vi 
teleg!:afera följaktligen penningar till Ping-iao samt 
till L'in-ch'eng, hvad som finn es innestående för 
de nödlidande inom Svenska Missionens i Kina 
distrikt. 

Telegrammet säger äfven, att guvernören i 

Shansi begiir, det missionärern a skola återvända 
~ill prO\-insen, så att vi hoppas, det några bröder 
mom ,kort skola kunna resa upp. 

F em eller sex af våra bröder skola afresCi. 
denna vecka till Honan för att vidtaga anordnino-ar 
för arbetets å.terupptagande på de olika statione~na 
inom denna provins. » 

l CIiiJll1 s Jl/illjons för sept. läses följande: 
Såsom det antyddes i Augustinumret, kommer 

ett större antal missionärer att återvända till Kina 
denna höst. '0Jågra nya skola äfven utgå. Somliga 
äro redan på väg, och andra skola inom kort af
resa. Vi glädjas öfver att förhållandena i det inre 
af Kina äro tillräckligt gynnsamma att tillåta ar
betets upptagande på de flesta af våra stationer. 
~i emottaga alltf?rt utan undantag goda under
rattelser om lugn I landet samt om ämbetsmännens 
vär~lighet på a\l~ ~e stationer, där arbetet återupp
tagits af våra miSSIOnärer. :l'len vore än förhållan
dena mindre gynnsamma, än hvad de äro, skulle 
dock Kristi sändebud vara förpliktade att bära sin 
Mästares budskap om lif och frälsning till dessa, 
som ännu intet hört därom. Svårigheter och faror 
utgöra icke tillräckligt hinder för att drag'a sig 
tillbaka från detta Herrens verk. ' 

Vi erinras om ett minnesvärdt vttrande af den 
till rysk minister i Peking nyligen' utnämnde ;\11. 
Lessar. På tal om missionärerna sade ban vid ett 
tillfälle: »En missionär i Kina skulle ingen konsul 
hafva utom J eSllS och ingen nationalitet utom him
melrikets. » Det är i denna ande - vi våga ödmjukt 
hoppas det -- som våra missionärer återvända till 
sitt verk, och som nya arbetare gå åstad på opröf
vade vägar. De gå ut i förtröstan på den lefvande 
Gudens hjälp och beskydd och förlita sig icke på 
köttslig arm. Skola vi icke bedja för dem, att de 
må hafva en djup och ständig förnimmelse af Her
rens närvaro och hjälp? 

från vårt missionsfält. 
Bref frå n e\'i1llgelisten Chang "'

Pastor Tjäder, hälsning! 

I förra brefvct s:l nde jag elen begärda räkningen 
men vet ej, om den kommit fram. Den 25 i 3:e mån . 
reste jag till Ping-yang för att höra efter, hur det 
förhölle sig med de 2,000 trel hungersnödsmedel, som 
kommit frå n Shanghai. Aten-ände till tin-ch'eng för 
att lämna de kri stna den hjälp, jag kunde. Jag ,-ände 
mig ocks1\ till m:\I1cbrinen med begäran om understöd. 
H~n gaf då till Iwar och en af de kristna en teo (ett 
m,Ht ungefär 20 - skåJp i vikt) hirs i månaden. Alla man

:;: Det ta bref, som !l r s tälld t till br Tjridcr, h<11" )of t" J. Steven.
son sändt till br E. F olke, som öf,-crsatt detsamma, att det m?tttc 
blif,"a lillgängligt för missions,"ännerna. 



85 

i 

SlNIjJI{SLAND. 
-. ~""""""""""""V _ ",_-"""""""",,,,- , "" ."""""'"V"'~"'_"' '''''''''''~- ''''''''''''''''-''J''I..'' ..... " ~ ~ ... ,,-~ ......... .....,.............~......,..,.,..~ .......___ _ __ ,...,,,. _ __.-.;~~~_~~~ 


darinerna behandla de kristna \·ä l. Gll\'ernören har 
strängeligen befallt alla ämbetsmän i distrikten att oför
dröjligen afgöra alla missionsangelägenheter, ersätta alla 
de kristnas fö rlu ster i penningar eller egendom och lå ta 
reparera förstö rda byggnader. Omkostnaderna därför 
skulle kräfnls af boxarnes :mhängare. Han har \'idare 
utgi fvit en förordning i 18 paragrafer till ledning för 
manchrinerna \' id afgörandet af missionsärenden . 

