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S J iV J M S L A N D. 

skolen vara mina vittnen. '.' 
Forts. fr. föreg . Il:r. 

Jag nämnde nyss, att det" ligge~ så ?är~ .til! 
hands för missionen att fira arshög tid pa Knstl 
Himmelsfärdsdag. I vårt grannland Tyskl.and är 
det en sed, att missionssällskapen fira ~ ina årshög.
tider under pingstdagarne, och det ligger ocks<: 
mycket nä ra tillhands. Hvad ligger det mån~e I 

detta? J o, däri ligger ett erkännande af det .dJupa 
behofvet af uppfyllelse al dm H eltg'e A nde I. m.ls
sionen så vä l för missionsförsa m!ingen som missIo
närerna och missionsmarken. Atminstone är det 
detta, som fdm början infört en sådan sed vänja. 
Huru det sedan kan hafva blifvit - - vanan förslöar 
sä lätt - det vet jag icke. Det ligg er dock något 
i detta, och det som däraf är från H erren, det må 
vi taO'a vara på. 'ii se ju, att Herren Jesus med 
sitt o;d till lärjun O'arne om vittnandet förenar detta 
löfte: »1 skolen ~ndfå kraft, när den Helige Ande 
kommer öfver eder. » Mina vänner, detta är ändock 
det djupaste behof, som finnes både för. Kr~sti. för
samling öfver hufvud taget och tör h~arJe miSSIOnar 
liksom för missionsmarken, att fd utgjutelsen af den 
Helige Ande. Den Helige Ande är nämligen gåf
van framför alla andra gåfvor . Han är den gåfva, 
i hvilken alla am!ra gåfvor. som vi behöfva fa från 
vår himlafarne Mästare och Frälsare, äro liksom sam
manfattade och inneslutna. 

Eller b ehöfver icke lJlt'sslolls/örsaIllHligcn upp
fyllas med Kristi ande, ja, i sanning döpas med 
hans ande? Herren Jesus brukar ju själf det ut
trycket, och det syftar ju på .en rikedom a~ ande
utg jutelse såsom ett dop, hvan hela personligheten 
liksom sänkes ned för att uppstå till nytt lif, ny 
kraft, ny glädje, nytt ljus, ny kärlek. ja, så att all
tin a blir nytt. Vi talade om, att de t kan k omma 
lju~het, kallsinnig het och !ikg il.tighet in i Kristi 
församling. D et kan det Visserligen och det mån
gen gäng i olika riktningar. H vad är nu bote
medlet gent emot allt de~ta om .icke jus~ det, att 
vi räcka upp våra händer I bön till vår himlafarne 
Frälsare och anropa h ::)11om om uppfyllelse af hans 
löfte att gifva oss en rik och djup delaktighet af 
sin Heliae A nde? D et är icke den ena eller andra 
åto'ärden~ som i det afseendet hjälper, utan det är 
c~'=' förnyelse af den Helige Ande. Och jag tänker, 
att vi allesammans äro mer eller mindre med \,etna 
härom. Ack, att det hos oss komme till ett verk
ligt akallande af Herren Jesu stora fräl:arenamn 
till mottao'ande af ny välsignelse, ny för I dag, ny 
för i mo~gon . ny för hvarje dag och stund! Då 
skulle missionselden börja brinna ibland oss på ett 
annat sätt än förut Då skulle nitälskan bo i våra 
hjärtan . Då skulle det blif..·a en sådan fart i .vår 
invärtes människa, att vi icke skulle kunna vara sulla, 
med mindre vi gjorde, hvad vi kunde, för att Her
rens evangelium skulle kunna komma ut i världen. 

Och månne icke våra bräder och svstrar, som 
stå ute ja mi.fSZOllsjältd, behöfva ny d.ehk~ighet af 
Kristi ande ? Jo, förvisso. Jag har till mm stora 

" Föredrag af pastor T . Lindhagen vid S \'(~n ska :-'lissioncDs i 
Kina "rsmöte i Bellehemskyrkall. 

sorg fr å n olika trakter af jorden g enom vissa O?1
ständigheter fått höra talas om, att det finnes mIs
sionärer, som på missionsfälten lefva sig själfva. J a, 
det kan varå sil. En missionär är icke genom sin 
missionskallelse undantagen fr än faran att lefva sig 
själf. Våra missionärer ~behöfva dagligen och stund
liaen en ny andeuppfylleLse och det så mycket 
mber, som just de omständigheter, i hvilka de be
finna sig, äro öfvermåttan frestande. Det är godt, 
när en missionär genom den Helige Ande sändes 
ut för att vittna om Kristus. Så var det med Paulus 
och Barnabas. D en Helige Ande sade till de äldste 
i Antiokia : »Afskiljen åt mig Barnabas och Saulus 
för det verk, hvartill jag har kallat dem. » Och 
det står om dem: »Dessa, sålunda utSände af den 
Helige Ande, foro åstad för att förkunna evange
lium ·) . Det står ocksä i vår text, att Jesus genom 
den Helige Ande gaf uppdrag åt de apostlar, han 
hade utvalt. H vad är kallelsen värd, om det icke 
är en kallelse, gifven genom den Helige Ande? 
.A.tt vara utsänd af den Helige Ande, det är det 
första. Sedan kommer arbetet med alla dess fres telser, 
vedermödor och svårigheter. Da behöfves dag efter 
dag en ny a71deupp./yltelsc för våra bröder och systrar, 
som stå ute på missionsfältet, på det att de dag 
efter dag må hafva den rätta friskheten, den rätta 
kraften , det rätta lifvet, det rätta ljuset , den rätta 
kärleken i verket, sa att det aldrig sjunker ned 
till att vara ett maskineri allenast, ett handtverk, 
e tt y rke, som man fullgör a f tvång utan så 
att det blir verklig frihet, den frihet, hvartill Kristus 
har frigjort oss. 

Och månne icke lIl/\'szo1Zsmarke1Z behöfver en 
sådan utgjut01se af den Helige Ande? Tänk, så 
mycket, som är sådt här och där på missionsfälten. 
äfven i Kina, huru mycket, som är sådt af lefvande 
Guds ord i människors hjärtan! Men d et ligger 
där ; det synes kanske icke, att något skjuter upp 
ens som en brodd. H vad behöfves) Du vet, att 
när det är sådt i jorden, behöfver det på våren 
komma ett nådeligt regn. När så regnet faller. på 
den besådda marken och solen skiner, då spirar 
det upp först brodd, sedan stjälk, och sedan mognar 
det mer och mer, till dess det blir verklig frukt. 
H vad missionsmarken behöfver, är ett a'ltdereg-n, på 
det att allt. som där är sådt, må spira upp i män
niskors hjärtan och bära verklig frukt till Her
rens ära. 

l,>ar vi nu .äro samlade till missionshögtid, må 
vi då förena oss om att bedja ned en rik andeut
gjutelse öfver Kristi församling här hemma och 
öfver oss själfva. som äro samlade här denna stund, 
men icke upphöra därm ed utan fortsätta att sträcka 
ut våra händer i tron dag efter dag för att åter 
och åter uppfyllas med den Helige Ande såsom en 
darrlio' välsignelse oh'andter. Och sit skola vi äfven 
för~n~ oss om att bedja för vara bröder och systrar 
ute på missionsfältet, den ene med den andre, oc~ 
nu tänka vi särskildt på våra bröder och systrar 1 

Kina, att också de måtte få delaktighet i Kristi 
ande, djupare och rikare än någonsin, t.il! att blifva 
alltmer dugliga verktyg för Herren 1 hans stora 
rikssak, detta midt under det vi med tacksamhet 
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och glädje erkänna den välsignelse, som Herren 
redan har gifvit dem, och som han alltfort g ifv er. 
Ja, skola vi icke, vi , som äro samlade här till års
högtid, sända det budet från Herren till de bröder 
och sys trar, som stå ute på fältet: »L :1 ten eder 
uppfyllas med Anden! Bedj en om djupare och 
rikare delaktighet i Anden 1» Det är detta, det 
gälle r. En sådan broderlig hälsning skall förvi sso 
mottagas med tacksamhet af hvarje rättsinnig brodr:r 
osh syster, ty i detta afs ~en(1c behöfva vi all a ny 
väckelse för hvarje dag. Det ordet :>uppfyllens 
med Anden I» st:1 r dä r liksom nytt för hvarenda 
dag för hvarje Jesu lärju nge. Sku \le vi då icke 
förena os<; om att bedja om And eutgjutelse och ett 
nådeligt himmelskt regn från den himlafarne öfve r 
missionsmarken så att det, som där är sädt, verk
ligen måtte s pira upp och bära frukt till Herrens 
ära? Våra böner äro fattiga, jag vet det, de äro 
syndares böner inför nådens tron. :Men synd ar e, 
som bedja i tron på Herrens löften, de skola för
visso bönhöras, ty löftet står fast. Löftet är icke 
blott gifvet för den första kristna tiden. Det står 
fast äfven i våra dagar. Pingstvälsignelsen var 
rik men icke ämnad a tt vara en välsignelse in
skränkt till pingsttiden eller den första lärjunga
skara n. Den var ämnad s5som en välsignelse för 
Kristi församling under alla tider, och Herren atrår 
af oss, an vi. i det vi taga fasta på hans löften om 
Andens utgjutelse. i tron mottaga honom. Jag 
tänker, alt om vi denna stund förena oss om detta, 
skall det bidraga till a tt det därute i Kina i nå 
gon ringa mån skrifves en fortsättning till Apostla
gärningarna , dessa apostlagärningar, hvilka omtala 
evangelii seger ute i världen, och som i själfva 
verket snarare än att kallas "Apostlagärnin g ar» 
borde kallas för »den himlafarnes gärningar» . Den 
himla farne vill ännu g'öra stora g ärningar gen om 
sina lärjungar på jorden. Han har bes tig it konunga
tronen med det ordet : )) (dig är gifven all makt i 
himmelen och på jorden )) , samt gifvit det löftet: 
»Si, jag är med eder alla dagar intill världens 
ände. )) \'i stanna dtl inför den himlafarne och 
knäppa vara händer i tron på hans löfte, bedjande 
till honom. Amen! 

Huacheo, L å ngrredagen 1904. 

Fö r ett pa r d agar seda n Iamnade jag T ong· cheo 
för att tillbringa nfi gra d agar i evan gelis ten ~ K aos » hem 
på en a r våra utstationer, Huacheo . D et ar Cörsta gå ngen , 
som jag sedan min a nko mst till K ina är ensa m ute bla nd 
kin eserna, men ensam kan ner j ag mig dock icke, ty jag 
kan som el en sunemitiska kvi nn a n . s;ig-a : »Jag bo r ju 
midt ibland mitt roi k» . Det a r e n sarskil d gl adje a tt bo 

ett kri ste t kines isk t hem, dar »a ll t ha r b lifvit nv lt » 

genom Kristi evangeiii omskapa nde kra rt. E va ngelisten, 
so m e lj es o ft a a r ute och predika r i den o mkring ligga nd e 
trak ten, ä r hem ma d essa daga r. Ma n skulle om honom 
"ilja säga , att han är »en sa nn israelit, i h vilken inte t 
svek är », ty d e t ä r nftgo t så öppet och ä rligt Cl r" er h ela 
hans väsen, och han ar äfven en sann lärjunge, ty han 
Cörblirver i Guds ord , ä lskar d e t, lefver efte r det och 
lä rer de t. D ä rför ha r han allti d nagot att gir"a, dfl han 
ta lar till and ra. Jag fi ck s~i rs kildt hjalp a r hans arto nbö n 
häromdagen . H a n gå r ige nom Apostlagä rningarna och 
läs te i ka p. 8 : 14-25 om huru P etrus och J ohannes 
foro ned till Sa marien . » Hvarrö r) ~ sade ha n, »ej i förs ta 
rumm e t för a tt p redik a Wr dem u tan för att bedja f ör 
dem, att d e må tte rä den H elige Ande". F ör mig, som 
ännu o rta rres tas a tt so m jVIose kl aga ärver »ett svfl rt 
målföre och en svår tunga)) , kom detta budskap so m en 
dju pg~ end e lä rd om. Gud lade pa mitt hj;i rta, a tt det 
bästa, jag ka n göra rör hans äl skade hä rute, ä r att bedja 
för dem ; seda n girver nog H erren na d till d et a ndra . 
Var evangeli.s t gl ö mde icke heller a lt på peka, att apost
la rn a arven » vittnade och talade H errens ord samt pre
dikad e eva ngelium i mänga bya r i Samarien ». En a n
na n gang sl og han under ett sam ta l e tt ny tt hammarslag 
pä sam ma lärd om. d fl ha n ta lade om, at t apos tlarn e äg
nade sig ständig t å t b Ö7te?t och ordets tj ilnst - bönen 
fö rs t! Jag sk rirver detta, dels em edan det skal l glädja 
eder a tt se, huru Gud bn ros tra de si na, och dels eme
dan jag tro r, att miingen lä rjunge därhemma kan behöCva 
d enna påminn else rrä n en kin esisk kris ten. 

Ha ns unga hustru är en o vanl ig t ä lsklig kvinna , som 
med glädje och rrimodigh et vittnar om Jesus. De ha rva 
tre små gossar, som växa up p under detta kris tliga in
flyta nde, sjunga och lJedja. D å en ar mina många be
sökande en dag rrfiga de mig, h \'arifr fll1 mi tt vard fo lk fic k 
si tt underhfdl , och jag -tve kad e a tt s;iga, a tt de under
hö llos ar utlilnclinga rne för sin tj iin st, förekom mig- el e n 
lilla se xflri nge n med at t saga : "Vi ra d e t rrEll1 Cud " I 

Till ra milj en hör ytterligare den ga mla rarmod ern, som 
af"en blirvit ri.i rc\ rran I11Lirker t ill lj us, och st\, ä r ha r e n 
li ten sko la fö r gussa r, som en kr is ten l;lra re fö rcs tflr , och 
e tt par tj a na re. 

Första dagen k 0 1l1 el en ena li ll a skaran a f kvinnor 
e ft er del' andra rö r a tt se [la ullan cl ingen . Ja , de komm o 
endas t för a tt se, men jag har rörsökt att ej låta någon 
gå utan a tt haL'a hö rt mitt budska p. I bla nd ha rva vi 
ftitt gl;iclj as å t en liten uppmärksam skara, men uftas t ;tro 
d e besökand e sfl upp tagna a r all t annat, a tt d et ej blir 
mycken stillh e t i sinnena. De mest und erliga rr~igo r ha r 
jag mås t bes"ara angåend e min perso n och min a fö r 
hå lla nden . Men d et fi nn es också sada nil , som verk ligen 
synas ratta o reJ e t om en lerva nde Gu d, hans till bed ja n, 
vär synd och rrälsningsvilgen. E fterso m de ro rtsa tte - at t 
komma till sent på kval len , var jag till sl ut sfL trö tt , alt 
j ag ej orkade tala mer. S:irskild t tröttsa mt blir d e t ju, 
d å man har ett begrä nsad t ordfi.;rråd och mas te repet ~ra 
d et rör lw arj e gå ng, och stor nåd behM"es rör a lt kunn a 
ta la i Anden, med tan ke pa at t IIVa/;'e själ Hr dyrbar. 
u nd er det jag sa tt och lat m ig beskådas, tal ad e min 
värd inna till dem, och jag hade el en tillrredss tallel sen att 
höra henne säga, j us t lIVad jag ~j i i l r vi ll e ha fva sagt och 
det mycket bättre, iln jag nflgo nsin kun cle ha sagt de t. 
J ag fiGk en ny pflminnelse om a tt missionäre rnas Wr
nlimsta uppgift nu ~i r att. rostra d e kristml ki nesern a , sa i 
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att de sedan l sin tur ma tala evangelium till sitt 
eget folk. 

I gilr sj uknad e en af skolgossarne i feber med värk 
i hufvudet och ondt i halsen. P il aftonen samlades vi 
som vanligt till aftonbön i rummet, dar han lag. Jago 

talade någo t ö fver orden: »_\kalla mig i nöden , sil. skall 
jag hjalpa dig, och du skall prisa mig »; om huru Guds 
hjalp är viss, afven om han ej skulle hjälpa p5. samma 
tid och sätt, som vi ö nska; huru han vid Lazarii sjuk
do m dröjde med hjälpen för att visa sin härlighet, m en 
huru han ock kan besvara vflra böner genom att bjalpa 
i.igonLlickligt. Sedan förenade vi oss i bön för den 
sjuke: Gud" Ande var si förnimbart nära. 
. I dag på e. m. pro menerade jag litet utanför staden. 

Denna plats ar SEl \'acker, och allt star nu i sin bärligaste 
ljusa, friska varfagring. Med evangelistens lille gosse 
i salIskap gic!, jag till en liten bäck, där nflgra kvinn or 
höllo på at t t\·ätta . Icke var det nflgot »böneställe », 
men jag blef dock sil. lifligt påmind om huru Paulus i 
F ilippi gick »utom po rten langs med en flod och satte 
sig ned och talade' med de kvinnor, som hade samman
kommit ». I mitt hjärta bad jag. att här skulle finnas 
någon L ydia, h vilkens hjarta Herren sk ulle öppna. D e 
snälla kvinnorna bjödo mig sitta, och snart hade jag en 
liten grupp omkring m ig, till hvilken jag, sedan de \',lll

liga fragom a och svaren blifvit utbytta, fick tala om, 
huru Gud älskade världen. 

Senare på aftonen sammankommo vi till bön, och 
med tanke pa de skaror, som just denna dag samlas 
kring talet om korset, sökte j<lg i all svaghet tala OIll 

samma ämne. Vi båda: »Herre, länk på mig», - på 
oss - och förnuIllmo, att vi voro fö remal för hans frids
tankar. 

Tisdag. Påskdagarna hafva nu förOutit. Piis kd agcn 
var särskild t Ijuflig, JeStlS mycke t nära. »H~!l1 blef 
dem snart en Ilelgedom i de !ander, dit de kommo », 
Hes. 1 I: 1 6 . 

P å morgo nen samlades de kristna och söka rn e, dfl 
jag talade till dem, och sedan hade vi bö nemöte. E tt 
par timmar senare var den stora guds tj anste n, som evan
gelisten ledde. Han Utl ade med bftde ande och kraft 
om Pauli omvändelse, om huru de, som nu förfölja Jesu 
lä rjungar, blott behöfva se J esus för att förfaras och falla 
till jorden, samt att d en dag skall komma, d a J eSll van
ner åter skola blifva glada, nä r de se Herren, men att 
hans fiender då skola gömma sig och ropa till bergen: 
»fallen öfw:r oss och skylen oss för dens ansikte, som sit~er 
]lä tronen och fö r Lammets vrede»! 

Sedan voro vi hela dagen sysseisatta med kvinnorna. 
På a ftonen talade skolläraren till oss, men han ha de ej 
mycket att siiga, har ej heller W.nge varit I,risten. 

Torsdag. De gångna dagarne hafv:I \'arit myc~;et 
upptagna. I måndags voro vi inbj udn a till en by, en 
half mil harifrfll1, där två söka re bo. Tidigt pfl mor
gonen begåfvo vi oss åstad , fru » 1\:ao )} och jag ridande. 
Det var en härlig dag, och jag har ej fö rr i Kina njutit 
sfl af na turskönhet so m denna mo rgon. Vår \'äg gick 
upp mot bergen, \'ar smal och stenig, me n rundt om
kring var landskape t som en tradgftrd och luften frisk 
och ren. Vid framkorusten hade mycke t folk samman
kommit, och vi fingo många tillnlllen att tala till dem. 
E fter middagen samlades vi till gudstjiinst, då evan
gel isten tal ade, "ch seda n foro. vi {[ ter hem. 

