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1/ Lid äfven du 
för evangelium efter Guds kraft:>. 

2 Tim. I: 8. 
Af 

Jane af Sandeberg. 

Då Paulus skref detta bref, satt han fängslad i 
Rom. Kort förut hade han varit inkallad till sitt 
första försvar inför kejsaren och därvid fått erfara, 
att lärjungen icke är öfver sin Mästare. Om Herren 
Jesus står det nämligen, att i hans lidandes stund 
»öfvergåfvo honom alla och flydde». Sä gick det 
ock för Paulus. »Vid mitt första försvar» , säger 
han, »var ingen med mig, utan alla öfvergåfvo mig». 
Men i sin Mästares sinne kunde han tillägga : »Mä 
det icke tillräknas dem! » 2 Tim. 4: 16. Han var 
allena men dock icke allena, ty »Herren stod ho
nom bi och styrkte honom ». 

Ku, då denne Herrens gamle kämpe känner, 
att slutet nalkas, att han har fullbordat loppet, och 
att tiden för hans uppbrott »är inne» (4: 6,7), skrif
ver han ett förmaningsbref till sin son Timoteus 
och säger bland annat: »Lid äfven du för evan
gelium efter Guds kraft ». Dessa ord kommo så
ledes från en man med lifvet bakom sig och döden 
för ögonen; de äro icke foster af en uppflammande 
känsla utan utgöra hans fasta, djupa öfvertygelse. 
Han är bunden - de skramlande kedjorna påminna 
honom ständigt om detta - ~men Guds ord », utropar 
han jublande, »är icke bundet» (2: 9). Han skall 
dö, men Guds evangelium är kvar i världen, detta 
~v~ngelium , för hvilket han arbetat, kämpat och 
lidit ondt ända till bojor. Det är detta arbete, denna 
kamp och detta lidande, som han vill, att Timoteus 
skall dela. De hade förut sida vid sida tjänat i 
evangelium. Märker han möjligen nu hos Timoteus 
någon rädsla för det lidande, som följde med denna 
kamp, eller fruktar han, att hans unge medkämpes 
mod skall svikta vid åsynen af det slut, han skulle 
få? Det är troligt, att så är, ty' genom hela detta 
hans sista bref går som en röd tråd denna förma
ning att lida och uthärda för evangelium. I: 8; 
2: 3, 9, 10, I 2; 3: I I, I 2; 4: 5. 

Evangelium 

är i djupaste mening', hvad Paulus på ett annat ställe 
kallar det, Guds c71ang ehulIl, ty dess ljuflighets 
ström har sin upprinnelse i Guds hjärta, i det» Gud 
älskade världen ,> och ~Fadern sände sin Son" , men 
d et är äfven J esu ZCnstz' cZ1angchu 11Z och detta ej 
e~dast därför, att !tan är evangeiii kärna och 
stjärna, dess A och 0, utan ock emedan det är han, 
som vunnit det och gifvit det åt oss. - Några per
soner. besökte e~ gång ~n katedral och begåfvo sig 
upp I tornet Vid den tid, då klockrin<Taren skulle 
ringa på det där uppsatta klockspelet. "'Aldrig hade 
de anat, att den ljufliga musik, som de dagligen 
brukade höra, kunde kräfva ett sådant arbete. De 
sågo den starke mannen arbeta, tills hans hän
der blefvo blå af ansträngningen, tills hvarj e mus

kel spändes och hvarje åder svällde, Då någon 
i sällskapet beklagade honom för hans arbete och 
möda, . svarade han: "Hvad gör det, om blott folket 
därnere fär höra de sköna tonerna »? Du, som dag
ligen får höra det ljufliga budskapet om förlåtelse 
och frälsning, tänker du äfven på det pris, för hvilket 
denna frälsning vanns, på hans själs arbete, som 
under kamp, blod och tårar vardt lydia' intill döden, 
ja, intill korsets död ? Han bar var"'synd, på det 
att vi skulle få evangelium, på det att ut öfver 
världens nöd, strid och synd skulle ljuda tonerna 
af ett gladt budskap. 

När Herren Jesus lämnade världen, anförtrodde 
han evangelium åt de sina. »Gän ut », säger han, 
»och prediken evangelium » I I denna mening är 
d:t, som Paulus i detta bref säger: »711zit n 'ange
In tJlt » (2: 8). Detsamma kan i ödmjukhet hvarje 
Jesu lärjunge säga. :Men hvar och en, som för 
e~en del moltagzi evangelium, är ock skyldig att 
g z/va evangelium. Millioner själar - mer än halfva 
människosläktet - ligga ännu, som det heter i vår 
kyrkobön, »fångna i blindhetens och dödens mörker». 
»Ljus och lif" kunna uppgå för dem endast "O'enom 

. '" evange1lum,>. Vi. som äga frälsningens kunskap, 
äro skyldiga världen evangelium. Missionen är 
blott ett medel. hvarigenom vi kunna betala var 
skuld. 0 , att vi kän de den ! Med tanke på, huru 
litet vi gjort för världens frälsning. borde vi ur 
våra hjärtans djup bedja: »Förlåt oss våra skul
der»! Paulus kände sin skuld. »Jag står i skuld», 
skrifver han till romarne, »därför är jag redo
bogen att predika evangelium ". Ve oss, om vi 
veckla in detta pund, som .. 'uz' alla äga, och ej 
bruka det för Herren! -- An en g äng vill jag' 
säga: Tag emot, att du må kunna gifva! Alldeles 
som i det kroppsliga lifvet det går en ström MI 
hjärtat och en dd1'~/1'{f1t, och den ena strömmens 
styrka bestämmer den andras, så är det ock i det 
andliga .lifvet; de, som mottaga mycket från Gud, 
kunna glfva mycket åt människor. 

Världen beltöfiJe1' cvaJtg'dtZl11t , liksom den sjuke 
behöfver hälsa, den blinde syn, den fångne frihet. 
Vill du vara med och gifva världen detta, så vet, att 
det är tre sätt, hvarpå du kan deltaga i detta ar
bete. Du kan gifva världen evano'elium <Tenom 
att beef/a, arbeta och lt'da för denna ~ak. '" 

Böncn är den drifvande kraften i missions
arbetet, och kraften är så liten, e'medan bönen är 
så ringa. Eller hur är det med dig som läser dessa 
rader, är du en uthållig, trägen b~djare) Måste du 
icke i stället med blygsel bekänna. att du beder så 
litet, så lamt, att du inlägger så litet af ditt hjärtas 
kärlek och varma intresse i dina böner för missio
nen? Huru kan du så synda mot Herren, att du 
ej beder för hans rike, hans ära, hans sändebud, 
hans dyrköpta själar? Må Herren lösa dig ur ditt 
sj.älfvisk~ lif, ja, äfven ur ditt själfviska bönelif, 
Vidga ditt ?järta och gifva dig bönesinne, ty ur 
detta bönesmne, ur hjärtebönen, framväxer arbetet 
för Guds rike. Bön drifver till arbete, uppehåller 
under arbete och gifver hvila efter arbete. Bön och 
arbete g'ii hand i hand. Därom sjunger ju också 
en af vård skalder (Viktor Rydberg): 
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:,BCm med ly fta ll iinder är ej nog. 
Landtman, d,\ du ber för jorde ns gröda, 

Bed med handen på din plog, 

D,l viilsiguar bönens kraft din möda,. 


~led den ena handen uppåtlyftad till bön och 
den andra stadigt hvilande på Guds evangeiii plog, 
framå t, du Kristi vittne ! Herren Jesus lärde oss 
ju att bedja skördens Herre om arbetare - vi måste 
då själfva blifva arbetare, Han vill ej hafva lät
tingar ,i sin tjänst. I hans vingård nnns plats för 
alla. Afven i missionsarbetet behöfvas alla gåfvor: 
det helgade förståndet och det varmt kännande 
hjärtat, organisatören alt leda och entusiasten att 
lifva, handen, som skrifver, foten , som går, läpparna, 
som tala, ögat, som ser, örat, som hör. Alla lem
marne i Kristi kropp' behöfvas för detta arbete. 
Vi arbeta på olika sätt men med samma mål. 
Vi arbeta, ty vi vilja vinna själar at Jesus, och 
längtan efter detta drifver oss framåt. Tillåt mig 
berätta, huru H erren en gång gjorde detta lefvande för 
mig! Det var på våren 1900. Jag hade nyss an
ländt till Kina och var dagligen upptagen med att 
studera språket. En dag vara krafterna nedsatta; 
det myckna läsandet var tröttande, och modet höll 
på att sju nka. J ag sköt undan de kinesiska böc
kerna och öppnade böckernas bok, under det att 
mitt hjä rta bad Gud om ett ord , som kunde )stärka 
de:1 trötte ». Det kapitel, som jag på morgonen 
läst, föll upp, och i Ordspr. 16: 26 nck jag i Guds 
Helige Andes kraft mitt budskap. »Arbctarclls /tlt1tgcr 
lir haliS arbets/l/M}», stod där. Det var just ar
bcts/~iälp, som' jag behöfde, och denna hjälp utbad 
jag mig nu a f H erren, hunger, en brinnande längtan 
efter själar åt Jesus, som skulle komma mig att med 
glädje hft lla ut i arbetet. Gud gifve oss alla denna 
hunger ! Vi skola äfven i detta liksom i hungern 
efter rättfärdighet få e rfara, att »salig'a äro de, som 
hung ra , -- - - t y de skola blifva mättade ». 

I och med arbetet för själars frälsning följer i 
mer eller mindre mån lidande. Kristus led, på det 
att världen skulle få evangelium, och när det står, 
att något fattas i hans lidande, är det icke i hans 
för oss helt fullbordade verk, ty däri fattas intet. 
l\'len evangelium måste utbredas; det g ifves lidande, 
smälek och förföljelse för Kristi skull, och det är 
här, som du och jag i vårt kött s!.wla uppfylla, 
hvad som fattas i Kristi lidande. A r du beredd 
att lida ? Låt mig i Jesu namn tillropa dig : »Lzd 
äfilen du I» Synes detta dig för tungt, skyggar du 
tillbaka för talet om korset ? Vet då, att du kallas 
ej att lida i egen kraft utan »c.fter Guds kraft;. 
H an skall g ifn dig kraft att uthärda, att öfver
vinna och segra. »Lid äfven du såsom en god J esu 
Kristi stridsman ". 

Bunyan berättar i s in »Kristens resa », huru 
Kristen en dag fördes till uttolkarens hus. Därifrån 
såg han ett stort, härligt palats, hvari lyckliga, 
hvitklädda gestalter vandrade omkring men ock, 
att trappan upp till pal atset var besatt med starka, 
beväpnade män, hvilka hotade att kasta sig öfver 
dem, som ville gå ditin. Vid foten af trappan satt 
en man med penna och bläckhorn för att anteckn a 
deras namn, som ämnade sig upp . Kristen såg, 
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att många, ovissa och rädda, g ingo fram och till
baka utanför palatset. Till s lut trädde en man fram 
till den skrifvande och sade med beslutsam ton och 
fast blick: »Skrif upp mitt namn, herre !» Därefter 
satte han hjälmen på sitt hufvud, drog sitt svärd 
och stormade uppför trappan. Ehuru han både nck 
och gaf im1. nga sår, kom han lycklig t upp. Por
tarne till palatset öppnades, och han mottogs med 
den fröjdesången : "Kom in, kom in, en evig här
lighet blir din. » 

Lid ähen du! Tag korset , att du må få kro
nan! Kom och var med i striden, k om nu, om du 
ej kommit förr! Vill du ej, sedan du läst detta, 
böja dig ned inför din Herre Jesus, som dog för 
dig, och säga till honom, som kallat dig till s itt 
rike och sin härlighet: »Skrif upp mitt namn, 
Herre Jesus, jag vill följa dig, tj äna dig, lyda dig 
och lida för din skull, skrif upp mitt namn!. 

Amen! 

Tuan~fang, 
t. f. vicekonung öfver Hu-peh och Hu-nan. 

Vi meddela i dag bilden af den man, som var red 
skapet i Guds hand a tt under 1 90 l ärs oroligheter i Kina 
rädda lifvet pa omkring <)0 mission~lrer, d :iruti dä inbe 
gripna a ll a de medlemmar af Svenska Missionen i Kina, som 
voro ute pä missionsfältet, undantagande de tre systrar, 
som frän Honan under stora svärigheter funno s in vag 
till kusten. H. Excellens T uan -Fang, till börden mandschur, 
var vid tillfallet landshöfdin g i provi nsen Shensi med 
Si-an-Ju som boningsort. S tarkt p tryckt, ja, befalld af 
regeringen att utföra dess mord iska beslut, fordrad es ej 
litet mod och fasthet i karakteren att handla tvä rt emot 
detta pabud. Det sa ges, att "icekonungen i Kuang-Tong 
(nu död) kraftig t stod ho nom bi med d'td. De bada vice 
konungarne C/lang C/Iilt-Tung och Liu l(u(l1I- ii voro ju ock 
hans föredöme. 

Man fruktade, att iinkekejsarinnan skulle taga hämnd 
pa den modige ämbetsmannen, da hon kom till Si-a n
fu, men i stä llet beriittas d et, att ho n, dä de möttes, lär 
hafva sagt: ».Tag öf,'erlamn ar mig nu i dina händer, du 
får beskydda mig! » 

Tuan-Fang är endast 43 är gamma l och beldader 
f. n . vicekon ungsplatsen e fter Chang Ch'ih-Tung, som för 
nyttats till Nanking. Mot missioniire r: som komm it i hans 
vag, har han alltid visa t sig mycket vänlig. H a n är en 
ma n, som fö rstar si n tid, och det är just en säd an , som 
Kina behöf,· er. I sin nuvarande stä lln ing konllner han nog 
icke alt kvarblifva länge. m en Iwart han kommer, kom 
mer han helt visst alt utö fva ett godt inflytande och 
fra mstä lla bilden af en u pplys t och rä ttrådig ämbetsman. 

Skola ej vi, missionsvän ner, mera an hittills beakta 
aposte lns upp.nalling i I Tim. 2: 1-2, a tt bedja för all 
lifverhet? »Ty detta är goelt och välbehagligt ill fur Gud, 
var Frä lsare, som vill, a tt a ll a miin niskor skola blifvH fräl
sta och ko mma till sann ingens kunskap. » 
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Port Said- Shanghai. 


Shanghai den 6 marS 1903. 

Kära missioDsvänner I 

»Herren förde dem till dm ömkade ha1Jl1ten. » Ps. 
107: 30 . 

Dä jag afslutade mitt förra bref, var närmaste målet 
för vår resa Port Said. Vädret var vackert, himlen klar 
och blå, och värmen icke alltför tryckande, då vi en af 
de sista dagarne i januari anlände till ofvannämnda stad. 
Sedan angaren vid inloppet till hamnen passerat den 
stora statyn af Ferd . de Lesseps, Suez-kanalens snillrike 
skapare, ankrade vi ett stycke frän kaj en. H vilket vim 
mel af roddbåtar rundt omkring ångfartyget, hvilket skrik 
och väsen! H vad som först af allt väckte min uppmärk
samhet var elen färgrikedom , som mötte ögat, dä jag 
blickade ut öfver folkhopen pa stranden. Egyptier , araber, 
greker och turkar, iklädda sina mångfärgade mantl a r, tur
baner och öfriga klädespersedlar, svarmade omkring lwar
andra som bin i en bikupa. Vi gingo i land för att se 
staden, besö kte Brittiska och Utländska Bibelsällskapets 
lokal samt återvande därefter ombord. Efter mer än 2 0 

å rs vistelse i Europa beträdde jag denna dag åter Afrikas 
jord. '" D å jag blickade tillbaka på denna tid, fylldes mitt 
hjärta af tacksamhet till Gud för allt, hvad han gifvit mig 
i det kä ra Sverige. Det förflutna var mig en boro-en fö r 
framtiden och en underpant på all kärlek och näd, som 
Herren ocksfl allt framgent skall bevisa mig. Vid mid
dagstiden lämnade vi Port Saids hamn och löpte omedel
bart därefter in i Suez-kanalen, som genomskär den l 13 
km breda landtungan mellan Medelhafvet och Röda haf
vet. .:\ ömse sidor om kanalen utbredde sig faraonernas 
gamla land. Till höger syntes sjön Mensaleh, på hvars 
lugna 'y'la i närheten af stranden en mangd faglar sim
made, medan längre ut syntes talrika egyptiska fiskarbå tar 
med sina egendomliga sneda sege!. Smä grönskande grup
per af palmer kunde urskiljas här och där på den högra 
stranden. Till vans ter låg öknen med dess sand. Några 
fl ockar af flamingos skönjdes på afstånd. För öh·io·t af
bröts enformigheten här endast af nägra kameler~ som 
sträckt ut sig till hvila på den I'arma sanden. Vi kom mo 
aldrig fram till Suez, emedan den ryktbara Suez-kanalen, 
markvärdigt nog, icke går fram till denna stad utan mvn
n<~r ut vi:l Port Te\\'fik, en hamnplats, belägen på någ ot 
afstånd fran staden. Port Tewfik ar en liten vacker hamn
p~a ts. I~analbolagets tacka, i orientalisk stil uppförda hus, 
nagra pm'ata byggnader och en grönskande all e längsefter 
kaJen utgöra det mest sevärda på platsen. Vi framk ommo 
hit dagen efter afresan fran Port Said, och redan vid 
middagstiden samma dag ångade » HOlm burg :> ut i Röda 
hafvet. Efter solnedgangen passerade vi på afstånd 'Sinai 
berg', en isolerad, mä ktig granitmassa med flera spetsar, 
bland hvIlka Dschebel :Musa ar den högsta . H är var det, 
l\Iose af Gud mottog lagens bud. Da vi passerade förbi 
berget, lyste en klar, tindrande stjä rn a just öfver det
samma. Sinai bergs mörka stenmasSa syntes mig som en 

, A. E. iiI' nämligen född syd v ii st ra Afrika . 

N ot . af R ed. 

bild af lagen, all varlig och krarvande, under det att stjär
nan därofvanför var mig en symbol af evangeliet, klart 
lysande, visande upp mot Jesu Kristi fullbordade frillsnings
verk . 
, Följande dag, dä jag k<{m upp pa däck, voro vi 

langt ute pä R öda hafvet. Ater syntes endast himmel 
och ha f; enformigheten afbröts då och da "'enom an
blicken af en ångare; några tumlare följde fartyget ett 
stycke, men rusade skrämda ater ned i djupet. I mörkret 
urskild es i vattnet frfm ängarens akter liksom ett bred t, 
tindrande st järnband, en riktig vintergata; det var fosforn 
l hafveL, som kommit i frikti on med propellern. 

Söndagen den I februari framkommo vi till Aden 
österns Gibraltar, som behärskar Arabiska hafvet. D ä; 
staden låg, omgifven af vegetations lösa klippor, syntes den 
icke mycket inbjudande, hvarför vi stannade kvar ombord. 
Som vanligt i hamnstäderna satte en hel svärm af små 
roddbätar kurs mot ångaren, och snart hördes där nedanför 
larmet, o~ämjan och skriket frfm somalierna, som utbj ödo 
Slna handelsvaror. Det var töga sabbatsstämning öfver 
denna scen; intet af den frid, som Jesus kommit ned till 
jorden att gifva. Då jag såg dessa arma, förvillade hed
ningar, insäg jag mer ä n förr, huru mycket vi kristna 
hafva a tt tacka Gud för, men ocksä hvilket ansvar, som 
ligger i att äga evangelie t om Jesus Kristus, och hvilka 
plikter, som åligga oss gent emot hedningarna. Herren 
själf öppne ögonen på alla de sina, att de tydligt och 
klart mätte se de kraf, han ställer på dem med afseende 
på hednavärIdens frälsning! 