Den 2 i 4 :e mån. föll 1 fots l"egn i Honan, Shansi 
och Shensi. Vårsäden kunde därför sås. Ris och hvete 
hafva redan b0rjat falla i pri s och komma nog att blifva 
ännu billigare. Hungersnöden synes därför mindre hotande. 
Vi få dock se, huru srort regnf:1Jl vi fä i 6:te och 7 :de 
män. I heJa trakten omkring Tai-yuen och Ping-yang 
hafn. inga kristna dött af hunger, ty mandarinerna haf\'a 
visat dem medlidande i deras stora nöu och gifvit dem 
2 teo hirs per person i månaden. I .' in-ch'eng-distrik
tet hafva de fått hälften så mycket. Detta är en stor 
nåd af Gud. Han har rört iinkekejsarinnans hjiirta, så 
att hon utfärdat flera edikt till de kristnas fönn j n. 

Bed alla missionärerna, att de ofördröjligen kom
ma tillbaka till Shansi och se tilJ missionens ange
lägenheter. Detta är ett utmiirkt tillfälle. sIan kan 
fritt framlägga för gllvernören missionens sak. Ingen 
hämndkänsla bör nu intaga oss. Nu hafva vi de bästa 
utsikter att med framgång arbeta på undanröjandet af 
fiendskapen mot missionen och att för framtiden före
komma upprepandet af detta sorgliga morddrama. Nu 
i"if tiden att utföra detta. För egen del anser jag föl
jande bestämmelser böra göras: 

I :0. Att alla ämbetsmän fritagas fdn förpliktelsen 
att offra till n fgudarne. 

2 :0 . Att förbud utfärdas mot spelande af teater i 
afgudatemplen. 

3:0. _-\tt studerande ej tvingas att tillbedja Con
fu cius. 

Ch'iao och Hsii passerade Uin-ch'eng den 17 i 4:e 
mån. på väg till P'ing-yang-fu . De medförde bref från 
eder, h\"<1I"af jag ser, att I alla beli.nnen eder väl. Jag 
tackar Glid, att , ehuru I måsten vistas i söder, edra 
hjärtan dock äro hos oss i norr. 'aren ej oroliga för 
oss. Jag skall se till, att tIe kristna ej behöfva förgås 
af hunger. Jag hoppas, att I hi ll en ut att bedja myc
ket för Shansi. 

I Honan har skörden varit klen . Vårsäden är sildd. 
De kristna där lida dock ej af svår nöd. ' Tar ej orolig 
för dem . Jag sände Nan dit, och han fann dem :-Illa i 
frid . Ryktesvis har jag hört, att de skulle yisat kall
sinnighet i tron. 

I Yong-ho hade mandarinens tjänare utpressat 113 
tusen kash (4 kash = I öre) af de troende. Den 10 

i 3:e m1\n. anmälde jag saken hos intendenten . Han 
sände genast befallning dit, att penningarne skulle åter
ställas. 

I byn Ku här i An-i-distriktet slogo boxarne sönder 
allt husgeråd, tillhörigt Iao-Tien-kuan. Byns inYånare 
haf\'a ersatt det med 30 trel. Boxarue kommo också 
till l;ang-fu's by, diir de angrepo människor och stulo 
hästar. l ang sökte de efter för att döda honom. Han 
hade dock just fl ytt till Si-an och undkom sälunda. Nu 
har mandarinen pålag[ boxarnes anhängare en plikt af 
24 trel, som han bmnat 1:ang. lao har också få tt af 
mandarinen 2 o trel. I hela U in-ch'eng-distriktet hafva 

mandarinerna frivilligt ordnat dessa angeliigenheter. 
Unn-cb'Lian är ingenting gjordt ännu. Jag är alltför myc
ket upptagen och hinner ej med att sköta allt, som 
nödigt \·ore. 