Tongdlt'o den T T :te april. 

E ndas t ett pa r o rd om mina sis ta dagar i Hua
cheo. Allt efter som ryk tet om min darvaro spred sig, 
kom mo allt flera kvinnor; de sis ta dagarna haJe jag alb 
ingen tid fö r mig sj ä lf. Mycket tröt t va r jag, men det 
var i alla fall en sadan gladje a tt »hela dagen förtalja 
hans fraisning », Ps. II : 15. Efter en vecka kom fröken 
Eriksson , SOIll varit ute i byarna pa besö);:, och hamtade 
mig. i\ftgra af de troende, som skulle vara med på sto r
m öte t har, for a sam tidigt med oss. D essa bögtidsdagar 
(iro, arven de, nu fUrlidna. Gud har v:tlsignat LJ~S med 
sarskild s tillhet och nad. IvIen mitt bref ar reda n 1ftngt, 
så jag lämnar åt nagon annan att skrifva da rom. 

0, käre missionsvän, beJ mer fUr oss och 1IIycket 

1IIer för de kinesi,ka kristna! Vill någon, som la t dessa 
rader, lå ta H uaclleo få en plats i sitt hjärta och sina böner) 
F ör eder är det endast ett främmande: namn, men infö r G ud 
är det en stad med synd och n öd , för hvilken Il a tl öm
mar. Och då I bedjen, så ihågkommen s;trskildt eva nge 
lis ten Kao och hans h ustru, att de lT' fi blifv:! utrustade 
med Helig A.nde, kraft och nåd, att de mil fLi ra mfmga 
sjä la r till tro samt kunna sUrka och uppbygga dem, . om 
börjat s0!;a lifve ts vag! 

Hj(irtligaste hälsningar ti ll hvarje missio nsvän ! Del 
aktig med ed er i bedrö fv elsen och riket och tftlamodel i 
J esus Kristus. 

Jane aj Sa1ldebfJK. 

Vårmöte i Ish1. 

Den 19:de oc h 2o:de april hade vi varmi.ite fö r en 
del af Ish '( missionsdi3trikt. Strax förut regnade det sfl 
h?t rdt, att vi re:da n berecl t oss pB. a tt ins talla mö te t. Första 
m ötesdagen uppgick dock std la nd e kla r, och på f. m. 
hade vi till vär stora g liidj e troe nde sa mlade frttn fii rsam
lingarna i IshY, Lin-chi n, CllOu- chia- c:huang och Chang
chuang. Som svar pEI en lång tids bön gaf H e rren oss 
en IjuH ig samva ro med d e troende. Bönem ö ten, bibel
förh ('j r, k() i!cktmö te, bekannelse- och \'ittnes!Jördsm li te n samt 
fö rs allllin~ .> möten oll1 \'a xlade med möten för ordets pre
dikan. 

Bibtiförhliret \'isade e tt stegrad t intresse fDr inla
rand e id stycken ur bibeln samt några lärobDcker efter 
ett för <Illa fi.i rSa mlingar uppgj urdt gemensam t schema. 
Gladjancle var ock den bönens. ande, sum förm(irkte~ , 

leclallJe till tacksagclse, åka lla n och bön angflcndc be
stämda tin g, i stallet fi.ir et t bedjande i ailmänna orda
lag o m saker utanför trons h orison t. K ollekte n frfln J. in
chins fö rsam ling var macecl onisk (se 2 Kor. 8 : 2, 3) ; de 
öfriga försam lingarn as bidrag nöclvanc1iggjorde en ex tra 
föreWsning af broder H a hnc öf\·er 2 Kor. 9: 6 , som re
sul terad c i en n}' teck ning a f bidrag till nasta möte. 
- Dekännelsemö te t med u tgi\ ngs text fr. Ps. 32 : J' "Så 
länge jag teg, försmäktacle mina ben», \'ar sarskildt dy r
ba rt, visande, att et t kraftigt Guds Andes verk p 1igå r 
ibland oss. E n ma n steg upp och sade: »Jag bekanner 
infur Herren och församlingen, att jag \'arit i grill me d 
min bror om en pen ningesnmma, som han f0rsWrt för 
mig. Han är min bror; jag bo rde glac!ja mig ,'I t att ha 
kunna t hj älpa h onom mcd d et goda, jag: ~iger. .I ag hM 
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syndat, men jag lo fva r att icke mer kra f\·a honom för 
denna sak». 

Broder Fransson, ,om nyligen oesi.ikt oss, fick med 
si n gftf\·a t.i~ina till s tor va lsignelse . n bnd d em, som vid 
hans möten blef\·o kraftigt berörda, \·oro en artist och 
en brare. De vom djupt förkrossade öfver sina sy nder. 
Läraren, en grad uerad, s teg upp pil pbttformen och sade : 
:>Jag ar icke värdig att stil och tala med ansi ktet van dt 
emot eder» . Så vande ha n ryggen till församlingen, kna
b0jde oc h bö rj ade bekä nlla sina s~' ncler sa mt bedja till 
Herrell. De t var en gripande stnnd, och tfirar sy ntes i 
nlangas ögo n. 

Vid försam lingsll1 ötena pröf\"(tdes dopkandidater sa mt 
ordnades med ledare för mötena i landsorten. Regel
bunden predikan af bestamd pred ika nt skall hilrefter hfl llas 
e n g:ing i mflnaden i H sie-tsue n, dar min tro fasta hustru 
fiek utsä det första evangcl iifröet. 

P{t an dra mutesd8gen fingo vi glildjen motlaga i 
fö rsa mlingen 3 bröder uch 2 systrar, som döptes af bro
der Hahne. De ha IlVar sin intressan ta historia, som 
dock ar för lä ng att hilr intagas. 

Vftrmöten i de två ,) ,erslflende församlin garna , Suen
chuang och P ei-ch uang, skola äh·en k ilkiS denua ma nau; 
vi hoppa,; da flter I;nnna upp t8ga !lera i Wrsamlings
gen1enskap. 

Skijrd en är mycken, men arbetame ilro El. Vi hade 
jus t fö r förs ta gången efte r arbetets at erupp tagand e efter 
flirföljeben ratt ordin arie hin nl iga arbe tare för distriktet 
och hopp<\des på mycket i Wrberedelseväg till vflrmötena 
- d ft dessa arbetskrafter genast rek virerades på annat 
hid!. Fröken Fursberg ar ännu har i PIl-cha\\· såsom 
sjuksk,öterska åt fröken Prytz. 

Aret hM hittills varit fnllt af pröfninga r för var lilla 
ska ra, da sjukd om och död frampressa t suckan och tårar. 
H erre n hjaiper oss dock att se kilrleken i allt, hvad ha n 
gö r; och vi bli darigenom vinna nd e i sta lle t för förlora nde. 

Va rmaste halsning till IlVar och en , som följ er oss 
med b rlek och förbön. 

Herren Ich·e r, I()fvad n m: vii r klippa och tipph':·)jci 
vare vå r fri lI snings G ud . 

Eder i Herren 

L. II. Limier. 

Sinan H sien den 2 2 ap ri l rr)o4 . 

Karc broder H olmgren. 

I dag tick jag det ordet ur Ebreer-urcfvel: »Han 
kan fullk om li gt friiI sa dem, som genom honom I;omma 
till G ud, or h ~ l ef\·er alltid för att b~dia för dem '>. 

H ;ir i Sinan haf\·a vi haft d~n stora glac!jen att 
mottaga mr Slo~ll1 på ett besök n5gra daga r. H a n var 
pa genomresa fr ån söder upp till Shansi [ör att besöka 
s ta tio nerna. Han stannade här fl era d8g·ar, l:lngre än 
ämnadt nl r, ty regnväder hind rade afresan. Vi had e 
under tiden muten kring G lids ord h\·arje dag. Broder 
Beinltoff eskurterad e mi Sloa n vidare. ·ys trarna Sig rid E. 
och !\Iaria 1'. \·oro hos oss, och v i hade afv en fr ågat systrarna 
i Inng-ning, o m dc kunde kom ma öf\·er på en vecka, 
men det la t sig ej g·öra. l\Ir Sloan var mycket sn all 
o<.:h Herren \·ar på el! fijrn im ba rl s:llt ibland os.'; hela 

tiden . Mr Sloan hade flera bibelsamtal ö f\· er Rom. 8 
äfvensom and ra ämnen, hvilk a vi särskildt bädo honom 
genomgtl, På söndagen talade han genom tolk till l;ine
serna. Efter nf\g ra dagar, när molnen något Hittade, af
reste han till Shansi. N:is ta dag började det dock ater 
regna, sil att han fick en mycket beSvärlig resa i regn 
och snö på förskriickliga vägar. Vagnar kunna i ,ådant 
väglag ej komma fram, utan han fick rida. 

Vi halva alla vari t friska hilr i H onan, men från 
Shansi hör jag, att fle ra af syskonen äro sjl\ka. Vi bedja 
H erre n leda allt till en god utgå ng. 

V Et rt missionsarbete har sina svårigheter. 0, att 
vi liirde oss lefva i Gud och dag för dag va ndra i kraften 
af Herrens Ande! Jag förstår eller tror mig först!). en 
hel del, men att rätt på al lva r och i verklighet fatta oc h 
äga, hvad Gud bered t å t oss, det tycker jag ofta, att 
jag ar sEt trög lill. »Den rilttfärdige skal l lefva af tro. » 

Gud har va rit goel mo t oss och gifver oss upp
munlringar emellanåt. 

Ack, Kinas millioner hedningar behöfva vårt arbe te 
t Herren, va r tro och våra böner. Lä tom oss ej för trö ttas' 

Hjart liga hillsningar till bröderna i ko mmitten. 
J ag förblifver i all tillgifvenhet eder 

G. A. Stål/la1l/IIIar. 

KvartalsberäHelser: 
r. För Ish·i distriktet. I :sta kvar tale t 1904. 

Distriktsperso nal : Hugo Linder, Ax el och Anna 
Hahne, Inet: Berzelius sa m t under sista delen af kva r
talet Agn es F o rsberg och j\"[aria Harms. 

De regelbundna predikoturerna i distriktet - en i 
månaden i hvardera af de fy ra kretsame - samt de sön
dagliga gudstjänsterna pli. stationen hafva uppehftllits dels 
a f mission:lrcrna, dels af infödda medhjillpare. 

Agnes Forsberg tillbragte någo t öfve r en vecka i 
Lill-chin-kretsen, (hlr slor väls ignelse förspo rdes. 

Hmbesök ha gjorts af _-\gnes Forsberg och Maria 
HMll\s sa mt något af Inez Berzelius. D en senare har 
dock hu fvud5ak ligen varit upptagen med språks tudier. 

T va fattiga sj uklingar ha vtlrdats a f H . Linder och 
Inez Ber7.elius sa mt under en tid af fröken LandmarIe 

Opieasyl har öppna ts i mars mfll1ad af Hugo Linder. 
K vinnliga patienter ha ä lven mottagits af Anna Hahne. 

. Undertecknad har hållit en bibelkurs pa 24 dagar 
med 12 delwgare utom de pfl stationen boende delta
game. De nmn en, som genomgingos, voro : 

1. "Bön, b ibelWsning, predika!\». 
II. K ort öfversikt af bibelns böcker. 
III. Den kr is tna lärans hufvudsa nninga r. 
[ . En sann Gud, som skapat allt. 2. lVI;[nni~kans 

fall och lortsatta synd. 3. Straff. 4. Försoning. 5. För
låtelse och rä ttHlrdiggörelse. 6. Helgelse. 7. Den kris tnes 
nädelön. 

Stor ilit och uppmii rksamhet visades af alla delta
gam e, och af flere uttalades verklig ta ck~amhet för till
fället till studium a f G uds ord. 

Tsh"i den 3 I m ilL, (904. 

./l.wl D a/me. 
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2. För Haichow och Puchow med utstationer. 
I :sta kvartalet 19°4. 

»Förtäljen bland Itedllingarna hans ära, bland alla 
folk hans under. Ps. 9 6 : 3. 

Haichow: 

Under lirets första månad hade jag fortfarande att 
tillse bygget i Puchow, hvarfUr jag ej kunde vara mycket 
hemma pä stationen. Efter det kinesiska nyåret 
hvilket i år inföll elen 16:de lebr. -- hade vi bönevecka. 
De troende samlades hvarje e. m. till bön i den gud
fruktiga familjen Lis hem. Nyarsvisiter hafva arlagts hos 
Taotai (Saltintendenten) i Din-ch'eng så väl som hos 
mandarinerna i j~[ra71i, Haichow, (/siang, Puchow och 
Ruidung. Möten på stationen Haichow ha hållits som 
vanligt hvarje Herrens dag, Mven bibelklass hvarje sön
dags e. m. med texter ur gamla testamen.tet samt för 
kvinnor h varje onsdag. Min hustru ha dessutom hållit 
en tre veckors bibelkurs för kvinnor, hvilken dock måste 
afbrytas, då hon den 27 mars reste till Puchow för att 
sköta mig under min sjukdom. Efter en half månad af 
förl;ylning med lunginflammation har Herren nu il.tergifvit 
mig hälsan, hans namn ske pris! - Gosskola öppnades 
den 9:de mars i Haichow i ett nyligen förhyrd t hus med 
8 elever. Min hustru undervisar 6 timmar i veckan i 
räkning, geografi och kinesiska skriftspråkets latinisering. 
Den 2o:de mars hade vi glädjen ffi höra br. Fransson 
vid ett extra anordnadt missionsmöte. Atskilliga tillkänna
gåf\'o därvid sin önskan att mottaga syndernas förlåtelse. 
Den 9:de och Io:de april höLls vårt ordinarie vårmissions
möte i Haichow, då tre personer, två man och' en kvinna, 
döptes. 

Puchow: 

Reparationen af skolans hus härstädes afslutades först 
under jan. d. å. Fröken Frida Prytz med fröken :Maria 
Bordsson till kamrat Hyttade öfver till denna station en 
af de första dagarna i febr. för att upptaga arbetet med 
flickskolan. Denna öppnades den ;:de mars, och elevernas 
antal uppgick i slutet af månaden till 23. 

Den 24:de och 25:te mars var vårmissionsmöte an
ordnadt i samband med missionär F. Franssons besök. 
Broder F. talade vid fyra tillfällen, ahörd med stort in
tresse af alla, och jag fick tjäna såsom tolk. Rätt många 
kom mo fram och bådo Gud om syndernas förlåtelse, 
bland dem en del af skolflickorna. Hälsotillståndet i 
flickskolan, som ej varit det bästa, förvarrades betydligt 
mot slutet af mars, då det blef uppenbart, att skarlakans
feber utbrutit. Fröken Prytz insjuknade afven hastigt 
med ungefär liknande symptomer. Vi måste da, fast med 
svidande hjärtan, upplösa skolan den 3 I :sta mars och 
siinda hem eleverna. De flesta af flickorna äro nu åter
ställda, och fröken Prytz är på bättringsvagen. En ut
märkt välgörande verkan visade sig den af min hustru 
använda vattenbehandlingen medföra. 

Utom i d etta distrikt hafva som vanligt söndagliga 
möten hällits i tur och ordning i byar, där troende bo 
i distriktet (/siang-. äfvensom i Rltiche~w. Pä elen se
nare platsen hölls missionsmöte den 2:dra och 3:dje april 
(under min sjukdom), da bröderna Clting och Lo m. fl. 
predikade. De berätta, att de ha haft ett godt möte. 

»Gifven at Herren hans namns ära .. . Sagen bland 
hedningarne : Herren är konung, » Ps, 96 : 8, 10. 

Haichow den 9:de a pril 19°4. 

C. Hwrik 7Jädel'. 

3. För Han-cheng. I:sta kvartalet 1904. 

Då vi kasta en blick tillbaka pä det just utlupna 
kvartalet. finna vi mången anledning att prisa Herl'ws 
namn. Med det pund, Herren förlänat , ha vi fått ockra 
inom de manliga och kvinnliga opieasylerna och d:o d:o 
gjstrummen ; genom husbesök, utförda al systrarna och 
bibelkvinnan ; genom predikan af evangelister, kolportörer 
och andra församlingsmedlemmar på gator, gränder och 
marknader i städerna Han-cheng, Ho-Iang, Cheng-hsien, 
Peh-Shui, Chong-pu och Lo-Chuan jämte vissa till resp. 
städer hörande köpingar och byar. 

Vårt arbete har hufvudsakligen bestått i att så, och 
å d.rvid ha vi att tacka Herren, att vi näppeligen rönt 
det minsta motstånd på någon plats, däremot ofta funnit 
synnerligen mottag,jjg jordmån. 

Vid ett besök i vårt egna präktiga hllS i Ho-lang, 
då jag en dag predikade (ör fullpackadt gästrum och just 
,kulle illustrera mitt tal med en biblisk berättelse, öfver
raskades jag af att en man ur hopen tog ordet ifrån mig 
samt fullföljde min pabegynda berattelse. Men ej nog 
diirmed, han fortsatte sedan att mycket ifrigt och fängs
lande tala om Jesu lif och verksamhet pil. jorden samt 
slutade med att uttrycka sin fön'aning öh'er den under
bara makt och visdom, som Jesus ägde. När han slu
tade, utbrast jag ej litet förvånad: »l\Ien hör nu, min 
vän, hvar har ni varit och gjort bekantskap med denna 
lära, som ni tycks känna så. väl? " " Ingenstädes », blef 
svaret; »jag köpte ett Mattei evang. af edert folk på 
höstmarknaden här, och då det kort därpå regnade, sa 
att jag en dag ej kunde ga ut på åkern, tog jag .fram 
det och läste däri och blef så intresserad, att jag måste 
läsa det om och om igen». - Sälunda upptäcker man, 
huru saden här och där börjar skjuta brodd. 

Ho kan berakna allt det intresse, som dessa många 
tysta smil. budbärare hälla på att uppviicka ? 

Men satan sar ock sitt ogräs, och som en följd 
däraf har jag sista tiden haft att ta i upptuktelse 3 a 4 
af församlingsmedlemmarne för oordentligt lif. 

Den verksamhetsgren, som alltid hos oss burit rik 
och ofta så godt som omedelbar frukt, är asylarbetet. 
Sä vidt vi kunnat skönja, är det 5 a 6 patienter, som 
under detta kvartal fattat ett afgjordt beslut att f0lja 
Herren. Bland dessa äro 2 unga, gifta kvinnor, som 
ha förviInat oss, liksom Kornelius och hans vänner 
förvånade Petrus, då de visade sig lta.fva fått Guds Ande, 
innan Petrus ännu kunde viinta något sådant. Dessa 
kvinnor hade tydligen, innan de hunnit tillbaka tiU sina 
hem och fått rensa dem från afgudar, fätt Guds Ande. 
Darom vittnade deras bönelif och djupa behof att fä 
lära känna sanningen bättre . Genom besök, som syst
rarna nyss gjort i deras hem, ha vi fått veta, att de nu 
frimodigt vittna om Kristus för vanner och grannar. 

» Oc/I ordet vå~,>;te. » Gud ske loj/ 
Aldrig ha tillfällena till välsignelserik verksamhet varit 

större, än de nu äro hos oss ; men brist på medel och 
arbetskrafter aro stora hinder. 
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Mätte hall, som förmår göra vida mer, äll vi IlUllna 
begära dler tänka, mart fJ'Lla bristerna! 

Rob. Boglh/g . 

.:t. För Honan-fu. I :sta kvartalet 19°4. 