H ela farden genom Röda hafvet hade vi haft ganska 
vackert vader, och värmen hade icke varit så tryckande, 
som den har plägar vara . Men väl utlomna i Indiska 
oceanen, fin go vi rätt s tark sjögång; \'ädret var dessutom 
ganska varmt ; i synnerhet kändes värmen pressande nere 
i hytten under nattetid. Jämnt en vecka efter sedan vi 
lämnat Aden, framkommo vi, söndagen den 8 februari, 
till Colombo, hufvudstaden på Ceylon. Värmen var hiir 
mycket stark, och vi kunde kännbart förnimma, att vi icke 
vo ro långt fran ekvatorn. Knappt hade »Hamburg» an
k:at ute på redden, förr än en svärm af singaleser om
gafvo oss, somliga af dem paddlande i sina sma ka.noter. 
andra å ter simmande omkring i vattnet, alla skrikand~ 
och stojande. Som de fiesta af IXlss,lO'erarne "'ino-o i land . o v o J 

fölJde \'i deras exempel, och snart sutto vi i en öppen 
\'agn, körande genom stadens gator pa vag ut till bota
niska trädgården. Viel framkomsten dit kunde vi af den 
yppiga vegetationen tydligt se, att vi befunno oss i tropi
k.erna . En praktfull tropisk grönska omgaf oss pa alla 
slelor, blommor i alla färger samt vällukt frän tr iiden. Hill' 
stod en präktig grupp af brödfrl1kt- och mangoträd, dar 
en skog a f olika slags palmer, bland hvilka kokospalmerna 
reste sina höga, smäckra stammar med de vackra kronorna 
högt öfver de öfriga träden. er nder var fard tillbaka till 
hamnen passerade vi flera missionskvrkor och skolhl1sbvO'O'
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nader. Den för oss vackraste anblicken var dock icke 
Ce.ylons praktfulla, yppiga växtlighet, utan några sma barn, 
hvrIka, rena och snyggt klädda, kommo vandrande väo'en 
fram med sina biblar och sängböcker under armen tro
li~en pa väg fran eller till söndagsskol an. H vad det gi.adde 
nutt hJärta att se dessa mörka småttingar och veta, att 
de lart känna den store barnavännen Tesus, som förmär 
göra deras själa r hvita som snö ! Aterk~mna ombord mot
togos \'i af en skara singaleser, hvilka u tbjudo si na varor. 
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Ehuru jag hade ytterst kort tid att kunna bilda mig ett 
omdöme om singaleserna, kvarlamnade de dock hos mig 
ett godt intryck. Da en af dem kom fram till mig, ut· 
bjudande nagra elfenbensarbeten, och jag svarade honom, 
att det var söndag, och att denna dag var helgad till 
Iwila fdm alla jordiska afHirer samt afskild till Guds dy r
kan, bad han mig genas t om ursäkt. En annan läm
nade en ganska lang stund sina afrärer för att samtala 
med mig . Gud sjiilf viilsigne till hans frälsning de lifsord , 
som vid detta tillfälle såddes i hans själ! Som singaleserna 
talade ganska god engelska, var det jämfVrelsevis lä tt att 
samtala med clem. 

Fram pa aftonen lämnade ångaren Colombo oc h 
styrde ut från land. Värmen blef nu mer och mer tryc
kande. Det var som att gil ned till e tt formligt svettbad, 
cHI man för natten sökte hvila nere i hytten. Jag gjorde 
därför några försök att so fva uppe på däck. Ehuru d e t 
här var svalare, fick jag dock icke mycken ro. Dels 
gingo somliga af passagerarne först sent ned till sina hytter, 
och när de lämnat däcket, begynte tvättningen af det
samma; d els väcktes jag mycket tidigt genom städningen 
uppe på däck. Efter tre d agars färd syntes frampå kväl
len en blankf)'r fran Sumatra, och senare fram på natten 
framträdde öns kust dunkelt i mörkret. 

Sedan vi anlöpt Penang, en 0 i l\Ialacca-sundet, fort
sattes färden därifran mot Singapore som vårt närmaste 
mål. Vi hade lämnat Penang tidig t på morgonen; haf
vet lag lugnt och stilla, luften var klar och ren, med fä 
ord sagdt, det var en af de vackraste dagarne under resan, 
då med ens sti llheten ombord stördes genom ropet: ;; En 
man öfver bord I » Alla rusade vi mot aktern, och dä r i 
k0h'at tnet bakom fartyget ~yntes ett hufvud sticka upp 
o fvanför vattenytan. Fartyget å ngade fram å t föi· full ma
skin, då olyckshändelsen inträffa de. En liten skeppsgosse 
hade emellertid sinnesnärvaro och rfldighet nog a tt genast 
kasta ned några lifbälten samt alarmera Iitbaten. Genast 
ändrade angaren kurs och styrde mot den förolyckade, 
hvars hull'ud på afstånd skönjdes som en liten svart punkt. 
Det tog tid att ändra kursen, och innan vi Ill!nnO fram , 
hade minst tio minuter förflutit. Dessa syntes långa under 
d en ångest "i erforo. N armare och närmare kommo 
"i dock mannen, som lyckats fatta ett lifbälte, och nu 
sam emot fartyget. Då vi hunnit fram till honom, och 
han lyckligt och väl kommit ombord, a ftöstes den tystnad, 
som rådt under den starka spänningen, af dånande hand
klappningar. Vflr lille Licke skeppsgosse bIef sedermera 
kalhid till kaptenen och fick af honom beröm för sitt goda 
uppförand e samt en liten penningsumma, som insamlats 
bland passagerarne. 

Den 14 februari niirm ade vi oss Singapore. Vi foro 
förbi den ena 0gruppen efter den andra, alla beUickta af 
en tropisk växtlighet. Strax innan vi löpte in i Singapores 
hamn, föll en mycket häftig regnskur, som betyd ligt 
friskad e upp luften . D å vi kommit i land, flck jag den 
fö rsta f0rsmaken af Kina, alldenstund kineserna utgöra .1/5 
af stadens befolkning. Handeln ligger mest i deras han
der, och en stor del af byggnaderna äro uppfö rda i ki
nesisk stil. Vegetationen hä r var d en vackras te, jag- sett 
under resan; grönskan "ar sä frisk och saftig, beroende 
på den myckna nederbörd en på platsen. Efter att hafva 
genomstrijfvat staden och sett folklifvet, å ten 'ande jag 
ombord. Dagen därefter s ty rde vi å ter ut till hafs. 

D en fem dagar Iflllga färden genom kin esiska sjön 

till Honkong. vår näs ta hamn, var unders tundom rä tt 
stormig. D å vi fredagen den 20 pa aftonen framkommit 
till Honkong, för etedde staden en praktfull anblick, där 
den läg pä sluttningen af en viiIdig bergshöjd, som sträcker 
sin högsta spets 1,862 eng. fot öfver hafvet. Ett enda 
väldigt Ijushaf från tusentals lj us lyste utefter bergets 
sidor. Följande dag gingo vi i land . Tvänne missionä
rer, vClnner till en af våra kamrater, voro oss till mötes 
samt förde oss genom stade'n med dess moderna och 
praktfulla byggnader. j\.iled en elektrisk bana, som i stark 
stigning för till bergsplatån ofvanför staden, begåfvo vi 
oss upp mot höjderna för att d ä rifrän fii en utsikt öfver 
sthd en och dess omgifningar. Det var en storslagen an
blick vi hade dä ruppe. Rundt omkring oss läg hafvet 
med dess klippor och en mångfald a f h vita segel, nedan
fUr staden, inbiiddad i grönska, medan vi, h vart vi bli.c
kade, sago väldiga bergshöjder. Det "ar en ;ikta schwei
zisk natur, pästodo mina båda kamrater frflll Schweiz. 
Mig påminde den om Norge med »de hoie fjelde og de 
dybe fjo rde. » I mitt tycke var H onkong den "ackras te 
af de platser, vi passerat under vår resa. Här lämnade 
oss flera af missionärerna, och så foro vi vidare, glada 
att i nästa ha mn fii afsluta vär sjöresa. Söndagen den 
22 . var vår sista sabbatsdag om bord. Fram på aftonen 
samlades vi och sjöngo af hjärtans lust den ena sängen efter 
den andra till Guds och Lammets ära. Äfven efter afton
andakten fortsatte vi att med sång prisa och tacka vär Gud, 
och vi flllgO i sanning förnimma, a tt »det är god! att tacka 
Herren och att lofsjunga den Allrahögstes namn», Ps. 92: 2. 

Under det vi styrde kurs mot Shanghai, blef kylan 
allt skarpare, hvarför vinterkliiderna och ytterplaggen ä te r 
mås te fram. Tisdagen den 24 februari ankrade vi ute 
pa fl oden Soochow, och härifrån hade vi att med en liten 
ångare fortsätta den 18 eng. mil langa färden upp till 
Shanghai, s lutmå le t för vär sjöresa. Det var regnigt och 
kallt, d å vi frampå eftermiddagen anlände hit. Några af 
missionärerna voro oss till mötes och hj iilpte oss med 
vårt bagage, h"arefter vi begftf,·o oss i väg till C. 1. l"I:s 
Home, en s tor byggnadskomplex, belägen i den amerikan
ska stadsdelen. Sedan vi blifvit valkonmade och druckit 
en kopp varmt te , anvisades vi vära rum. Hvilken härlig 
kän sla var det icke att a ter vara pfl landbacken, att slippa 
känna rullningen och vaggningen fr f\l1 fa rtyget sa mt oset 
fran maskinerna I D e t gladde oss innerligt att höra, att 
broder Folke redan dagen efter vflr ankomst vantades till 
Shanghai. Mycket riktigt hade vi afven den !ci to ra gläd
jen att nästa dag ffL välkomna honom och fröken Marie 
Bordson. 

Da jag nu inom kort ko mmer att lämna Shanghai 
för att fortsä tta resa n upp till m issionsfälte t, a r det mig 
en innerlig glädje att veta, att jag gå r Herrens vägar och 
frimodigt kan vti nta bans hjälp och välsignelse. Jag kan 
uppresa mitt Eben-Eser och med Samuel saga: ,, ~lnda 

hitintills har Herren hulpit », I Sam. 7: 12. Vid tanken 
pa framtiden är det min stora tröst a tt blicka till baka pä 
det förflutn a och se, hvad Herren därunder varit för mig. 
Han iir samme kärleksrike fader och allsmaktige Glid nu , 
Som ha n a lltid varit, och hän skall förblif"a densamme i 
evighet. J ag "et, att min viig härute i Kina mer än e n 
gå ng kommer att stängas af sky höga berg, berg a f svårig
hete r och trångmål, men J esu ord: "hafven tro på Gud », 
Mark. I I: 22, visar mig vägen att ffl alla sadana hinder 
undanr0jda. Gud har utvalt mig, han bar sandt mig ut, och 



i 

S ! iV ! i11 S L A iV D 

»han ;ir trofast. som kallat mig, han skall ock göra det», 
I Tess. y 24. 

Och nu till slut de hjartligaste halsningar till eder 
alla från frök en Bordson, bröderna F olke och .·Wester. 

Eder i Herren förbundne 

Andrew Ericsson. 

}Y1eddelanden ~-~ 
jran j) _I l_t· 

.........o,_~ 11 eualt lone!7. 

l\Iissionen firar sitt 16:de flrsmöte i Betlehems

kyrkan i Stockholm Kristi himmelsfärdsdag. 
Förmiddagens möte börjar kl. 1I med inled

ning af ordföranden. Därefter meddelas af sekre
teraren utdrag ur årsberättelsen och hålles föredrag 
af pastor T. Lindhagen. P å e. m. kl. 6 fortsättes 
mötet med föredrag af Patron J. Hedengren m. fl . 

Bröderna V Wester och A. Ert'(ssoJt anlände 
efter en ovanligt god och lugn resa till Shanghai 
den 24 februari, missionär E. Folke, som tagit vä
gen öfver Amerika och Japan, och som haft en 
mycket svår och stormig resa, dagen därefter. 

Angående de rykten . om befarade oroligheter, 
som då och då försports, sökte broder Folke i 
Shangha.i göra sig noga underrättad om verkliga 
förhållandet. Han skrifver i början af mars, att 
han bl. a. besökt konsuln, och att denne uttalade 
sig mycket lugnande, att de utspridda ryktena en
ligt hans tanke saknade verklig grund. Intet hin
der mötte för bröderna att erhålla pass för resan 
upp till missionss tationerna. 

Vi hänvisa f. ö. till ett senare anländt bref från 
bro Folke, infördt i brefafdelningen, hvari han när
mare redogör för ställningen samt om orsaken til1 
de uppkomna ryktena. H vad han skrifver, gihrer 
oss stor anledning att tacka Gud. 

Från Haz~dteOlt skrifver missionär fl 7)i:idcr 
den 6 mars: 

Blide i Shensi och Kansuh är allt lugnt, och missio· 
närerna arbeta där fortfa rande. Br. Linde r hade härom 
dagen bref fra n en missionar i Kansuh endast 4- dags
resor från general Tungs läge r, däri han säger, att ryktena 
lagt sig, och att allt ar lugnt. »Skulle upprorets fackla 
kim/as i !(ansu!t, Ila z/i !tär god tid att draga oss allti1tgen 
1IIot öster, norr dler söder. Mandarinerna i Shensi, Shansi 
och H onan aro utomordentligt måna om att besk)'dda oss 
. - pris ske vär Guds namn! » 

::-:: 

Till vår g lädje kunna vi äfven meddela, att 
syskonen Bergs samt systrarna.! of S(mdeberg, A. 
E rzksso1t , F. Prytz och S. E1lgstru1II, om allt gick, efter 
som tänkt va r, i början af mars bröto upp från 
Lao Hokeo för att fortsätta resan till Tongcheo. 

I H(t11.·c!r·eng är det nya k apellet nu fullt fär
digt och i flitigt bruk. Br. Bcrgkllg skrifver härom 
i bref af den 3 februari: 

»Det är nu kin esernas ny§.rshögtid, och vara besökare 
äro talrika. l dag har bl. a .. stadens rektor och professor 
varit här med svit och i galadräkter. l\Ied dem haf\'a alla 
stadens m a ndariner aflagt nyarsvis it hos oss. 

F örliden söndag hade \·i glädj en att se vart nya 
kapell fullt med besökare, hvaribland voro 3 sekreterare 
från Ya-men. Huru stor t, att vi fätt detta kapell! Ej en 
tredjedel af sis tl iden söndags besökare hade fätt rum 
vart gästrum (det gamla kapellet), och ändock vågade 
jag ej gå ut på gatan för a tt in bjuda folk. - Vi prisa 
Gud fUr hvad han gör ibland oss. Vi ha f. n. näs tan 
uteslutande uppmuntringar. " 

* 
Enligt uppgift i »Chinas Millions » för maj har 

den mycket fruktade och främlingsfi entlige kinesiske 
premierministern Yung-lu aflidit i Peking d. I 1 april. 

Shanghai, mars 19, 19°3. 
Käre broder' 

Frid! 

Af alla s5.vä l bref som tidningar, som pa sista tiden 
kommit ·till oss från heml a ndet, fö rsta vi, att ej så liten 
oro rii.der i sinnena ib land vå ra vänner. Jag har haft 
tillfälle att tala med rätt ma nga missionii rer från skilda 
delar a f land et. J ag har också sökt inhämta sadana kine
öers omdöme, hvilka väl kanna sitt eget lands inre förh al· 

. landen och pa samma gäng stf\. på vår sida . D e aro alla 
eniga dari, a tt alla dessa ry kten, som äro i omlopp, äro 
till största delen gripna ur luften. Sam manhanget är detta. 
En kines hade hört, a tt general Tong i Kansuh rustade 
sig med all kraft till e tt nytt anfall på utWndingarn e, och 
att han var i samförstf\.nd med prins Tuan och rege· 
ringen i Peking. Generalen skulle ha 20.000 man under 
sitt befäl, a lla inöfvade på europeisk t vis. Denna under
rättelse satte syskonen T örnvalls'i' i fU rskräckelse. Deras 
station ligger nämligen i n ärheten af Tongs läger. T ö rn· 
vall meddelade saken till missionä r Bland, som i sin 
ordning skref en lång berättelse därom till C. r. NI:s 
sekreterare i Hankow. D enne visade brefvet för engelske 
konsuln Fraser därstädes. Så kom det ut i pressen, och 
nyheten fl ög ut öfver hela I'~i rlden. C. l . :VI:s superin
tendent i K a nsuh, M r Andre\\' , beslöt da sända en pii litlig 
troende kines, som förklädd besökte T ongs läger och tog 
noga reda P;l förhå llandet. Han fan n, att T ongs trupper 
sammansmält till omhing 1 .'=;00 . De hade ej fä tt sold 
på fl era månader och rymde dagligen . Order hade kom
mit fran Pek ing, att generalen skulle halshuggas. Det hade 
dock ej skett, och nuvarande premierministe rn Yung- lu 
hade sändt honom benådning samt tillagt: » H åll dig lugn. 
D5. jag bch(jfver dig, skall jag sä nda bud pfl dig. » Nu 
a r det så, a tt Yung- lu tillsammans med vice konung Yuan 

'o' Medlemmar af Skand. Alliansmissioncn, 

http:samf�rstf\.nd


47 I N 1111 S L A N D. 

Shi kai förrfldde kejsaren 1898. Skulle ;inkekejsarinnail 
di>, vore de v;[rnlösa Udl utan tvifvel dömda till döden. 
För att radda sitt lif har därför Yung-Iu sökt vinna större 
maktställning. Han har förmält sina döttrar med kejserliga 
prinsar. Den prins, som besökt Tyskland, har nyligen blif
vit förmiild med en hans dotter. Skulle frukten ilf detta 
äktenskap bli en son, tror man, att Y ung-Ili vill försöka få 
honom utropad till tronföljare. I så fall skulle han ha 
vunnit sitt mål. För det ändamålet skulle han vilja för
s;[kra sig om general Tongs stöd. Du ser, att det hela är 
mycket komplicerad t. Emellertid tror man, att om anke
kejsarinnan doge, vore svåra förvecklingar att befara. 
Yung-Iu beskylles för att vara mycket ryssvänlig. Jag hop
pas att på resan upp m tillälle att besöka Peking, och 
cHi. torde jag flllna nyckeln till åtskilliga olösta spörsmål. 
Den egna maktstallningen upptager nog till stor del sin
nena hos Je maktägande i Peking. 

upproret i söder har ej låtit tala om sig på sista 
tiden. Det synes vara begränsadt till provinsen K wangsi. 

Från norr ha vi haft bref från syskonen. Allt är 
lugnt d;ir. 

Hälsa vannt till alla bröderna. Jag har ej orkat 
skrifva så många bref, jag önskat, ty mitt hufvud är långt 
ifrån starkt. Ericsson och Vester studera om dagarna. 
De trifvas bra i de nya förhållandena. 

Broderligen 
E. Folke. 

Sinngan Hsien den 24 jan. 1903. 

Dyra missionsvanner ! 
Mycken frid! 

»Herrells kallelse odl mUegåfzlor äro sådana, att !taJ! 
ide &lIgrar dem. » 

»Det S01ll är olllijligt för lIIämliskor, det är möjligt 
för Gud. ) 

Den nionde dec. lat Gud mig ånyo passera igenom 
Sinngans stadsport, och då kärran stannade framför det 
»gamla hemmet», s todo flera vänner redo att valkomna 
mig på biista sUtt. Att det var roligt att se några binda 
ansikten igen, det faller ju af sig sjalf. På det hela taget 
\·ar allt ungefar, som nar vi himnade stationen, utom att 
syskonen Stålhammars nu voro där jamte ett par nya 
kinesiska medhjälpare. Kinsi, som nu hjälper oss att laga 
dIr mat, hade samma sysselSättning, då vi voro här förra 
gangen, och den gamla, rara gumman Liu ar också bekant 
se'n gammalt. Under nammla omsUindigheter var det 
emellertid icke svå.rt att känna sig hemmastadd, och jag 
iir mycket lycklig öfver att få vara här, till dess Gud sager, 
att jag mr gå vidare. Han har utkorat oss, att \·i skola 
»gå åstad». »J uvelerna » måste sökas, de komma icke och 
erbjuda sig sjalfva. TieJen hastar så fort, så fort. Man 
har icke tid att skrifva många bref till enskilda vänner 
c1arhemma. Ehuru man ofta riktigt langtar efter att få 
göra det, får det vara, ty det förefaller en nästan, som 
om man dEL missbrukade den dyrbara tiden. Atminstone 
känner jag clet ibland så. Herren lät mig fft den stora 
glädjen att personligen lara känna många kinavanner, då 
jag var hemma, och nu hoppas jag, att I alla genom 
»Sinims Land » mottagen ett hjärtligt tack för edra trogna 
förb öner sä\·al som för all annan mig bevisad kärlek. Om 
Gud Iflter mig lefva, tills sommaren kommer Dclt heHan 

tilltager, sft att det blir svilrt att vara ute eller att lasa 
mycket, hoppas jag f~ skrirva enskiidt till eder. 

N u till sist vill jag bara berätta om mitt besök i 
Ko-shang, den by, hvarifrån vi nödgades fly lindan för
följelsen. Den ligger nflgot öf\·er 3 sv. mil härifrån. Ehuru 
vi reste pa morgonen, blef det darför ratt sent på dagen, 
innan vi hllnno fram. En troende bambumakare här i 
staden och värden för grottorna följde med för a tt vittna 
om Gud, på. samma gfmg som de skulle vara mig til'! hjälp. 
Det kändes rätt underligt att färdas samma vag, som vi 
sist tillryggalade i sällskap med boxarne, och i fantasien 
sag jag nastan allt, som da passerade. Jag kände mycket 
v~il igen ansiktena på de flesta af byns invänare, när de 
nu hopvis kommo för att öfvertyga sig om, att det 
verkligen var jag, som lefvande uppenbarat mig igen. 
)Jflgra sade sig vara glada öfver att se mig åter, men 
de flesta sago förskräckta ut, troligt\·is beroende därpå, att 
våra körkarlar försiikrat dem, att boxarne dödat oss. Vår 
värdinna omfamnade mig på det hj:trtiigaste och grät i 
glädje öfver att åter träHiI mig, och också jag grät i gladjen 
öfver att se henne igen. Jag blef så lifligt påmint om 
den sista gången, då vi voro samlade med de troende i 
den lilla grottan, huru vi då sjungit »I himmelen ar ingen 
sorg. " Det var för mig en högtidlig stund. 