Den 9 i 2 :dra mån. lämnade vär gll\'ernör Si-an 
och ankom till Tai-Yllen den 29. Så snart han anbndt, 
lät han omkullstöna och begrafva i jorden det stenmonu
ment, som staden upprest till ära för Yu'-hsien, därför 
att han låt it bränna missionsstationerna och mörda mis
sionärerna. H an lät också fängsla de mandariner i p ro
vinsen, inom hvilkas områden miss ionärer mördats. Flera 
räddade sig dock genom flykten. Ett antal a f 14 grepos 
och fördes till Tai-Yllen. Pastor Kii i Taning reste 
spetsen för 30 medlemmar af församlingen där till Tai
yuen och bådo om nåd för sin ämbetsman. 

I Ho-tsin hafva u och Chang (mr Connells mördare) 
tagit lifvet af sig i fängels et. Sex andra mördare äro 
iinnu i fängsligt förvar där. 

Frågan om skadeersättning åt de lidande i Ping
yang är nog så svårlöst, att den ej hinner afgöras före 
årets slut. Generalen och prefekten i Ping-yang ut
färdade ul1tl er 6:te män. i fjol kungörelser, h\'ari de 
talade emot missionen. Domaren diir dödade två kristna 
med egen hand och Lit piska många. Låt detta bliha 
kändt. Den 6 i 4:de mdn. i [ir mottog generalen med 
stor ståt en katolsk biskop, som kom från Honan yid 
gränsen. Till Tai-Yllen hafva td, btolska biskopar an
ländt och blihit mottagna på ett mycket hedrande sätt. 
De förenade kinesiska armeerna äro nu drifna ur Shansi. 
Gm'ernöreo arbetar ifrigt på att ordna de skilda mis
sionernas angelägenheter i afvaktan på att de olika län
dernas missionärer skola ankomma. Katolikerna haf\·a 
lanat 100 tusen trel af guvernören och utdelat till sina 
anhängare. Allnu haf\'a vi ingen protestantisk missionär, 
som här kan föra vår talan. 

Den 16 i 4:de mån. föll ater ett stort regn. Hungers
nöden tonle därför snart \'ara öfver. Ej mera nu. Vi få 
vidare samtala om saken, då vi träffas. H erren gifve 
h\'arje missionssiillskap n1\d att nu gå fram at med nit 
och upptaga missionsarbetet. 

Eder ringe broder 
Challg CM-halg. 

* * 
Bref från T'ong-cheo-fu. 

Från dra medhjiilpare Sh"ih T'su-t'ang och Kii 
Iong-ngan, som vakta huset i T'ong-cheo-fu , har bref 
anländt, nr hvilket följande utdrag göres: 

»Till dra vördade lärare herr och fru Berg! 

Herren bevare eder i frid. Alltsedan ni lämnade 
oss, hafva \'i varit bedröf\'atle, och vi tänka beständigt 
på eder. Vi åstunda ifrigt att [;1 återse eder och bedja 
utan återvändo, att ni mitte blifva be\·arade i frid. 

Vi längta sa mycket efter \'år innerligt älskade 
pastor och efter frun och dra små \'änner Ngan-våi 
och T'ai-p'ing (Henrik och Waldemar). Måtte Herren 
göra eder mycket lyckliga! 

Vi bedja eder ock \'ara goda och mycket bedja för 
Shansi. Hungersnöden är förfiirligt stor, och sedan ni 
reste, har det ej regnat. :\'ftinniskor i massor dö af 
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hunger, och ansiktsfärgen på de knlrlef\,'ande är gul. 
Om ej regn faller i den fjärde eller femte månaden , 
kanske \·i aldrig mer få 5.terse hvarandra. H vetet är I1ll 
uppe i r 2 il r 3 t<els pr tunna, och vi haf\'a det mycket 
svårt att kunna lifnära oss. En hel mängd vilda rykten 
äro i omlopp. Herre Jesus, förbarma dig öf\'er oss 
synclare l Berljen, att frid snart må härska i Kina! » - -

Aml/. Missionär Hagqvist meddelar, att han upp
sändt ungefär 300 t<els till de kristna i Han, ch 'eng, 
T'ong-cheo-fu och Ueinan, och att missionär Tjäder med
förde en större summa. Ofvanstilencle bre f voro skrifna, 
innan hjälp hunnit anlända. Missionsvänuerna tOrde 
emellertid bemärka, att dera s g1\f\'or varit v~il an\'ällda, 
och må \'i bedja , att de må lindra nöden och af\'ärja 
hungersnöden för rn1\nga! 