Jan. 6:te ingicks öfverenskommelse med Fung-H ue
chil om hvrande af ett honom tillhörigt hus, beläget vid 
Hsias-chia~chieh nära norra gatan. H yran för 10 år, 
2 jO 1)0 Täl, skulle erläggas i förskott. Penningarne öfver
lamnades samma dag genom mandarinens försorg, hvarpä 
de ömsesidiga kontrakten ~tämplades och registrerades af 
densamme. - Under tiden före det kinesiska nyare t 
uppehölls predikan nästan h varje eftermiddag i gatu
kapellet, hvarjämte mänga gfmger, särskildt pä lördagarne, 
predikan hulls pä gatan och några besök aRades i när
liggande byar. Under ferietiden efter kinesiska nyåret 
hölls en katekes- och bibelklass med troende frän Honan
lu och Sinan-Hsien distrikten. Sedan marknaderna började, 
ha sådana besukts i närheten af Honan-fu. Resor ha äfven 
gjorts till de angränsande distrikten Ineng-chin och Yen
shih, där troende finnas. Byn Chång-yang har besukts 
upprepade gänger för att till gudstjänst samla de troende 
i grannskapet. 

Under kvartalet har Ossian Beinhoff flyttat till sta
tionen. Evangelisten Kung har fUrklarat sig ämna 5. nyo 
börja opieasylverksamhet pä egen hand, sä att endast 
Chow f\terstår. 

Honan-fu, apr. 19°4. 

Carl C. Blom. 

j. För Yung-ning. r:sta kvartalet 1904. 

Predikoverksamhetell har fortgf\tt som vanligt. Första 
mötet på söndagen är mera för de troende och sökande, 
da vi fä samlas för tillbedjan och Guds ords betrak
tande. 

Till andra mötet söka vi inbjuda utomstäende, och 
de komma stundom riitt talrikt. Pi e. m. hafva vi sön
da~sskola och på kvällen ett gemensamt möte. Månads
möte med nattvardsgång haf\·a hftllits turvis i Yungning, 
Tai-sllng-p'o, Yang-p'o, KlI-tao, Shang-suan samt Lii-Kia
p'o. - Tredje söndagen i hvarje manad hafva nägra af 
de troende haft regelbunden gudstjänst på de fem sist
nämnda platserna. C'nder första kin. män. kommo stora 
skaror af människor hit. Evangelisten och en tillfällig 
medhjälpare voro då sysselsatta hela dagarne i gatu
kapellet med att predika fUr män, medan vi vissa dagar 
h"de inre gärden stundom full af kvinnor, för hvilka vi 
och dir bibel kvinna samt ett par andra kvinnor fingo 
frambära evangeiii glada budskap. 

Vi hafva sukt sf\ ofta som möjligt att besöka de 
kristna i deras Item i de olika byarne och älven besökt 
flera andra byar och i allmänhet blifvit väl mottagna. 
Vid besök i staden hafva vi blih·it inbjudna i ett och 
annat hem. Vi bedja om att flere hem i staden ma 
öppnas för oss. Flera af de kristna hafva varit ute pd 
marknader oclt predikat samt sålt böc!:er. De kristna 
hafva pa flera ställen halt opieas.yler och äfvcn öppnat en 
i Shancheo stad. - I skolalt hafva I I barn mottagit 
undervisning. -- Herren har hållit sin skyddande hand 
ufver oss och bevarat oss från svårare sjukdomar, ehuru 

nästan alla barnen en tid på vären ledo af en elakartad 
förkylning. - Alit har varit lugnt och stilla, och Herren 
har gifvit oss ynnest ibland folket. Flera nya »forskare 
i läran» hafva kommit till, och stor begärlighet att höra 
Guds ord päträffas här och h var. 

»Mit! ord skall icke återkomma fäfängt», säger 
Herren. 

Yung-ning, april 1904. Amza Jat/zon. 

Strödda missionsunderräHelser. 
U r Evallgelislw Fosterlalldsstiftelsem iirsberättelse för 

dess 48:de verksam hetsiir mä meddelas i fräga om den 
yttre missionen, att missionsfälten äro såsom förut Ost
afrika och Indien. 

På det förra ililtet finnas 38 svenska missionsarbetare, 
2 I män och 17 kvinnor, af dem 10 gifta, sam t 40 in
födda manliga och 4 kvinnliga medhjälpare. Stationerna 
äro 9 med 747 församlingsmedlemmar, skolorna 22 med 
513 Jarjungar. under året halva 65 personer erhällit 
dopet. 

På det indiska missionsfältet finnas fUr närvarande 
49 svenska missionsarbetare, 22 män och 27 kvinnor, af 
dem 13 gifta, samt 47 infUdda arbetare, 37 män och 10 

kvinnor. Stationerna äro 10 med 997 församlingsmed
lemmar; skolorna 16 med 6 j6 lärjungar, hvartill komma 
39I söndagsskolbarn. Under året halva 116 genom dop 
upptagits. 

Vid 71Iissiomimtitutet ii Johannelund har den för
ändringen ägt rum, att professor Ad. leollllodin, institutets 
fUreståndare, pfl grund af Ayttning till Uppsala måst lämna 
denna sin befattning, och att i hans ställe tillförordnats 
pastor Jolta1l7tes LindgreIl. Professor Kolmodin kvarstår 
emellertid såsom missionsdirekior. 

Sjömansmissioll har bedrifvits på 8 stationer af 10 
arbetare. 

Den utländska missionens inkomster ha under året 
uppgått till 354,70j: 80, däraf 27,947: 42 till sjömans
missionen . 

* * 
Af SVe7lska kIissionsförbundets redogörelse för dess 

26:te verksamhetsår framgar rurande den yttre missionen, 
att dess arbetsfalt f. n. äro: 

Kongo. iVordafrika, Kina, R-ascltgar, R'-aukasien och 
Persien. Hiirtill kommer den s. k. J,Vestendmissiolll:7l, af
sedel för i London bosatta skandinaver, samt sjömam
missiol1, bedrifven i städerna Petersburg och Stmderla11 d. 

På missionsfältet i Kongo arbeta 34 missionärer, 
I j män och 19 kvinnor samt 68 infödda medhjälpare, 
af dessa I kvinna. Stationerna äro 7, ntstationerna 1j, 
församlingsmedlemmarna lA73. Antalet skolor är 69. 
I dessa undervisas 1,244 män och gossar, 89 I kvinnor 
och flickor samt 427 söndagsskolbarn. 7,200 infödda ha 
erhällit sjukvård. 

I Centra/kina arbeta f. n. 24 missionärer, I I män 
och 13 kvinnor, samt 19 infödda manliga och 5 infödda 
hinnliga medhjälpare. Stationerna äro 5 med 12 ut
stationer och 361 fUrsamlingsmedlemmar, däraf 77 under 
året döpta. Antalet skolor är 8 med 203 lärjungar, 
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däraf 12 0 gossar, 83 flickor och 62 söndagsskolbarn. Redovisning
2,52t5 infödda hafva sjukbehandlats. 

I gåfvomeclel har Svenska Missionsförbundet under för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 
förlidet år för sina olika verksamhetsgrenar fatt mottaga under Juli månad 1904. 

1\':0. Kr. 0.259,38 1: So. S. H ... ______ .. __ ._______ _______ . _____ . _. _. ____ _4 60 . 	 5 : 
46 1. r. F_ till Fr. J. af Sandebergs underh å ll ________ _ 600: 
4 62 . Af Dygg r:'o iogen gm K. iII. A ., till skolan i 

T oog-chco-fu ________________ __ _________________________ _ 
16o: 

463. Af Daggrynin gen gm K. iII. A. till fröken Pry tz' 
nnderh ,111 _____________ ___ ___ ____________ . __ . __ ______ 

4°°:För S. M. K:s mlSSlons- ~ Gm A. J . P., T orsåker _____________________ ... __ . __ _46 4. 	 23:
G. R . ____ ___. ____. __ .. _._. _______... __ .. __ ________._. __465. 	 S: ~ och bönekretsar Fr. syförell. Vadstena r. unde rh5.11 ._ . ___466 . i till B:s _ 11O: 
H . Ö., Stockholm . __ . _____ . __ ... ____ . __ ._. ______ _. __ _ 46 7. 	 1,000:Böne- och tacksagelseämnen. 
A. D. , Kris tdala ______ .__ ._ .... ____________ . __ ._ .. __468 . 	 1O: 

469. Fr. Kumla friförsamb uogd o,n ,;krcts till A. Ha'lOcs
Han-ch'ell/:: und erhåll gm K. A. ________ .. _. __ ._ . ... __ . __ ... . _. ___ 25: 

4/ 0 . Bönelöreuiogen ror Kina-missio n<' n i Dalb" om Tacksägelse: Att Gud under sis tlidna vinter väl
A. & E. L ... .. _.. __ ....... __ . __ . ... _____ ._.. ___ ~ _ ~__


signat asylarbetet, ~ä att bland 60 patienter, som a fvan ts, 	 9°: 
47 !. ) EI5as minne " a t E. 0" S villi nge, t\Jsäng gm


10 ~l 15 visa sig mer ell cr mindre intresserade i san K. ~I. B. ____ ,, ___ . __ . __ . _____ _._ .. _.. _.. __ . __ . __ . __ ._. 3°: 

ningen. 47 2 . »Tackof1cr [ör Guds sto ra nåd dag iör dag" T -ie 10O: 


Gm J. V. H., Fins pong . __ _ .. __ . __ ._ .. _........._... . 1O: 
At t var lärare [lang, som kom till tron i vår asyl förra 473· 
K. S. gm F. M .._.. __ ._ .. _. ___ ... ______._ .... ___ _. ____474· 	 ).året och j fjol höst döptes och nu arven fätt sin hustru och 	

1- ' 

47 5· N. J., Bornholm, gm d:o . . _____ ...... ____ . . .. ____ .. . 10: 
sonhustru afvanda frän samma last och därmed också mtt 47 6. S. J. d:o· gm cl :o _._ .. _.. _..... . _. __ ....... __ 10: 

se hela sin familj, hestaende af 10 personer, vand till 4ii· E. C., d:o gm d:o . _... _... _.. _.... _. __ ._ . .. .... ___ . .... _ S: 
Herren. Da systrarna Bengtson och Hattrem för 1.:1 47 8 . , H~lTeo s tionde fr,\n A. B. & O. C., Kris tiania . __ 60 : 

L. H . & I. G., Kri stian ia, ett å rs uncJ erldll fördagar sedan 10'01'0 på besök hos Vang, var hans sonson, 479· 
fru Stålhammars bibe lk vinna, Kitasao ._ ..... _.. _. 

en Lj.-åring, pfl inbjudan ute en morgon i en grannkvinnas 
75: 

480. O. S. till J'daria Petle rs"ons undcrh"ll . __ ._ ..__ . __ . __ 6: 

hem 	och ncd ref där samt söndersl og afgudarne. 48 1. Testamente al h\lsldllerskan E lnaJohl1sson i H y llie 
gllJ A. S" Viotrie __ . ___ . _____ . . . ___ ____. ". ___ ___ . . __ 12Att Gud sandt mig underh fdl till 4 il 5 kolportörer 	 44 2 : 

482. S. :\.. gm F . F., );' acka ___ . ' . ____ ___ . ____ ... _._ ..__ _ 5:från Bibel- och traktatsallskaper i Kina och tillika försett 
483. M. G. gm d:o . __ ._.. . _. __ ... : . . . _____ ..... .. ___ _. I: 25
o . .... 

mig med böcker till Wrsaljning och utdelning. 	 Ou:imod ._._._ . __. ____ . __ _.. _. ___ .. __ ... . ___ _... __ . .. .. __484. 	 15: 

485. Fo r.~erum~ mfg gm A.. H . . .. __ ., . . ,. ___ .. ________ ..__ 25:BöncälJ/?le : Att Gud vil le vara med och rikligen \'~ilsigna 
486 . K. F. U . ]\1:s mi"ion"krets, Gbg gm A . R., t ill 

den e:;pedition. bestående a f 6 koi po rtö rer och c\'angelister, Böll ilJgs \lIl'.lerhW . __ . .. ________________ . .. .. . ____ . 100: 

som jag i börja n af ap rii uts~lllde fö r att under 3 må 48~. Es. 55: 10, I l . __ ._ ..... _._ .. __ . ___ ._. ____ .. __. .. _ .. ... 5°0: 
488 . Fdm Grebo mfg gm L. A. '-V. _____ .. .. . . __ . ____ . . __naders tid bcsöka öfve r ett 20 -tal stader norr och \'as~ei' 	 5°: 
489. Fr:m L indes mi.:; siun:.;k rc glll 1\ . . ..-\. __ . _________ . __ 1°4 : 93o m H an-ch'eng, af hvilka en stor del, så lå ngt min kunskap 
49°· ~L P., Lindesbe rg ._ ..... _.. _.. __ ... _.... .. _. __. . .. . .. _. .. . - 20: 

sträcker sig, ännu icke varit besökta af nägo n evangelii 49 1• M. 1:'. d:o t 5: 
förkunna re. 	 4Q2. Fören. !Iednak \'inn ()r.~ \';inncr f v'. l'yd g m ...~. lr, 5° :

H. H :s ~par1)0 SSa gm d:o ________ _.. . ___ __ ________ ____Att Gud snarligen ville gifva oss medel att (ippna 493· 	 10: 
H. R. , ~1a lmö __ ..... _____ .. _. ___ . __ . ___. __ ._ . __ ._ ...494 · 	 10O:ett gatukapell i Han-ch'eng för daglig pred ikan samt an

495· J. F. ~I., Vi.;a lia, Cal ifornien ___.. _. . _._____.... ___ .. _ 5:

ställande af en evangelist darstades. 496. K. B. med fru . __ _._. _______ ._ .. _.. _.. __ . __ .____ _. __ _ 200: 


A tt Gud \·ille sanda oss medel att öppna byskolor 4Q/· \Vexiö l11fg gm 1\. D. _._. __ ._. _____ . _____ _______ ___ . .. 14: 

498. Gm P. O., Gr.1nby , l-l allsbe rg ____ .... _ ____ •• __o _ •• •• _ _(lärarekrafter finnas). 60: 

49 9· 15:Fillja sockens arbetsfören . gm S. )1. _. _______ ._ .. _.
Att Herren \'ille gifva OS5 nåd att rätt bri!ka alla 

5°0. Gm II. I. frål! söndagsskolba rn en \'id K orsviigcl1 
gyllene tillfallen, som rundt omkring oss gifvas, att \'erka 1.:1'. 2: 52 ; fn\n kalr~.fc.; t i Fridhcm, E!ga rih , kr. 4 6: 52 
hans verk. 50 l. J. S. gm M. E . B .. Odesh iig __~_______ ____ __ ._ ... 10 : 

Vbby fClllöres fUr en. t ill St;,lhall1ll1ar.' för g,iS lwlot
tagning ,g m ~L S. ______ ___ ._______ .______ . _____ ____ o. 

Att Herre n ville hel t frälsa en handla nde vid namn 5° 2. 
27: 90[lang, en doktor och apotekare, \'id namn CI,.'e, samt E. g m d:o ___ ._ •. __ . _ __ ___ ... ____. __ ... __ .. . __ .. .. ____ . __3°3· 	 s: en för sina dygder mycket omtalad, kunskaps rik spä l1.lan, 5°4 · , Af en Kinallliss io ns \'än , .. .._..... __ ... _ __ .. _. .... _. 5: 

vid nam:1 [lang, hvilka 3 personcr vi uncler ett ftrs tid F . C., Stockh olm ___ . ____ . ___ . ____ __ _.. ___ . _ o. __ o 

liksoll1 haft i noten men ~innu icke kunnat draga i land. 
50~ . 	 20: 
506 . E. H. af A. W. gm E. F. \V., P ird ..... __ . __ . .. 10: 

H. P. , Li ndesb erg ... __ . . _.. __ .___ __ ... _.. _. __ .. .. .. ___ ._.50 i. 	 I ~:En ung, treflig man, vid namn /(ao, so m \'isat "ig 
äga intresse för och tro pfl K ris tus, behöfl'a \'i bedja 

~lccl varmt tack till h\'arje gif\'al'e . 
Herren frälsa fr,'m manniskofruktall, SOlU hindra r h onom 
frän att bekänna Kristus i sitt hem. Sa siiger Herren Sebaot : / / 117111 eu tid, oc//. folk 

Rob. Bcrglillg. skola kOli/mil Oc!1 inu,vggai'71e i l/I/'mga städe/', odt de som 
bo i ell stad skola gå till dem som bo u/i (n atlltal/. Odl 

Att missionens eva ngelistskola snart 111:t kunna komma säga: »LåtoJll oss gå åstad till att ber/ja iflför ]-Jo'rem 
till stAnd. allsikte oc/z till att söka .Hcl'/'etl S ebaot! Jag vill gl't,

Al/g. Berg. jaK ock» . Och !!/(~71.ga folk oel, talrika l/cd71i71./{al' sl.:oia 
komma f ör alt si>ka Hei'rt!7t Sebaot i J erusalelll od fÖl' 
a/t tillbedja illför .lIc1·/,C7lS am//äe. 
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Utan .Kristus. 

, Något, som här ute särskildt griper hjärtat, aro 
de många själar, som man träffar en gång för att 
sedan ej återse dem. Likt »skepp, som mötas i 
natten », snudda vi vid hvarandra, Jag försöker 
kasta ut lifräddningslinan - men snart segla vi åter 
hvar ' och en 'åt sitt håll. - Och natten är mörk. 

På min sista resa gjorde jag samma erfarenhet. 
Vi fara in till ett värdshus för att hvila under mid
dag'stimmarna, och snart komma två kvinnor in till 
mig, under det jag håller på med att duka upp vår 
liUa måltid. De äro så snälla och villiga att hämta 
det ena och det andra; efter måltiden ber jag dem 
komma igen. Först är det deras tur att beskåda 
mig och mina tillhörigheter, att tala och fråga: 
»Huru gammal är ni? Har ni några barn? Bvar 
är eder man?» På de sista, nästan alltid ound vik
liga frågorna får jag gifva en litet omständligare 
förklaring om de olika bruken i deras land och i 
vårt, men ibland få de ett undrande, misstänksamt 
uttryck. Icke så de nyss nämnda kvinnorna. Deras 
förtroende har jag synbarligen vunnit. Snart vill 
jag emellertid blifva den, som för ordet, och beder 
dem då höra riktigt väl på, så att de förstå, hvad 
jag säger. »Veten I, hvarför vi, utländingar, komma 
hit till Kina ?,> Nej , det veta de icke. Då far jag 
berätta för dem om mitt budskap, om den ende lef
vande Guden och hans kärlek, om människans synd 
och Guds frälsning genom Jesus Kristus. ,Hafven 
I hört namnet Jesus förut?» »Nej», svara de och 
framstamma sedan för första gången ».le-su», det 
namn, i hvilket de kunna saliga varda. Så berättar 
jag med några enkla ord om Jesus, hans lif, död, 
uppståndelse och himmelsfärd, och på kvinnornas 
minspel och genom att höra dem säga efter orden , 
förstår jag, att de kunna följa med något litet. För 
mig är budskapet så stort och underbart, men det 
är ju ej att undra på, om de ej fatta mycket. Till 
sist tala vi om himmelen och helvetet. /I.. tt syn
dens lön är döden, det förstå de. Innan vi skiljas, 
vill jag lära dem bedja, och sedan jag försökt för
klara, hvad bönen är, lära de sig ett par böneord, 
t. ex.: » Gud, förlåt mina synder, fräls min själ, be
vara mig i frid för Jesu skull ». Den unga kvinnan, 
som ser liftig och förståndig ut, följer noga med, men 
den gamla har tröttnat och afbryter mig med en 
fråga: »Hvar äro edra föräldrar?» Jag ser på henne 
- och det ligger i den beslöjade, slocknande blicken 
något, som verkar så vemodigt. " Kan ni komma 
ihag, hvad jag sagP» »Nej, jag kan icke komma 
ihåg det; då ni rest glömmer jag det». - Vagnen 
är förspänd, jag måste taga farväl af de vänliga 
kvinnorna och fortsätta resan. Ett Herrens ord 
rinner mig i minnet: »Väl eder då, som fån så vid 
alla vatten. » 

På aftonen kommer en annan kvinna in. Hon 
är mer förtrolig och har ett godt, natursnällt ut
tryck. »Läran» känner hon något till, och hennes 
man har böcker, som han fått vid missionsstationen 

i Hai-chow. Det är så uppmuntrande att få plocka 
upp något, som någon annan förut sått ut. Mycket 
vet hon dosk icke, stackars gummal Tidigt följande 
morgon kommer hon till värdshuset med två skålar 
rykande varm grynsoppa. »Drick, så att ni blir 
varm», säger hon och ser så välvillig ut. 