Efter tvfl dagar blef jag hämtad till en annan by, Chang
Iang-tsuen, som ligger femton Ii från Honan- fu och 18 Ii fr5.n 
Ko-shang. I den byn har Herren en utvald liten skara, som 
både lyser och värmer ifrån sig. Emedan det var sa nara 
det kinesiska nythet, då alla aro mycket upptagna, stannade 
jag denna gång hos dem endast i tre dagar. lVlorgnar 
och aftnar samlades alla de troende och de mest intres
serade, dB. vi läste bibeln gemensamt och bådo, och om 
dagarne gingo vi ut i byn och vittnade på gatorna. Här
vid gick det sa till, att sex troende man, som tagit sig 
ledigt för att vittna om Gud, turvis talade, under det att 
vi kvinnor sutto där och höllo folket stilla. Detta låter 
kanske undedigt, men det förhöll sig så, att det rum, som 
vännerna ställt i ordning åt mig, icke kund e rymma så 
många åhörare. Diirför begärde byfolket, att vi skulle 
sitta ute, så att alla kunde fä tillfiiIIe att se och höra, 
och det lofvade vi att göra, om de bara hölle sig stilla. 
De bura ock själfva ut biinkar och bord å.t oss samt bjödo 
oss pa tc. På lördagskviillen talade en af de äldre män
nen, för öfrigt ledaren, så godt om .T esu försoningsdöd, 
om huru han nedbrutit af.'lkrankningens skiljemur, och 
huru vi alla blifvit ett i Jesus Kristus. Ph söndagsaftonen 
efter mötets slut läste de troende upp de sånger eller 
bibelverser, som de lart sig utantill under veckan, och 
n?lgra kunde hela kapitel sa val i brefven som i evangeli
erna. För min del reste jag från denna plats mycket stärkt 
och vederkvickt till min ande, medveten om, att detta, 
som jag sett och erfarit, var Guds verk. Matte nu dessa 
kara syskon fortsätta, så som de börjat ! Det är omkring 
tjugu, som bekanna sig tillhöra Herren. Bedjen, att de 
alla mft. blifva beståndande i sanningen ! 

I dag ar det den 3 :dje febr. och således några dagar, 
sedan jag började mitt bref. Det ar den sjette i den 
kinesiska första månaden, så att deras nyårsfestligheter 
pftgft nu som bast. Syster Mina och jag ha i dag varit 
ute på ett par besök i ett par hem i staden . Det har 
blifvit mycket Guds ord sådt i denna stad. Måtte det 
bära frukt till evigt lif! De, som komma. ha nästan alla 
reda pEt något och upprepa ofta någon sång eller något 
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litet 	 ur någon traktat, till bevis [ör att de ha varit här :\0 . Kr. (j . 
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Kina" 3 22 • () frer i Hvetlanda missionshus den ""/" gm A. B . zs:för influtna medel till "Svenska Missionen 
323· Ostra Härads kri st l. ungdomsfören. till Bloms under-

under April månad 1903. håll ... ___ _._. __ ____.. __ . __ . _____ ___ . ____ o _ • • .. _ . __ 4 2 5:No. 	 Kr. Ö. Kollekt gm K. Q., A skeryd , Aneby . __ . ______ __ .. __ i: 85239. 	 Jllngfrufören. i Noglarp gm. E. E. B., Björkö __ __ So: Gm C. O. K.: E. S ., Linköping, S kr.; E. \V.260. 	 Till G. A. Stålhammars underh . gm A. S. ________ _ 600: kr. S, onä mnd o: 50... ___... ____ .... .. ___ . _____ ._.__ l a : So261. 	 E. B., StockholnL_____ __________________________ _ __ _ la: 
E. S., Hvetlanda ---- - - - .---- - .. --- -. _____ .. ____ _ __.. _ S: 

26z. 	 Från Wexiö E v. Luth. mfg gm J. P. J ..... ______ __ 20 : På Kinakort gm L. H., Norrköping . ____ .. ____._ __ 2: 
z63. 	 För en duk gm ~I. T., II'IariestalL._. _______ . ___ ____ _ 25: Es. 53: S gm H . F ., Kumla._ .. _.... __ .... ____ ______ ja:
z64. 	 Från en liten bönekrets vid Edesta ______ .________ __ S: 

E. R ., Norrköping ----.- .. -.. -.. ---.----- ..;..;- - . .:..:.::..:.::..::., -.-,::--"-~...:..:. -- --- --.:..: s:263. 	 ~'1iss ions\'änner gm. P. S. , Kräcklinge ___ _________ _ 20: 
266. 	 Insaml. i Tuna fårsaml. gm A. R., );[atfors .___ ... 20: Summa kr. 8,303: 64 
267. 	 Af H. H. W . gm H . H., ,Vist __ ____________ ___._. la: Med varmt tack till a ll a gifvare. 
268. Gllnlöfs arbets!ören. gm A. A., Helsingborg .. ____ _ IS: I-Ier ren. din Gud, (fr mzdt uh dig, d-en starke h/iilparen . 269. 	 P. T., Gamleby ____ . __ . ___ . _..... _.. __ .. ________ . ___ __ _ 25: ler. 3: 17· 
270. Gm K . M. A. till Agne;; Forsbergs halfårsunderh. 400 : 

27 l. "Herren bch öfver dem, och strax skall ha n släppa dem. 3,5 00: 

2i z. K. F. U. fil:s missionskrets Göteborg, till Bölliugs o 


uoderhall gm H. Ö. & A. R. _____ .. __ .. _.. _... .. ___ _. laO: förändrade adresser ute pa
273. 	 O. A . Klamma, Oskarshamn .. __________ . __ .. ______ . .. _ 60: 
274. 	 Från en onämnd dn i \Väx iö ___ . ____ .__________ .. _. 23: missionsfältet. 

Missions\'änner i Griuderum gm L. K .._________ ___ So: 275· 	 Postkontor äro numer öppnade i YuzJzcheng',A. B:s sparbössa ____ __ ._________ . ____ _______ ._.. ____ 7127 6. 	 5: 
277· N. J. Bornholm gm l' . i\I. __ ... _._ .. ________ .... _.. ___ _ 20: HmC/teo, Tongkuan och Sz·nngan. (Obs., att namnen 
2i 8. Sparbösscmedel fr. Ingelstorp gm d: o __._... __ .. ____ _ 20 : erhållit något olika stafning, emot hvad de förut haft). 

}. & K . B. _________ . ___ ... __ ... ____ . __ . ____ .. _. __ . ___.__ l aO: 2i9· 	 Adresserna blifva således: 
280. Lilla S venska barn tidningen, J önköping __ .. __ __ • __ _ 14: Ss 
28 I. H. A., Nötekulleu, AdelöL ___________ _ .. ... ___ _ S: C/o China Inland Mission 
282 . H. B:s missionsask gm E. G ., Solleftd .. ____ _. _.. . 8: -Yuiltcheltg

R om. la: 2 _____ . __________ .. __ . __ . ____ . __ .. _. _____ __ .. . laO:28 3. 	 Via Peking 8:: Taiyenfu,
284. 	 Östergötlands Ansgariefören . gm C. O . K.______ . 200: 
28 5. 	 Från d:o till ior. e\'auge!ister gm d :o __ ________ .... . _ 130 : N. China. 
286. 	 Fd,n d:o till inr. bibelb'inna gm d:o ___ . __ _ . __ _ 50: C/o China Inland MissionG. R. _____ . _______ ... _______ . __ .. _____ ._ ..___ . ___ . ___ . __ ,2ö7· 	 S: 
zS 8. B. E. ___ ._ .... ___ _._ .. _. . ___._ .. __ ...._____ __ _.. ... __ __. --- So: 	 Ishi 
z89· 	 Insaml. gm H. S., Hj aggldile, Skelleftd ___.... __ _ 13: Via Peking & Taiyenfu,


"Tackoffer " _______ . _... ______ _____ ___ _________ . ______ __
z90 . 	 3°: N. China. Tomatorps m(g gm J. N ..____ .. ____ ________ . _____ _ _ 2Y!' 	 25: 

29 2 . 	 Hedllav~lrldeus \"änners fören. gm ~I. !(..) Baggetorp 3°: C/o China Inland Mission 
293· 	 Gill J. B: 2 friex af S. L .; 2 kr.; K. K. \' . Vär- H auclle1tg 

linge I kr.; L. G. o: 65 .. ____ ___.. ____ _.. _.. _.... ___ y 65 	 Via Peking 8:: Taiyenfu,
Gm O. H . till Fr. Hallins l1uderh. frRn lärare och 
lärarinnor inom Ad. Fredr. försam I. __ ___ _,,_. __. _. 60', . N. China. 
Af K. F. U . K :s söndagsskola gm K. M. A. ti ll C/ o China Inland Missionl1ndcrh ?tl l af eu fli cka i Anna Janzolls skola _.. ____ _ 50: 

Haiclteo,Hcdnal<vinnors \'änner . i V. Ryd gm A .' Y., 
Tunarp . __ .. ____ ._ .. _____ .__ . __. "_"______ .. __ '" _____ __ 3 1 : Via Peking 8:: Taiyenfu, 

297· SparbÖSSell1. från mission::lväoller glu d :o ________ .__ I S: 86 K China. 
298. Hj . S., Trelleborg gm K . J. H .. ___ __ .. ____ ._____ ... So: 

299· . L. B. Herrens tiondc , . ________ . __.. . __________ ___ __ _ 30 : C/o China Inland Mission 


S. H.._.. _. __ .. _.. _.. _. __ .. _.... _______ . __ _ . .. __ ... ___ . __3°0. 	 3: SiultgalI
A. E. D .• Göteborg._ .. _____________ _. _ __ _ ._ . ... ___ 1,000:301 . Via Peking & Taiyenfu,A. B. till E. B:s underh. ______________ ___.... __ . ____ _ 


Jungfrufören. ,·,Lilj an " Vads tena till r. B:s uuder N. China. 

302 . 	 600 : 

3°3 · 
h,lll 30 kr. samt fråo söndagsskolbarn i Vadstena 

till julgåfvor åt fröken Berzelii skolbarn z5 kr. _. __ 75: C/o China Inland Mission 

F. P. Björklinge.. ___ . _________ __.. _____ _._ ... ___ .. _____ _ o' 90 	 Tongcheo 
H örsta uIl gdomsf6ren. gm P. L. till A. HallIles TOllgkual1

underhåll... _______ . ____ .. _. . _.. _.. __ ._ .. _. _______ . __ _. _. __ 
 la: N. China.l\Iissionsvänner i Hörsta gm cl:o till d:o ____ .. .. . __306 . 5: 
l\Iissionsväuucr i Bn\ nsta till Vesters llnclcrh... __ __ 5:3°7· 
A. D., Jönköping ______________ _____ . ____ . . __ . ____ ___308 . 	 3: 

? • För missionärernas anhöriga och "ännerO. B-g d:o . __ ______ .. _. _. ____ ___ . __ __ _.. _... .. .. __ .. _. -).
30 9. 
K. S., Arvika __ ._ .._.. ___ .. _.. .... __ . ___ . __.. . ___ . ___ _ 2:3 10. 	 So meddelas, att sakerna till jullådorna böra 
A. L., Sollerbrllnn .... ___ _....... _____ .. _.. __ __ _____ ._.
31 I. 25: 

3 I 2. 3: 93G- g, Skellefte,[ gm H. D . ___ . __ ___ .. . .. _.. _________ _. _ -;:-=-:....__"_=_ inlämnas till missionsexpeditiollen, 8 Malm· 
TrClnsport i, i SO: 40 torgsgatan, Stockholm, före den 15 maj. 
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jO S .l N .l M S L A N D. 

Lammets blods kraft.* 
Af J. Hedengren. 

»Göm dz'!! anszlde för //lz'na synder och a/plana 
alla 1JlZ1W missgärnzngar.l Skapa z' mig', Gud, ett 
rent !t/ärta och gif 7mg en ny, vzss anda l Förkasta 
mig icke från ditt anszkte och tag z'cke dz'n He/zge 
Ande ifrån JlZzg! Atergif Jllzg dzrt /rälsmngs fröjd 
oclt stöd J1lzg med /rzz'zllzgltetens an dr, så vill jag 
lära öfverträdarne dina vägar, att syndare må om
vända stg NII dzg / » Ps. 5 I: I I - I j. 

H vad som hindrar missionsverksamheten i det 
stora hela, hindrar äfven arbetet för Gud hos den 
enskilde. H vad som är till välsignelse för missions
verksamheten i stort bland Guds folk, är till välsig
nelse äfven för den enskilde vid hans arbete för 
själars frälsning. 

Vi vilja nu först tala om några /uJzder för ar
betet för Gud och börja därvid med Davids bön: 
:I>.Afplana alla mina missgärningar! » David hade haft 
sitt skuldregister hos Gud klart men varit olydig 
mot Gud, och så hade det åter kommit något på 
skuldregistret, 'som var honom emot. Och nu bör
jar han utur djupen ropa: »Gud, afplana alla mina 
missgärningar! » 

Ett af hindren för vårt arbete för Gud är 07JZSS

het, om våra synder äro utplfmade. Tveka vi här
om, då tveka vi äfven att inbjuda själar till Jesus. 
Denna tvekan utgör således en hämsko för missions
arbetet. Skola vi verkligen kunna bära frukt åt 
Gud, måste vi äga viss/u.:t om att våra synder äro 
afplanade. Hur skola vi då få denna visshet? Genom 
att se, huru vårt stora skuldregister naglades vid 
korset, genom att se, huru genom Jesu blod inskrif
ten på detta skuldregister blir allt otydligare, tills 
den slutligen alldeles försvinner. På detta sätt få 
vi frimodighet inför Gud. Denna handskrift, naglad 
vid korset, betyder nämligen, att icke ens den rätt
färdige Guden kan anklaga den, för hvilken Jesus 
Kristus har lidit döden. 

Davids andra bön är: ~ Gif mig en ny, viss 
anda .» Den gamla anden är ena dagen stormodig, 
den andra dagen missmodig. På högra sidan om 
den smala vägen ligger högmodets berg, dit vi 
gärna i egen kraft vilja upp, och hvarifrån vi ofta 
störta ned för att falla öfver på den andra sidan. 
ned i misströstans dy. Vi förstå af detta, att i »den 
gamla anden» ligger äfven ett hinder för arbetet för 
Guds rike. Den gamla anden är din egen ande. i 
hvilken du tror dig om mycket, i hvilken du menar, 
att, om än alla öfvergifva sin Frälsare, skall det icke 
hända dig. Men, innan hanen g'alit, har kanske just 
du förnekat Jesus. Du kommer också ihåg, att du 
varit nere i misströstan och menat dig icke duga 
till något för din Herres och Frälsares räkning. 
Du behöfver därför bedja Gud om en ny, frimodig 
ande. 

Evad är det, som kan göra vår ande frimodig 

:; FijrcdrH~ vid .. S\'c rl ska ~Jis :; i onen i i K~ J)a lli :ck å r:.; rn {j l~ den 
2 ( m,'j (9°3 i 'Bctlch clmb-rkn !1 . 

i fråga om missionsverksamheten) Att vi få blick 
på att Jesus Kristus, innan han uppfor till himme
len, sade: »Mig är gifven all makt i himmelen och 
på jorden. Gån för den skull ut och gören alla folk 
till lärjungar! " De första lärjungarne hade för sin 
del full visshet om att Herren Jesus ägde all makt, 
och att han hade stakat ut deras väg. Detta gjorde. 
att de midt under all nöd och alla svårigheter voro 
vid godt mod. Det är äfven för oss ett villkor för 
välsignelse i missionsarbetet, att vi äga denna fri
modiga ande, som grundar sig därpil:. först att Jesus 
äger all makt, och så att han själf gifvit befallning om 
att alla folk skola göras till hans lärj ungar. 

Men David beder vidare: »Tag icke din Helige 
Ande ifrån mig!. Det är ingenting, som så hindrar 
Guds Andes verkande som just ol)'dnad mot Gud. 
Vi behöfva härvid icke tänka på någon grof olyd
nad. Att sådan är synd och ett hinder för Anden, 
det förstå vi. Vi kunna j u tänka på Samuels ord : 
»Gensträfvighet är bilddyrkan och afguderi.» H vad 
skulle dina vänner säga, om du satte upp ett sku
ret beläte i ditt hus och många gånger om dagen 
fölle ned och til1bäde deP Ett sådant afguderi skulle 
du icke tillåta dig. Men månne du icke vet med dig, 
att du både på det ena och andra sättet är gen
sträfvig mot Gud? Sådant har du icke räknat för 
någon synd. Men på grund af Guds eget ord måste 
jag säga dig, att du är en afgudadyrkare. GifGud 
rätt! Böj dig och bed: »NIin Gud, förlåt mig mitt 
ClJguderi! » Se, just denna gensträfvighet emot Gud, 
denna afgudadyrkan. som finnes bland Guds folk, 
gör, att Guds rike icke går fram, som det skulle, 
hvarken bland oss eller i hednavärlden. 

»Så». tillägger David, »vill jag lära öfverträ
dame dina vägar, att syndare må omvända sig till 
dig,» Om vi äro verkliga missionsvänner, leder 
Guds Helige Ande oss så, att vi icke stanna med 
vår bön i det lilla kretsloppet, att vi icke röra oss 
allenast kring våra egna små intressen, utan då 
bedja vi , såsom Jesus lärde sina första lärjungar: 
»Tillkomme ditt rike! " Om vi i tro både den bönen, 
då skulle vi påskynda det rikets tillkommelse. Vi 
hafva äfven i detta stycke synd att bekänna. :Må 
vi därför ödmjuka oss inför Herren, bedja honom 
om förlåtelse för vår försumlighet och äfven om en 
förökad tro! 

Det pågår i världen en väldig strid, en strid 
emellan å ena sidan mörkrets furste, satan, å andra 
sidan ljusets konung, Gud, och hans smorde. Denna 
strid skildrar Johannes i sin Uppenbarelseboks 12:te 
kapitel. Och vi minnas, huru han säger, att midt 
under striden hördes en stark röst från himmelen 
säga: ;) ~u har frälsningen och kraften och riket 
blifvit vår Guds och makten hans smordes. » Och 
omedelbart därefter heter det: »D e öfvervunno 
honom för L a1it1Jlds blods skull. » Annu i dag är 
det Lammets blod, som gifver seger. Du vet, att 
i ditt hjärta finnes ingen kraft. ?vlen i L arrimets 
blod finnes kraft. Och det är i detta blods kraft, 
som vi skola gå ut till våra närmaste, vara hustrur, 
våra barn, våra unclerhafvande och våra husbönder. 
Det är med samma blods kraft, vi skola ga ut i 
hedna värlclen med evangelium. D å öfver vinha \·i. 



SINIMS LAND. jr 

Detta visste Paulus. Han beslöt därför att icke veta 
något annat än Iesus Kristus och honom korsfäst. 
Det är Lammets blod, denna källa, som sprang upp 
på Golgata, som är kraftkällan till allt missions
arbete på jorden. När detta blir klart för oss, då 
kommer kraft i vår svaghet. Af de stora uppfin
ningar, som Gud låtit människor göra, hafva vi 
mycket att lära. De där svarta, oansenliga järn
trådarna, som du ser utspända mellan stolparna, de äro 
kraftledare. De kunna föra nästan huru stor kraft 
som helst, men själfva veta de intet därom. Om 
våra hjärtan stå i gemenskap med Gud, huru oan
senlig'a och kraftlösa vi i oss själfva äro, kunna vi 
dock blifva ledare för Jesu Kristi blods kraft. Gud 
har utvalt de svaga i denna värld, på det att han 
skulle komma de starka på skam. Hör. min vän, 
du, som tycker, att du icke kan vara till någon 
välsignelse, du får vara en kraftledare åt Gud. Gud 
använder mest de allra svagaste. Han har ofta 
mycket besvär att få människor med begåfning och 
naturlig kraft i den ställningen, att de blifva som 
små barn, riktigt enfaldiga. 1\1en detta är nödvän
digt, om han skall kunna använda dem. 

Om kraften är i Jesu blod, så är det medel, 
hvarigenom denna kraft skall föras ut i hednavärl
den, »vzCtn csbördels ord.• ,> De öfvervunno honom», 
heter det, » för Lammets blods skull och .för deras 
vittnesbörds ords skull. Och de hafva icke älskat 
sitt lif allt intill döden.; Om ett af Herrens vitt
nen, Paulus, har någon sagt, att han vann sina stora 
segrar för Guds rike icke genom sin predikan utan 
därigenom, att han led så mycket för Herren. Och 
till dig. som vill vara ett Herrens vittne, vill jag 
säga: Du skall både vztfna för Herren och Nda för 
Herren. Det ena skall du göra och det andra 
icke låta. 