Bref från Fredrika Hallin. 
(Forts. fr. föreg. n:r,) 

Våra tre \'änner Ii'sii-clw1/g-lao, Ch' iao och Ting-Hen, 
som lämnade oss i början af april, haf\'a nu, enligt tele
gram för några dagar sedan, ankommit till SI/ansi. .fIsii 
är en br broder i Herren, bnd i hela distriktet söder 
om Tat-jim-JIt. Genom Guds nåd skall han bli till stor 
hjälp för de kristna där uppe. 

En dag \'ar jag utom staden till en bro , som kallas 
Fem-taks-bron (U-tillg-k'iao). Där bred\'id står ett gan
ska stort rem pel och en märk värdig grafvård öfver en 
buddhistpräst. Det ~ir icke lång \'äg mellan buddhist
templen. De flesta äro stora, ståtliga hus med träclplan
teringar omkring. Om kejsar Kuallg I/sii hade få tt ge
nomföra sina reformplaner 1898, hade kanske många af 
dessa tempel varit förvandlade till allmänna skolor eller 
ännu bättre till predikolokaler för evangelium, Det fröj
dar ens hjärta att tänka fram åt mot den tid, dä hela 
jorllen och äf\'en Kina skall \'arc\a 0f\'ertäck t af Herrens 
kunskap, såsom vatmet täcker hafvets botten. Härliga 
framtidshopp l Vi mil. glädjas att fa \'a1'a med nu och 
så den ädla säden. Herren har sagt, att, när skörJe
tiden kommer, skola. både den, som sår, och den, som 
skördar, tillsammans gläc\jas. 

Jag vill afslnta breh'et med några ord, som yttrades 
af mr erofts \'id tacksägelsemöter den 25 maj p~l afto
nen, missionens Cc. L M:s) allmänna böndag. 

),Kina är allaredan vunnet för Kristus. Förstlings
frukten är inbärgad. Enlllgelium passar för kineserna. 
'De öfvervunno honom för lammets blod~ skull och för 
deras "irtnesuörds ords skllll, och de hafHl icke älskat 
sitt Iif allt intill döden. ' De haf\',1 gif\'it sina Iif för 
sin Mästare och äro nu förenade med den saliga skaran 
af h'os"ittnen, som gått förut. Vi, som äro lämnade 
kvar, hvad haf\'a vi att göra: I tro och lydnad skola 
"i gå och taga in landet, som ligger framför oss, 
»Hvarje plats hvarnppå edert fotblad träder, vill jag 
gifva eder. » 

Guds \'älsignelse och ett hjärtligt tack till alla dem, 
som med förböner och gåfvor understödja oss. 

Blott en liten tid, och så kommer han , som skall 
komma . 

L A iV D. 

Expeditionen till Sl\ansi. 
Pastor Timot. Richard I Shanghai, tillhörande 

engelska baptistmissionen och ledare för "Sällskapet 
för spridande af allmän och kristlig kunskap bland 
kineserna», har, som bekant, förenat sig med det säll
skap missionärer, (bland hvilka broder Tjäder är en), 
som rest upp till pro\'insen Shansi för att under
söka fÖrh J llandena. I första instansen var han inbjuden 
af gm'ernören i Shansi att komma dit för [lIt ordna 
med församlingsförhållanclena. Därpå inbjöd Li Hong
chang honom att först komma till Peking. Anbnd dit 
r Ci dde Sir Robert Hast (chef för det kines iska tlJlh'erket) 
honom på det bestämdas te a tt icke resa, emedan \'ägarne 
voro alit utom trygga. Följaktligen underhandlade han 
med Li Hong-chang och inlämnade till honom ett me
morandum, upptagande sju punkter. 