Jag känner det ofta så svårt att lämna dem, 
som man en stund språkat med. Desto tacksam
mare få vi ju vara att vistas på en plats, där vi 
ofta kunna få besöka dem, som vilja mottaga oss. 
Om nll.gra af dessa hoppas jag fi skrifva en annan 
gång, I dag låg det på mig att vinna ditt hjärta 
och dina böner för dessa många, många kvinnor, 
som vandra härute och icke veta något om frid 
och hopp genom Jesus Kristus. 

K väfda af frestaren 

Gömmas i sjä len 

Kän'slor, som än kunna väckas af Gud; 

Rörd af ett älsk:lOde 

Hjärta med öm het, 

Strängen, som brus tit, kan ,in gifl'a ljud. 


Det finnes i Kina 17 5 millioner kvinnor, som 
arbeta, glädjas, lida och dö utan Kristus; arbetet 
blir tungt, glädjen tom, lidandet bittert och döden 
hopplös. H vad gör du för dem? 

Jane af Sandebel~r::. 

Axplock från Tongcheofu. 

Vi äro just nu inne i skördetiden, och då alla 
andra "plocka ax», vill jag äfven göra så, men från 
»Guds åken. 

Jag har särskildt några ax denna gång, som 
jag alldeles nyligen funnit. »Trettiofaldiga, sextio
faldiga, hundrafaldiga», jag kan ej räkna hvilket, 
men likt landtmannen, som, då han funnit ett fro
digt ax, ställer det i ett hörn af sitt arbetsrum till 
beskådande, så gömmer jag i mitt hjärtas kammare 
några dyrbara minnen, hopsamlade här och där un
der arbetsdagens lopp. 

Vårt stormöte var öfver, och jag reste först till 
Y uincheng för att sammanträffa med de nyanlända 
syskonen. Därifrån begaf jag mig till Honan för 
att få tillfälle besöka och samråda med syskonen 
på de olika stationerna där. Vid min hemkomst, 
efter öfver en månads bortovaro. mottog jag ett bref 
från vår evangelist, nu församlingsäldste, Kao, och 
det är ur detsamma, jag plockar några ax. Han 
skrifver bland annat: 
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l\'lin älskade larare, moder åt många. 

Frid 7}are eder! 

Vårt stormöte i år var af Herren rikligen v1ilsignadt. 
Ehuru jag varit med om många dylika, har jag dock, 
sedan jag kommit till tron, ej varit med om något så rikt 
pä valsignelser som detta, uch jag vill nu framdraga några 
bevis hii rför. 

Im King-kusi sade till mig, då vi sutto tillsammans 
i hans rum: »Det är af stor vikt att själf läsa sin bibel. 
Att vara med om de dagliga morgon- och aftonbönerna 
iir bra , men attsjälf läsa bibeln ar ännu bättre». Pa 
måndagen efter stormötets slut bestämde hall sig för att, 
dä han har ledigt, Jasa sin bibel, begynnande med Mattei 
evangelium. F örsta dagen läste han fyra kapitel och 
kände sig mycket vederkvickt. När vi nu härnäst för

.klara frän dessa kapitel, känner han väl till dem. Han 
fann ock ut vid !;isningen af bibeln , att Johannes döpa
ren och Herren Jesus vid sitt framträdande i världen 
predikade samma ord: »Himmelriket är nära ». Emedan 
han själf funnit ut detta, kanner han sig annu mera glad 
och lycklig. 

Han sade ock, att han mycket ångrar, det han ej 
var snäll, då han för nägra ar sedan hade plats hos oss, 
och att han d å var försumlig uti att lä sa bibeln. Han 
vill pa inga villkor g(Jra så mera, emedan han nu för
står, att detta ej va r rätt. Hädanefter, antingen han har 
mycket eller litet att göra, vill han afgjordt föra ett ny tt 
lif. Jag hörde ock, hurusom han öppet fcirebrådde en 
person, som ej ä lskade H erren. Emedan d enne försam
lingsmedlem blifvit mänga till glädje, kan jag ej annat än 
nämna d et. Måtte H erren bevara honom vid Ii f! 

f ang Kt'tl-im (barberare) sade, att han bestämt sig 
fur att fdm och med den 3:dje månaden stänga sin 
butik ()ch ej arbeta pil sl;ndagen. Alla hans biträden 
sade : »Om ni stiinger er butik på söndagen, så begära 
vi ingen betalning för den dagen h En person sade till 
honom med anledning af att hans hustru var sjuk: "Hvad 
du förtjänar om söndaga rna rilcker ej ens till medicin 
at din hustru, och därför är det enligt mitt förm enande 
mycket bättre. att du lyder Guds bud och häller sabba
ten», hvarpå .Lallg A'in-im svarade: ».Ta , nu har jag be
slutat mig för det, så nu skall det gfl latt ». Mätte Her
ren hjälpa dessa i sitt fa ttade beslut att helighå ll a H er
rens dag! 

. Vid hemkomsten frå n s torm ötet var det flera frå n 
Huacheo, som beslötu sig för a tt ej mera röka tobak. 
::11fttte Herren ock hjälpa dem I 

Sa ville jag' beriltta om Shi-Ki-rk Jag tycker mig 
kunna förmärk a, "tt han niira pit är \'illig bmna garfveriet 
och atertaga sin gamla plats. Hiirom kvällen Sutto vi och 
~pr5.kade till långt fram på natten. Han sade d it : " Att 
komma tillbaka nu är svart, ty många komma att skratta 
åt mig, diirför att jag började lära till garfvare förra ftret 
och nu vill sluta. Jag kommer ock att förol ämpa en god 
\' iin och bryta min förbindelse, ty, ehuru intet kontrakt 
är uppgjorclt oss emellan, är det dock aftalad t. Om jag 
äterigen i sommar i garfveriet ej kan Iara mig riktig t och 
cia Wmna r, sa kan det ej anses som en förnarmelse mot 
lllm vän.» 

Antingen han nu kommer tillbaka e ller ej, sa kanske 
det blir som på Ahas tid, da H erren hade si na fördolda 
sju tusen. 

Emellertid äro många litet oro liga för honom, och 
jag miss tänker, att han själf ej är riktigt tillfreds. Jag 
uppmanade honom a tt ej försumma läsa bibeln och bedja, 
hvartill han svarade, att han har så brådt, att han ej 
hinner läsa sin bibel. Men förhåller det sig så, då är 
detta början till affall från Herren, och han är därför 
särskildt behof af kraft. 

Men ännu finnes hopp. Herren har ju lofvat att 
göra, hvad de begära, som ä lska honom. Må därför vår 
kärlek ej afsvalna l SIIiii Ki-rll säger själf, att han alltid 
blef så väl behandlad här, och att, om han ej kommer 
tillbaka, han ej har någon tillfredsstä llelse. Detta tycker 
jag är ett tecken på att han skall komma tillbaka. 

P. S. Nu har jag något glädjande att omtala! 
Den 2:dra i 3:dje månaden stängde Iang Kin-ien 

sin butik ocl! höll sabbat. Jag såg det med egna ögon. ' 
Alla i butiken sade: »Det var riktigt bra, att ni bestämde 
detta på storm ötet, nu få vi tid till att Jäsa Guds ord ». 
Det vilr uppmuntrande att se , huru glada de voro. Glöm 
ej a tt bedja för dem! 

D en okunnige larjungen 

.Kao Ming-Slme7Z. 

P. S. Kao's herdesinne uppenbarar sig i detta 
bref. Han bär församlingen på sitt hjärta. Angå
ende SMlz .Kl~rh, en bepröfvad tjänare i vår familj 
sedan 8 år tillbaka, så kan jag nu meddela, att han 
har beslutat sig för att lämna garfveriet och åter 
komma tillbaka till oss för att kanske mera än till
förne ägna sig åt evangelium. Han har under några 
månader fått pröfva på att brottas med en ogud
aktig omgifning, och den erfarenhet, han vunnit, kom
mer nog till nytta i framtiden. 

A ltgust Berg. 

»Kan rofvet ryckas från en hjälte? " 

lang Fu Cheng tillhörde dragon patrulle n, förlagd utan
för H aicheo's väs tra stadsport. Då missionärerna i staden 
för ett år sedan llppslogo sitt predikotält, kom Llng af 
nyfiken het med. Sn art intogs han dock af de underliga 
sa ker, han hörd e: »från hvilken synd, hvari man än vore 
snärjd, kunde frälsning vinnas genom tro på och bön till 
Jesus Kristus. ~· Han var då s5. bunden i opiumlasten, 
att han icke kunde skö ta sin tjänst, med mindre han 
förbrukade omkring 36 gram mjukt opium-extrakt om da
ge n. Han beslöt försöka. I tysthet gjorde han af opium 
och några drogpllJver frän apoteket piller, som han tog 
in i stallet för att röka opiet. Dagligen var han i tältet 
för alt höra Guds ord och lara sig bedja, och så minskade 
han för hvarj e dag af pii mängden af de piller, han intog. 
När han hållit på en kort tid på detta sätt och till hans 
stora glädje de plågsamma symtom, han vän tat , icke in
staiide sig, vaxte hans tro. I ett nu tog han, enligt hvad 
han berättade mig, och bortkastade pillerförradet, som 
fann s krar, och kastade sig helt på Kristus. Snart var 
hans nervsystem åter bragt i jämnvikt, sa att allt begär efter 
opium var liksom bortblåst. I stället kände hall, att en 
ny kraft intagit hela hans varelse, och han förstod, att 
det var den Helige Ande, som tagit honom i besittning 
till S\'ar på hans böner. 



S J N J!Jf S LA N D. 

Allt sedan dess har det varit ett brännande behof 
för lang att få vittna om frälsningen i .Tesus. Han bör
jade i \·aktposten. Den märkvärdiga förändringen med 
en s~dan man som lang öfvertygade b~de kamraterna 
och befälet om sanningen i Kristus. De begärde att få 
hans hjälp till afvänjning fr~n opium, förklarade sig villiga 
att tro pä Kristus och började s~som lang att bedja, sjunga 
kristna sånger och läsa Guds ord. Men själafienden ville 
icke tillfita, att rof så lätt rycktes ur hans tänder. En 
dag kom en soldat och sade till befälhafvaren: »Dragon
chefen i Yiincheng har hört, att ni och hela patrullen 
har gifvit er i utländingarnes våld; om detta p~går, har 
jag hört, att han tänker afskeda både eder och solda
terna ». Löjtnanten blef nu rädd, återgick till det gamla 
och drog med sig de flesta soldaterna, sa att blott lang 
och hans korpral, som förut lärt känna sanningen, blefvo 
trogna. 

Snart fick lang lida förföljelse af sina kamrater, isyn
nerhet af de kamrater i den vaktpost i Ishi-distriktet, 
dit han snart blef förflyttad. Han har dock visat sig äga 
en kraft, som de icke känna. Det är hans största lust 
att läsa Guds ord, som också alltmera öppnar sig för 
honom och gifver honom ljus och kraft. l stället för 
att förut ha varit i spetsen i utplundring af folket, i spel, 
opierökning, dryckeslag och gräl, är det nu hans lust 
att göra godt och förmana folket. Han ej blott predikar 
rättfärdighet utan lefver också rättfärdigt: spelhålornas 
ägare ha ej kunnat förmå honom att taga emot mutor; 
i stället få de af honom uppbara mången tillriittavisning. 
Han har utbedit sig af Herren gäfvan att behandla sjuka 
och har kunnat hjälpa mänga. Betalning och gåfvor 
nekar han då att mottaga: »J ag blott vill , att l skolen 
omvända eder och tro på Kristus", Säger han till de bo
tade. En korpral, förut hans värste motståndare i patrull
posten, har af honom blih,it af\'and från opiet och för
vandlad till en god vän. Vi ha ambulerande söndags
gudstjänst där i trakten; allas ansikten skina upp, då 
lang kommer sprängande till mötet på sin hvita häst. 
(Alla förvåna sig öfver hans ljus i Guds ord). Så fick 
afven jag anledning göra, då han i gär gjorde ett besök 
hos mig. 

»]\IIan får dock ej fälla modet, fast de Resta icke 
tro vårt vittnesbörd », sade jag. 

»Nej », svarade han, »till och med de, som tro, Hro 
af 3 slag». 

»Hvilka då ?» - "De, som bära 30-faldig, de, som 
bära 60-faldig, och de, som b;ira Ioo-faldig frukt. Likaså 
finnes det olika slag af dem, som förkasta Kristus: de, 
som äro likgiltiga , de, som blott hata, samt de, som för
följa evangelium. Man fär vara tacksam, om man får se 
någon, om än så liten frukt.» S~ berättade han om det 
tusenhiga riket, In'arom han nyss läst. Han medgaf dock, 
att Uppenbarelseboken var ganska svfl r att förstå. 

Han kom hit för att taga sin familj till sig. Han 
blef nyligen af sin chef kommenderad till en annan post. 
Men dä detta blef bekant, inlämnade folket från trakten 
omkring hans nuvarande post en petition med begäran 
att fä behålla honom. Landshöfdingen har nu beordrat, 
att han skall kvars tanna under I år. 

H vilket härligt vittnesbörd ar icke detta om »Guds 
makt med afseende på dem, som tro ,, ! Och det är 
ingen åtskillnad. Civiliserade europeer och okunniga ki
neser fä lika del af Guds Ande och blih'a till välsignelse 

på jorden! H varför skulle vi ej då vara lika angelägna 
om deras frälsning som om våra egna landsmäns ) »Alla 
äro syndare.» »Kristus har dött för alla » och »vill, att 
alla människor skola blifva frälsta och komma till san
ningens kunskap». 0, att du vore vis nog att gå lydna
dens väg Odl tjäna din Herre I Då skulle du få skörda 
lydnadens glädje och välsignelse i tiden och i evigheten. 

Hugo Linder. 

Resan till Shensi. 

»Han ledde dem på en r,itt väg, så att de kotlllllo 
till en stad, där de kUllde bo». 

Nägra ord om detta sista stad·ium. af resan, som jag 
började att anträda från Malmö den 28:de jan., ehuru 
det ej är lätt att skrifva, öfverhopade som vi ä ro med 
besökande från morgon till kväll. Anledningen till att 
denna stora folkström kommer till oss är, att Herren ledt 
oss till en ny stad, som varit besökt af missionärer ett 
par gånger, men där ännu inga missionärer bott. Dessa 
4,000 mil har Herren gätt framför oss i sin näd, dock 
utan att vi direkt vetat målet, tills det slutligen pä flera 
sätt blef tydligt, att han gifvit oss i uppdrag att tills vidare 
slå oss ned i denna hedniska stad, Hoiang, i provinsen 
Shensi. Vägen var pil. sil. vis i förväg beredd, att systrarna 
frfln Hanch'eng varit på besök, att man hyrt ett hus här, 
som är i ovanligt godt skick, och att folket vantade 
oss dit. 

Onsdagen den 7:de maj lämnade vi Yuincheng, där 
jag uppehil.lIit mig en månad. l'>'Iissionär Berglings, fröken 
Bengtsson, herr Högman och jag begäfvo oss i väg hit, 
sedan vi först blifvit genom bref uppmanade att ej återvända 
till Hanch.'eng, där smittkopporna våldsamt grassera. Han
ch'eng ar beläget 90 Ii (5 mil) härifrån. I fredags gingo 
vi öfver Gula floden med ovanlig snabbhet, blott 10 min. 
(ibland il.tgår ett helt dygn), och landade i provinsen 
Shensi, hvars lummiga, bördiga strander syntes välkomna 
oss i det härliga solskenet. H ä r uppreste vi ett baner 
och lofvade Herren för hans godhet mot oss. Till minne 
af denna landstigning tog jag en fotografi, som sändes *, om 
den lyckas. Det ar Ebene"er: »Anda hitintills har Herren 
hulpit oss~ etc. Landstigningen i denna provins, dit vi 
äro utsända med den goda 'himmelska säden, var pil. 
många sätt uppmuntrande. Miltals af hvetefält stqdo 
böljande och gröna, utlofvande en god sköre!. lVIå äfven 
skördens Herre gifva och förmera vart utsäde och göra 
det fruktbärande, så att det blir en rik skörd: stora 
skaror af svndare vid Frälsarens fötter! 

Efter ' att hafva öfvernattat på ett värdshus, begåfvo 
vi oss följande morgon i vag för att tillryggalägga de 
resterande 40 Ii till Hoiang. Under vägen öfverraskades 
vi af en vacker anblick. Några pittoreska vågböjda tak
hörn syntes i fjärran, och då vi skredu framåt, höjde siC; 
ur en djup ravin en majestätisk kulle, pä hvars spets 
tronade elt buddisttempel. N atm och konst hade här 
förenat sig att frambringa något storartad t, och huru 
skulle den vara, som ej här stannat af häpnad och undran 
inför den nästan sago lika skönhet, som denna harliga plats, 
förgylld af morgonsolens strålar, utvecklade! Sceneriet 

* Den har ej kommit oss tillhanda. Not af Red. 
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påminde mest om taflor från Japan. De pittoreska gång
stigarna, hvilka slingrande ledde upp till kullens spets och 
templets ingang, voro lummiga, mörka cypressallcer. Väl 
uppkomna fingo vi icke allenast bese ett verkligt litet 
konstverk, hvad arkitektur beträffar, utan afven ett leende 
panorama öfver omnejden och Gula flodens har så trädrika 
stränder. 

Naturligtvis berördes vi sorgligt af denna samling af 
alla möjliga afgudar, buddistiska och taoistiska, hvilka 
kraftigt päminde oss om att alla människors Skapare och 
Fader här är okänd af massorna. »Ät en okänd Gud», 
ljöd det i mina öron. »Det I således dyrken utan att 
känna det, detta förkunnar jag för eder. Den Gud som 
gjort världen etc., himmelens och jordens Herre, bor icke 
i tempel, som äro gjorda af människohändep> etc. Guds
medvetandet har han inlagt i deras hjärtan. Sorgliga, 
nattsvarta mörker i ett hedniskt land, »utan Gud och 
utan' hopp i varlden»! Dock skall mörkret icke alltid 
stanna öfver det land, där det varit hopträngd t, utan det 
folk, som vandrar i mörkret, skall se ett stort ljus. Vänner, 
viljen I icke mera än någonsin förena eder med oss att göra 
allt, livad I k1t1l11m för Kinas frälsning ? Vi, som känna 
Herren, stå i skuld till den stora, suckande skapelsen, 
hvilken trängtar och bidar efter Glids barns uppenbarelse. 
Skola vi darför icke börja betala vår skuld tiU jordens 
yttersta gränser genom att sända dem ljusets och hoppets 
evangelium? 