En högtidsdag sådan som denna ärför missionens 
vänner liksom en generalmönstring. Det är, som 
om vi kallades fram inför Herren och pröfvades, 
om vi äro dugliga att vara med i striden, eller om 
han nödgas gifva oss afsked. Vid mönstringar här 
på jorden blifva mång'a kasserade, därför att de äro 
för klena att gagna sitt fosterland. :\Tär Herren 
håller generalmönstring. afskedar han endast sådana, 
som hafva förlorat kraften. därför att deras hjärtan 
icke längre stå i rätt förhållande till Jesus, därför 
att de icke längre hämta kraft från Jesu Kristi 
blods källa. 

~i1å vi alla s tälla oss inför Herren och låta 
honom rannsaka oss, så att det blir oss klart, huru
vida vi stå i den ställning till honom, att han kan 
använda oss! Inga yttre anordningar, de må vara 
aldrig så förträffliga, tjäna till något, om den inre 
kraften saknas. »Om jag talade med människors 
och änglars tungor men icke hade kärlek, sa vore 
jag intet. » Till och med om jag gåJve min kropp 
a.tt brännas men icke hade kärlek, vore jag intet. 
lUven om jag gåfve mitt lif för missionens sak och 
skänkte den alla mina ägodelar mon icke hade kär
lek, icke ägde Iifsgemenskap med Gud genom J e
::; us Kristus, vore det till intet nyttigt. 

Liksom det är hjärtat, som drifver omkring 
blodet tili alla kroppens delar, och kroppen är frisk 

och sund, endast så länge intet hindrar blodomlop
pet, så är det äfven i andligt afseende. Endast så 
länge våra hjärtan stå under kraften af Kristi blod, 
kunna vi röra hand och fot för Herrens räkning. 
Så länge vi äro friska, bekymra vi oss icke om 
huru vi skola röra våra <lemmar, det går af sig själft. 
~När du mitt hjärta fröjdar", säger David, »då löper 
jag dina budords stig.» 

Och nu till sist några ord ur profeten Mal. 3: 
la, som för oss angifva både ett af hindren i ar
betet för Guds rike och ett af villkoren för välsig
nelse. ~ Bringen tionden fullständig till förråds
huset, att spis må finnas i mitt hus, och försöken 
mig härmed, säger Herren Sebaot, om jag icke upp
låter för eder himmelens fönster och utgjuter öfver 
eder himmelens välsignelse mer än nog och näpser 
gnagaren för eder, att han icke skall fördärfva för 
eder frukten på marken? ~ 

Det är många, som förkasta bibeln, därför att 
den talar så mänskligt och barnsligt, och som mena, 
att den framställer Gud alltför nedlåtande. .Men 
förkastar du väl en fader, därför att han är så barnslig, 
att han böjer sig till golfvet och jollrar med sitt 
lilla barn? Lika litet har du skäl att förkasta den 
store Guden, därför att han böjer sig ned till oss 
och säger: »Försöken mig härmed! " Huru många 
gånger försöka vi icke med sådant, som är alldeles 
omöjligt! Skulle vi då icke komma öfverens att 
göra ett försök i den riktning, Gud själf angifver J 

H varmed skola vi då försöka ? J o, att »bringa tion
den fullständig, så att spis finnes i Herrens förråds
hus ". Det är bytst där borta i Kina. Där är brist 
på arbetare. Vet du, hvad det betydde för Norr
land, när det blef brist däruppe ? Det betydde, att 
det ena kreaturet efter det andra störtade till mar
ken och dog. Det betydde, att många människor 
fingo försmäkta af hunger, medan du satt hä r i öf
verflöd. Det är brist ute i hedna världen. :-len Her
ren säger: »Försöken mig! Bringen tionden full
ständig !» Du, som har minskat på ditt tionde, som 
känner, att Herren vill hafva dig helt och hållet, hela 
din person men icke fått det, bringa tiondet full
ständigtl Du, som känner, att du har krafter att 
sätta in i arbetet för Gud, men som håller dig till
baka, försök Gud ! Håll intet tillbaka! Och du skall 
få se, att Herren Sebaot för dig' upplåter himmelens 
fönster och utgjuter öfver dig himmelens välsignelse 
mer än nog. 

Vi hafva i Södermanland haft tre tork år och 
ett våtår. Och ju mer vi under de torra åren bru
kade jorden, dess sämre blef det. Ju mer vi körde, 
dess sämre gröda fingo vi. Det blef oss slutligen 
klart, att, om icke Herren öppnade sina fönster, var 
det förgäfves, att d harfvade och plöjde. ::\Ll nlle 
icke du har en teg att plöja och harfva , äfven om 
du icke är en åkerman. en teg, som du gärna vill 
hafva välsignad? Tänk blott på dina barn, små eller. 
vuxna! Vill d u icke hafva ett arla- och särlaregn 
öfver dem? Försök Gud! GJ härifrån i den allvar
liga föresatsen att bringa tionden fulbtändig, att 
icke undanhålla din Gud något, och du skall få er
fara, att Gud håller, hvad han lofvar. »l-J;:'.n skall 
utgjuta öfver dig himmelens välsig'nelse mer än 
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nog.» Det har du aldrig drömt om förr. Du, ::iom 
vet, huru bekymmersamt det är på jorden, huru 
svårt det är att få det att gå ihop för dig och dina 
mång'a barn, att få till utsky lder 0<;:11 skatter och 
allt, hvad du skall hafva, försök Gud, och du skall 
få se, huru han öfver dig öppnar himmelens fönster' 
Han skall äfven för dig »näpsa gnagaren ». Jag 
känner de där gnagarne ute på åkern. Fältet står där 
så härligt, och så kommer g'nag'aren tyst och stilla 
och utför sitt förstörelseverk. Och den där tegen, 
som var så grön och lofvande, ligg'er nästa vecka 
brun och visar efter en tid endast svarta mullen. 
Yi, landtmän, kunna ingenting göra åt denna gna
gare. Han gömmer sig så väl för oss. Men det 
finnes cu, som kan näpsa honom. Och när gna
garen blir näpst af honom, som har all makt i him
mel och på jord , då är han i sanning näpst. 

"Och alla folk " , säger Herren Sebaot, »skola 
prisa eder lyckliga. » Hvem är väl lyckligast, den, 
som gifver tionde fullständig eller knappP Se in i 
deras ansikten, som lefva helt för Herren' Se äfven 
på den girige, som icke har råd att gifva något åt 
Gud, och du skall icke kunna leta upp ~tt dystrare 
ansikte än hans. Till ett lycklt'gt släkte vill Herren 
göra sitt folk. Huru tungt blir däremot icke lifvet, 
när man håller något undan för Gud! Skulle du 
icke från denna stund vilja försöka Gud? Låtom oss 
göra det, och vi skola se, om han icke gör oss till 
ett lyckligt folk, om han icke öfver oss utgjuter 
himmelens välsignelse mer än nog. 

Amen. 

Svenska misSionens i J<ina 16:de 
årsmöte. 

Denna missionens högtid firades sistlidne Kristi 
Himmelsfärdsdag i Betlehemskyrkan, Stockholm, och 
öppnades med afsjungandet af den kända psalmen: 
Hela världen fröjdes Herren, hvarefter ordföranden 
yttrade bland annat följande: 

De bibelord, med hvilka jag skulle vilja inleda 
vårt årsmöte i dag, återfinnas i Es. 6 l: II och lyda 
så: »Ltlcaso11l Jorden skJitte?' upp sm brodd oclt en 
iirtagård låter st'na plantor växa, så' ska!! Herren, 
Ilerren låta rätffärdtgltet oclt loj växa t' alla h edna

.folkens åsyn.» 
Denna dag är för S. M. K. i första rummet 1'1t 

tacl<sägelsens dag', då våra hjärtan fyllas af lof och 
tack för all Herrens godhet under det gångna året. 
Han har bevarat arbetarne på fältet, skyddat dem, 
som hafva återvändt ditut från hemlandet, och äfven 
öppnat nya dörrar i Kina. Törsten efter Guds ord 
är nu större där än förr, och stora skaror komma 
för att lyssna till evangelium. Nya medlemmar 
hafva upptagits i församlingen, och andra hafva blif
.vit styrkta i tron. Brodden har skjutit upp, örta
gårdens plantor ha vuxit. Allt är Herrens oförlik
neliga nåd, allt hans verk, och därför prisa vi i dag 
hans namn, vetande, att vi själfva endast varit onyt
tiga tjänare. Och så måste vi erkänna, att denna 
dag för missionen äfven är en ./iir iidlll;/ukelsens dag'. 
ty huru litet hafva vi motsvarat nåden att få vara 

Herrens medarbetare i Kina, motsvarat de kraf, som 
nöden därute ställer på oss. När vi tänka därpå, · 
att Kina har 17 4 6 städer, som omgifvas af murar, 
och att endast 247 af dessa äga bofasta missionärer, 
samt att således ungefär 1500 stora städer äro utan 
någon missionär, huru stor är icke nöden där. Och 
vidare, huru liten har icke i själfva verket vår offer
villighet, vår kärlek till missionen varit, huru föga 
hafva vi förstått att »löpa» vägen, när det gällt att 
föra Kristi härlighets evangelium till Kina. I sanning, 
denna dag är för oss en förödmjukelsens dag, då 
vi bekänna, att vi äro alltför ringa till all den nåd, 
all den trohet, Herren har visat sina tjänare. Låtom 
oss komma ihåg, att vi icke äro samlade här i dag 
för att »arbeta upp» ett missionsintresse, nej, hvad vi 
behöfva är, att den Helige Ande får »arbeta ned » 
i våra hjärtan ett sant missionssinne, så djupt ned, 
att det kan nå vår själfviskhet och helt och hållet 
kasta ut den. Då skall denna dag äfven blif\'a en 
dag .fiir ny välstgne!se. 

Folkrörelserna i vår tid utveckla sina baner, 
där frihet och jämnIikhet i olika färger stå skrifna, men 
missionen har ett baner fullt af Herrens heliga löf
ten. »Lof och rättfärdighet skola växa i alla hedna
folkens åsyn » - ~jorden skall vara full af Herrens 
kunskap, liksom vattnet betäcker hafvets botten» 
(Hab. 2: 14) »Ifrån solens uppgång intill dess ned
gång skall mitt namn vara stort ibland folken» 
(.Mal. I: 1 I ) . »Intet af alla hans ord skall falla till 
jorden » (1 SiJ.m. 3: 19) »Jag skall vaka öfver mitt 
ord för att verkställa det» (Jer. I: 12). Då vi stanna 
inför dessa löften, lyftes vårt hjärta upp till honom, 
som heter »trofast och sannfärdig », och en ström af 
ny välsignelse möter oss, skänkande ny kraft, ny 
offervillighet och mera bönelif. Ja, denna dag, Kristi 
Himmelsfärdsdag bör ju rikta våra blickar uppåt. 
Den stege, som J akob i drömmen såg stående på 
jorden, och hvars spets räckte ända upp i himmelen, 
den är ej längre en drömbild utan en verklighet i 
J esus Kristus, som är uppfaren öfver alla himlar, 
och satt sig på Guds högra sida öfver allt herradöme 
och väldighet och makt och myndighet och allt 
namn, som nämnes icke allenast i denna världen 
utan ock i den tillkommande. 

Vi behöfva icke gå till Kina »med klokt ut
tänkta fablen, ja, icke ens med Jakobs sköna och 
profetiska dröm, ty »vi hafva själfva sett hans här
ligheb, vi få komma till kineserna med hela full
heten af Kristi härlighets evangelium, vetande, att 
där det utsås, skola rättfärdighet och lof växa. 

Då portvak taren i staden Yen Shan i norra 
Kina led martyrdöden under förfölj elsen 1900, hade 
boxarne med dragna svärd ställt sig i en ring kring 
den gamle mannen, som fick befallning att sjunga 
för dem någon af de sånger, de förr hört från 
honom vid stadsporten. - Med skral röst men med 
glädje i hjärtat sjöng den gamle: »Han leder mig, 
Han leder mig », och då hans fiender begärde ännu 
en sång, innan de utförde sin blodiga gärning, sjöng 
han : »Himlen är mitt hem.» 

Huru nära voro icke här för den gamle mannen 
på ena sidan mörkrets makter och på den andra him
len, och huru dyrbar denna visshet: »Han leder mig ~ . 
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Sådan är ock missionens ställning. För den 
har »en stor och kraftig dörr blifvit öppnad» i Kina, 
»och där äro mång'a motständare», men Herren är 
när alla dagar, och äfven vi få sjunga: »Han leder 
mig », han, som är satt i det himmelska öfver 
all makt och all väldighet, och hans är löftet, att 
»likasom jorden skjuter upp sin brodd och en örta
gård låter sina plantor växa, så skola rättfärdighet och 
lof växa i alla hednafolkens åsyn~. :Må då vi i dag 
på nytt se upp till honom, se på löftena och låta 
oss ledas bort från våra egna själfviska intressen, 
och denna dag skall för missionen blifva ej blott 
en förödmjukelsens dag, utan äfven en dag af ny och 
rik välsignelse. Detta gifve Herren! Amen. 

Därefter fö ljde 

Utdrag ur årsberättelsen,. 
Kommen, /åtom oss /töfa glädJerop till Herrm, 

låto11'l oss höja ,itbel hU vår frälsnz'ngs khppa / 
Låtom oss träda fram för hans anszkte med tack
sägelse och höja jubel Nll honom mcd lofsånger, ty 
Iferrcn är en stor Gud, en stor Konung öfvcr alla 
gudar. Ps. 9S: 1-3· 

Dessa ord uttrycka, hvad vi känna i djupet af 
våra hjärtan, då vi nu skola afgifva berättelsen om 
Svenska Missionens i Kina verksamhet på fältet och 
i hemlandet under det gångna året. Hans gärningar 
med oss äro sådana, att vi måste höja glädjerop till 
honom, att vi måste träda fram för hans ansikte 
med tacksägelse och höja jubel till honom med lof
sånger. Han har uppväckt nya arbetare, öppnat 
vägen, så att missionärerna kunnat återvända till 
fältet, bevarat dem under de svåra och farliga 
resorna, så att de lyckligt kommit fram till statio
nerna, försett dem med medel såväl till arbetets 
underhåll som till utresorna, uppmuntrat dem på 
fältet med framgång i arbetet, öppnat nya hem och 
hjärtan för dem, omvändt själar från att tjäna af
gudar till att tjäna den lefvande Guden och gjort 
mandarinerna på hela vårt fält måna om att be
skydda dem. Ja, när vi se tillbaka på, hvad han 
har gjort under det gångna arbetsåret, måste vi 
utropa: »Han är en stor Gud och en stor Konung 
öfver alla gudar!» 

Efter dessa inledande ord vilja vi öfvergå till 
en sammandragen redogörelse öfver arbetet på sta
tionerna. 

Verksamhet ha r under året bedrif\'its i provinserna 
Shansi, Shensi och HOlta1t: i Shansi på stationerna 
Yuincheng, I-shi, Haicholl, Pll-cheo och l\Ieiti; i Shensi på 
stationerna Tongcheo-fu och Han-ch'eng med bistationer 
och i Honan på Sinn-gan och Iong-ning med bistationer. 

I likhet med uncler föregående år har missionsarbetet 
bedrifvits genom predikningar pli gator och i kapell, 
genom samtal, skolundervisning och dopunden'isning , 
traktatspridning, besök i byar och p-t ma rknader, prediko
resor, församlingsvå rd, bibelklasser för män och kvinnor, 
bibelkurser för infödda arbetare, hallande af tvänne stÖrre 
mJSSlOnsmoten på h\'arje station, behandling af opie
patienter och sjuka. I dessa olika \ 'erksamhet~grenar hafva 
missionssyskonen haft hjälp af fl e re infödda meda.rbetare. 

:'>lär miss ionärerna först återkommo till sina olika 
stat ioner, möttes de af !\. tskilligt , som var af bacle upp
muntrande och nedslående natur. .-\. en8. s idan var det 
för dem uppmuntrande att mottaga . med sl my ken k8 j"
lek och hjiirtli ghet, som i allm änhet var fallet , samt alt 
finna, att sit ml nga af deras församlingsmedl emmar under 
förföljelsens s tormar hade hJllit profvet. .\ andra sidan 
va r det nedslJende att träffa dels såchna, som under för
följe lsen förnekat sin tro, dels sådana, som genom ett 
förargelseväckande lefverne varit till anstöt. Många af ' 
dem , som de hade den sorgliga plikten att utesluta ur 
försa mlingens gemenskap, hafva emellertid \'isat en upp
riktig ånger och därför efter noggrann pröfning [ile r 
kunnat upptagas. Ett stort ämne till tacksägelse är, att 
de troende med sådan glädje taga del i arbetet. Det 
äi· rörande att se, hvilken offervillighet t. ex. dc i. sin 
fattigdom ådagalägga för att med medel bidraga till arbetet. 

Folket i allmänhet har visat sig mycket intresseradt 
och vänligt. Ja, man kan säga, att intresset visat sig 
större nu, sedan missionä rerna 5.terväntlt, än någonsin 
förut. På alla stationerna hafva sökare anmält sig till 
dop. Hedningar hafva kommit mång8. mil ifrå n för att 
få veta vägen till frid. Och de t är icke blott bland den 
olärda befolkningen, som orDet funnit ingång, äfven bland 
de lärde visar sig mycken frågan efter sanningen. Så 
t. ex. var det skaror af studenter, som under två veckors 
tid fyllde det stora predikotältet i Hai-chou, hvilket under 
tiden för studen texamen med mandarinens tillåtelse af 
missionär Tjäder blifvit uppslaget tätt intill rå.dhuset. Ar
betet i dess helhet kan slledes sägas hafva varit mycket 
uppmuntrande. 

Myndighe terna hafva visat sig sii rdeles tillmötesgående 
och gjort allt för att understödja missionärenw.. Of\"er
allt h8.r också verksamheten ostördt kunnat bedrif\·as. 

Br. Blom har gjort vidsträckta resor uti provinsen 
Honan och där genom Guds nåd utfört mycket förbe
redande arbete. Det har hela tiden varit meningen att 
öppna station 1 Honan- fu, men vå r broders tidi gare förs ök 
att ffi. hus där hafva misslyc kats. En ljusning i detta 
afseende tyckes dock nu hafva inträdt enligt senaste un
rlerriittelser. Broder Folke meddelar nämligen i bref af 
den 28 feb ruari från Shanghai, att både gU\'e rnören öfver 
pro\'insen Honan oc h prefekten öfver Honan-fu telegrafe
rat, att de äro \'illiga att göm allt, hvad de kunna , för 
att hjälpa Blom a tt fil. station i sistnänmda stad. Vi 
hoppas därför, att cl.et redan lyckats hon o m att cWl" hafva 
fått ett lämpligt hus. Blom och Beinhof( i1ro best timda 
för arbetet där. Järnvägen mellan Peking och Hankow 
skall gå igenom Honan-fll, och cbrför är det a t så stor 
betydelse, att mi ssionen vinner fa st fot pS denna plats. 

Se vidare half~1rsrec1ogörelsen fril.n C. H. Tjäder 
l sirI. 56. 

:;: 

Vid denna tid äro viiI aila di ra arbetare upp e pii 
fältet. Bergs med siill skap reste ifrån Lao-Hokoll i början 
af mars och viiIHade att n .ra · framme de första daga rn:t 
af apri l. 

Bröderna Folke , Wes ter och Ericsson lämnade 
Shanghai den 26 m:1t"s och hop pades komma upp till 
fältet de första daga rna af maj. H e rren har si'i lunc1a 
1rerfört alla vå ra ga mla missionärer till fä ltet samt äf\'en 
dits i nrlt några nya arbetare . .\H vi, kära m i;;s ionsviinner, 
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tacka Herren för detta och bära vara älskade syskon i 
-s tändiga förböner, anropande honom, att han rikligen 
måtte \'älsigna deras arbete, med glädje ihågkommande 
löftet: »7} likasom regnet oelt snöll faller ifrån Itimme/m 
[Je/l väuder icke tillbaka dit utau fuktar jorden och gör 
hmm fruktbar Oe/l bärande oclt gifver säd till att s~ oclt 
bröd till att äta, sil skall ock mitt ord vara, S01ll utgår 
z/rån min mun. Det skall icke vända tillbaka till mig 
fåfängt utan göra Itvad mig täckes och hafva framgång 
i del, lIVartill jag utsänder det.» 

Om hemarbetet. 
Missionens ars- och höstmöten höllos i kyrkan \'id 

Floragatan med föredrag af bröderna Berg och Folke. 
V id årsmötet afskildes till missionärer brödern" I Bölling 
och TY. 117este1- samt systrarna I. Berzelius och S La
gergren; vid höstmötet broner Alldrew Ericssou. I 
samband med det se nare mötet ägde :Lfven en afskeds
fest rum pil Hushållsskolan , IS Jakobsbergsgatan , för de 
missionärer , som skulle afresa i början af oktober. På 
samma plats högtidlighölls den 14 mars som vanligt genom 
ett bönemöte, 

Bönemöten haf\'a vidare håll its hvarje måndag på 
missionen s expedition utom uncler sommaren, 

Några kortare missionsresor i landsorten hafva gjorts 
af bröderna Berg och Bölling samt af sekreteraren. 