Dess:1 bestämmelser äro ett uttryck af alla dc mis
sionss~'iIIskaps tankar, som arbeta i provinsen, och, ehuru 
hufnldtanken går ut p[i att beskydda de kristna, sträf\'ar 
man dock ytterst pa .:l tt skaffa frid åt hela provinsen, 
Då Li Hong-ch.:lng genomläst handling.:lrna, blef han an
gen~imt öf\'erraskacl öfver de mattfulla anspritken och 
den \'tinskapliga tonen i det hela. Kågot dylikt sade 
han sig aldrig förut hafva be\'ittnat. Texten lyder som 
följer: 

»Under den tiel .:l f IO år, från det andra till det 
I 2 :te af Kuang-Hsiis regerings.lr, som jag bodde i pro
\'insen Shansi, rönte jag endast \'änlighet från såväl äm
betsmän som folket i allmiinhet. Det var chrför en stor 
öf\'erraskning, då förlidet år s!lviil infödda kristna som 
lItländingaI' mörclacles till ett :1.n tal af flera tusen. 

I sanning en of0rutsedd och högst märhärdig för
ändring! De utländska sändebuden hafql alla redan 
träffat öfverenskommelse med kinesi.ska regeringen rörande 
det straff, som bör tillmätas å t dem, som föröf\'at 
morden pil utländingarne. Detta ämne behöfver jag så
ledes icke syssels~itta mig med. Det återstlr endasr att 
\'idtaga &tgärder med anledning af de protestantiska 
kristna, som mördats . Efter moget M\'er\'ägancle hafva 
vi enats om följ:1.nde sju punkter. 

r. Ant.:llet af mörebre i de olika distrikten är 
mycket stort, och enligt lag skulle de alla afrättas. 

Men jag vet, att de stodo under ämbetsmännens 
ledning, och äfven att de \'oro vilseledda af boxarne. 
Det vore cHirför hårdr att fordra, det · alla skola straffas. 

Därför fordrar jag blott, att en ringleclare i hvarje 
distrikt strafias. som en \'arning för de öfriga. Om 
gu\'ernören i Shansi anstränger sig till der yrtersta för 
alt fil. dessa män till att ilngra sina brott, sa äro de 
kristna församlingarne villiga :ttt visa skoll5amhet mot 
brottslingarne. 

II. Ehuru vi ej fordra dödsstraff för den öfriga 
delen af befolkningen, som deltog i mörclanclet af de 
kristna, skola de icke inbilla sig, att de äro fria från 
skuld och ansvar. De måste ersätta de kristna deras 
förluster och se till, att änkorna och de föräldralösa 
blif\'a försörjda. 

III. Hela provinsen Shansi skall betala en plikt af 
5°°,000 r:els, af h\'ilka 50 , 000 txls skola utbetalas h\'arje 
år under loppet af IO år. 
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Dessa penningar skola dock icke tillfalb 11\'arken 
utbndingar eller de kristne, De skola helt och hållet 
;lm'ändas till att upprätta skolor, i lwilka barnen till 
'hansis tt ml>etsmttn, liirare, industriidkare och jordbrukare 

må kunna inhämta lJyttiga kunskaper och på så sätt 
ullfl\'ika att i framtiden blifva förd" bakom ljuset, S 1.,:01 all s 
afiärer skola lwndhafvas af en utländing och en infödd 
lärare, 

lY, Sten monument, innehållande en sanningsenlig 
beskrifning på boxarnes grymheter, skola uppsättas på 
hvarje plats, dttr kristna dödats, 

V. Utaf de fem protestnntiska missionssällskap, 
som arbetnde i Shansi, haha flera missionärer dödnts, 
andra Rter\'iinclt till sina hemland. D<i de öf\'erlefvancle 
sih'äl som nya missionärer åter\'ända till Sh:lIlsi, tillkom
mer det iimbetsmällnen sii\'iil som folket att emottaga 
dem p,'\ det artigaste och bedja om ursäkt för det skedda, 

Yl. För att förekomma åternpprepandet af orolig
heter förstäncligas de kinesiska ämbetsmännen att be
handla kris tna och icke kristna lika, men om nftgon af 
dem skulle bryta mot lagen, Ut då lika straff tillmätas 
dem. Om någon af de kristna befinnes innehaf\'a er
forderliga meriter, bör han anmiilas till erhållande af en 
äm betsbefattning på samma siitt som en icke om\'änd. 

YU, Sedan dessa best:illlmelser blif\'it utförda, skall 
en lista uppriittas på upprorsmakarnes namn. Om de 
icke ångra sig, utan fortfarande förfölja församlingarne, 
skola de snafi:;s enligt lag och utan hopp om att kunna 
erhålla förl!i.telse, 

Om skeppsbrottet mellan Shanghai 
och Hongkong. 