Ännu ett ord, det är ju i alla fall en fin tanke hos 
kineserna, att de helga det allra bästa och skönaste åt 
sina gudar. Vi hafva mycket att lära af dem därutinnan. 
Tlist då vi stodo i begrepp att lämna templet, kom en 
åldrig man med vördnadsfulla steg uppför trappan. Som 
hans afsikt var att »bedja» för en sjuk, medförde han 
ljus och rökelse på en bricka. Åtföljd af prästen inträdde 
han i templet för att agna Ia-ioh-huang-ti (den store 
medicinglIden) sin dyrkan. Ljusen och rökelsen tiindes, 
och den vördnadslulle gamle böjer upprepade ganger knä 
och berör med hufvudet jorden, under det prästen ringer 
i en klocka. Efter att en träbytta, innehållande numrerade 
lotter, blifvit omskakad, drager åldringen med darrande 
händer ut en lott, hvilken han sedan räcker åt prästen, 
som slår upp lmpitel och en sida i en bok uch delgifver sa 
gudens :svar åt den väntande gamle. Arme man, han vet 
intet om kraften af hans lära, som sagt: »Bedjen och I 
skolen ffi, klappen, och för eder skal! varda upplåteb>. 
Huru denne mans äterkomst till den döende kära var, vet 
jag ej, ej heller hans öfriga his tu ria, men denna i alla 
händelser högtidliga ritual gjorde i den tidiga, tysta morgon
stunden ett djupt intryck pä mig. Den talade om, att 
medan vi i Sverige aga en öppen bibel, uppenbarande Guds 
frälsningsplaner för oss, dit alla kunna ra blicka in 
forska milliontals kineser efter lösning på lifvets spörsmål 
i troll- och spådomsböcker ! 

Gud vare därför lolvad för de nya tillfällen, han 
gifver oss, att vittna om Jesu karl ek in i döden för dessa 
hedniska skaror, hvilka dagligen ubjudna strönlIna ti.l\! 
IVIan känner sig ofta trött, men tanken på att Jesus mot
tog skarorna och förbarmade sig ufver dem uppmuntrar 
och stärker sinnet. 

Vid 3-tiden den 7:de maj körde vi in genom staden 
Huiangs portar och togu var förhyrda bostad i besittning. 
Med sina fina utskärningar kring fönster och dörrar och 
dyrbara reliefer i bäde sten och trä sågo de smil husen 
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kring en aflång gård, trots smutsen, imponerande ut. Gärden, 
som är byggd af en kin. professor, äges nu af hans son, 
hvilken, ehuru han tagit andra graden, genom opie
rökning blifvit utfattig och därför varit nödsakad att hyra 
ut en af sina gårdar. Frän opium är han afvand af 
missioniir Bergling; må nu Herren äfven fa frälsa honom, 
annars blir det nog snart atergång' Han är antagen 
som min språklärare, och finner jag honom vara en ut
märkt sädan. 

Vi hålla nu på med nödiga reparationer och ren
görningar, som herr Bergling har tillsyn öfver, hvarefter 
han hoppas fil. återvända till Hanch'eng med sin familj 
och herr Högman, som också är med. Fröken Bengtsson 
och jag blifva da ensamma om detta stora uppdrag, till 
hvilket vi i egen kraft känna oss fullkomligt odugliga. 
Jl,len .allt förmår jag genom honom, som gör mig mäktig». 
Vänner, bären oss på bönens armar, att Herren må an
vända sina svaga redskap till sitt namns förhärligande, och 
att hans ord må hafva framgång i mångas hjärtan! Med 
innerhga hälsningar. 

Eder i Herren 

Mary Ramsten . 

Axplock från fältet. 
Fru Mina Stålhammar berättar följande om ett be

sök, som hon med lille Daniel och fröken Sigrid Engström 
gjort i byn Chang-Iang-tsuen, belägen en svensk mil norr 
om den stora staden Honanfu: »l denna by finnes en 
hel liten koloni af troende och »sökare». De hafva blifvit 
förda till tro på Herren genom en kines ur sin egen by. 
Hans hem är där, men sitt arbete har han i Shansi, där 
han för 10 år sedan fick höra evangelium af en af 
C. L M:s missionärer och blef frälst. Sedan dess har 
han under längre tiders vistelse i sitt gamla hem i 
Shang-Iang-tsien troget vittnat för anhöriga och vänner. 
Herren har ock välsignat hans bemödanden; I Shansi 
iir hans arbete numera sedan flera år att verka som 
evangelist; han förestår där en utstation till en af C. r. 
l\T:s missionsstationer, och hans hus~ru, som också är 
troende och mycket snäll, hjälper honom i arbetet bland 
kvinnorna. - Vi blefvo mycket hjärtligt mottagna i byn. 
De hade länge bedt »Daniel och hans mamma», som vi 
kallas, att göra dem ett besök, då de alltsom oftast besökt 
oss i Sinan. Systrarna och min man ha nägra gånger, 
innan missiunärer funnos i Honanfu, gjort besök hos dem. 
Vi fingo en grotta för oss själfva att bo uti (de flesta af 
dem bo i grottor i denna by) pa en gärd, där tvänne 
troende familjer bodde. Vi hade glädjen sammanträffa 
med Chang-sien-seng, den ofvannämnde evangelisten, som 
just var på besök men efter ett par dagar skulle åter
vända till Shansi. Det var särdeles uppfriskande att se, 
hur denne- man genom Guds nåd blifvit en fader i Kristus 
för denna lilla skara af lyckliga, på Herren Jesus troende 
miin och kvinnor. Den tid, vi vistades där, voro kvinnorna 
särskildt flitiga i att liira sig läsa, så att de på egen hand 
skulle kunna läsa 5in bibel och sångbok. De äro alla 
mycket fattiga, sa det betydde mycket för dem att taga 
bort så mycken tid till litsning, men sent på nätterna hörde 
vi dem spinna bomull för att sälunda pil. dagen bli lediga 
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Hela dagarna var det fullt af besökande från den byn 
och byarna rundt omkring, som kommo för att se pä 
uWindingarna, hvilka därtill hade ett litet barn med sig. 
Daniel vann genast deras hjärtan. »Han talar ju riktigt 
vära ord », förklarade de. Det gladde dem ock, att ha n 
icke var rädd och skrek. Fruktan för oss försvann, sä 
snart de tingo se Daniel. Vi äro ofta i deras före
ställning ett slags halfmänniskor, innan vi gjort närmare 
bekantskap. En 96 ärs gammal kvinna pä platsen hade 
nyligen kommit till tro pä Gud, och hennes gamla ansikte 
riktigt lyste af glädje. Syster Maria hade vid ett före
gående besök sagt åt henne: »Ni är sä gammal, ni 
mäste skynda att omvända er och tro pä Jesus. » Dessa 
ord kunde hon ej ffi nägon ro för, och sä mäs te hon 
riktigt på allvar tala med de troende om, hur det skulle 
gå till att blifva frälst. Hon trodde nu enfaldigt deras 
vittnesbörd och fick frid. En dag blefvo vi inbjudna till 
en troende änka, som var mycket fattig. Alla hennes 
barn hade lämnat hemmet utom den yngsta, en r 2-årig 
gosse, som också ville tro på Jesus. Vi blefvo mycket 
häpna öfver att finna en stor likkista midt på golfvet i 
hennes trånga grotta och uttryckte vår undran häröfver. 
»Jo, » sade hon, »det är min gamla mor, som jag ej fått 
råd att begrafva. » Vi frågade nu, om det var någo t sär
skildt, efter det skulle kosta så mycket.» J o, seden hos 
oss är) att då en äldre i släkten susom hon dör - hon är 
nämligen stammoder för en mycket stor släkt; vi äro 
många syskon och hafva alla barn och barnbarn - måste 
alla af mig, såsom den äldsta af syskonen och kvarboende 
i hemmet och såsom den, hos hvilken hon dog, hafva 
hvita sorgkläder, atminstone hufvudbonad och skor, somliga 
mer, somliga mindre. Allt detta lärft kostar mycket 
penningar, och sa måste det vara en stor måltid med 
kött m . m. Syster Sigrid och jag grufvade oss mycket 
öfver denna svårighet och tänkte på den stora faran af 
att hafva ett lik stående inne. Vi bodde i samma gård 
och kände oss riktigt obehagligt berörda af saken. Kost
naderna voro enligt gummans uppgift ganska stora, så vi 
kunde ej, som vi helst önskat, . hjälpa henne med begraf
ningen. Emellertid kom en af oss helt oförmodadt att 
fråga hennes granne, l/ur läl/ge den döda s Hitt inne. 
Tiinken eder vår häpnad, då hon svarade: >Il ro år». 
Vi måste nu le at vär oro och sade : »ja, da är det nog 
ingen fara, om hon står i ro år till ». De omtalade nu, 
att det ibland händer, alt fattiga personer hela sin lifstid 
ej ffi råd att begrafva sina gamla döda . De ra ej heller 
bära ut dem ur det rum, där de dött, ty det anses för 
vanvördnad. Da fä de förr själfva flytta ut. Ja, det är 
verkligen så, att kineserna frukta mer för alt bryta mot 
en död än mot en lefvande anhörig. 

Strödda missionsunderräHelser. 

Ett välsignelserikt lif afslutade ' lördagen den 30 
juli detta år, då Herren till sig hemkallade fru Jane 
Elisabeth Taylor, hustru till den gamle missionärs
veteranen J. Hud:;on Taylor. Hon ,dled i Che
valleyres, Vevey, Schweiz, där makarna vistade:; 
för vårdande af mr J. H. Taylors hälsa, som under 
flera år varit bruten. Icke blott bland China Inland 

missionens missionärer och många vänner har detta 
dödsbud framkallat djup smärta utan äfven i vidare 
kretsar. Fru Taylor var en bönens kvinna och 
uppfylld af den gudomliga kärlekens ande. För sin 
man var hon till mycken hjälp i hans arbete, och 
hon ägnade honom den ömmaste vård, sedan hans 
hälsa biet nedbruten. Han har därför gjort en 
oersättlig förlust och behöfver i sanning, att missions
vännerna i uthållig förbön bära honom fram inför 
Herren, att han måtte styrka och hugsvala sin 
gamle tjänare. 

*' 

111issiOllell i Ki,ta. Under förlidet å r döptes på samt
liga Kina Inlandmissionens stationer r ,6 7 2 personer. N u 
i är förek ommo i mars 424 och i april r 3 7 nya. dop. 

Andra i Kina verkande missionssällskap hafva äfven 
att glädja sig åt, att många af de infödda komma till 
tron på Kristus. Sä skrifver t. ex. dr John om arbetet 
i de mellersta provinserna: ») Vi hafva haft ett mycket 
godt år. Antalet dop på samtliga stationer understiger 
knappast 2,000. Sä stor tillökning hafva vfira församlingar 
a ldrig förut haft under blott ett enda år.) 

Sir Robert Hart, det kinesiska tull- och postverkets 
generalinspektor, skickade frän Peking till Bibels ~lI lskapets 

jubileum' omkr. 2,000 kr., åtföljda af denna hälsning: »Det 
är en ära och en förmän att ffi taga om också. den 
ringaste del i edert storartade arbete.» 

Den evangeliska missionen i Kina kommer år r \)07 
att fira sitt hundraårsjubileum. Ar 1807 landsteg nämligen 
den förste evangeliske missionären, Morrison, i Kina. Med 
anledning häraf hafva representanter för alla evangeliska 
missionssällskap i Kina utfärdat ett upprop, hvari missionens 
vänner i alla land uppmanas att ännu mer nitiskt än förr 
arbeta och bedja för evangeiii utbredande i millionriket. 

Tysk-eval/gdiska missio1liJl/ i Killa har f. n. .J S 
hufvudstationer und er ledning af tyska män och kvinnor, 
samt r 0 6 bistationer, som förr eller senare komma alt blifva 
hufvudstationer och besättas med europeiske missionärer 
eller infödda kinesiska predikanter. 

Ki1lCsiska Itrisl1/a. En korre,pondent till d~ecord 
of Christian Work» säger: Jag har förtroende för våra 
kinesiska kristna, ty jag vet, att de blifva lätt rörda, då 
det gäller en sak i Kristi rikes intresse. _'\. lla kyrkorna 
i mitt distrikt äro själfuppehiUlande. Jag känner, alt det 
bland \'åra kyrkor tinnes stora resurser, som vi ännu icke 
berört. Kineserna aro ett penn.ingeälskande rolk, men 
da deras hjartan blifvit rörda, kunna de blifva så frikos
tiga, som om penningen ingenting vore fö r dem. En ung 
kristen kines, som graduerat vid Pekings universitet, till
bakavisade ett anbud pa IS0 kr. i månaden och predikade 
för en inkomst af 10 kr. En annan uppgaf en inkomst 
på 3,750 kr. om [1ret och tog anställning som predikant 
för 300 kr. arligen. I l\merika finnes ett kinesisk t Sällskap 
med 14 medlemmar, som på ett år gaf r,52 r : 88 dollar 
till kyrklig verksamhet. Och dessa äro icke enstaka 
exempel». 

Dc kristl/as aJ/lal i japa1/. ul?pgår inalles till cirka 
r 25,000 eller, om man medräknar: barnen, till 2:2 5,000 
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själar, d. a. l/Z procent af Japans hela befolkning (45 
millioner). Denna lilla skara har dock kunnat upp\'isa 
ett statsdid, 2 medlemmar vid högsta domstolen, 2 presi
denter i riksdagens Andra kammare, 2 eller 3 vice 
ministrar etc. I den förra riksdagen räknade man bland 
de 3°° riksdagsmännen i Andra kammaren ett dussin 
kristna, d. v. s. 4 procent. I hären räknar man öfver 
IS0 kristna ofticerare, det är cirka 3 procent. Två af 
de ,;tijrsta slagskeppen stå under befäl af kristna män. 
Vid universiteten och de högre regeringsskolorna finner man 
bland både larare och lärjungar ett jämförelsevis stort 
antal kristna. Tre af Tokios största dagliga tidningar 
ledas af kristna hufvudredaktörer, och de mest betydande 
v:ilgörenhetsanstalterna stå under kristlig ledning. 

A-riget och missionen. I anledning af de farhågor, 
som ni'tgra utländska missionärer i Japan uttalat för a tt 
kriget skulle kunna framkalla split och strid mellan den 
kristna och den icke kristna befolkningen i Japan, har 
elen japanske premierministern grefve Katsura, enligt hvad 
London Standards korrespondent i Tokio telegraferar, 
haft ett samlal med en framstående kristen japan och 
genom denne afgifvit den mest oförbehållsamma försäkran 
om, att regeringen skall veta att beskydda alla religioners 
trosbekännare. Han afvisade eftertryckligt allt tal om 
att kriget fördes mellan ett kristet och ett hedniskt 
land. Religion och ras hade ingenting att göra med 
kriget, som Japan endast förde för att uppnå en varaktig 
fred i fjärran östern. 

En japansk skolgosses fn·lllodighet. Vid ett missions
möte i England omtalade en missionär från Japan föl
jande drag af en skolgosses frimodighet. 

I ~agasaki fanns en skola med 150 gossar, och 
blott en af dem var frälst. Han fick lida mycken för
följel se fran sina hedniska kamraters sida. Hans hem läg 
långt från skolan, och han tog därför mat med sig. Hans 
fi entligt sinnade kamrater, som sökte efter anledning till 
att förtreta honom, gåfvo akt på honom, då han spisade, 
och då de sågo, att han knäppte händerna Oell bad en 
bordsbön, gingo de till läraren och omtalade, att gossen 
hade nagot trolleri för sig, innan han begynte äta sin 
mat. Liraren kallade gossen till sig och frllgaele, hvad 
han hade för sig. . 

»J ag tackade Gud och bad honom välsigna min 
mab>, svarade gossen. 

Alla gossarne undrade, hvad som nu skulle ske, men 
hur stor blef icke deras förvåning, då läraren, i stället för 
att bestraffa gossen, böjde sitt hufvuu mot katedern och 
grät. E fter en stunds tystnad lyfte han upp hufvudet 
och sade: 

»i\[in gosse, också jag är en l,risten, men jag har 
icke haft mod till att bekänna det inför människor. Hädan
efter vill jag dock med Guds hjälp göra det och i allt 
lefva, som det anstår en kristen .» 

Pfi detta sätt kom den lille gossen genom sin trohet 
läraren till hjälp. Och hans stallning till kamraterna blef 
en helt annan än förut. 

Det är sanningen, som skall segra. 

D ödsfall prt l/Iissz·omfältet. Enligt meddelanden från 
Sydafrika har den ryktbare missionären Franc:,:ois Coillard, 
tillhörande franska protestanternas mission, afsomnat den 

27 ' maj i hufvudstaden i Barotsilandet, kung Levanikas 
rike. Under en lång följd af år hade han med nit och tro
het utfört ett välsignelsebringande missionsarbete i Syd
afrika. - Fran c:,:ois Coillard föddes den 17 juli 1834. 
Efter utbildning i Pariser Missionssällskapets missionsan
stalt bier han sänd till Syda:frika 1857. 

* * 

Brekl1t!llJJlissiomns största församling i J eypurlandet, 
som ligger norr om Telugulandet, är den af missionär 
Gloyer öfvervakade församlingen i Kat Apad. Den be
står af 2,450 själar och omfattar 18o byar. 1,560 dop
kandidater komma att öka siffran till 4,000 själar. Mis
sionar Gloyer skrifver: »Jag bäfvar för vårt stora arbete. 
Det öfverstiger mina krafter att besöka alla dessa olika 
byar för att vårda de kristna och dopkandidaterna, pre
dika för de många hedningarna, uppmuntra de mänga 
lärarna, och det finns bland dessa mänga svaga, leda och 
öfvervaka de äldste, behandla, vårda och trösta de många 
tusen sjuka, besiktiga byggnadsarbetena o. s. v. Men det 
går dock framät utmed hel a linjen. » 

* * 

Afrika. De kristna församlingarna på Sierra Leone 
ha i april i år firat hundraårsjubileet af den där grund
lagda missionsverksamheten. År 1804 anlände Renner 
och Hartwig såsom den engelska kyrkomissionens första 
sändebud i de då nyligen där grundade fristaternas huf
vudstad och började, understödda af efterföljande missio
närer - under de första åren voro de förnämligast tyskar 
- den mission, som under årtionden kräfde fruktansvärd t 
många offer. Efter det ovanligt svara grundläggningsarbetet 
inträdde sedan omkring 18 I 6, hufvudsakligen genom 
hannoveranen Jansens verksamhet, en oväntadt rik 
skördetid, under hvilken tusentals negrer insamlades i 
den kristna kyrkan. För närvarande räkna de kristna 
församlingarna 40,000 medlemmar. De utgöra mer ~in 

hälften af invånarantalet. Men under det att i den egent
liga kolonien hedendomens makt är bruten, härskar den 
dock nästan oinskränkt i det omkringliggande landet, där 
de kristna utgöra blott en procent af befolkningen. 

* * 

Norsk l1ltSSZOn på Madagaskar. Under år 19°3 
döptes 8,764 vuxna och 5,071 barn eller tillsamman 
13,835. Församlingarnas antal var 877 och medlems
antalet 63,625, meddelar missionär O. Jensenius i bref 
till norska tidningen Morgenbladet. I arbetet medverka 
77 infödda präster samt 1,244 evangelister och lekmanna
predikanter. Missionen har 996 religionsskolor, 2 lärare
seminarier och l prästskola med 30 elever. I religions
skolorna voro 47,609 elever inskrifna. 1,595 lärare arbeta 
i missionens tjänst. Söndagsskolornas antal är 167 . I 
missionens spetälskehem vårdades 792 sjuka. De infödda 
kristna bidrogo med 15,700 francs till missionens budget. 
Antalet stationer ilr 24. 



80 S I N I M S L A N D. 

" "SJensKa MIssIonen KI
.n a 

Kommitteen hemlandet. 