En damkoJllmittt! har bildats på begäran af de kvinn
liga missionärerna, med uppgift att biträda kommitteen för 
S. M. K, särskilclt i de frågor, som röra ])Töfning och 
utbildning af kvinnliga missionärskandidater , samt i öfrigt 
för att söka sam\'erka med sistnämnda kommitte för främ
jande af missiontn' i'lndamål och för spridande af intresse 
for mIssIonen. Den Gcstilr af doktorinn:lll lvIaria Berg, 
fru Elin Holmgren, fröknn,l'l1a _.\melie och J .ouise Schön 
samt Emma Besko\\'. ~Htte Herren i rikt mått välsigna 
dessa systrars arbete, så att det biir mycken frukt till hans 
namns ii ra! 

N[igra missions- och bönek retsar ha!\';[ bilda ts i 
landsorten , och \'äma \'i rik yälsignebe ät\'en af deras 
\'erksamhet i ansImning till löftet: »Bedjen, och eder skall 
varda gifvet I " 

Under året antagen missionär. 

Järnvägstjiinstemannen Andrew Eritsso1t, 

Missionärskandidater. 

Fröken Ida Anderssoll har sedan i böstas \'i S t~lU; 

i London P~l Miss E. H. Soltaus fosrringshem för uthil
dande af k\'innliga missioll~irer, och Lirarinnan il1aria lVj'lin 
har genomgått en kun; hos frök en Elsa Borg. 

Under året utgångna missionärer. 

TeorI o r och Sekine Sandberg, ~Lll'ia Petters;;on, 
l\aemi Linder (med h':inne barn), J. Bölling och Inel. 
Berzelius afreste fr o.n;en ua (I. 3 september. Augus( 
och _~\ugllSta }lerg, F rida Prytz, ,\una Erib, ol1 , Sigricl 
Engström, Jane af Sancleherg och Signe Lagergren af
reste fdn s~lntma on d. T.s oktober. E. l"olke återvände i 
början ~lr no\'ell1ber till l,-ina öt\'er :\merik:1. _-\, Ericsson 

LAND 

och W. Wester afreste från Southampton d. 14 jan. detta 
år. Af de utresta missionss}'skonen utgingo J. Bölling, 
I. Berzelius, S. Lagergren, W. Wester och A. Ericsson för 
första gången. 

Under kalenderåret 1902 utsändes inalles 23 mis
sionärer och 6 barn. 

Herren ledsagar med sin nåd det folk, som han har 
förlossat. 

Hemkommen missionär. 

Fröken Emilia Ulfl, som under de senaste åren 
\'arit mycket klen till hälsan , har återvändt till hemlandet. 

Tillkomna ombud. 

Kontraktsprostarne O, 'IVester, Luleå, J. A. Petters
son, Torsåker, kyrkoherdarne E. Bergström, Odensvi och 
K. Qvarnström, Askeryd, Aneby, folkskollärarne A. Kils
son, Hackwad och K. Andren, Aker, J. Johansson, Upp
sala samt herr Axel Rinman, Göteborg. 

Hemgånget ombud. 

D. 2 april detta år hemkallades efter ett lång\'arigt 
lidande en \'arm missioJlsvän, kontraktsprosten Erik Rud
berg i Vånga, en man, som många år vandrat med 
Herren, och so m äfven under sin långa pröfvotid fått 
afgifva ett skönt vittnesbörd om Herrens kraft att behålla 
honom hvilande vid Herren och hans löiten. En af hans 
närmaste vänner hade skickat honom följande psalmvers: 

.För mig sitt lif, si tt dyra blod 
han ville icke spara, 
Att för den dom mig förestod 
Jag skulle tryg~ad \'~ra. 
H an b le f hos Gud min löfle,ma n, 
Uti hans död min s\'od försvann, 
Så är j ag fdlsad \,o;den ,. 

Denna vers upprepade ele n ,juke åter och å ter för 
sig sjiilL och ,det sista man hörde honom yttra \'ar: 
»Det I,öll.» 

Huru nå defullt Herren hulpit med medel till mis
sionärel'llas utresor och underhft ll uncler året, dii.rom h:tfva. 
vi berhtt:tt i den lilla. boken "Sändebud till Sinims Land., 
och hänvisa \'i till denn a. En tilldragelse , som helt ny
ligen inträffat, känna vi oss lihäl manade att meddela 
eder, kära missions\'änner och medarbetare , pu det l med 
oss måtten prisa ClId för hans trof:tsthet och hjälp. H:tns 
viilgii.rningar, huru stora :iro de icke ! Unde r sist!. maTS 
m?lIlacl inflöt det betydlig t mindre missionsmedel än 
under mots\'arande tiel 190 2. Som emellertid arbetet på 
fältet nu, di \'erksamheten i sin helhet skulle itteru ppt:tgas, 
kriifcle mycket medel , och h\'ad som inkommit ej sva
rade mot lJehofvet, h.ldo v i Herren .her och å ter, att 
han skulle tiinka på behof\'en och gif\'a det behöfliga, 
Den 4 a p ril kom GÖnhÖrelsen. Vi emottogo den dagen 
en växel pil 3,500 kr. fran en \'än, som i siit inre känt 
denna maning: "Herren behöf\'er dem», Och ha,n g:tf 
dem gärna. Han hade emelle rtid (i'inkt sig, :lIt medlen 
skulle afsätt:1s ti ll (\'enne fond e r, men, då han sedan hörde, 
att cle skulle tjäna Herrens sa k hättre, om de sliipptes 
fria, ,hef han: »Tag hela Summan och siincl !\.stadl 
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l ippmuntra syskonen elärute och uppmana dem att hålla 
UL ty Herren har lofvat att aldrig öfvergif\"a de sina 
ut:ln vara med dem alla dagar intill världens ände. Var 
snäll , min vän, nämn aldrig mitt namn lItan säg: Herren 
;1r det genom ett ringa verktyg i hans allsmäktiga hand. 
Sätt i redovisningen: »Herren behöfver dem, och strax 
sbll han släppa dem." - Herrens högra hand hjälper · 
yäldeligen . Denne \'än visste intet om vara behof, men 
Herren kände dem, och han manade sin tjänare att gifva. 
Hans trofasthet :ir stor. Den prisas i ele heligas för
samling. 

* * * 
Ett hjärtligt tack till missionens ombud och alla 

andra vänner, som pii ett eller annat sätt deltagit i 
arbetet! 

Glid vare tack , som gilver oss segern genom vår 
Herre Jesus Kristus! Därför, mina älskade bröder, varen 
fa sta, orubbliga och öf\·erAöcbnde i Herrens verk alltid. 

_-\men . .. 
Efter ars- och reyisionsberättelserna t.al.,ele pastor 

.I,. J. lvlontelills kärleksfullt oc h lärorikt äfver dagens hög
1l1;1ssotext, hvarmed förmiddagens förhandlingar voro slut. 

Kl. Ji~ 3 e. 111. samla.des ett So-tal missionsvänner 
1'<1 Hushalbskolan , l j Jakobshergsgatan, till gemensam 
middag. Flere v;inner ä lven Ir,in landsorten jämte ett 
par bröder liran :\lorge gladde oss men sin närvaro. 
EIter middagen talade den gamle afh 11.11ne missionsvännen , 
herr A. F. Tiselius, n,lgra ord till de församlade , manande 
dem med anledning af be rättelsen om den barmhärtige 
sa ma ri ten till lItgi Ivande för Herrens verk bland hed
n ingarna. 

Kl. 6 e. m. samlades man ihe r i Betlehemskyrkan, 
dt! föredrag hälls al bruhpatron J. Hedengren (se sid. 50). 
Dä rpil följde kortare anlöranden al doktor Knut Bergh, 
Tran,ts och fil. kandidaten Eriksen från ~orge , hvilkeu 
senare \"erkat 8 ,lr såsom missionär i Kina. Ingeniör 
Landgren afslö t mötet med en kortare lJetr:tktelse äfver 
~htr. 25: 29: » Ty ål l/var Oell en S01ll Ilar, skall varda 
i(ljz:et , och l/an skall llajxfa ?log, men dm SMil icke !tarf 
jrån !tOllOIII skall lagas d/ilelI det !tan Ilar. " 

Revisionsberättelse. 
Underteckuade, \\tsedda af i landsor ten "araude ombud för 

:.S venslw mi ss ionen i 1{ iDa» att granskn denna miss ions räkenskaper 
för ?, r 1902, f<1, efter att haf" n fullgjort delta uppdrag, däröfv er afgif"n 
följ ande ber;ittclse : 

~Ii !-is ionClls inh:01l1 sler och utgifter under det g~mglln fu"et har~'a 
tltgjort : 

Inkomster: 

BehåIIu ing fr,',n 190 I : 

P;~I hank inDestående 

G1I.fvomedel: 
T il l Allmänna missionsfondcll ___ ___ __ _ 68.0~3: 94 

Fonden för infödda arbetare ______ .. __ 2 .0 I I: )) 
Bokfonden __o • • ___ _________ • ________ _ ____ 20: 
Skolfondeu __ ____ . ___ ___ __ _____ ___ .__ [. 820: 
:\fission5hemsfonden ___ ____ ____ _______ [.000: 
:\i.idhjälp,fonden ___________ ____ ._ l IS: 93 

73 .64 1:4 2 

R ;intcmedel [i: 84 

S\\mma Kronor ~4.[5o: 02 

Utgifter; 

1/zlSSZ·0nsutg-zjter: 

Utsändt till Kina för miEsionsarbetets 
bedrifvande ___ __ ______ . _______ ____ . ___ __. __ 31.689: 78 

Till missionäreruas utrustning och utresor 23·070: 23 
Hemmavaran cle missionärers underhåll __ _ 11.342: 99 
:\Iiss ionärskandida ters underhåll och resor 2.227: 70 68.330: 70 

K ostnader för fastigheten och inventarier: 

Arbeten för missionshemmet : 
InredninK af ett rum med kök, mo'llning 

af stake t, taktäckning m. m. __ _______ _ 1.666 : 69 
Kontorsinventarier ______________ .__________ _ [08: 06 

Omkostnader: 
Sekreterarens lön __________________ ______ . __ 2.5 00: 
Resekostnader ____ ___ ______ . __. ______ ____ ____ 

4~ 9: 33 
Hyra för expedi tionen ________________ __ 250: 
P orto, telefon och telegramomko stnader 262: 23 
Sparbössor, trycksaker, skrifmaterialier, au-

nonser m. m. 528 : 94 3.990: So 
Kr. ,4.095: 95 

Behållning till [903: 
P å bank innestående ______ . __ . ____ _.______ _ 54: 67 

74.150: 62 

Till missionä rerna privat har under året utsändt, 
48 I : 2 [ 

Tillgångar: 

den 3[ December [902. 

I hemlandet 

På bank iunestående 
Egendomen kvarteret P erlhönan i Dufbo 

vill as tad . _____ _____ _____ . _____ ___________ _ 20.000: 
Lösegendom därslädes ___ .. _____ .___ __ __ _ 2·5°0: 
Böcker och kontorsinventarier ___ _______ __ 300 : 

I Kina: 
Ett hus i Yuincheng _____________ . __ . ___ _ 4.000: 

, , Ha i-chou . __ ___. _________ ______ 2.000: 
T ong'chou-fu __________________ _ i·ooo: [3.000: -

-----Kr. 35. 8 54~ 

Skulder: 

Inga. 

Åtkomsthandlingar till missiouens egendom i Dufbo villastad 
haf"a blifvit re,·isore;na före tedda äfvensom brandförsäkringsbref å 
Kr. 20,000 i holaget Norrlaud, och har premien för denna fastighets 
försii kring blifvit erlagd för tio år samt gäller till den [3 Mars [9[2 . 
H emmet3 lösegendom är brandförs;ikrad för Kr. 5,000 uti samma 
bolag. V id besöl, ,', egendomen har fastigheten befunnits uti väl un
derhrd let skick. Tillsv idare har åt sekre terareu upplåtits bos tad inom 
egendomen, och har hans hustru, uncler dcn tid familjen därst;ides 
har sit t hemdst, ,\tagit sig uppdrage t att vara hemmets förestånda
rinna. D en till egendomen hörande trädg5rden har blifvit utarren
derad för en lid af fem ar mot ett arrende af Kr. 150 per år. 

R iikcnskaperna med till hörande verifika tioner hafva befunnits 
uti utmärkt god ordning, och, då under redsionen ingcn anleduing 
till anm iirk uin g lörekommit, f,l vi till styrb, att ans"a rsfrihet för för
valtningen af missionens medel under år [ 9° 2 "arder l'ommitteen 
beviljad. 

Stockholm den 4 maj 1903 . 

F. T. Olsson, · Fritz Edert, Carl Boberg, 
D irc.ktör. Arkitekt. Redaktijr. 
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Redogörelse 


för arbetet på missionsfältet under senare halfaret I 902. 

»IIall skall städse vakta sin /ijord i Herrem kraft, 
i Iferre1lS, sin Guds, härliga namll, och de skola bo trygge; 
ty då skall /lall varda stor intill jordens ändar. Oelt lian 
skall l/ara frid. » lVIika 5: 4, 5· 

Hvilken \"äldig tr(ist, isynnerhet dil. ulfvatjut höres 
och fienden reser sitt hufvud för att fördärfva! »Han skall 
städse vakta sin hj ord. » Ära vare Gud ! 

Under det senast gångna halffiret hafva vi i ro och 
frid illtt bo och verka pa vart falt. 

iihansi: 
I Yuinelieng bodde och verkade under sommaren 

utom br. Hahne med hustru fröknarna A. Janzon, E. 
Buren, A. Forssberg och Maria Harms samt bro O . Eein
hoff och tidvis br. C. Blom. Dessutom finnas här tvenne 
infödde medarbetare, evang. Ts'ao och bibelkvinnan fJ/a. 

På hösten flyttade systrarna A. J anzon och E. Buren 
till long-ning i Hona.n och M. Harms till I-shz". 

Missionsarbetet har bedrifvits dels genom predikan 
i kapellet och på gatorna, dels genom by- och marknads
besök, sjukvftrd och enskilda samtal. Skriftspridning har 
försökts af ett par personer. Höstmötet i okt. var besökt 
af ett 4o-tal personer. Nya arbetskrafter tillkom mo, dft 
syskonen Sandberg med Sällsbp i november anlände till 
Yuincheng. De förstnämnda äro nu bosatta där. Br. T. 
Sandberg har öfvertagit finanssekreterarebefattningen. 

l-shi: 
I slutet af juni återkom br. H. Linder från hem

landet och öfvertog verksamheten har. En del af som
maren i'ttgick till stationens reparering, iordningsställande 
af nya rum för den vlintade ökade personalen samt med 
inredning af lokal för flickskolan. I sept. inflyttade såsom 
medarbetare frkna E. Andersson och ]\1. Harms. Den 
förra har, med tillhjälp af en manlig och en kvinnl ig in
född larare, förestått ett välsignelserikt arbete i flickskolan, 
som raknat elfva elever. R egelbundna glldstjanster hafva 
utom pil. stationen uppehållits i byarna Pei-c!lItang, 5011

feng och G/lang-tung af infödda kristna med hjälp en 
gftng i månaden från missionsstationen. Större delen af 
sept.-nov. var br. Linder frånvarande för att möta sin 
familj vid kusten. Efter aterkomsten till I-shi hölls missions
möte, ej talrikt besökt, delvis beroende på den kalla 5.rs
tiden. Opieasylverksamhet har ej utan framgång bedrifvits 
af f. d. evang. t/ sjung-lin pft flera ställen i landsorten. 
Tvanne personer hafva afvants frftn opiet hos br. Lin
der. För ö frigt har arbetet fortgått som förut m~d pre
dikan, gästem ottagning i kapellet, tillfällig gatupredikan 
samt bokspridning af 2 kolportörer, underhållna af skottska 
bibel sällskapet. 

Haichou: 
Stationerade: C. H . Tjlider med hustru. Sommar

mftnaderna tillbringade vi i Pu-dLOu-distriktet i byn Peil
shu, högt uppe bland bergen, cirka 120 Ii (60 kilometer) 
från vår station, med utsikt öfver Gula fl oden, där den 
bildar gräns mot H07la1l. Rika tillfällen erbjödos oss här 

att utsa den ädla Säden. De troende aga en rymlig 
predikolokal i den by, som vi gästade, och har samlades 
söndagligen il 200 personer, för hvilka vi fingo tala 
ordet. jI,'Iorgon- och aftonbönerna i var grotta be~ii k tes 

ocksa flitigt. _-\.rbetet bland kvinnorna var Särdeles gläd
jande. Mellan trettio och femtio besökte regelbundet 
gudstjänsterna om söndagarna, och mftnga kommo äfven 
om hvardagarna för att få undervisn ing. Onsdagarna höll 
min hustru en bibelklasss för de fraIsningssökande bland 
dem. Hemkomna till H aichou hölls därsUides i oktober 
det brukliga halffirsmötet. Ganska många voro närvarande, 
och Herren var enlig t sitt löfte midt ibland oss, utdelande 
ftt hvar och en - jag hoppas det - säsom han själf 
ville. En sak smärtade oss emellertid dj llpt. Vär evan
gelist Sieh hade under dir bortovaro mftst skiljas från sin 
befattning till följd af föra rgelseväckande lefverne. C nder 
tårar har han bekänt sin synd och är nu ftter upprättad, 
men som evangelist kan han f. ' n. ej användas har pft 
platsen. Vi ha nu i stället som medarbetare Kl?O Ta
d/eng , förut stationerad i P'u-chou. Vi känna det emeller
tid som en stor förlust att ej ha Sieh med oss. Bedjen 
för II01101II! 

I P 'U-c!IOU samlades vi en vecka senare till höst
missionsmöte och fingo äfven här erfara Guds trofasthet. 
Dopkandidater anmäldes både i P'u-chou och Haichou, 
men dopet uppsköts för vidare pröfning af de anmälda. 
Vftra infödda medarbetare hafva dragit omkring i P'u
chou-distriktet med ett litet tä lt och predikat pa Aera 
marknader. Vid jultiden hölls en s tÖrre studentexamen 
här i staden, som varade i 14 dagar. Det stora tältet 
var da uppslaget, och den lärda klassen kallades till 
Lammets bröllop. I samband med tältmissionen har ocksft 
bokförsäljning ägt rum. Regel bundna möten om sön
dagarna äro anordnade på sju stallen i distriktet, om
fattande Haichou med utsta tionerna: P'U-c!IOlt, C -sia ng 
och Lin-di/n. En gftng i manaden firas Herrens natt 
vard på fyra af de ofvannamnda mest centralt belägna 
platserna, dft jag om möjligt sökt närvara. N ästan dag
ligen komma sjuka för att få hjälp, däribland ratt många 
för onda Wnder. Hjärtligt tack för tand instrumenten ! 
De ha fätt tjäna ej så litet. Min hustrus tid är mycket 
upptagen med allehanda missionsarbete, allra helst som 
hon under mina många resor är lämnad ensam missionä r 
pft stationen. Kvinnornas bibelklass har fortgått med 
välsignelse. 

IMei-ti 
har missionsarbete utförts af tvänne infödda bröder, A-uo 
Rit-lin och Lo Teh-tao. Bedjen för dem, att de må fä 
nåd att hängifvet tjäna Herren och ha ns rikssak I De 
kristna inom distriktet sammankomma söndagligen på .3 
a 4 platser i tur till uppbyggelse och bön. En af sökarne, 
Liu, har genom sin helhjärtenhet glacJt oss, och vi hoppas 
snart få upptaga honom i församlingens gemenskap . På 
hösten var haIfärsmöte anordnadt. Vi hade då den sorg
liga plikten att behöfva utesluta nagra ur den lilla fij r 
samlingen.: l\Iö tet \'ar för öfrigt godt. 

iihensi. 
I T'ong-chou 

ha systrarna Fr. H allin, Cb. Angvik och Th. Hatrem, 
biträdda af en infödd evangelist och en bibelkvinna, verka t. 
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Utom de \'anJiga mötena på stationen hafva besök gjorts 
Uei-llall- och I:lita-chou-distrikten, dar ordet f0rkunnats 

för icke m. Fröken Fr. Hallin har under hösten föres tätt 
en f1ickskoia med 9 elever, och br. A. Hahne höll i 
november en 12 dagars bibelkurs för män. Vi glädjas 
åt, att syskonen Berg ~iro på väg upp för att öfvert.:tga 
verksamheten pä denna plats. På stormötet i bärjan af 
nov. voro A. Hahne och c:. H. Tjäder närvarande och 
hjälpte till att ntdela [if\'ets bröd till de till ett 6o-tal 
uppgående åhörarna. Herrens närvaro förspordes, och det 
kändes riktigt godt. Lofvad vare Gud för hans barm
härtighet, som ingen ände hafver I 

Om verksamheten i 

Han-ch'eng 
skrifver broder R. Bergling sälunda: >Arbetet har bedrifvits 
af min hustru, syster Bengtson och mig i förening med 
vår infödde evangelist CM. 