Af Emilia Salldberg, 
F ör Sinims Land! 

Vi lämnade Shanghai natten till den z4 april med 
den stora och nya engelska ångaren »Sobraon >l men hane 
endast gått omkring 24 timmar ut I il. hafvet, då vi stötte 
på klippor. 

Jag \'äcktes af ett par underlig:t s tö tar, som läro 
mig ana, h\'lrd som \'ar å färde. Innan jag hann ropa 
på de td, engelska systrarna miss Fishe och mrs Charman, 
mina hyttkamrater, kom d,r uppasserska inrusande och 
tog ned de korkbälten, h\'ilka \-arit uppbgda i taket 
och kastade en till oss bl'ar i våra bäddar med tilbägelsen: 
»Tagen på eder dessa och kommen genast upp på cbcb, 
sa rusade hon från den ena hytten till elen a!ldra och 
väckte alla, Det dröjde icke många minuter, förrän vi 
alla, mellan t\'å il. tre hundra personer,' \'01'0 samlade på 
däck, och sil fort lifräddningsb!'ttarne hunnit släppas ned, 
ljöd kommandot: »Ladies and children!" K \'innor och barlll 

Kvinnor och Garn blef\'o således först hjälpta ned 
för stegen, den ena efter den andra med sina smil. »skatier:> 

sina armar, och blttarne fylldes, sedan de manliga 
passagerarne äf\-en fått komma ned, 

Skeppet It1g nu nästan pi sidan, och rl.1an sade, att 
vattnet recbll stod r 2 fot djupt inuti fart~'get, 

L A iV D, 

Lyckligtvis voro \-i ej ännu så manga passagerare, 
emeda_n \-i icke passerat Hongkong 

Det blåste duktigt och var dessutom tjocka, så att 
vi h\'arken kunde eller Yi\gac\e ro at något hå ll, så Iiinge 
det \'ar märkt utan maste hålla oss omkring vr:1ket. Meel 
glädje hälsrIdes daggryningen, men, o, hvilken syn! Där. 
låg nu elen stFitlige ;,-SobraOlH nästan på sidan med fören 
fast på en klippspets, eller riittare emellan td. sådana, 
Af trti.\'irket hade en del fastnat på klippan, och plåt
beläggningen var uppbruten , SZl att man kunde se in 
längs hela skeppet, Att detta icke genast sjönk, berodde 
dä rp§, att det till en rlel ko iumit upp pil. klippan, Om 
det kommit endast ett par fot å t sidan, sa hade ingen 
enda kunnat räddas, utan \'i hade alla inom ett par ögon
blick sjunkit i djupet, 

Vi \'01'0 nu ro engelsk:r mil ifrån vår rätta kurs 
in Er t Fu-cheo-kusten, och det är ofattligt, huru vi, på en 
halftimmes tid, kunnat komma sa långt ur kursen, ty 
icke \'nr det stonn ; tjocka var det \'isserligen, dock icke 
sa svilr som mänga ginger sednn, 

Det troddes, att \'i hade omkr. 40 eng. mil till 
Fu-cheo, och så togo de en af ba tarna för att ro dit och 
telegrafera till Shanghrli efter hjälp, 

Det \',l\' underligt att se hvarandra nu, så helt olika 
från dagen förut. De damer, som då voro s1\ utstyrda, 
hade nu ej heller haft tid att göra sin toalett, och hvad 
dräkten beträffar, \',l!' det ju godt, att yi fått ett plagg 
af något slag IXl oss, 

i\[.\nga ansikten \'01'0 ocks!l nästan oigenkännliga, 
och de , som föregående dag skämtade med döden och 
allt heligt, i)'cktes nu ej finna behag i (rinken på att elen 
\',1l' sil. nära, 

Kaptenen och besättningen , som ännu \-oro ]).1 
skeppet, ropade åt oss, att de trodde, att \'i kunde gorlt 
komma upp för ett par minuter och fil oss litet mat, 
som mr till hands, 

Vi gjorde 58. , och under tiden letade n:lgra sig ned 
rill sina hytter efter sina penningar och litet mera kläder, 

I största hast stego Yi ned igen, men nu utb)'tte \-i 
räddningsbåtarna mot kinesiska fiskarebatar , S0111 kommit 
omkring oss från närgränsande öar. 