O. \', FEILlTZEN , kOJII 11le1Jdiirknptt.'1I, ordfö'roude. "K. BERGH, dok/or. Trao;\s. 
. J. HOD!GREN'. sekrclerm·c. 'H. DrLLN'ER, major, Skelleftetl. 

A. HVLA:\DER, k)'rkoherde. 	 ., K. FRIES, fil. doktor, Stockholm. 
1. LA!':DGRF.N, l'lI/fen'lCir, 7)1l:e ord/o * E. SANDBLO~I, apotekare, Jönköping. 
!(. G. ~L\0N U~SO~, il1ge17t'r/r, ka \-sajiYr1Iol!are. "'. Kon ' liltati,'" ledamöter. 
Il. REI:TERCRO ....A. kapten.
J. Rt!\').fAj':, 1Jli.'iSlon.f/iira,.(~ . 

PS missionsfältet: 

ERIK FOLKE, j ;' resl(f'ndai'l'. 	 AUGUST BERG, ?'ICe (iire Slåndare. 

C. F. BLOH, ji71flnssekreterare. 

}VH<.HOnsexpeditio1l: MADITORGSGATAN 8, 2 TR. 

All post adresseras till KO"I~IITTI::EN FÖR S\'ENSKA MlssroNEN r KINA, STOCKHODI. 

F ör S. M. K:s mISSIOnS- '--~ 	 Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina"

~-' och bönekretsar under augusti månad 1904. 
N:o. 	 Kr. O. 

A. H., räntemedeL_ .__ .... _, .. _. ______ ._ .._.....____ _Honan, Yungning hsien. 5°8. 	 34: 
5°9· Fr,in Älaryds ynglingafören . Aker, gm T· P. J. .._ 25: 
510. S, L., ~,i,sjö, gm A. B. Barkeryd .... _.. __ _

Tacksägelseämnen: SIl. Lilla Sv. Damtidningen gm K. D .._.. _.. _.._. ___ ... 
4°' 

S: 
512. Från Ransby: >Glöm ej i bönen en ok,iud gifvare. 100:För folkets vänlighet och villighet att höra evangel ium H. B., Hofva . __ ._ .. ___ ...._.._..._ ._ .. ______ ...._.. _.. __513 · 	 5:och köpa böcker. 	 A. H., Karlstad .... _.. _.._________ .... _.. _.. _....... _..
5 1 4. 15: 

Att några hem i siaclen öppnats för oss. C. L., Kushult gm M. E. B., Ödeshög __ __ . __ .. __SIS · II: 
Att efter Ifmgvarig torka regn fallit och radclat folket 5 r6. Gm A. R., Göteborg, till Böllings lInderMII ...... 8S: 

En ";;n ______ .___ .._....... __ ..... _.. __ .. _._.. __...... __ _
Sr 7· 	 10:frän hotande missv:ixt. 
S18. Mossby sylörening gm C. N., Kumla .. _.. _.... ___ .. So: 
519· E. O., Huskvam;> .... _.......... __ ..___ . __ .. , .... _. ___ _ 16:

Böneämnen: 520. r. F., MlllIsjö ____ ._. ___ . , __ ._. ______ __ ___ . __ . _. __ ___ __ 4°°: 
52!. Gm S. N., Skellefteå, halfår511nderhåll till införldAtt privatlararen j\·Ia, som afvants frfin opiulll (Ich 

evangelist i Bergliags distrikt .... _... _. ______ .. _...
visar intresse i evangelium, må komma helt öfvcr pfi 	 75: 

St. Aby norra syfören. gm A. , ..._.. _.. _.. _.. __ ._ .. __ 20 : 
Herrens sida, Drefseryd. missionsarbetsförcn., gm J. N., Brötje-

mark _. _______ .. _.. _.. _..... __ . __ . __ . __ .... _.. ___ .. _____ ...Om ett lämpligt hus för skolan . 	 20: 
T-ies sparhössa .... _. __ .... _.. _.. __ . ___ .. __ .. ___ . _______ _52 4. 	 25: 09Om Aera öppnade hem i Yungning stad. 

52 5. Sparbössemedel från en ,·'in i Mariestad gm J. R. 4 33Att evangelii utsäde må bära rik skörd. Kollekt i IIIariestad gm d:o .... _.. ____ .. _.._.._____ ._.526. 	 SS: 67 
52 7. J. J., Forshem, gm d:o _________ . __ .. _.. _.. , .... ___ _ S:A7ma JatlZ0l/. 
528 . . En vän till N. Högman i Saudsjö, gm C. J. G... S: 

, Tackofren _____ .. _.. _. __ . __ ____ . ___ .. ______ .._. ___ .. _.. _52 9. 
Barkeryds arbetsfören. gm A. B., Barkeryd . ___ __ _ 100:Missionens höstmöte 53°· 
Kollekt i Ofvanmyra gm J. P. .. ____ . __ .._._. _____ 80: 50S 3 I. 
F. H. ____ . __ .___ ._ .. ____ .. _. ___ . __ .._ .... _______.._.._.53 2 . 	 2: 
Den 23 Augusti _______ ._____ . _________ .. ________ .._hälles, vill Gud, söndagen den 18 sept. Kumla. 	 533· 3°: 

534· S. B. & E. B. gm G. W., Y stad ____ .. _._ .. _.. _..__ 2 :: 25 
Böneryds syförening gm G. H. ______ ..__...... _.. __ _pa förmiddagen 535 · 	 4° : 

53 6. Gm M. K. , Baggetorp, till inr. e"angelist åt M. P. Il: 

I kyrkan: S37. Från Kinamötet i F:l.rbo d, 21 / . gm d:o ___ "_" __ _ 
538. En försti ingsfmkt, ett löfte åt Herren af T-ie . __ _ 

Predikan af kyrkoherde G. [Fillhl och sekreteraren. E. B. ___ .. _.. _.... _.. _.... , ___ .... _.... __ .. ___ .... ___ .. __ _539· 
S. L. S. _o .... ___ __ ____ .. __ .... _ • • ___ .. _ . ____ .. _ • ___ • __ _54°· 

På eftermiddagen 541. Friln ~. F. U. M:s missionskrets i Göteborg från 
H. O. & A. R. till BilUings underh,m ._.. _,, __ _ ( 00: 

I Johanneskyrkan: 54 2 • A. D., Jönköping . ___________ .. , ... ___ .... _.. ____ .... __ . S:J. }., Maramö, Vernamo .____________________ ._____ . (O :543·
I. Föredrag af ordföranden. 	 544· F. lir. H-r, till kinesiska Biblar och Nya Testa

menten ____ .___ .._.. " __ .._._. ___.. ____ .. __ ._ .. __ . __ ._.II. Missionärsafskiljning. 	 SO: 

III. 	 Korta föredrag af flere talare. 

Med varmt tack till hvarje gifvare. 


- bed/ande hllika ä/vm jör oss, att Gud 
måtte jU1' oss upplåta ordets dörr Nll att tala om Krisft' 

»Allena.st 1105 Herren, så har llau sagt till lIIig, ärIl cm lighet. Kol. 4: 3· 
nåd Ocll makt. » 

Stockholm, Svenska Tryckeribolagcl Ekman, & Co. 1904' 

http:Allena.st


Vicekonung Ghang Ghitung. 
(Se sid. Si). 

Innehåll: 

Till helig otrertj äns l. - Redogörel se för verksamhe te n jnn. - juni 19°4. - Dcn som gå r den 
vägen o. s. \'. - Fr:\o hemarbetet. - Brefaidelniogeu. - Chang Chi tung. - För S. M. K:s 
mi.sions- och böoekretsar. - Boknytt. - Bönemötena. - R cdovisning. 

9. ftrg. OKT. 1904. fren.-pris i: 20. 

inims Lan 

Utgif\':lre: 

l\om. för Sv. Missio~e~ i l\i~a. 

Mssionsblad ror Svenska Missionen i Kina. 

Rcd:t.ktör: Expedition: 

JOSEF HODIGRE::-I. JHalmtorgsgntnn 8. 

Kommitteen för "Svenska Missionen Kina", Stockholm. Malmtorgsgatan 8, 2 tr. 



SI N /MS LAND. 


Till helig offertjänst. 
Od" ArOlt skall därupjJd (p/i rökd scidtard; 

bl'än Jla 7Nillu kta /l di' rök'verk I7"va r /IIorgmt , .. skall 
!ta Jt br/i llua sddau t . . . illcllan dc båda a/lonsht1l
derIla skall !talt bränua sådant. Ddta skall vara 
dcn dag"liga rökelsell t'lI/ör Hcn ens allszld c bland 
edra (jterkom mande, 2 NIos. 30: i , 8. 

Låten eder, i7fi i o l 1, såsom lejvalldc steuar 
uppbyggas ttil et! au ditjt luts, till ett heligt p r/ister
slcap, för att offra andltga ojl er, S0 1ll äro Gud vM
beltagitj a g"CIlom J esus .Kn stm. r Petr. 2: 5. 

Då nu tiden är inne att börja de reguljära 
bönemötena för Kina här i Stockholm, vilja vi åter 
erinra hvarandra om Guds kallelse till oss att vara 
ett bönens folk , att det är hans vilja, att rökelsen 
alltid skall brinna på vårt bönealtare, och att vi, 
såsom hans präster, alltid skola vara redo a tt för
rätta den heliga offertjänsten inför hans ansikte. 

Vi äro nog medvetna om att de närvarande 
förhållandena särskildt mana oss aU »vända vårt 
ansikte till Herren Gud för att vinnlägga oss om 
bön och åkallan ». Dan. 9: 3. Utvecklingen hastar 
fram åt mot det s tora slutmålet, och vi göra väl i 
att fräga oss själfva: A ro vi redo att ingå i vår 
del, då Herren kommer ? l .åta vi oss brukas af 
husbonden till hans verk) 

F ör att nu särskildt dröja vid Guds kallelse 
till oss att göra hans namn kändt bland Kinas 
folk, låt mig åter påpeka, att Herren där gifvit oss 
ett fält med mer ?n sex millioner själar, öfver 
hvilka vi hafva att öfva väktarekall (Hes. 33). 

Då vi betänka, huru otillräckliga våra bemö
danden varit att föra dessa till J esus, och huru litet 
vi på våra knän verkligen kämpat för deras fräls
ning, känna vi oss uppfordrade att ödmjuka oss 
inför Herren och bekänna vår skuld. 

Kristi rikes fiender utveckla en feberaktig verk
samhet i Kina. Tryckpressarne i Shanghai äro i oaf
bruten verksamhet; de skickligaste bland Kinas lärda 
unga män sysselsättas med att öfversätta den guds
förnekande och sarll.hällsupplösande litteratur, de 
erhållit från Europa, och hvilken sedan sättes i 
händerna på det nyvaknade Kinas kunskapstörstande 
folk. Ingenting sparas för att sprida detta gift till 
samhällets alla lager. :I'lå vi bedja Herren om nåd 
att kunna mera helt helga våra lif och våra resur
ser åt Herren för hans rike, att vi må kunna 
hämma den otrons floj , som hotar att fördärfva 
Kinas folk. 

Vi hafva en liten skara, omkring 40 missio
närer, som nu står kämpande på vårt fält därute. 
Böra ej dessa \'ittnen särskildt ligga oss om hjärtat, 
då de ju äro våra sändebud bland Kinas folk? De 
stora krafter, som nu verka i Kina, göra, att deras 
uppgift blir så mycket svårare än förut. Hvilken 
andlig urskillning behöfva de ej! H vilken andlig 
visdom och kraft kräfves ej i deras verksamhet! 
De behöfva verkligen stödjas på allt sätt och vida 
kraftiga re än förr. 

Vid deras sida står en skara infödda med

hjälpare. Deras andliga utveckling, deras fostran 
och verksamhet hah'a en mycket s tor betydelse 
för missionen . Och den kristna församlingen, som 
H erren satt att vara ett ljus midt i det s varta hed
niska mörkret, har ej mindre betydelse. .\ .. r det ej 
vå r stora förmån att för dessa våra bröders skull 
böja våra knän för vår Herre Jes u Kristi Fader ) 

Några få goss- och flickskolor hafva kunnat 
öppnas. Barnens fostran är ingen ringa mission 
och bör påkalla vårt varma intresse och våra brin
nande förböner. Bedjen ock, att skolverksamheten . 
må kunna utvidgas, så att den kan möta de träng
ande behofven. 

Såväl missionen som den kinesiska församlin gen 
har flerstädes organiserat särskild evangelistverk
samhet med uppgift att nå alla indiv-ider på vårt 
fält med evangelium. Böra ej dessa evangelister 
få ett s tort rum i våra hjärtan och i våra förböner? 
Vidare behöfva de, som hafva det svåra värfvet 
att förestå opieasyler, ej minst stöd och hjälp. 

Bedjen vidare om medel! Har Herren ej sagt : 
»Allt silfver och guld är mitt », och har han ej 
därmed gifvit oss en bestämd anvisning, hvar vi 
skola hämta, hvad vi behöfva? Bedjen, att Guds 
folk må få n?td att helga sina gåfvor åt Herren 
och hans verk, att byggandet på Guds hus ej må 
lida något atbräck och välsignelsen öfver Guds 
arfvedel ej må förminskas. 

I\Jen på samma g ång vi göra våra begär kun
niga inför Herren, låtom oss ej glömma att af 
hjärtat tacka honom för den nåd, han bevisat oss, 
då han kallat oss till detta verk ; att han gifvit sin 
välsignelse därtill, så a tt en stor och kraftig dörr 
öppnats för oss i evangelium; att sanningens ljus 
blifvit tändt på sil. många ställen på vårt vidsträckta 
fält; att vi hafva en så stor skara trogna medtjänare 
ibland kineserna ; att vi förskonats fdn det för
därfliga inflytandet af den romersk-katolska propa
g andan, hvilken andra missioner i sil. hög grad lidit 
af; att Herren bevarat oss från svårare sorger g e
nom sjukdom och död, att han gifv it löfte om att 
ej pröfva . oss öfver förmågan utan vill i nåd fylla 
våra behof. Hans trofasthet är vår berömmelse 
och vårt hopp. 

r-;. Fillke. 

Redogörelse för verksamheten 
januari- juni 1904. 

Under det nu tilländag ångna halfåret har vår 
verksamhet fatt ostördt bedrifvas, och villigh eten 
att höra har öfverallt va rit stor. 

Från Hanch'eng skrifver broder Bergling, att 
han i våras utsände .) kolportörer till norra delen 
af provinsen, och att de vid sin återkomst medde
lade, det de besökt 10 städer med dithörande di
strikt och fått predika ordet för oerhörda skaror. 
Böcker hade sålts för något öfver r6,000 cash (om
kring 30 kronor) och en god del bortgifvits. På 
vissa platser hade myndigheterna hedrat dem öfver
måttan, på andra åter ringaktat dem. De tro med 
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visshet, att 3 il. 4 personer öfvergätt från död till 
lif, ty de voro i tillfälle att se, hurusom de utstodo 
ej ringa förföljelse för Jesu namns skull. 

I Haicho\Y har broder Tjäder under den stora 
marknaden samt under exame Il bedrifvit den ~ed
vanliga tältpredikoverksamheten, och i lsh'i-distriktet 
har likaledes under broder Linders ledning en 
dylik verksamhet pågått. 

Den stora marknaden i Hlla-l i Tong-cheo-di
striktet var ock besökt af en evangelisterskara. 

Från Honan-fll skrifver broder Blom, att han 
och hans medarbetare under den examen, som i 
april månad pågick under en 14 dagars tid, fingo 
för flera hundra studerande dagligen predika om 
Kristus, Guds vishet. Ej så litet böcker spriddes, 
och de besökandes uppförande var i allmänhet till
fredsställande. Under en del af juni månad på
g-ick »Hsiu-tsai» eller studentexamen. Från Shang
hai hade erhållits en del traktater till utdelning 
bland de studerande, och efter öfverläggning med 
prefekten beslöts att genom de resp. distriktens 
skolinspektörer låta tillställa de nygraduerade ett 
visst antal h\'ar. Broder Blom besökte personligen 
inspektörerna och öfverlämnade böckerna till dem. 
Betydligt intresse har sedan "isat sig på grund af 
denna utdelning. 

De sedvanliga predikoturerna ha regelbundet 
uppehållits, och s. k. stormöten hållits i Haicho\\', 
Ruicheng, Pucho\\', lsh'i, Tong-cheo och Iongning, 
hvarvid tillsammans 1:2 personer genom dopet upp
tagits i församlingen. 

Den nyöppnade flickskolan i P LlchO\\', Dag
gryningens andra skola, måste efter endast några 
veckors fortgång stängas, emedan skarlakansfeber
epidemi utbröt, och flera af barnen så väl som lärarin
nan angrepos. Herren till pris biet' intet lif skör
dadt, men ett af barnen förde smitta med sig till 
sitt hem med den påföljd, att ett allnat barn in
sjuknade och dog. 

I Hoiang har ny verksamhet börjat. 
Hoiang är en stad, belägen midt emellan Han

ch'eng och Tong-cheo. Arbetet är mycket lofvande, 
och redan från början har folket visat mycket för
troende. 

I våra systrar, fröknarna M. Ramsten och Ida 
Andersson, samt i broder Nathanael Högman har 
missionen fått en välbehöflig förstärkning. 

Hälsotillståndet har varit någorlunda tillfreds
ställande. Mest pröfvade hafva syskonen Berglings 
och Hahnes varit. 

Dessutom hafva systrarna Prytz, Bengtsson och 
Lagergren samt broder I3ölling varit mer eller 
mindre klena. Fröken Lagergren vistas f. n. i 
Shanghai, där hon undergår läkarebehandling. 
Syster Sekine Sandberg har med framgång opere
rats af läkare i TaYllen-fu för en svulst i bröstet. 

För all Herrens nåd och tuktan vilja vi 
hembära honom, som allena är värd ära, tack 
och lof t 

Tong-cheo-fu julL 19°-\. 

»Den som går den vägen, huru 
oförståndiga de än må vara, 

skall icke löpa vilse, » 
Es. 35: 8. 

Det var sommaren 1895 . Vi tillbragte de hetaste 
mfmaderna i några grottor på en höjd .3 mil frfLn Tong
cheo-fu. Den första söndagen, vi voro där, kom blanc! 
andra besö kande ~ifven gamle Ma. Som han pEt langt 
hä ll var slak t till v1h rarare, bjödo vi honom kvar p ft 
middag, och jag minnes ännu, hurusom vi mäste laga 
särskild mat åt honom, utan olja eller lök uti, ty af reli
giösa bevekelsegrunder \'ar han vegetarian. 

Bekantskape n odlades. M a började läsa våra böcker, 
hans tro pä a fg udarnevacklade, ja, vek helt och hä llet; sitt 
vegetarianska löfte bröt ' han, och snart kunde han känna 
frid och fröjd i Jesus~ Sommaren 1897 upptogs han 
genom dopet i församlingen. Gubben Ma har, så s~iger 

Ma. 

hans gumma, fiJtut halt ett m\'(~ k e t haftigt lynne, men nu 
ar han foglig och eftergifven. 

Hans blotta utseende kommer latt folk att dra p11 
munnen. Han ar en af dessa jO\ ialiska naturer, som 
man här och där tt'alTar på. T-Jans lilla tunna flata sLtter 
på ena sidan af det tjocka hufvudet, och dit han tar pä 
sig sina sto ra brillor -- stora som »runcla tornt - och 
öppnar sin ej lilla mun till att sj unga, fullkomligt obe
kvmrad om takt och melodi , då Hr det ej underligt, att 
~det unga T\:ina " har svart att killa sig allvarsamt, t\' 
det drar i mungiporna ;if\'en pft d e t »gamla S\·erige ». 