Strax efter vår framkomst hit var tillströmningen af 
besökare, såv~\l kvinnliga som manliga, synnerligen stor, 
hvarför, då vi ej voro flera arbetare pa stationen, ej nägot 
arbete utåt kunde medhinnas. A[I t eftersom besöken 
glesnade, och tid och krafter det medgåfvo, ha besök 
gjorts i hemmen i och omkring staden S:lmt nagra resor 
till byar väster, norr och öster ut. Dessutom har h varje 
vecka ett möte för kvinnor hållits i de intresserades hem 
här i staden och ett hvarje söndags e. m. på stationen. 
Vi beklaga emellertid djupt, att vi ej räckt till för det 
arbete, som bort och kunnat göras i alla riktningar här
omkring, samt önska och bedja innerligt, att Herren snart 
mll fylla behofven af kvinnliga medhjalpare. 

Ett Sällsynt gynnsamt tillfälle att predika för männen 
hafva v.i haft under arets tre sista månader. Från 20 

till 60 personer har nämligen den arbetsstyrka räknat, 
med hvilken vi uppfört vårt nya kapell, och hvilken var 
samlad till en half timmes morgonbö n hvarje dag. Att 
detta arbete icke varit förgäfves, därpå hafva vi redan 
sett många bevis och vänta att se flera. Yi räkna säsom 
omvänd en af arbetarne, en f. d. rätt farlig person. Han 
har, sedan han slutat sitt arbete hos oss, i sin by redan 
tilldragit sig mycken uppmarksamhet. Två andra, kam
rater till honom i arb etet här och opiepatienter, kom ma 
ock tämligen regelbundet ti[lbaka till gudstjänsterna. Pä 
grund af kapellbyggandet ha vi ej medhunnit så mycket 
arbete utåt. D ock hafva under de fyra sista månaderna 
två större och tio iL tolf mindre marknader besökts, h var
under evangelium blifvit predikadt och böcker sålda. 
Under vara söndagliga gudstjänster ha vi haft att glädja 
oss at en ahörareskara, som i allmänhet ej understigit 50 
personer men väl öfverstigit 100. Bland dessa räkna vi 
30 ;\ 40 mer eller mindre berörda af sanningen. I sept. 
hölls missionsmöte, då tre personer genom dopet upptogos 
i församlingen. Vi tacka Herren innerligt, för In"ad han 
gjort och gör ibland oss. De uppmuntrande erfarenheterna 
äro sa stora och talrika, att de nedslående totalt försvinna 
inför dem. Gifve H erren blott sitt arla- och Särlaregn 
till det i skröplighet sadda, att det må 'uppstå i kraft' !» 

((onan: 
Frän Iong-ning: 

Om Herrens plantering därstades medd elar Anna 
]anzon följande: Ebba Buren och jag ankomrno hit elen 

29:de oktober. Första tiden voro vi upptagna me re
parationer och iordningställa nde af stationen. Br. B lom 
var oss härvid behj alp lig. - Den 8- Io:de november 
var stormöte i Liicllia-p'o. Fyra dopkandidater anm~ildes , 
men det a nsågs bäst att låta dem vänta till \·åren. J\Iycket 
folk kom första tiden - kvinnor i skaror. Vid öesök ute i 
staden äro kvinn orna villiga att sitta ned och språ ka, men 
få hafva hittills haft mod att inbjuda oss i sina hem. 
U nderliga rykten, fördomar och förtal äro ännu ej till
intetgjorda. En Hickskola öppnades den I :sta december. 
Folket visar mängenstädes begarlighet efter Guds ord och 
stor villighet att köpa böcker. lVIånadsmöte och nattvards
firande hålles första söndagen i hvarje månad tun"is i 
IOllg-llillg, Iang-p'o, L ii-cllia-p'o och Sllan-tuan. Tredje 
sönd. i hvarje månad tura några af de troende om att 
predika på de tre sistn~imnda ställena. På det hela taget 
är folket vänligt stamdt, men mo tståndare tinnas h~ir som 
annorstädes, och förs ta tiden funno vi rätt ofta smäde
skrifter uppklistrade på vår dörr. Allt " är dock lugnt och 
stilla nu. F[ere sökare finnas, och vi hafva anledning tro, 
att några äro verkligen uppriktiga ~j ~i1 ar, ja, som det synes 
i kärlekens förs ta värma. Flere af de tro ende visa st rt 
nit för Gud och söka föra andra till Herren. Nagra gå 
på inbjudan ut i byarna för att afvänja från opiebegaret. 
Trons bön för sjuka öfvas mycket bland de troende, "Och 
därigenom har Guds ord vunnit intriide i manget hjarta 
och hem. » Icke med makt och icke med kl'ajl, 1IIen !lied 
min Ande, stiger Herr en Sebaotc:, Sak. 4: 6. 

Sinngan : 

Här har mission bedrif\'its af broder G. A. Stå[ham
mar med hustru samt den infödde evangelis ten Klt11g . Frn 
S. ankom hit upp fran hemlandet i juli. I december ökades 
arbetspersonalen, i det att fröken Maria Pettersson hitflyt
tade. Utom vid de ordinarie gudstjänsterna på s tationen 
har ordet predikats \·id flera marknadstillfallen och under 
resor i byarna. Staden "l\TieJlclt'i, en dagsresa \'ästerut, 
har månatligen besökts. Flere förhoppn ingsfulla sökare 
finnas har. IVrot nordost, 2 O [i fran H o nan-fll, i byn 
Chang-iang bo tvanne kristna mäll, Cllang 0 <.: 11 illa. tegel
labrikan ter till yrket, 11\"il ka , så långt vi kunna se, lefva 
ett varmt troslif. De ha kommit till tron uppe i mellersta 
Shensi, där de förr uppehöllo sig. Efter hemkomsten 
till födelsebygden hafva de fätt vara ett medel a tt för 
evangelium intressera ett ej ringa antal personer i b:"n. 
Bedjell för delllla lilla oas midt i l,ede7ldollle1lS iJke?t.' 

Evang. I(ullg uWfva r opieasylverksamhet i Sinngan 
och har lycka ts rädda nere personer frän opiumlasten. 
I oktober sa mlades de kristna till missionsmöte, df, under
tecknad hade förmånen att närvara. Trenne personer 
upptogos då genom dopet i församlingens gemenskup. 

I Honan-fu 

har Herren så att saga Jppna t dörrell för sina tjänare, i 
det att mandarinerna på platsen, som förut sökt hindra 
vårt inträde därstädes, fätt befa llning från högre ort att 
läta missionärer clär bygga och bo . Br. C. Blom ämnar 
också draga ås tad och " intaga landet» [ör vår Herre och 
Konung. Fistelll 110110771 ock I lJud edra förböller.' 

Vi vänta pft vederkvickelsens tider frå n Guds ansikte, 
att Anden frän höjden varder utgjuten öfver oss, att öknen 
förbytes till fruktgård och fruktgå rden varder såsom en skog. 
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Många brister och mycken ofullk omlighe t vidlåda 
tvifvelsutan vårt arbete. Herren gifve, att vi m1\. kunna 
mottaga större nftd till fullgörande af det värf, vi blifvit 
kallade till, och att vi framför allt näras af trons och den 
goda lärans ord. »Se, jag kommer snart, och min lön 
med mig, för att vedergälla h var och en, såsom hans 
gärning är.» Upp. 22: 12 . 

Eder broder och medtjänare 

C. Henrik Tjäder. 

Hai-chou mars 19°3. 

j-iästskörden på j-ia n-ch I engs 

missionsåker. 
Af Rob. B erglittg. 

Tre kärfvar I » H vad ar det säsom frukt af tre ars 
s1\.dd ?), Så fragar s~ikert må ngen, som har svärt att fa tta, 
att ouppodlad mark icke gärna gifver någon större afkast
ning. Huru gläder sig doc k ej äkermannen öfver dessa 
tre, och hvilket värde sä tter ej skördens Herre på dem! 

Genom a tt nägot närmare betrakta dessa vära tre 
vänner torde vi litet 11Var l;lra att värdera dem. 

[lang ta sao, sä ar namnet på en af dem. Hon 
är hustru till ledaren fö r ett musikband här i staden , 
hvilket vid begrafningar, bröllop och andra högtidliga till
fall en med sina entoniga melodier söker höja stamningen. 
H on blef intresserad i läran, då hon hos syster Sandberg 
a fvand es frän opium. En egendomlig dröm, som hon 
ännu i dess minsta d etaljer kan å tergifva, blef med let till 
hennes omvändelse. Som hon från börj an af sin förening 
med Herren lät sitt ljus lysa, nck hon ock i hemmet 
utstå mycken förfö lj else. Allt tycktes hon dock bära med 
glädje för Kristi s kull. I b land hindrades hon länga tider 
fran att komma till gudstjänsterna, men sände hon då 
rätt oft a bucl på systrarna. Till hennes hem fingo de ej 
gfl, utan stämde hon möte med dem nagonstades ute, och 
u tmed vägen sutto de ned, tröstade, upplifvade och rin
dervisade henne . U nderrättel sen sommaren 1 900 om att 
systrarna måste fly harifr ån, var för henne ett hårdt slag'. 
Hon har dock hela tiden varit Herren trogen. 

Afven uncl er fö rfölj elseperioden , da de kristna har 
visserligen icke misshandlades men så mycket mer hanades 
och bespottades, va r hon trogen och uteblef icke fran 
nägon gudstjänst, som det var henn e möjligt att öfvervara. 
H ennes fö rändrade sinne och he lgade lif i hemmet gjorde 
ock, att hela familjen efter hand blef vänligt stämd mot 
henne. En gång, t. ex. dit bristen i deras hem va r ganska 
känn bar, och hon åt si n man öfverl ämnade 2 0 00 kash, 
som hon af syster crfr hade mottagit af nödhj ä lpsmed el, 
bl ef han dä ra f så rörd , att han lofvad e att aldrig mer 
hindra henne fdm a tt fruk ta och tjana Gud i hemmet 
eller annorstildes. Sa annorlunda st:tmd har han nu blif
vit, aa han sj~U f nastan sönd3gligen komm er till guds
tj;lnsterna, och då var evang elis t kom till hans bern fö r 
att uppbara de l biJ rag, sum C ang ta sao tecknat till 
" flrt nya kapell, frågacle han , cm icke ;lfv cn han kund e 
[fr bidraga med 500 kash. 

LAND. 
~""-",-""-""-"".r,-,-".-.",.."...-r",,",,,,,, , ,,,,,, , , , ~,,,"""""'-" ' ,.A""""" ··'/'V'_"'·""·_""''''-'' ''-''-''''_~'''''''-/ J''/'-"V"'." 

Ingen af de troende kände sig vid sista stormötet 
oviss ifråga om Vang ta saos upptagande i församlingen, 
och vi hafva sedan dess haft mången anledning att fröj
das öfver henne, NI1\. Herren fortfarande välsigna henne! 

Sheng Tell-nien är namnet på den andra af de om
skrifna kärfvarne. Redan d1\. vi reste hem för att hvila, 
hade han varit intresserad i taran i 3/4 års tid och kom 
regelbundet till gudstjänsterna., Sedan vi rest, antogs han 
af E. Sandberg såsom kock och tjänade sftlunda systrarna, 
tills de måste fly härifrån. Då återvände han till sitt 
hem 10 dagsresor söderut. I hemmet fick han dock ingen 
ro för sin fader och sina bröder, enär han medfört sitt 
N ya testamente och ~in sångbok och dagligen läste därur. 
Han blef omsider satt i valet mellan att skilja sig fr1\.n 
dessa 2 böcker eller hemmet. Af Herren fi ck han 
nåd att viilja det senare och drog då ett par dagsresor 
längre söderut, hvarcst han någon tid uppehöll sig med 
växlande arbete. Därpå, säger han, hjälpte honom H erren 
till svar pil. hans bön att öppna en matservering, hvilken 
syssla han med god förtjänst bedref under I års tid. 

Pil. platsen fanns en fin katolsk kyrka, som han nästan 
söndagligen besökte. Med den dilr tjäns tgörande prästen 
hade han ofta enskilda samtal och' fi ck därunder flera 
vinkar aH förena sig med dem. "Men », s;iger han, »jag 
fann icke där, h vad jag sökte.» Efter hand fick emellertid 
Sheng Teh-nien höra, att väg började banas för missio
närerna att återvända till sina resp. fält, och ej långt 
därefcer fick han af resande matgäster höra , att br. Tjäder 
återkommit till Haichou . Senare fick han höra , att Tong
choumissionärerna också kommit tillbaka, »Dill) , Wnkte 
han, »äro nog Hanch 'engmissionärern a ocksä å terkomna.• 
Och från den stunden fick han ingen inre ro, förrän han 
stangt sin ma tservering, sil lt sitt husgerad och begifvit sig 
astad hit, besluten att ej vända å ter, förrän han ansetts vär
dig a tt genom dopet upptagas i den kristna församlingen. 
Kommen till T ongchou fick han höra, att det ännu skulle 
dröja minst 4 mån., innan vi kunde hinna fram till Han
che'ng, men detta hindrade honom ej fdln att fortsätta 
ända fram och hzlr förbid a var ankomst. Pa gränsen till 
Shensi mötte han oss, och det gjorde oss synnerligen 
godt att se, huru hans ansikte strålade, då han kom och 
bugade sig till marken för oss. flled glädje döpte jag 
honom vid vårt stormöte, och ilfverfJ'lld a f fröjd tog 
den annars så still samme 37 -årige mannen ett språng 
direkt ur dop bassängen upp på gården. 

Sedan var hitkomst har han tjänat oss troget. Nu 
är min plan att utsanda honom som bokkolportör för 
medel , som jag från ett engelskt traktatsällskap erhållit. 

Vä r 3 :dje kärfve är [la1lg Huai-Ilsi frän var f. d . 
ntstation Pei-chuang, Han iir tredje sonen i en familj, 
där redan för tre år sedan fadern och modern döptes, 
Fadern är den person , som, d5. han kom hit och begarde 
att bli antecknad som forska re i lä ran, samtidigt också \'ille 
låta ant eckna hela sin familj . Då d etta icke beviljades, 
ut brast han förvån ad: »Men sager icke Paulus : »Tro på 
Herren Jesus, så \'arder dn och ditt !IItS fräl st ) " »JO» , 
blef sva ret, "det är ett löfte till er, som ni fil r förlita er 
på . Och clagligen far ni bedj a om att det måtte infrias 
på eder. r-Ien förrän eder hustru och ed ra barn visa 
kii rIek till sanningen, kunna vi ei an teckna dem hän). 

"C'ang H uai-hsi va r ansUilld hos oss sOln ki nes isk kock, 
innan \'i reste hem, uch han hade begärt dopet före det 
stu rmöte, som hölls i förening me I vårt uppbrott harifran. 
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Ehuru han var gudfruktig och snäll redan d1l. samt vits
ordad af de troende, uppsköt jag hans dop på grund af 
att pröfvotiden varit så kort. Under den förföljelse, som 
sedan rasade i Pei-chuang, stod han profvet bättre än de 
flesta troende och har under dessa 3 år med . längtan sett 
fram mot den stund, då han skulle ffi förenas med för
samlingen. Hans glädje, då han upptogs bland de tro
ende, var i sanning stor. Hans trohet och villighet i tjäns
ten hos oss, som han återupptog, så snart vi anländt 
hit, hans sä'\lsynta vördnad för Gud och hans ord, hans 
hunger och törst därefter, hans nit för andras frälsning 
samt hans fasthet i karaktaren, frimodighet m. m., ehuru 
han blott är 24 år, har gjort, att jag ej längre ansett 
mig berättigad att för eget behof använda honom, då be
hofvet af skördemän är sil stort, utan är han redan utsänd 
som kolportör i sällskap med vår f. d. skollärare. 

Säsom framgår af dessa drag ur våra tre \'änners lif 
hafva de gjort sig fOrtjänta af Guds folks odelade för
troende. Jag är äfven viss om att missionens vänner med 
oss vilja tacka Herren för dessa tre och samfäldt med 
oss upphöja hans namn. 

IIpå hedningarnes väg. 1I 

En sönda~smiddag kom en liten skara kvinnor till 
missionsstationen i Lao-Hokou. De voro pilgrimer. Från 
sitt hem i norra Honan hade de till fots vanclrat öfver 
60 svenska mil till ett s. k. beligt berg och där tillbedit 
afgudar för att så vinna förtjänster. Ku voro de pa hem
väg, och på sin vandring kommo de in till »evangeJiisalen », 

som missionsstationerna här kallas. De hade en särskild 
typ dessa kvinnor med sina karaktärsfasta ansiktsdrag, 
sina kloka frågor och svar. Alla voro öfver medelåldern. 
Under ett par timmar fingo de här både enskildt och 
offentligt höra om 110?IOnl, som kommit i världen för att 
frälsa människor från det gamla, fäderneärfd<l lefvernet och 
gif\'a hjärtat den frid, som det öfverallt söker, men endast 
finner i honom. De gingo på eftermiddagen, men fram 
pa aftonen kom en af dem tillbaka, medförande fem andra, 
för att arven de skulle fä böra. Hvilken gladje a tt möta 
sådana själar' Dar sutto vi i aftonskymningen, tre af oss 
i besittning af Kristi outgrundliga rikedom, ljus och kärlek 
och sft de~sa sex i okunnighet och mörker. En syst~r 

talade, och vi andra bådo. Våra kin esiska systrar lyssnade 
med intresse. Men snart hade solen gått ned, och de 
mflste gä för att dagen därpå fortsätta sin vandring. 
Sedan de fått h\"(1rsitt evangelium och lwar"in traktat, 
och sedan vi ned bedit Guds valsignelse ufver dem, togo 
de fanal med mänga tacks~igelse r. De kära vanliga hin
norna' Vi gingo med dem till porten och följde sedan 
med blicken de mörka gestalterna, som tydligt aftecknade 
sig mot den purpurfärgade aftonhimmelen. Kan du, som 
laser detta, första, huru det sved i hjärtat att se dfs3a 
kvinnor gå - gå ut i hednamörkret med endast denna 
lilla strimma af ljus) Det lade sig öfver hjärtat en tyngd, 
som endast kunde afkastas \'id Jesu fötter. Han är tro
fast, han skall möta bvarje längtan efter ljus och frid. 
Ku beder jag Herren att i nåd sanda nagoll annan 
budbärare i dessa kvinnors \"~ig, som kan leda dem till 
sanningen. \"ill icke äf\'en du, sedan du läst dessa rader, 

L A N D. 

upPSända en trons bön för dessa kvinnor och andra själar 
här ute, hvilka likt dem »lägga ut penningar för det, 
som ej är bröd och arbetsvinst för det, som icke mättar») 

Bed, bed, 

Sa är du i kampen med, 

Strider om att sjiilar vinna, 

Hjälper vilsna fåren finna. 

0, I,H böneelden brinna 

Och \"älsignelse drag ned I 

Bed, bed! 


Jane af Sandeberg. 

Den 14 mars I 9°3. 

Haichou den 9 febr. I903· 

Kära missionsvänner ! 

Nåd och frid föröke sig hos eder I 

»Herre, var oss nådig! Dig bida vi. Bb! deras 
(vår) arm för l/varje morgon oclt blz! vår hjälp i nödens 
tid i Es. 33: 2. 

Gud vare lof, att vi få utgjuta våra hjärtan inför 
honom' Ingen tunga kan utsäga, hvilken Välsignelse detta 
innebär. Under af nåd, under af kär/el:, under af 7,isdom! 

Några storverk ha vi ej att förtälja, hvad på oss 
ankommer. Guds zled: iiro stora och härliga, väl den, som 
aktar pft dem alla! 

Vid jultiden i fjol hölls en större studentexamen här 
i staden. Predikotältet llppslogs då lUed mandarinens 
tillåtelse intill rådhuset. De studerande strömmade ditin 
och lyssnade stilla och uppmärksamt till, hvad som talades. 
Flere kinesiska bröder från skilda håll hade infunnit sig, 
både sådana Henrik kallat och icke kallat, för att hjälpa 
till att förkunna evangelium. I två veckors tid, bittida 
och sent, ja. dagen i äncla fortgick predikandet om
växlande med bön och sång. , Guds Ande ar i talte!», 
sade en af bröderna, Kao fr. Tongchou, till min man, 
ett yttrande, som mycket gl adde oss. I kvinnornas bibel
klass hade vi kommit öfverens om att t7tträfet bedja om 
valsignelse öfver studentmissionen, att i likhet med Aron 
och Hur stödja armarna pa våra stridande bröder och 
sämedelst hjälpa till. Herren skall bönhöra oss enligt sina 
vissa löften, äfven om den synliga frukten skulle uteblifva 
till en tid. 