Vi önskade nu, att dessa skulle sätta oss i land 
någonstädes, och det lof\'ade de , De började sålunda 
1'0 åt de t håll, som troddes \'ara närmaste vägen till 
någon plats, där yi kunde landa. ,'inden \'ar dock emot 
oss och gjorde det omöjligt att komma till land, trots 
de största rlnsträngningar, Hvn<! som i detalj tilldrog 
sIg under dessn timma r, vnr jclg oförmögen att iakttaga 

märkte endast, huru de sjösjuka lågo om lwarandra 
på de tre sammankopplade bitarna uncler det \'attnet 
yrde öf\'er knnterna, Till slut förklarade kineserna, att 
de ej kunde sätta oss i bnd och vände så om med oss 
till skeppet, där besättningen ännu höll på med att taga 
upp gods och reseffekter, Att skeppet yar ohjälpligt för
loradt insågs lätt, men man trodde det dock sitta så fast 
pil.. klippan, att ingenting utom st,trk storm kunde lös
göra det, Det var nu "id middagstiden, och \'i gingo 
ännu en gång upp och fingo oss n?tgot till mat af det 
som f:1nn s k\'ar sedan dagen förut, h\'arefter yi sade 
rlllt fan-tt!. 

Det kändes så underligt att stiga ned igen, yi visste 
ju ej, h\'art yi skalle taga \'[!gen , Ömmande kändes det 
äfyen för alla dessa, som ännu ej kunde få lämna skeppei. 

i 
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Pil min väg ned igen såg jag uppasserskan, som 
väckt oss under natten, och på min fr åga, om hon icke 
skulle följa med oss, svarade hon: »Nej, jag ska ll sjunka 
med vraket». ».Är ni (hl beredd~» friigade jag. »Ja, jag 
är fullkomligt beredd", \'ar svaret. Detta blott ett ex
empel på huru förhärdade många vara, andra vara dock 
förskräckta och förtviftac!e. 

Vinden hade nu lagt sig nilgot, och det beslöts, att 
vi skulle ro till en liten Ö, där niigOD varit under tiden 
och utsett en plats åt oss. :Medförande ett tält och litet 
mat började vi ro åt det hållet, och fram på e. m. komma 
vi dit. Sålunda vara vi nu räddade för ögonblickef, 
men visste icke, om någon skulle komma och förlossa 
oss från denna ö eller ej. 

(Forts.) 

UtgåeT\de mISSIOi\arer. 

Pli alll1at ställe i tidningen (se sid. 84) haf\'a vi 
meddelat, att missionärerna A. Hahne, C. Blom och 
G. A. Stålhammar skola återvända till Kina i början 
af okt. Som det ej lyckats att erhålla plats för dem 
på samma bil t, måste de resa med o!ika lägenheter. 
Hahne med familj kommer att resa med ångaren Bayern, 
som afgår fr ån Genua den I okt., och Blom och St8J
hammar med ångaren Stuttgart, som' går 14 dagar 
senare. 

* 

Fröken S. Bengtsson, som vistats omkring ett år i 
Amerika, (br hon vunnit många vänner, företager resan 
till Kina den I okt. med båt fd.n Seattle. I sitt sällskap 
har hon flere missionärer, som tillhöra den amerikanska 
grenen af C. L M. 

* 

Fröken lv/aria Harms skall äf\'en utgå i höst, men 
dagen för hennes afresa är ännu ej bestämd. 

Bedjen nu, käre missionsvänner, för alla dessa 
syskon. Es. :J:J' 12, 13 · 

Obs.! Vi bedja att fil fästa uppmärksamhet på 
det sakerna till julIådan (se föreg. n:r) skola \'ara Ill 

lämnade smast den 20 Sept I annat fall hinna de ej 
med. 

Redovisning 
för influtna 	medel till "Svenska Missionen Kina" 

under Augusti månad 1901. 

N:o Kr. Ö. 
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Med varmt tack till hvarje gifvare. 

"Sf'. , jag Ilar 1/'ifi..,1I tJifo'r dtg en upplåten dc)'!'r, 
kiJz!ken tJlgC1Z skall ttllsluta. » 