Men Ma har hjärtat p1\. rätta sliillet. ,, :\lIa gifva 
hon om goelt vittnesbörd. » »Den gubben är praktig ! 
\' ore blott alla som han! >, o . s. v, Så hör man ofta 
de troend e siig'l. 

Han bor niira intill en köping, 2 t/ 2 mil harifrän. 
Dit brukar han ofta gå. och d,~ han o·fir in O"enom östra 
porten, börjar han slft pEL enl> gong-g;l1g » och sjunger en 
af honom själf författad sfmg af ungefär följande lydelse: 

»Lof\'a Herren, 10f\'<1. I-Terren ~ 
Iesus bor i hjartat, e1jäfvulen ar utanför, 
'Förtriista pfl Jesus, och Jjäfntlen kan ej komma, 
Fru Isning, nåd och ~ira \'are H erren! » 
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Kommen till väs,tra porten »gör han helt om» och 
fortsätter på samma sätt, n~en nu sjungande en sång, 
hvars huf\"Udsakliga innehåll är, att frälsningen är i Jesu blod. 

Många le åt gubben och kalla honom »tokig '); 
andra säga: »den gubben är ej tokig :> . Själf säger han: 
"folk k"dla mig tokig. men det bryr jag mig ej om. I 
l'vIatt. y te kap. sbr det ju: 'saliga ären I, när de för
smäda och förfölja eder och, ljugande, säga allt ond t mot 
eder fUr min ~kull'». Sin hustru, 62 år. gammal, och sin 
svägerska, 70 år gammal, samt en 4o-årig kvinna har 
han fått med sig, och det var riktigt rörande bevittna, 
med h vilket all var de följde med på hans tillsägelse: 
»nu ska vi sju gånger sjunga: 'Lofva Herren' » ! Och 
där sitta de gamla och sjunga sin lilla sång sju gånger, 
under det vi mycket undra på just det antalet. SEt upp
lyser Ma mig, att i Ps. I 19: 164 står det: »sju resor 
om dagen lofvar jag dig för din rättfärdighets rätter ». 

Hans frågor i andliga ting väcka ofta litet mun
terhet. En gång tillfrägade han en annan troende, om 
själen Ilar tänder! »Nej, det har den inte», blef svaret. 
"J 0, men det tror jag den har», sade Ma, O) ty det står: 
»där skall -\,arda gråt och tandagnisslan»! 

När jag sist träffade honom, sade han, da vi sutto 
tillsamman i förtroligt samtal: »D å jag sist \'ar i staden, 
sade ni till mig, alt jag blifv'it mager. Jag undrade 
mycket, hvacl ni menade, ty det· \'ar nog någon lärdom 
i det~ l\Ien nu tror jag, att jag förstir det. ~i menade 
helt visst, att jag vantat så pEt Jesu återkomst. att jag 
blifvit mager, eller hm ?» Och sa log han ett så soligt, 
bredt leende öfver sin fUrmenta ilkarpsinnighet. att jag 
måste le med och på så sätt kunde undgå att rycka 
honom nr hans illusioner. ender de dagar, vi voro i 
hans hem, nog gjorde han, hvad han kunde, för att 
folket i hans fUr öfrigt ej stora by skulle komma till 
vara möten. Han gick från hus till hus och slog på sin 
kopparplå t, inbjudande dem att komma, men många 
kommo ej . 

KHre gamle Ma! N og Hr du mycket ofullkomlig, 
men det har blif\-it så stort för mig, att det heter om 
dem, som gå p5. den "banade stigen» och LIen »heliga 
vagen. : "huru oförståndiga de an mil vara, skola dt! i(J~e 

lipa mise». 
»Jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre , 

att du har dolt detta för visa och kloka, och uppenbarat 
det för enfaldiga.» Matt. I I: 2 5. 

»:t\är ditt ord upplåtes, gifver det ljus och gör de 
enfaldiga visa. » Ps. I Ili : 130, August BeIK. 

.från hemarbetet. 
s. M. K:s höstmöte i Kumla. 

»Det var en god ide », tänkte och sade flera mis
siol1en~ vänner, dft de fingo höra, att höstmötet var be
stamdt att hallas i Kumla. Förutom af andra skäl var 
nog e1etta godt sHrskildt c1iirför, att den syster, som skLille 
såsom missionar afskiljas, namligen fröken Maria N ylin, 
i Kumla haft sitt hem och ännu dar har sin största 
viinkrets. Lördagen den 17 sept. kl. 8 e. m. samlades 
\'i sålunda till det 

första. mötet, 
som hölls i friförsamlingens lokal, Johanneskyrkan, hvilken 
goc1het!'fu!lt upplåtits. j]/[issiollssekrelerare.f. Holmgrell 

inledde mötet med bön och en allvarlig påminnelse om 
att \-i i missionsarbetet, mer än nagonsin, mäste söka att 
stå inför Herrens ansikte. »Ja, där mflste vi börja », 
instamde Säkerligen mer än en af oss. 

Kyrkolw'de G. J,Villbl, som tidigare i I I ar varit 
komminister i Kumla, skildrade för oss, utgående fran Kol. 
2: 7, lifvet i Kristus. Liksom tradet har tillvaro ej blott 
under jorden i det fördolda utan ock o/llall jord, sa 
ar det ock med lifvet i Kristus. Det mflste lefvas ej blott 
i det fördolda utan ock uppenbarligen inför människor. 

De uppfordrande orden stärkte i oss längtan efter 
att än djupare "skjuta rot nedantill » och än mer »bära 
frukt ofvantill». Till sist talade herr .f. Rilll/la1t om e\'an
gel ii varde för "den salige Gudem, för änglarne och för 
oss människor. 

Gudstjänsten i kyrkan. 
Söndagen ingick vacker och strålande. I den under

bart klara septemberluften sagos på langt af.'itånd och 
fr5.n alla håll högtidsklädda skaror närma sig Kumla 
kyrka. Om uncler vanliga förh1Hlanden en alltför stor 
kyrka verkar bra litet inbjudande, och stämningen därför 
o fta snarare hindrar iin fr~mjar hjärtats gudstjanst, så 
up pskattas utrymmet så mycket mer vid ett tillfalle sadant 
som detta. Det var en imponerande anblick, då man 
pEt orgelläktaren sllg ut öfver den stora skara människor, 
som til! sista pla ts fyllde det stora templet, en af landets 
största kyrkor. Bakom organisten ordnade sig i en half
cirkel skolbarnen, hvilka med sina rena, klara röster sedan 
på ett stamningsful!t sält ledde församlingssfmgen. 

Högmässopredikan hölls af kyrkolurde Willt!n, som 
mest uppehöll sig vid Herrens ord: "Från alla afgudar 
skall jag rena eder», Hes. 36: 25. 

Darefter sjöngs från orgelläktaren en solosång )) Mis
sionens ändii», hvaraf härnedan iitergifvas ett par versar : 

, And?', ändå ; 
Fast tusen år, natt fa llit folken uppå, 
Skall ljuset till världsgränscll hinna 
Och mörkret förs\'innn fr:',n jorden ,indå. 
J\ndå, ;;nda. , 

, .\nd\ ,ind,\; 
Fast rcd~kapcll äro sli svaga och S lll~~l 
Och ofta ,in svagh et beklaga, 
Gud~ kraft sk::lll sig te i dC :-i\'aga nndå. 
Andt" iioc!tl. c, 

Själfva missionsförednlget hölls af sekreterare .f. 
JJolmgrm. Siirskildt framhölls i detta föredrag, hvad 
som måste hafva rört sig i deras hj~irtan, ll\'ilka gäfvo 
upphof till det upprop, som i Kina sommaren 1903 

frfln 200 församlade missioniirer tillställdes de kristna 
hemländerna. Det var, som om ett eko fran fjärran 
cis te rn nådde oss. U neler föredraget framhölls i syn
nerhet, att det i Guds rike nr Guds afsikter, som skola 
förverkligas, oeh vikten af att vi i allt \'årt missionsarbete 
ledas af den Helige Ande. 

Högtidsstunden 

kunna vi \-äl kalla mötet pä e. m., som tJg sm början 
kl. .3 i Johanneskyrkan. Att intresset för sHrskildt denna 
stund var stort, var tydligt · af de långt före mötets början 
besatta platserna. 

Kristi ord: »En god gärning har hon gjort mot 
mig " laeles till grund för det första föredraget, som hölls 
af herr Rinmall. Dan'iel framhölls skillnaden emellan att 
i missionsarbetet frilga: ~ Fijr hvilket andamäl ?» eller 
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»För hvems skull?» Kärleken till Jesus sjalf sprider i 
bade vart eget och andras lif en vällukt, som i motsats 
till nardusdoften aldrig förAyktigar. 

Af missionssekreteraren ställdes nu nagra afskedsord 
till den syster, som skulle afskiljas. »Jag hjälper dig », 
var det Herrens eget löfte, som gafs henne, ett ord, som 
i sanning kan skanka ljusa utsikter åt hvarje förhopp
ning och förläna heligt allvar åt hvarje uppgift i en blif
vande mission;irs lif. Under bön och hander;; pålägg
ning afskildes därpa fröken N ylin för sitt blifvande kall. 

Sådana ögonblick ha ej blott den rikaste betydelse 
för elen, som afskiljes, utan ock för de församlade. Den, 
som skrif\'er dessa rader, räknar sitt uppvaknande till in
tresse för Guds rike bland hedningarna fdin en slidan 
mission;irsafskiljning 1 89 2, en stund, som efterlämnade in
tryck, hvilka svarIigen nagonsin kunna förblekna. 

Af kyrkolzerde TYil/hl yttrades nu niigra ord till den 
utgliende. Det var en kont1rmationsHirares ord till ett 
sitt f. d. nattvardsbarn. "Kära Maria, du har en gang varit 
liten och liig dli i din moders famn. Nu hvilar du ej 
lekamligen där; du är för stor och famnen för liten, men 
i Jesu famn h\'ilar du; den famnen är stor nog för dig, 
och du är liten nog för den. Ack, hvad man har det godt 
i .T esu famn, blott man iir liten '» Sa ungefär föllo sig orden. 

Bland de uttalanden, som sedan gjordes, erinra vi 
oss lifligast de ord, som skolläraren JVjli11 staiide till sin 
dotter. Han framträdde under djup rörelse och yttrade 
bland annat: d aren dyrt köpta: så prisen nu Gud i 
eder kropp och i eder anda, hvilka tillhöra Gud. Ett 
så dant ord fran Herren påkallar ett svar frän oss. Kan 
du väl gifva Herren ett bättre svar än detta: Si, Herrens 
tj;inarinna' Varde mig efter ditt ta]". 

Så kom den afskildas tur att uttala sig om det, som 
låg hennes hjärta nära. H vad hon i samband med sin 
kallelse och utbildning till missionär erfarit, ansåg hon 
sig bäst uttrycka med orden: »Sasom en örn väcker 
upp sitt bo ... så ledde Herren honom, han allena ». 
Det syntes henne, som om »Herren allena » på ett ome
delbart sätt ej blott upP\'ackt henne utan ock vakande 
svafvat öfver och burit henne under allt det, som hört 
till öfningstiden. 

Skördesången : »Berga skörden in», sjöngs af en 
sångkör, och i anslutning därtill höll illgClliör K. G. 
jV.fagnllsso1l afslutningsföredrag. Han talade allvarligt och 
uppmuntrande om huru kilrfvarna blifva dyrbarare, allt 
eftersom såningsarbetet kostat oss tarar. 

Herren rene oss i vara uppsåt, tvinge oss med sin 
kiirlek och göre oss villiga i det praktiska tjänandet! 

En deltagare. 

Han.ch'eng via Tayuen-fu &: Yuincheng X ortll China. 

Den 20/; 04. 

I Herren älskade missions\'änner! 

~Nåd (}Ch frid' 
».De kOllIIIIa lIIed glädje orll bära sina klä/var.» 

Att äfven missionsarbetet har sina svårigheter, för
står nog hvarje missionsväll. Hvad oss missionärer i 

Han-ch'eng angå r, har detta år särskildt varit rikt på 
pröfningar af hvarjehanda slag. Ingenting har dock gjort 
mig sa ondt som att se en vår gamle mängilrige trotjänare 
och afven lokal predikant falla i synd och i sitt fall draga 
med sig tvenne andra församlingsmedlemmar. Vidare har 
Herren tagit hem till sig tre medlemmar, af hvilka tvft 
ibland tjänade oss som evangelister och kolportörer. 

I början af denna manad hade vi vårt missionsmöte, 
som varade i 3 dagar. Därunder hade vi den stora 
glädjen att i församlim~en genom dopet fä upptaga 12 

nya medlemmar, 6 manliga och 6 kvinnliga. Äfven bland 
dem voro ett par, om hvilka vi tro, att blott Gud ännu 
får fostra dem litet, skola de bli oss till hjälp i arbetet. 
Den ene är en f. d. Iamensekreterare, och den andre är 
handlande. 

Pil. sökarnes lista ha vi. ännu 52 namn . Bland 
dessa personer ha VI utgallrat öfver 20, som vi skola in
bjuda till dopklassen i höst. Bedjen för dem sliväl som 
för de öfriga mindre tillfredsställande sökarne, att de m?l 
komma helt öfver pli Herrens sida ! 

Vårt missionsmöte skilde sig i öfrigt föga frlin andra, 
hvarom vi ofta skrifvit. 

V. 'lester, som var här på besök, och min nyligen 
anlände kamrat Högman höllo båda llVar sin predikan, 
som jag tolkade. Detta var ju nagot ovanligt. Att 
icke mindre än tl mandariner öfvervoro skilda gudstjän
ster var ju ock en mycket ovanlig syn, som jag för 8 
år sedan näppeligen skulle ha trott mig inom ett haltt 
århundrade få bevittna. Tre af de n:imnda ämbetsmän
nen voro af högre rang än platsens högste mandarin och 
kommo i hans Sällskap ini kapellet, just som sängen viel 
det första allmänna mötet började. Samma ögonbLick de 
visade sig i dörren med en del af sin svit , reste sig hela 
församlingen och förblef stående, ända tills de intagit sina 
platser. Med ett undantag när lyssnade de alla upp
märksamt. Hufvudtemat vid predikan var: »Alla hafva 
syndat och äro utan berömmelse inför Gud - och i 
ingen annan ~i r frälsningen. » 

Det var första gången i sitt lif tre, om ej fyra af 
ambetsmännen öfvervoro en gudstjanst, och en af dem kom 
tillbaka till alla allmänna gudstjänster under mötesdagarna. 
Veckan därpä var marknad i staden. Härvid kom samme 
ämbetsman och lyssnade gang på gäng sa mt sände om 
och om igen de predikande bröderna förfriskning. Sist
lidne söndag var han här och deltog åter uppmärksamt 
i dagens båda gudstjcinster. Sedan kom han en dag i 
veckan för att sprftka med mig och medförde då en pre
sent. I gengäld gaf jag honom ett Nytt testamente, fint 
bundet, och il tskilliga andra för hans räkning utvalda 
böcker. :3Iitt intryck . af honom är, att han ar under 
Guds Andes kraftiga paverkan. Ack, att han blef\'e vun
nen för Herren! Bedjen därom! 

I gar afton afsllltade jag uppgörelsen om en utsta
tions öppnande i en by vid namn D-lin, 40 Ii (2 sv. mil) 
hUi'ifran. Från Sanllna by jämte 3-4 byar i dess ome
delbara närhet ha vi haft omkring 25 opiepatienter i väl' 
asyl. Dells ibland dem och dels genom dem Ila vi vun
nit ett tiotal allvarligt intresserade, som vi hoppas 
genom regelbundna gudstjänster pil platsen kunna taga 
vara på. Huset ,ir hyrdt af vår nuvarande privatlHrare 
på stationen, en genomfin och bildad f. d. konfllcianist, 
som döptes i fjol höst. Med hela sitt hus vill han nu ' 
tjäna Herren. De 12 medlemmarna af familjen visa 
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också alla mer eller mindre intresse för sanningen. Ingen 
~ir . borta från gudstj;insten, om läraren Vang är hemma. 

Det ar en stor fördel för oss att fil hålla gudstjänster 
i en af hans gård<tr, b' som son till en hög ämbetsman 
är han mycket aktad. Så långt jag kunnat utforska, har 
han ett gael t namn 0111 sig afven frän sin otrostid. Hela 
familjen är i allt sil t uppträdande synnerligen respektabel. 

Det torde intressera eder att höra något om ett 
samtal , som \·i had c under värt sista församling.,möte den 
tredje mötesdagen. 

Jag \':ickte fräga om, hvad vi skulle göra med vår 
utstation Liu r'i tsuen, där marken fortfarande visade sig 
hård, trots att vi arbetat dar i 8 är. (Huset i denna 
by var nämligen det första , jag lyckades h,na i distriktet). 
»Skola vi uppge platsen som hopplös och iigna samma 
tid och krafter, som vi offrat där, åt en annan mer hopp
full by eller köping i distriktet) >> Så lydde frågan. Den 
väckte bestörtning. Det var och§, min af.,ikt. Jag ville 
lara medarbetarne och församlingen den !axan, att vi 
predikade icke, för att det sIaIIIe predikas, utan för ;,tt 
vacka själar frfm synciaslummern och föra dem till Kristus. 
Samtalet blef liftigt. Den förste, som begärde ordet, \'ar 
skoWiraren Hsiin, nu mera evangelist hos systrarna i Ho
iang. Han ar den enda twende, vi ha från Liu r'i tsuen, 
har sitt hem vagg om vägg med vflrt hus ()ch var medel· 
man vid dess hyrande. Han bad därför sft innerligt för 
platsen. i\Ied undantag af en af kolportörerna, som för 
en kort tic! sedan nekade att gft dit och predika på den 
grund, att han ansilg sig ha för liten tro för att kunna 
uträtta nagot på en sådan plats, skulle alla de öfrigas 
önskan kunna sammanfattas i .vingårdsmannens bön: »LEtt 
trädet sta ännu ett år, sa vill jag grah'a omkrillg det 
och göda det. Törhända bill' det sedan frukt, hvarom 
icke, hugg det bort. » 

Det har mycket gladt mig att under de tvil härpa 
följande söndagarna höra, med hvilken if\'er jörsallllittgw 
begärt förböner för Liu r'i tSllen. Sålunda ar mitt hopp 
för denna plats större nu, an det någonsin varit, ty pa 
gemensam hjiirtebön har jag aU tid funnit, att Herren 
svarat. Ja, vi kunna saga, att svaret redan börjat komma, 
ty vid andra gudstjänstens slut sistlidne söndag kom en 
man från Lin rY tsuen , hvilken varit närvarande, och bacl 
att få bli antecknad som sökare, ty hans fa"ta bf'slut 
var, sade han, att bli en kristen. Så köpte han sig en 
sangbok Var det icke en bönhörelse lik Elias: »af en 
hands storlek»? 

Glömmen nu ej att bedja f,jr Han-ch'eng och Ho
iang med dithörande utstationer: Liu fY tsuen , Si- Cen 
och O-lin! 

De innerligaste hiilsningar I 

Tillgifnast i Herren 

Eder ringe medtjanare 
Rob. BClglillg. 

Arbetet bland kvinnorna i Tong-cheo-distriktet. 
»Ur töcken och mörker skola de blindes ögo71 se.» 

Es. 29: 18. 