Julhögticien var s~irdeles Ijuflig. Herren gaf oss att 
dricka af sina fröjders ström saval andligen som lekamligen. 
J ulottan talade nere bröder, talade Sfl, att \'åra hjartan 
blefvo brinnande uti oss. Och jUls5.ngerna tonade så hög
tidligt och kraftigt i elen stilla morgonstunden. Efter 
mötets slut bjöds på litet. förfriskning för kroppen. Tak
lampan och Karls julgran gftfvo oss belysning. Allt var 
så enkelt, men dock jullikt. 

j\Iissionsarbetet på landsbygden härom kring ligger 
tungt på mitt hjarta, men tid och krafter ha sakna to för 
dess beclrifvande. 
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För ett par dagar sedan kom en sökare och inbjöd 
mig till sin by för att llira kvinnorna - llvilket jag genom 
Guds hjälp hoppas kunna ra längre fram. För flera år 
sedan besökte jag denna plats ett par gånger och hade 
ej sä få flhörare, men då var ingen villig att git ut ur läg
ret och bära Kristi smälek. :Nyligen ha trenne bröder 
öfvergifvit sin falska gudsdyrkarr och komma flitigt till 
gudstjänsterna. Hjärta t siar af glädi e, de trötta stegen 
bli spänstigare och modet lifvas till nytt arbete för hvarje 
själ, som synes hörsamma kallelsen. En gäng på sen
hösten 19°2 tog jag Karl och ett par troende kineser 
med - Henrik var ute på. en längre missionsresa - och 
for ut till en by, en svensk mil härifriln, för att hälsa pil 
ett par gummor, som pit senare tiden kommit till våra 
möten. De blefvo sit glada öfver värt oväntade besök 
och bildade tillsamman en hel hop folk, på det vi skulle 
få undervisa dem. Flere ibland dem tycktes gifva akt 
på ordet och gåfvo oss anledning att prisa Gud för detta 
nådetillfälle. I ett annat hem i byn, där sonhustrun visat 
sig hiltsk och ondskefull, emedan svärfadern bevistat ut
ländingarnas sammankomster, tittade vi ock in och sade 
nägra vanliga ord. Frän den stunden ha vi sport, att 
bitterheten lagt sig, och till vilr glädje och förviining kom 
den fientliga kvinnan själf till vårt möte ett par sönda
gar därefter. ~ Den 29 jan. var de t kinesernas nyårsdag. 
Under nyårshelgen är det fest i satans rike. Afguderiet 
når då sin höjd. De få kristna på vår ort samlades bit
tida på morgonen i kapellet till Guds ords betraktarrde 
och gemensam tacksägelse för alla Herrens välgärningar 
under det gångna aret. Under ett döfvande larm af raketer 
och smällare utifrflll , hvilka afbrändes afgudarne till ära, 
stego de kristnas böne- och tackoffer stilla och obemärkt 
upp till Guds tron. H vilken nåd att vara uttagen fran 
mörkrets väldighet, om man ock till en tid måste bo där, 
hvarest satans tron står! Henrik hade til! ämne vid nyårsot
tan : iVytt och framdrog ur bibeln 1.5 olika stä llen, där det 
talas om nya ting. Jag var mycket trött efter allt jäktande 
före nyåret och förmådde ej vara med, merr genom en 
gumma, som var närvarande, fick jag veta, att de haft en 
dyrbar stund tillsammans. Henrik hade glömt att bjuda 
våra vänner på den konfekt, frukt etc., som jag kvällen 
förut lagt upp för deras räkning. Då jag beklagade mig 
häröfver inför den gamla kvinnan, svarade hon: "},, frun , 
bry sig ej därom! Va.ra Il/ärtan blefvo så fyllda med goda 
ting, att vi behöfde ingenting mera. Aldrig har jag fUrr 
hört något dylikt. Tänk, I j olika nya ting, som Herren 
vill gifva eller göra!» Jag blef ganska öf\'erraskad af den 
intelligenta anmärkningen, isynnerhet som gummarr sällan 
kan uttrycka, hvad hon känner. Pa e. m. samma dag 
hade vi en liten barnfest, till hvilken tretton småttingar 
voro inbjudna. Julgranen fanns kvar och var nu tänd för 
sista gängen. De små svarta ögonen plus ett blått par 
- var lille älsklings - tindrade alla sa gladt, då den 
tändes. Vi hade en riktigt glad stund tillsammans. Sänger 
och berättelser aflöste h varandra. Vi läste Guds ord och 
bado, och till sist bjöds på te m. m. H var't och ett af barnen 
erhöll ocksa en liten biblisk tafla, som tydligen fägnade dem. 
I onsdags i förra veckan började vi en bibelskola för 
kvinnor här. Pä nyaret ha de flesta ledighet fran arbete, 
och vi vilja därför använda denna tid till att rannsaka 
skrifterna. 0, att hvarje själ lärde personligen kilnna 
honom, som är A och 0, begynnelsen och iinden! Far 
viii framdeles, om d et Sfl är Guds vilja, berätta, huru det 

gatt för oss. -- På vår trakt är allt f. n. lugnt och stilla 
i politiskt hänseende. Rykten om uppror, om utl iinding
arncs utrotande o. dyl. nå oss dock allt emellanåt. i\Ien 
den, som sitter under den Allsmäktiges skugga, är trygg 
i lif och död, eller hur? »Mig tyckes, att Gud har fram
ställt oss apostlar (missionärer) såsom de allra ringaste, 
sasom till döden dömde, ty vi hafva blifvit ett skadespel 
för världen, både för anglar och människo r. » Men, Her
ren vare lof, »det är ett fast ord: Hafva vi dött med, 
sä skola vi ock lefva med; uthärda vi, sä skola vi ock 

. regera med." 
Bedjen för oss, att ingen må kas ta bort sin frimo

dighet, och att vi alla ma fä nåd att förhärliga Jesus, vare 
SIg genom Iif eller död! 

Min man förenar sig med mig i hjärtliga hälsningar 
till alla nådesyskonen och särskildt till dem, som med 
oss kämpa för Kinas frälsning. 

Edert ringa sändebud 

Hilma Tjäder 

* * 

Tong-chou-fu den 16 februari 1903. 

Käre broder! 

» Guds väg är ostrafflig.» Ps. 18: 3 I. 

»Allt lIVad han gör, är gjordt i trofasthet. » Ps. 33: 4. 

Mer än tvenne månader hafva gått, sedan vi efter 
en lycklig resa anlände hit upp till vårt fält. Det är en . 
af våra dyrbara förmåner såsom Guds barn att stå under 
gudomlig ledning. 101oln- och eldstoden skola ständigt 
föra oss den rätta vägen, om vi beakta och invänta dess 
tecken. 

Jag har ända se'n var ankomst vistats i Yuin-ch'eng, 
tills för en vecka sedan, da jag åtföljde broder Carl Blom 
hit till Tong-chou-fu. Han har godhetsfullt atagit sig att 
gifva mig en första vägledning i labyrinterna bland de 
kinesiska skriftecknen . Jag har dessutom anviindt kinesisk 
lärare, ehuru än sa länge naturligtvis ej med så stor fördel. 
För att fortfarande ni ätnjuta broder Bloms hjälp följde 
jag honom, som sagd t, hit. Sta tionen i Tong-chou-fu har 
nämligen efter sys trarnas afflyttning varit utan utländsk 
mISSIOnär. De reste för att lämna rum åt Bergs, men så 
blefvo dessa fördröjda i Lao-Hokou. Vi vänta dem dock 
snart upp. Antagligen är väJ: afven broder Folke snart 
hos oss. Huru vill behöfvas ej arbetare härute bland 
den genom förföljelsestormarna och annu mer genom deras 
efterdyningar mer eller mindre ödelagda hjorden! Längre 
norrut i provinsen, isynnerhet i trakten omkring Ping
yang-fu, märker man det mest. Där synes djafvulen bäst 
hafva lyckats i sina planer. Rädsla för beröring med 
utländingarne, likgiltighet och kärlek till det jordiska tyckas 
göra arbetet där mycket svårt. Mänga, som voro stånd
aktiga under förföljelsen, hafva ej kunnat sta i frestelsen 
att rikta sig, när regeringens penningutdelning sedan skedde. 
H \'ar och en hade ju att själf lämna personliga skades
uppgifter. Frestelsen var därför för många alltför stor. När 
satan ej lyckas i sina anfall på en punkt, är han ej sen 
att försöka på en annan. Hos oss är ju tillståndet, Herren 
vare lof, mycket bättre! Men önskligt vore ju större in
tresse för sanningen_ Detta är ocksa vart ständiga bGne
rop. Vi behöfva framför allt ett rikare utg/utande af 
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Guds Am/c. i\L'ttte Herren i sin nfld s~inda oss detta 
öfn;r s,h~il arbetare som ilh0rare! Aro blott v,'tra karil 
lomma. s'wla \'i , s< som Guds ba rn, aldrig lida brist. 

Gud~tiansten ha r i söndags var ganska talrikt besökt. 
J~!\ liten händelse, fij rknippad med densamma, vi ll jag 
umtala. Blom hade före m 'itet varit ute i ~taden och 
predi kat på gatorna pä 1!.tskilliga ställen. Han ittföljdes 
hela tiden af en tiggare, som slutl igen frågade: »Får äfven 
fa tt ig t folk, , ftdana som jag, ly ~sna till Sfl goda ord? » 
Han fi ck da veta, att dessa ord aro för alla ocll in bjöds 
till mö te t. Han kom in i kapellet midt under predikan, 
st:mnade vid dörren och frågade med ifrig, hög stämma: 
» : tc på gatan har jag en kamrat, mr iifven han lyssna) ) 
D ä detta bejakades, sprang han ut efter den andre, och 
sa intt"~idde de bäda, ifö rda sina trasor, förskrackliga att 
skadel, som tiggarne hiir ;iro, och fingo sig platser anvisade. 
På. många af de andra kineserna, som att börja med hån
skrattat - tig'gare aro llamligen s;'nnerligen Wraktade här 
i l>'ina - (Y'I' orde det noO" cra nska stort in tryck, då de

ö. o o . 
förstoclo, att, när det giiller evangelium, alla äro hka be
rättioade eller rä ttare lika litet förtjö.nta. Herren vare 
pris,'" a tt vi få predika frä lsning för alla fritt och för intet l 

ärskildt en af dem Ivssnade mycket uppmärksamt, något, 
som man tyviirr ej al'ltid kan säga om hedningarne. lVIåtte 
Herrens :>o utgrundliga rikedom » finna rum i n1\got sådant 
hj;irta I 

Det kinesiska nvåret med dess 14 dagars länga firande 
är nu förbi. Sfl o~k allt detta oväsen (så ljuder det för 
v[Ha ö ron), som hänger tillsamman härmed: musik, skjutande 
och fvrverkerier. Under denna tid, då nästan allt arbete 
ar in;Wlldt, ser man vanligen folket i högtidskläder, så att 
en fr; im linu·. som för första gången mr se dem, betyd
ligt kan n~isstaga sig med afseende på deras kärlek till 
snygghet och renlighet. Mycket folk är Mven uncler denna 
tid ute och reser. Alla skola ju aflägga visiter hos vänner 
och bekanta. ,;Visitsystemet» är ännu mer oclladt här i 
Kina ä n hemma. På ta l om detta, var mandarinen på 
ätervisit hos oss härom dagen. Broder Blom uppvaktade 
honom nämligen strax efter vår hitkomst. Han tyckes 
vara [nycket vänligt sUimd gent emot utländingarne. Innan 
han blef mandarin, hade han varit köpman i Shanghai, 
llvarför han hade en om ock oklar förestailning om ut
ländska förhållanden, hvilka han i allmiinhet mycket be
undra r. Både vid sin visit och nu under hans återbesök 
fick Blom tillfälle att framföra evangelii budskap till honom. 
Han syntes ganska intresserad, lyssnade länge och visade 
O"cnom sina fräo'or att han sökte sätta sio' in i »Jaran ».

OJ 

Han önskade få bjuda oss hem till sig på'" fest. Kanske 
skall diirför tillfälle gifvas att ånyo få frambära sanningen 
till honom. ~'\ck, att Herren genom sin Helige Ande afven 
hos denne man finge väcka behof efter sanningen ~ 

Det ar gladjande, att budskapet kan na äfven dessa, 
som stå örver massorna, och hvilka annars ej k0I111na inom 
hörhfill. Allt ar ju en sadd pa förhoppning. Men, "för 
Gud är ingenting omöjligL>. Gladjancle vore, om missiunens 
\·än.ller, som fä höra talas Olll dessa olika personer, an en, 
än en annan -- också komme ihag dem personligen i 
sina b(jner, icke endast en gång utan framgent. Det blefve 
d~l ett <remensamt missionsarbete, som de hade att dela

'" " mec1 oss. De skulle elå bära bördan af medarbetarne pa 
faltet. "Den som planterar och den som vattnar Hro ett, 
och hvar och en skall fa sin Ji.jn efter sitt arbete. » H vem 
har :innu kunnat mäta den välsignelse, so m genom trogen 

och uthfdlig' bön fi ed kallais från him melen ~ Måtte H erren 
få up pväcka rikare bön bland oss och för oss ! 

Slutar med en hjär tlig hälsning frEm Carl ch mi:::-.I 

H erren starke eder i ·triden ~ 

I Herren (illgifne 

Jakob Bölling. 

I ett senare ankommet bref beriittar mi;;sionä r Bölling, 
att han och missiona r Blom verkligen blefvo bjudna pil 
;) fest:> ti ll dell omnämnde manclarinen . Han skrifver 
härom: »Festen var svnnerligen storartad (ej mindre än 
3 2 rätter mat I). Under och efter festen, uti hvilken arven 
en annan mandarin, som kom resande, d eltog, hade Blom 
rikligt tillf~lIle att fr;lmhälla sanningen, sådan den ~ir i 
Jesus. Och ej nog hiirmed, utan v5. r värd ådaO"a lade 
öppet sitt intresse, som det tycktes verkligen grundad t på 
inre behor. Ett par yttranden af honom aro nog a tt 
bevisa detta. Vid ett tilWille vände han sig med stor 
rörel se till den andre mandarinen och sade: ;)Ja, det ar 
förunderLigt! Dessa kristna mi ssionärer, som tro pa oj esus
läran " - ty tro på den göra de - de lämna hem 
och fädernesland, försaka mycket, bli förföljda och måste 
kanske fly, somliga bli dödade. Men de komma tillbaka. 
eller andra komma i de mördades ställe för att med 
samma nit förkunna sin lara. Vi konfucianister tro ej 
ens på var lära, ty, det måste jag erkä nna, den är för 
oss endast ett ceremoniel; än mindre kan den ge oss 
kraft till ett rättnirdigt lif och allra minst mod och nit 
till att söka sp rida densamma. I sa nning underligt I» Och 
så föll han i tankar. Pfl honom hade synbarligen 1900 

års blodiga händelser gjort ett djup t intrycL~, oell fö rvisso 
är han ej (hirom ensam, åtminstone bland dem, som 
reflektera en smula. l ett 'lllnat sammanhang yttrade 
han : »J ag har nu under alla dessa år förgafves sökt san
ningen. Jag har läst och studerat konfucianismens, bucldais
mens och taoismens läror men - fö rgäf\'es - aldrig funnit 
en fast punkt för lUitt hjärta . H varför skulle jag be
höfva gå en sådan omv;ig, då andra mötas af sanningen 
genast) } På tal om nppstandelsen, som Blom sökte redo
göra för, utbrast han: »Ja, vore det sant, så skulle ju 
ingen behöfva sörj a. Hade jag sjalf visshet därom, så 
skulle jag förvisso räkna med dessa lifvets förhällaflclen 
som intet!» - Sil. ungefär föllo hans ord. Säkerligen är 
cl e tta en själ, där ett medvetet sanningsbehof förefinnes. 
En gäng utbrast han så rörande: »J ag arma människa '" 

Denne man liksom så mänga andra behöfver hem
församlingens för bö ner, att ljus må få komma in och upp
lysa hans sj ii I, clär mörker och tvifvel härska, samt att 
han må få mod att »följa Lammet, hvart det g5.P, ty 
för en mandarin gäller det visserligen hela hans jordiska 
stallning. - Den andre mandarinen var ock mycket 
vänlig och uppmärksam men synbarligen mindre af längtan 
efter sanningen än af artighet. Jag har redogj ort täm
ligen cletaJjeradt härför, enär saken pil oss gjorde sädant 
intryck, pa sallHlla gfLng elen gladde oss :> . 

:i: 
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S I N I M S L A N D. 

Tientsin den 6 april 19°3. 

Käre broder! 
Frid' 

»Si, jag är alltfor ritzga. Hvad skall jag svara 

dig? Jag lägger min Ilatzd på min mun." Job 39: 37· 


Sft har den bre, gode Guden ännu en gång burit oss 

öfver »stora vatten» och fört oss lyckligt till denna stad. 


Intet ondt har fätt hända oss under våra resor. 

N og har det sett hotande ut ibland, och fruktan och 

bärvan haf"a äfven mängen gäng smugit sig in i hjärtat, 
men hur Ijufligt har det icke varit att, äfven om det 
stormat ute, höra hviskningen af den himmelska rösten: 
"frukta icke, ty jag är med dig!» När jag ser tillbaka 
pä de gängna tre mftnaderna af detta ar, flllla af för mig 
förut okända ting och händelser, känner jag det alldeles 
som Job, då han uttalade ofvan anförda ord. Hur ofta 
man förgäter, när man ser svftrigheter framför sig, att 
Gud skall bereda väg genom allt! J esu lärjungar kunde 
intet svara pft l\Listarens fräga: "Hvarför aren I sa radda, 
hur kommer det till. att I icke hafven tro ~ )} J ob svarade 
den Allsmäktige: »In'ad skall jag svara dig ? Jag lägger 
min hand pä min mun. » Men seuan Gud fört härligen 
igenom allt, då jublar hjärtat, äfven om man måste med 
blygsel tiga under känslan af att man icke haft tro. 

Resan hit fran Shanghai, som tog sex dygn, var 
ovan!i<Yt O'od, emot hvau den i allmiinhet brukar vara. 
Vädre~ s~rftlande. Sjön lugn nästan hela tiden. N og 
var det litet underligt för oss b{tda, som färdades har för 
första gängen, att resa pa kinesiska klassen, att säledes 
vistas ibland kineser och ata ibland dem pä deras vis. 
Men med Guds hjälp gilr dock allting, om ock med 
svärighet i början. 

Sista delen af färuen gick uppför floden Pei-ho och 
var mycket vacker. iVIen meu vemodiga känslor var det, 
vi betraktade dessa stora, vida landsträckor utanför staden 
med by efter by ödelagd genom det fasansfulla kriget för 
endast ett par är sedan. Ruinerna efter husen äro det 
enda, som \:ittnar om, a tt människor funnits har. Tusen
tals personer, bland dem en hel del europeer, slaktades 
just i uessa trakter, och helt fä lyckades genom flykt 
rädda sig. Må Gud i sin näd fä spara detta arma land 
frlin att ännu en gång hemsökas af något dylikt t 

Tidigt i morgon lamna vi, om Gucl vill, Tientsin 
med tåg för att fortsä tta resan inftt landet och hoppas 
om ett par tre veckor vara framme \'id mEdet. l\I ti Gud 
skydda oss och arven eder kara, dar hemma! 

I Herren tillgifne ringe brodern 
(Verner lYtster. 

Tientsin d. 5 april 19°3. 

Kare broder I 

~ Tackell Herren, 0' ila7~ är g od. oc!/ l/am nåd varar 
e1Jimze,.lt~R·etl. » Ps. 1°7: [. 

Under nftgra dagar;; u!)pehft ll i Tientsin på vflr fard 
mot norr harva vi har fått tillbriilga en hviloclag för sjal 
som kropp. Det är sabbatsdag, sö ndagen d. 5 april. 
Åter har j3g f~l tt upplcfva en ny Herrens dag; ater bar 
jag, ehuru IfLllgt burta fr<ln foslerj' )rden, hemmet och de 
kara. ffltt grt. up p till Guds tempel f0r att där tillbedja 

och lyssna till det gamla välkända men dock evigt nya 
och lifskraftiga ordet frlin Jesu lappar. I rikaste mått 
har jag i dag fätt röna den frid och glädje, som vår 
dyre Mästare gifvit åt sina larjungar, en försmak af den 
eviga sabbatshvilan hemma hos vär Fader i himmelen. 
Jag har fått erfara, att Herren är densamme gode, kär
leksrike Guden, som han all tid varit; jag har här ute 
fjärran östern fått en djupare inblick i fadershjärtats 
Oändliga karlek till oss och i fadershandens allvisa ledning 
med oss. En öfverväldigande känsla af tacksamhet mot 
Gud har i dag uppfyllt mig, och af hjärtat vill jag med 
David instämma i lofsangen: »Lofva Herren, min själ, 
och allt det uti mig är lofve hans heliga namn! » Ps. 103: I. 
När jag blickar tillbaka pa mitt lif och i allt spärar Guds 
allvisa och kärleksfulla ledning, inser jag något, h vad det 
betyder, att Herren vårdar sig om de sina, att han har 
omsorg om oss. Särskildt med tanken på vlir resa, huru 
underligt har icke vår Gud hulpit oss ända till närvarande 
stund! Alla hinder och svårigheter har han röjt ur vägen, 
han har krön t oss med nil.d och barmhärtighet samt 
mättat alla våra begär med sitt goda. Det är, liksom 
kändes mitt hjärta för litet att rymma all denna Guds 
kärlek och godhet, min bägare flödar öfver. Och innan 
dagen ar till ända, har jag därför, låt vara ofullkomligt 
och svagt, sökt återgifva något af den sabbatsstamning, 
som i dag behärskat min själ och mitt sinne. Herren 
hjälpe oss, att lofsången i vårt hjärta aldrig mätte tystna 
utan dag för dag brusa allt mäktigare och starkare tiJl 
Guds och Lammets ära! Herren ingjute mer och mer 
sann sabbatsstämning i våra lif, att de måtte präglas af 
skimret fran den eviga sabbatsglädje, som väntar Guds 
folk! 