Dessa ord kommo sa lefvande för mig, dft jag tänkte 
skrif\'a några ord om den bibelkurs, som vi den förflutna 
\'eckan haft har i Tong-cheo. Töcken och mörker hvila 
i sanning öfver hednakvinnors hjartan, men för den lilla 

skara, som vi hade samlad har, har redan ljuset börjat 
lysa, och i tro och hopp till Gud säga vi: »dc blindas 
ögon skola se » - se Sonen och lefva r 

Sedan vår kära syster, fröken Hallin, hade kommit 
hit för att hjälpa oss, siinde vi bud till kvinnorna - fri 
skj lits skulle de fä, men ett visst matt lwete fi.ir 'h varje 
dag skulle de hafva med sig. Ledsamt nog blefvo alla, 
som bodde på andra sidan om floden, genom dennas 
öfversvämning hindrade att komma. l\Ien några komma 
dels från andra platser, dels från staden. Och Herren 
.Tesus kom och välsignade oss. Kvinnorna \'oro så snälla, 
flitiga och ifriga att lara från tidigt på morgonen till sent 
på aftonen. Utom herr Bergs morgonbön i kapellet hade 
vi fyra klasser om dagen, två ledda af fröken Hallin och 
två af mig. Kvinnorna fingo omviixlande höra berättel
ser ur gamla och nya testamentet, och så läste de kate
kesen - ja, den hade de nästan ständigt i handen, men 
det iir ju ej liitt för den, som ej kan läsa. D et var en 
riktig glädje att undervisa dem och söka draga deras 
blickar till honom, som loh'at leda (je oförståndiga och 
mätta de hungriga. En gammal gumma hade särskild t 
svart att minnas, hvad hon hört. En dag, clå jag slutat, 
sager hon helt bestarndt: »Jag skall icke äta i dag.» 
» l\Ien h varför icke det '» Ett uttryck af bekymmer Iiigrade 
sig öfver hennes rynkiga ansikte, då hon sade: »J o, ty 
så snart jag älit, glömmer jag, hvad ni berättat för mig. » 
De andra kvinnorna lago, men jag sökte visa henne »en 
högre vag», och under bönen hörde jag henne gång på 
giing hviska: »Hjillp mitt minne, hjälp mitt minne r "' . 

Hennes syster ar så klok och vaken, llar, ehuru hon (il' 
53 år gammal, låd sig liisa rätt bra. Huru mycket 
arbete och uthållighet detta fordrar, (ir kanske ej lätt att 
fatta. Hennes larare har varit gamle »gubben ' Ma», som 
visst är bekant för de flesta af S. L:s lasare. Han fick 
ock vara med i klasserna, är ofantligt komisk med sina 
stora , runda glasögon och sitt hjärtliga skratt. Kanske 
kunde man om honom säga: ,ett daligt hufl'ud hade han, 
men hjä.rta t, det var godL>, ty vid mänga tillfallen har 
gubben visat en stark och enfaldig tro, som visst kanske 
kan komma vår på skam. Om aftnarna Slltto de alla 
ute pEt gården i mänskenet, sjöngo eller pratade. Sön· 
dagen kommo många kvinnor fran staden, ordet såddes, 
och nu vanta vi skörden från honom, som gijZ!C1' l,äxlen. 

I staden fortsiitta vi med våra husbesök och ä.ro 
sa tacksamma att nu sarskildt f,i. lägga kvi?moarbetet i 
To1tg· dleo-disln/det på bedjande missions\'iinners hjärtan. 

»Förtröttas ej, S,t li\nge clagen räcker 
Att så din :-;:i.d! Det är ej fåfängt, nej, 

En gång, n~ir evighetenfoi morgon bräck er, 

Den spirat ll PP till .,ldi[(\ - förtrötta<; ej~ " 


l\Iill1ga hjärtliga hä.lsningar till alla, som med oss 
bedja och arbeta för detta folk! 

Tong-cheo den 27 juli 1904. 

Ja?u aj Sandebt'lg. 

;:: 

» Förpoststrider.» 

Snart har en månad gått, sedan _'\. Ericsson och 
jag flyttade in i vflr sommarlägenhet har i Hsie-tsuen. 
Denna stora bv är eder ld~e obekant. I min hustrus 
sista bref, skrifl'et blott några mftnader före hennes llem
förlofning, skildras befolkningens stiillning till evangelium 
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och det intryck, första besöket af missionärer syntes ut
öfva pa sinnena. Vid några påföljande besö k har jag 
funnit ställningen sft ändra sig till vår förmån, att jag till 
sist beslöt mig' för att här tillbringa sommaren. 

Att fil hyra en lägenhet var nu ingen svarighet; 
vä rre \'ar att få en, som passade för bäde oss och verk
samheten, Vi ringo till slut en grottIägenhet uch haf\'a 
det llU svalt och godt. I ett gästrum strax innanför 
po rten inbjudas de besökande af gästemottagaren. Det är 
alltför trangt och varmt för att kunna locka många att 
komma under dagen , men så snart solen har dalat, komma 
gubbarna med sina pipor för att spriil;a, 'edan \'ar tro
~nde privatlärare kommit hit, känner jag mig mera till
freds med gästemottagningen. Den tillfiillige evangelisten 
ar mycket nitisk och har en stor gåfva att tala till hjiirlat, 
men jag märker, att han ibland brister i tälamod, De 
besökande göra allehanda frågor, t. ex. om »kvinnolan
del», dar det skall finnas blott b'innor; om ,;det genom
borrade bröstets laneb, eWr hvarje invånare har ett hål 
tvärt igenom kroppen, hvarigenom, när mall skall ut pit 
en resa. en stiing inträdes, sa att man ~äres på ett par mans 
axlar till besparing af annat fortskaffningsmedel. Sädana 
historier cirkulera öf\'erallt i trakter, dilr man ej kommit 
i närmare beröring med missionärer. I det afseendet 
\'isar kinesen en underbar förmaga att tro. i\Ian skulle 
vara glad. om' blott en tiondedel af samllla förmhga funnes 
kvar, då det giiller sanningen. Men hur mången gång 
känner man sig ej böjd att sluta sitt vittnesbörd till folk
massan med profetens suck: " Hem tror vår predikan)) 
Dock, vi vaga icke läta sucken konlIna fram; darmed 
skulle vi uppgifva faltet. Det gäller att i synnerhet på 
detta område kämpa trOllS goda kamp. Ty detta ar se
gern, som öfvervinner varlden, z/år tro. Dä vi hafva tro, 
kan Herrens Ande använda \'ärt vittnesbörd, äfven där 
vi icke märka det, till att utföra sitt verk, som iir att 
öfverbevisa världen om synd, ')m rättfärdighet och OIn 
dom, Att detta \'erk i all stillhet pagitr, truts alla hin
der, få vi dagligen bevittna, 

H vad oss betrarbr, ha vi nu fått bevis clärpa i en 
för köttet mindre behaglig gestalt - förföljelse, F örsta 
tiden af var vistelse här tingu vi glädja oss at mycket 
stor välvilja icke blott för vår personliga del utan Mven 
vid var förknnnelse ilf Kristus. Flera kommo dagligen 
till afton mötena och syntes verkligen fattade af sanningen. 
i\Ien snart kände jag, att »nagot låg' i 11Iften», De frän
varande mötesbesökarne hade »b radtom i hemmet", hette 
det, men jag var ej tillfreds, Så fick j ag en dag höra, 
hvad som var a färd e. Två illasinnade män hade gjort 
sig besvär att gii omkring och sätta oss i \'anryktc, "Hvad 
haf\'a de för sig, då de kvall efter kväll gå nt på falten ? 
Förstå ni in te, a tt de äro ute och trolla) Och hvad göra 
de med äggen, som ni Sälja at dem) Förstå ni iute, att 
de äro u te och griifva ned dem i våra grafvar och så 
störa de gamles ro?» Bevisen syntes åhör<lrne öf\'erväl
digande ; ingen hade heller i början mod att följa efter 
oss för alt själf se, hur det förhÖll sig. Det bl~f tomt 
på ahörarbänkarna på våra kvällsmöten. Vi klis trade då 
upp skylt på porten samt traktater både d ilr och ute i 
byn jämte inbjudning till mötena men allt utan verkan. 
Vara »\'anne!"» voro och förblefvo borta. Ej llnderl~gt. 
dä fienderna på gatan sade: »Nu ha de satt upp till
kännagifvande, att ingen far komma in på gärden '" , och 
de stackarn e, som ej kunde läsa, trodde det. 

Herren har emellertid hela tiden verkat på sinnena . 
Icke alla ha trott de rykten, sum gått. Sista söndagens 
möttn vo ro talrikt besökta af folk äfven från närliggande 
byar, och vid kvällsmötet ute i byn (In'arom Ericsson 
ämnar skrifva) var en stor folkskara samlad. Efter mörk
rets inbrott komma »de skriftlärde» (graduerade lilrare) 
och sitta timtals i gästrummet, disputerande med vll.ra 
män. Detta vållar litet svårighet i de t fall, att vårt folk 
n~ista dag har svart att halla sig vaket vid morgonbönen. 

Krisen synes nu nära på vara öfverstånden. De 
gamla vännerna ha ej kunnat vända sig ifrå.n oss, "De 
smiLda oss) för att vi gä hit » , sade de i går afto n. De 
hade likväl kommit för att fä höra mera af de under
bara berättelserna om Jesus Kristus, Be<.ljen för dessa 
man och kvinnor, att de mit få se vägen till lifvet och 
fil. nad att träda in pil. den! 

I går fingo vi inbjudning af hufvudmännen i en by 
i närheten att pil. en viss dag komma till dem och pre
dika. »Dii», sade budet, »iir det bröllop i byn och flilj
aktligen mycket gäster. Vi skola städa och göra i ord
ning bord och bänkar, blo tt pastorerna vilja komma ) . 
En Hirare, som träffat mig i Yuincheng, halsade sarskildt 
till mig. Vi ämna i Herrens namn gå dit och skola ej 
behöfva arbeta förgafves, 

»G enom ondt rykte och god t rykte" - så har Guds 
verk gått fram i världen, och så skall det gå fram, tills 
HetTen kommer. Hvilken tröst att veta, att vart arbete 
i evangelium är just det, som världen är mest i behof 
af! Intet annat kan läka mänsklighetens manga svidande 
~ar. S1I. kunna genom Herrens nåd våra lif bära e\'ig
hetsfrukt. A andra sidan, huru offras ej stora gåfvor och 
medel på sådant, som försvinner. H vem är vis, att han 
lagger en god grund för sitt lif, en grund som hftllcr bade 
i denna (iden och i den tillkommande) 

l g{ir var det ett år, sedan Herren tog min älskade 
hustru fl'än mig och från lille Sven. Han har ej svikit något 
af de löften, som han gaf mig pfr nödens dag. N ej, han 
har stiltt mig trofast bi i allt .under det giingna året. 
Sven är i godt förvar hos mormor, och jag får nu fort
sätta min hustrus arbete i denna by, Bilde Ericsson och 
jag aro friska och lyckliga i vårt arbete, Is \"I1I1erh ct o-lil
der jag mig åt det tillfäll e, som här erbjudit sig, att Kter 
fä upptaga de sedan länge afbrutna språkstudierna, 

,Hugo Linder. 

GI\ang Ghitung. 
(Se porträttet på första siclau.) 

Kina har trots all sin inre korruption aldrig saknat 
oegennyttiga patrioter, En sådan är Chang Chitung, vice
konungen öfver provinserna H upeh och H unan, I mot
sats till de f1esta andra mandariner har han under sin 
länga tjansteticl ej riktat sig sjalf utan i stallet anviLndt 
alla resurser, som statt ho nom till buds, för fädernes
landets bästa. Ofö:'trutet har han arbetat på reformer 
i alla riktningar. GetlOlll byggande af fabriker har han 
sökt gif\'a en stimulus till praktisk företagsamhet, och 
genom inrättande af högre och lägre skolor efter utländskt 
mÖnster har han arbetat på att fostra sitt folk för den 
nya tidens kraf. Han kiinner viii till Europas kultur och 
förs tår att sätta varde pil densamma men håller dock 
strangt på , att Killa ej skall utan vidare adoptera ut
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ländska system, utan vill, att reformerna skola få natio
ne ll karaktär. 

Stor beundrare af Confucius inser han ej behofvet 
af den kristna religionen. Genom sina humana grund
satser 	blef han dock den, som kraftigast medverkade till 
att flertalet missionärer r~lddades undan boxaroroligheterna, 
och genom sin försynthet och fasthet kan han sägas 
hafva 	 mest bidragit till , a tt Kina räddadt utgick ur 
den stora fara, hvari det cHi störtades af centralregeringen 
i Peking. 

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

Våra bedjande vänner torde uppmärksamma missionär 
Folkes artikel, sid. 8 2. 

Tacksägelse- och böneäJJl1Ien: De meddelanden, som 
Wrekomma sid. 82, 83. - De tolf nydöpta i Hancheng. 
De öfriga sökarne på denna station. - Den särskildt 
omnämnde mandarinen. - Utstationerna Ulin, Liu rY tsuen 
och Su-Uen, (sid 85, 86). Kvinnoarbetet i Tong-cheo
distriktet (sid . 86). -- Arbetet i H sie-tsuen (sid. 87). 

I förbön mä af\-en ihågkommas vär syster 111aria 
iV)'li1., 	som d. 28 sept. afreste från Genua till Shanghai. 

BORnytt! 
Han·s stjärna i Östern. 

Illustrerad julkalender, första ärgä/l.,ren. 

utkommer om en manad på 

Sittims Lands förlag. 

Pris : 75 öre. 

Denna kalender ar af missionärerna på norra Kinas mis
~ionsfält sasoll1 en tacksambetsgard för kärleksfullt 
~amarbete tillägnad vfLrt lands missions\·änner. 

Rekvisitioner insändas till Sinims Lands förlag, 
Malmtorgsgatan 8. Stockholm. 

Vid partirekvisition 25 ;:-: rabatt. 

Bönemötena 
för S. j Jt[ K. taga sin början den II okt. kl. 7 e. m. 
å K. F. U. j Jt[:s lokal, JVorrla1tdsrulJ/lJlet. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under september månad 1904. 
Kr. 0.N:o . 	 Kr. O. 

Allm. Missionsfonden. 

545. Onämnd, Tranas, gm K. B. __ . ___ _. _.__ 12: 50 
546. Öfyerlänniis kri , tJ. ungdoll1sförell. gm

J. S., Lökom ______ ___ ._. ___ ____ . ___ _. 25: 

Transport 3i: 50 

Transport
M. T - ie _____ _.. __ .. _. __ . ________ . __ . __ __ _54/.· 


54 8• [0: 
K . G. ~L, Stockholm ____ ___ ___ . ____ ___ _ 
G. R. · __________ . . ____ __ __ ______ . __ . __ . ... __549· 	 [0:

55 0 . Fdn Kinne & Ved,nns mfg gm F. G . D. [4: 13 


55 L , Vällner ,·id Lilla Edet ~m E. A . 11 : 
J. k, H edemora _______ .___ ._~ ______ ._.SS 2. 	 5°: - 
Tackoffer . _____ .... _________ _____ ___ _____ . _.553· 	 3°: J. H . .--- _____. __ ____ .___ ._______________ .554· 	 25: -
Gm R. A. ________ ._. __ _______ __ ________ .5SS· 	 5: 
" Ett löfte till Herren ; ___ ___ _. __ . _____ _556. 	 68:45 
Den 8 sept. [904 ____ ____ .... __ .__ _. ___557· 	 500: 

558. K. E., Benuebol, Knntby ___ ._ .. _____ .__ 20: -
Skärstad., Östra Arbet , fören .. _____ . __ ._ .559· 	 25: 

56 1. i\fissionsvänner i Brånsta & Mos till 

\'e,ters underhåll gm P. S. _________ _ 


O. E., Väs ter;\s ___ .. ________ ____ _____ _. __562 . 
563. Småskolebarnen i 'Vallb,', f'crikcs Kil 

gm F. N .._______ _____ :_______ . __ . __ __ _ 15:
564. A. E., Hänger gm E. S., J önkiiping __ 5: 
565. 1\'r. F ., Ljungby, gm d:o ____ . __ . _. . __ . __ 3: 
566. En frimärkssamling gm d:o ________ ___ ,. 
56 7- Fr"n syföreningen i Ryd, Mnlseryd 


gm d:o . _________________ ___ . __ ._______ _ 75: 
568 . Söndagsiigg från Kumla __ ______ _ . ___ _ [ 0: 

H. B., Malmö ________ ..__ ___ __ ___ . . ____ _569. 10: 

5io. Från Senapskornet gm o. A., Öf\'enun 10:
Gamleby mfg gm P. T. ____ .. ___ ____ ___ 


57 2 • 15:
571. 	 30: _. 

Okänd gm E. A., Hvetlancla .. _______ _ 

· 573- A . B. till E. B:s unde rhåll . __ . __ . __ __ __ 600: -


Finspongs mfg gm ~. E. ___ ._ . . _____ . __
574· 	 25: 
S. E., Stockhohn _____ _. __ . __ . __ . _____ __ _57 6. 10: 

5i 8. 30 : -
Snanls mfg gm N. P. P . ___ ____ ._. __ .. _ 

5i9- En ,·än i )'Iariestad gm M. T..__. ___ I : 

580. Tacl'offe r J. P. O. , Norra Via , Knmla 5°: 
58 t. ~L L., Granb\'. till Vesters underhåll 10: 

582. S;ibylunds & Folketorps ungdomsför
bund till d:o ~m C. J. _._ .. .. __ .. ____ _ 
 :25:

Kollekter i Kumla gm C. K., Ves ta. __ too: 
Kollekt i Örebro gm O. A. O., Örebro 24: 54 
,Tackoffer den 22 Scp t. ·, . __ ___ . __ . __ . __ 25: 
A. c., Nykil, gill C. O. K. , Linköping 15:-
Nor 	 P. O-n gm J. B., Skyttsvem

merlö f __ . __ . ____ .._.. _. _.. ____ ._ .. ______ __ 
 3: 
A. 	 E. D ., Gbg., gm A. R. till Böl

lings underhåU _________ .. _____ . ___ . .. __ .. 
 5°0: 
~r. B. gm T-ie ____ ._.... ___ . __ ____ ... __590. 	 1:
A. V. , Alingsås .. ____ _____ ____ .. _____ ___ _591. 	 5: 
1'. S:' Örebro gm G. B. _. __ . __ . __ ._. __.59 2 . 	 6: 43 
H . U., Stockholm . __ ... _____ ._ .. __ . ____ .593· 	 500: 
A. T-r _________ ._ . .... _. __ _____. . __ .. __ . __594· 


595· Lilla S,'. Barotidningens Exp. , J önköping 2;

)90. Till Agnes Forssbergs underh "lI af 

K. M. A..__ .. ____ ._. ________ ... __ . __ ._. 

59;· 	 ~lnria Hanns af Elisabet Gustafssons · 

fonde n gm K. M. A. ___ .. __ . __ . __ ._. 20: 

Till särskilda ändamäl : 

560. 	 E. O. U. till underhå ll nf inföd,l evan
gelist i Berglings distrikt . __ .. _. .. . ___ _ 50: - 

Si 5· A. J., Brotorp, till underhåll af en inr. 

e"angeli st ____ ___ ___________ . ___ ________ _ 150: 

5ii · Gm M. K., Baggetorp, till inf. e"an
gelist å t ~L P-n ____ ___ ________ ___ __ _ 
 34: -


SSi. Bibelklassen i K. F. U. K. , ~'lalmö, 


underhåll till flickan Chang H sui-ning 
i Yuincheng gm A. P. __ .. .. __ .. __ . __ 4~: 

-:::---===,-,==J= 2 j 9: 
Summa kr. för sept. 3,675: 05 

Unde r jan.-allg. influtit kronor 4°,15°: Si 
F ör årets 9 månader kronor 43,825: 92 

~Icd v"rmt tack till h'·arje git\·are. 

Sh. nåd skall halt p/va dit, nä?· dit ropa?·. Es. 30: 19. 

Stockholm, Svenska Tryckcriho13gct Ekman. & Co. 19°-4, 