Som ,Vester skrifvit om var resa, men äfven jag 
kände en innerlig lust att sända ett bref, har jag ned .. 
skrifvit denna lilla stamningsbild från var söndag i Tientsin. 
Vi äro alla glada och nöjda ; resan har hitti lls gått öfver 
all förväntan väl. Folke är rätt kry och rask; för min 
del tycker jag han blir friskare och starkare dag för dag. 
Själf har jag varit vid god hälsa med undantag af tre 
dagar, då jag hade en ratt S\';lr hufvudvärk. }I.r emel
lertid nu åter frisk och känner mig starkare, än jag gjort 
på åratal. Af resan är jag mycket road; allt är så nytt 
och intressant; naturen, folket med dess seder och bruk, 
spräket, allt intresserar mig. Det enda, SOm icke fallit 
mig synnerligen mycket i smaken, ar d en kinesiska födan 
och sattet att intaga densamma. Vanans makt iiI' dock 
stor, snart kanske jag lärt mig konsten att sätta mig ned 
och med god smak förtara de kinesisk a bckerll': terna, 
skickligt handterande mina pinnar. 

De hjärtligaste halsningar. 
I Herren tillgifn e 
Andrew Ericsson. 

* 
Hanch'eng d. i mars 19 -'3 . 

Alskade v:inner i hemlandet I l-'ricl! 

Skulle för Ht'J'1'etI något vara omöjligt." 
[ ~r0 S. I S: T !. 

O["anstllcnde ord mötte min a (jgo n i ;,D agert ': lU"en" 
för i dag, och de kommo till mig med fö rnyad kraft oLh 
Välsignelse. 



S J iY J M S L A iV D. 

Utan tvirvel behärva vi härute pa missionsfaltet sa väl 
som I, kara missionsvUnner i hemla ndet, ä ter och ater 
paminnas om, a tt för Herren äro alla ting möjliga. 

I förtröstan på hOtlOlIIJ vetande att verket Ur liam, 
kunna vi med rrimodighet gå framåt och intaga »befästa 
städer ». 

Visserligen är fiendens makt stor, och aro hans an
slag otaliga för att söka förhindra Guds \"erk. :.YIen vi 
la gå åstad i Herren Sebaots namn och i kraften af hans 
ande och skola äfven förvisso blifv(l segervinnare. 

" I cke med makt och icke med krart men med min 
ande», Säger Herren Sebaot, Sak. 4: 6. 

Sedan j ag- skrer mitt sis ta brer, har jag haft glädjen 
att få besöka I-sh'( och hälsa på. de kara vannerna dUr, 
hvilket var en stor uppmuntran. Jag fi ck äfven tillsam
mans med Maria Harms besöka en af utstationerna, där 
några kristna I1nnas, hvilka h\'arje sönd ag samlas till 
gemensam uppbyggelse. Broder Linder var afven där 
öfver söndagen, och VI fingo pa mötena förnimma Guds 
Andes närvaro . 

Maria och jag hade äfven glUujen att få besöka 
några af de kristna i deras hem och hade med dem 
kära stnnder. 

Sedan jag kom hem från denna lilla utflykt öfver 
floden , har jag i Sällskap med sys ter Tho ra Hattrem fätt 
besöka tvenne platser, och vill jag berätta något från den 
senare a f dessa, en stö rre landsby 2 0 Ii (omkring en svensk 
mil) härifrfm. Da broder Bergling fö r några ar tillbaka 
först hyrde ett hus i denna by, var folke t dUr mycket 
fientligt. De sökte att på alla sätt hindra honom i 
arbetet. 1'I'fed en af de mer uppsatta männen som ledare 
sökte de förs töra huset, hvilket dock sedermera blef 
reparerad t. 

Under den förfärliga hungersnöden, da broder Tjäder 
reste omkring pfl de olika statio nerna med nödhjälpsmedel , 
fin go d e ä fven på denna plats sin del dUra f, och såsom 
en uppmuntran till eder, kära vänne r, som o ffra t fö r de 
nödlidande härute, kan jag säga, a tt H erren till e n stor 
del begagnat sig af just dessa med el m r att öppna 
platse n för evangelium. Vi voro dä r nära :2 veckor och 
fingo därun'cler erfara Herrens nä rvaro ()ch va.lsignelse. 
Många komm e) till oss mr att se och hal sa på oss och 
lyssnade med stort intresse till det enkla evangeliet om 
Jesus och hans stora kärlek till syndare . Vi b le(vQ arven 
inbjudna till fl e ra hem, t. o . m. till d en manne ns hem, 
som för någ ra å r tillbaka stod i spetsen för dem, hvilka 
sökte förstöra missionens hus. Så \'a l d~\r so m på ,ill a 
andra s täll en blefvo vi på d et hjartligaste mottagna, och 
där såsom ö fverallt samlades en liten ska ra af gra nnar och 
slaktingar, för hvilka vi hade tillfälle att få förkunn a 
evangelium. A.rven till andra bya r rundt o mk ring blefvo 
vi inbjuclna (x h flngo sa rika tillfa ll en att få berätta om 
den ende sanne Guden och hans stora kärlek afven till 
kineserna. 

D e Resta af dem hade a ldrig fö rut hört eva ngelium. 
Vflrt besö k var nu endast en liten bö rjan , men vi Wr
trösta på hon om, som nu öppnat dessa ' byar och börj a t 
verk et, a tt ha n också enli!!'t sina löfte n ska ll full borda det. 
Viljen I , kara missionsva nner, bed ja fö r » Li u-ri-ts 'uen ~ 
och kr ingligga nde bya r, a tt ma nga da r 5nart mfltte fii ras 
ut fra n hedend omens mörker till Gud~ underbara lj us, 
fran satans makt tii! Gud '? 

Det ar en sadan hjiilp at t L va ra med niigc>!l alcl re 

missionär ute bland folket. J ag me nar icke därmed , att 
syster Hatrem är äldre till å ren, men ~i1dre i arbetet 
inom detta land. Hon. fi ck ocksä under de veckor, vi 
voro tillsamman, vara mig till mycken hjälp och välsig
nelse. 

Syster C. Angvik har under den tid , \·i voro ' borta , 
arbeta t hemma på stationen och gjort besök i staden. 
Ganska många kvinnor komma till mötena. 'lJnder en 
veckas tid var hon i en annan by, där hon äfven hade 
rika tillfällen att få förkunna fraisningens budskap. 

Om Herren vill, amnar bo n denna vecka flterigen 
resa ut, kanhända i saliskap med nå gon af oss andra. 
Vi hafva nu bästa tiden till arbe te, emedan fol ket har sa 
god tid , inna n arbetet pä å krarna tar deras tid i ansp råk. 
Det ä r också bäst för oss att va ra ute, innan den heta 
tiden bö rjar. 

Till alla kara vänner, som ko mm it ihä'" mig med 
julgäfvor, vill jag harmed bedja att fä saga ett inn erligt 
tack! iHfl Herren välsigna och lö na en h var för allt arbete 
i kärleken! 

Hjärtliga hälsningar till aJla i kommittcen samt öfriga 
mission vänner från syskonen I3ergl ing, systrarna Angvik 
oc h Hatrem samt 

E der i J esus tillgifna 

r S igrid Hengtsson. 

Missionärer, tillhörande S. M. K. 

Erik Folke __________ oo o ____ oo an kom ti :! Ki ,u 1887__ o_o_oo ___ o_ o ___ 

0 __ _ 0 __ 0000•Ann.a F~l.ke (röJJ Gran) ________ _ 18 88 
H ennk l)"dcr [889_000000_0 __ 0_0 _______ 00_.0_000_0_0_0 

0_ 0 _ .000 0 00 0Hihna Tjiiclcr (rödd Blo !l1 ber~) ____ 189 2
Freclrika Hal lin ___ 0 ______ 0 ____ _ __ .0 0 . _ _ • ___ 00 . 00 1889 
A nna Janzon 1;-: 90_ 0 0 . __ _ 0 _ _ ___ 0 _ _ _________ _ 0 __ 0 0 ___ .__ 

Frid" Pry tz 18900 0 _ o . _ . _____ _ _________ 0_ . ___ 0 0. 0 0 __ _ 

August Berg [S90000.00 _ _ 0 00 0_0_.0 __ 0 ____ _ _ _ _ _ . 0 _0 00000 

Augu, tn B erg (född Hlllander) __ ______ __ 189200 00 0 

A xel H ah ne _______________ _____ __ _ _ __ .... I S<)Q0 • • _ __

An na H ahne (född 'V"v J ___ 000 ___ 000_0 _ , 893__ ._ 

0. __ 0 ____ .. 0 ___ _ .0__ 0 _Carl F . Blom _____________ 18<)2 
Teode r Sand berg ___ __ • _ _______ _ _ • • .. 18 <) 2_ _0 _ _ • _ . . 

Sekinc S:lDd bcl'~ (född torhaugl ___ . __0.. . ... 1 S r)! 
Robert Bergling _____ r _ _ _ _ _ _ I ~ () 2_____ _ .... . _ ____ _ 

Daguy Berg li ng (rötld Aa~) ________ __ . , _. __ r893 
Anna Erik~ :)o !l _________________ ___ . ____ ______ I Rq z 
Ebba B uren ! 894_00"' _ 0 _________ 0 _ _______ _ 0 •• • __ 0 ... 

lJuga Lin ller __ ____ . _______ _ _____ ... __ . __ _". __ 1 89 , ~ 

N a0m i Li nder (född Sjöberg I 1808_ 0_ "'0 _ 0 . 

Emma .A.ndcr::isol1 ________ .____ . _____ .__ ___ ___ 1::::05 
o. • ___ _ _ _ • ___ _ _A gne" Forssberg . _0• • ___ ._ ... ...... J 9() 

~Ellli l i a c lfr _.__._ .________ _.____ _____ .... ....._. 0. 1~9 (' 

M aria P elter;;s... n _______ ___ _____ ___ . .. 0 l 960_ 0 •• _ 

Sig rid E ng:..; tröm _____ ___~ _____.. ___ __ r '9 ~ 
"Mary R amsten __ ____ _____ ____ ____ .. . _. . .. .. 0 . tS9~ 
Gustaf Adol f St ~lIwmll1a r __ o. . . 00_00 . •• 0 • r 'q ;_ 0 • ••••• 

)ofi na S tål hallllllar (född S" OIl%Ori , 18r)j0 ___.. .. 

Jan e af S" nd eiJcrg _____ ______________ .. . . l 1>q " 0.0. ____ _ 

Sigri( l BClJg t~~O JJ __ . _. _____________ _____ . .. _ ..-_ . . _ [ <:j O I 

l\laria Harms ___ . ______________ ._. _ ____ . . _. _ ~_ lCjOT 

L O. Deinho!l' _. _.. _____ ___ ____ __ l o:!0 __ . 0 .0. _ 

J akob Böll ing F JOZ.'0' __ ' ___ • _____________ • _ __ • •••• _ 

Ine t. Berzel im _.. ___ .__ ________ .___0. 0 __ T90 2 
S igne Lagcr~reJl ___ __ ________ ___ . ___ _____ _. __ _ t 0 0~ 

'Ve rner W ester ___ ____ . __ __ . .. _____• ... . _ 1\) °3 
Andre w ]~ ric~son ______ ____ ___ _. _____ _ 1'l°3 

" T hellllnndet. 
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S J N I kl S L A iV D. 

För S. M. K:s mlSSlons- r~ 
~ och bönekretsar. 

Böneämnen ur missionärernas bref: 

f,jr dc infOdda medarbetarne T,'ao, Kuo Ta-ch'mg, 
li. -ItO R ?I-!iIl, Lo Te/l -frlo samt bibelkvinnan iVfa (sid. 56). 

F \':lI1gclis terna Chi och KUlig (sid. 57). 
De tre brf 'arne på Hanch'engs m issionsaker (sid . 58). 
F. d. evan~" c l istema Csht1I;~'-lill och Sieh (sid. 56) . 

Si.ikarcn L ilt (,;iu. SL;). 

D c kri::lna bncserna Chrl1lg och 111a (sid. 57). 

f ör jhc!:sko!orna i I-sh i, Tongchou och I ong-ning 


( iu . . 	') 6, 57 ). 
F ör mi ~iu nä r C. Blom. elå han i Ho nan -fu sijker 

in .aga landet för sin Konung (sid. 5 7). 
( Jm k711'Jl7I!z~ra 7IIedlljälpare i Han-ch'eng (s id. 57). 
fGr de h;i7l7tl~fa pilgrimerna, omtalade i frk . J. af 

Sa lL ckberg~ bref (sid . .5 ). 
'Fö r byn Lill-ri'-ts 'uOl (. id . ('3). 
Flir mandarinen i T07lg -chou-fit (sid. 6 [). 
F ör dt allt rikare utgjutande af Guds Ande öfver 

~<Ivä l 	 missionsarbetarne som ähöra rne (sid. 57, (JO). 

Axplock från fältet. 
TrJllg-cltou-ftl. Innan ännu någon af missionärerna 

fl terkumm it ti ll denna stalion, infa nn sig där en ung man, 
som :inda från barndomen lidit af ett slags period\'is åter
kommande anfall, hvan'ici han liksom sle ts af en ond 
ande, blef ytterst vå ldsam och en skräck för sin omgifning. 
Sedan han fö rgHfves sökt bot för sin sjukdom på annat 
hä ll , gick han till missionsstationen och b le f af därvarande 
troende kineser I;ird att bedja till den Sanne Guden » i 
Jesu namn ». Han gjorde så -- blef botad fran sin sjuk
dom samt sedermera omvänd fran 111Cirkret till ljuset och 
fr:lI1 sa tans makt till Gud. Första tiden efter sin 0111
v;indelse Ialllde han stund()m kHri na symptom till de gamla 
anfa llen s1\som kramp o. s. v. Men om han da endast 
ropade Jesu namn, sa blef anfallet a fv:i ndt. Sedermera 
ha symptomen a ll deles uteblif\·it. I hans hem laser man 
bilJeln, och beder man gemensamt, eh uru ännu ingen mer 
an den unge mannen blifvit omv:tnd. Herren håller dock 
på at t verka. N u , sedan missio närerna iiterkommit, in
finn er sig elen unge mann en ofta pft missionsstationen 
han bor nämligen ej langt frfin Tong-chou-fu - fli r att 
'h r f5. \'ara med vid b(inestun clcrna. 

Redovisning 
tör influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under Maj månad 1903. 
1\0. K r. Ö. 

30. Fran ett nath'mdsb~tn i Arboga gm G. D. 
3 1. J. R., S tockholm ___ __ _ __ ... ___ ____ __ __ _.. __ ___ .. ____ 

25: 
10: 

32 . K. F . U. K., Torpa gm A.J. R :\tll fa !l ___ __ ___ . __ 20: 

T raLlsport 55: 

Transport 55: 
"\VisbY ( 'möres {ureJJinj..! ~m :.\1. S... .. ____ "' ___ ___ _ 25:333 · 
E. L.; Ranby ... _.::: . :-_ _ ____ ___ ______ __ _____ _334· 	 S; 
Söndag::-iigg Id m l~um l a .. _ _ ___ _____ ____________ ___ _ 10;335· 

336.. 	 r. F., Stockholm ___ o' ____ .... _ .... __ _ __ _ • _ ____ _____ .. 300: 
L. H ., Kri ' liaLlia, ti ll i"född bibel kYilJna ____ ____ __ SO:,,)..)1' 

F. ~ L, SUllbcrg __ __ ________ .. ____ .. _____ ___ _ o'33 8. 15: 
Onäl11 !l rl .'m A. E. E . Adelöf _ __ __ . __ ____ .. ____ 

__ 

_ I S: So339· 

3:to . F rå n Sömlags :i\;olan Sihyllegatnn gm ?II. Hkb. __ _ 2: 
 5°

H . B., i\ l almii ___ o' 	 l'__ .... _ .. _______ o' _____ _______ __ .. _ .3eP· 	 ~ . 
L. S., 	 So lle rtol _________ .... ____________ .. __ __ __ .. ___ __ 

).3+2· 	 3" 
G. S., 	 Stoc.kholm .. __ _ 200:__ ___ _	 o' _____________ .... _______ __343· 
Hi Jdita, gm G. R. ___ .. _.. ________ __ __ __ __ .. __ .. ____ _ 10 : 34'1 · 

G. K . .. . __ o 	

).
• __ __ .... ____ _ .... _____ _ _ __ .. ______ .. _____ _34.;· 

Gm L. 1\ .. ~[ n r i estnd, fra kt till j u ll ~daJJ _____ ___ 
. 347. C. K., St F olerna , Eg;:;c iJ y ...._.... _______ .. ___ __ 20: 

346 . 	 10: 

El t par ",in ner i G. ____ .. _.. __ .... __ .... _ ____ __348. 	 l S: 
E. A. 	 __ .. __ _ ... ...... _ __ .. ____________ .._ _ . o' _________ __ 10: 
Från Ljun!!berg :-; arhC lSfti rcn . gm !Z. A. t ..: :\..kcr ____ 

349· 
35°· 5°: 

35 r. J ii nköpiog-trakicn" Kri. tl. K\:innoförbund lill 2:oe 


i [Jfi" ddl b ibelkvinDor ... ___ .. ___ .. _______ .. ______ .. ____ __ 100: 


35 2 . Fr"n lärarna i s. s. j Brummc"ka sl;obn gm E. H. 40 : 

3 53· 
 "Till Guds ;ira . [dn oniimnd till C . Blom ___ .... __ 30 : 

Sparbössemedel fdn F. o . O..... _________________ __354 · 4°: S2 
355· En tack'Samhcbgiln.1 fr. natlv~nbt1ngdomcn i \' änga 

gm O. E. __ o _ __ _ _ ____ _ _ ______ .. _ .... __ .. _______ _ 29: S° 
En ringa Tesu " ,in , A. D., Kristdala ________ 10:. _o' __35 6. 
On,iLll nd i Betlehemsk yrbn d. öLf, _____ .. .. ____ _.. __357· 	 3' 

358 . Sandcryds &' Asa arbe tsfuren ing g;, E. S. H ..__ 200: 

BibelkJa, en på A t"nelll11 ____ ' .. _______ ..
_o' _________ _359· 	 4 2 : 

360. En kaffcfes t i Möja M:hus gm C. E. P . _________ _ 3°: 85 
30 l . So:Lindes syföreningar gm C . C. ___ . __ .____ ___• _ __. ___ _ 
~62, 	 u. ·S. i ställrörcträdarcskap. Till Sigrid Engströms 


underh ~ 1l (gm K . :11. A.) ___________ ___ ____ o' ___ .. 
 400: 
363. Alings:\s nLfg gm J. G., Skolfoncl en __ ____ .. _.. __ .. __ _ 100: 

364 Insa mladt vid en Kina-afton i Kramfors kapell d. 21f; 20: 
365. 	 V id [,r,mötet i Betlebemskyrkan d . " /., .. _____ ..__ _ 47: 94 
3 66 . 	 ELl missionsvUn . Till Allna Eribwns undcrh :ill gm 

K. O. A., Fi u"po ug __ . _ _______ _____ o' __ _ .... __ 5°: 
Till ett barns underhåll i A nna Jan zons skola af 
L. K. 	P s 100 .... _.. _.... .. ____________ ____ .... _.. _.. __ SO: 

T ackoffer fr. L. L. , Värm land .... _.._____ __ _____ _ . __ la: 

S umma kronor 2101; 81 

~Ied va rmt tack till hvarje gif'·are. 

"Förbida H cr1'Cn så Ilfälper han dig .» ».l<Cung-s
'Z}('ige1Z m/ia 7Jt' gå och cj laga af bil Ilögcr eller 7}än
s/er ». 

Till de 771issio1tsz,ällner, S01ll sändt julxJfvor till mis

sio7lärerna, hembäres det hjärtligaste tack. Icke mindre än 

3 IJr/or afg i7!go den 2J lIIaj. 

T)' t/dusten med dC7ma undsättning fyller icke alle

7lasl dc luligas h-L,t ula1/. iifvcrftiir/ar ock g et/om m&71ga 

tacksiigelser till Gud. 

Rättelse. 

Obs l Adressen till Tongchou är äfven Via 
Peking & Taiyenfu, således: 

Clo China Inland lVIission 
.Tongchou 
TOl1gkual1, 

Via Peking & Taiyenfu, 

N. China. 

S tockhoim, S\'\Cn~k3 T r)'ckcr ibotaget Ektl1:1n «. Ca, l:9 Ö3. 


